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editorial

Rodica Lăzărescu

EDITORIAL CULINAR ANIVERSAR

Într-o vreme a îndârjirilor, a invidiei, a neprieteniei, a
urii, dă-mi voie, iubite cetitoriule, să te invit… la masă!
Să lăsăm la o parte micile sau marile neînţelegeri, să
uităm şi festivismul apretat al unui astfel de moment şi
să ne aducem aminte, în faţa unui înrourat pahar cu vin,
de două figuri pitoreşti ale literaturii noastre la 200, res-
pectiv la 125 de ani de la naştere. Sunt sigură că ni s-ar
alătura cu mare bucurie!

Pe cei doi îi despart 75 de ani şi o lungime de ţară –
dacă ne referim la data şi la locul naşterii. Îi mai despart
şi altele. Unul, Nicolae Filimon, născut la 6 septembrie
1819, în Bucureşti, cântăreţ la biserică, mărunt funcţio-
nar, părintele lui Dinu Păturică, celălalt, Alexandru Os-
vald Teodoreanu, Păstorel adică, născut la 30 iulie
1894, în Dorohoi, ţârcovnic la Bolta Rece, avocat de
mare succes, tatăl (şi mama) Măscăriciului Vălătuc. 

Pentru Nicolae Filimon îl cităm pe Ion Ghica: avea
„un caracter blând, vesel, plăcut și nepăsător; întrista-
rea nu s-a lipit de dânsul decât o singură dată, atunci
când și-a închipuit că bunul și scumpul său amic Millo
a voit să-l parodieze în rolul Paracliserului din Florica
lui Alecsandri”; „era un amic sincer, leal, îndatoritor, tot-
deauna vesel și voios, totdeauna mulțămit cu puținul ce
câștiga prin munca și talentul său”; „caracter indepen-
dent, nu s-a căciulit niciodată la nimeni; ura și
desprețuia lipsa de demnitate și lingușirea; modest
până a roși când auzea laude pentru scrierile lui, n-a
bănuit niciodată că era un scriitor de mare merit”.

Pentru Păstorel, îl cităm pe el însuşi: „Am păstorit în
viaţă vinuri rare / De-aceea îmi şi zice Păstorel / Şi de
la Grasa pân-la Otonel / Le-am preţuit, pe rând, pe fie-
care”. Pentru obiectivitate, îl cităm şi pe Mircea Ionescu-
Quintus: „Să-nchinăm paharul/ Pentru Păstorel/ N-a fost
nici Cotnarul/ Mai spumos ca el”. 

Pe ambii îi uneşte pasiunea pentru gastronomie. Di-
plomatul Ion Ghica ne spune (mă rog, îi spunea lui Alec-
sandri în celebrele-i Scrisori) că „lui Filimon îi plăcea
traiul bun; amicii săi îl poreclise mălai mare, fiindcă
mânca bine. Când vorbea de bucate, i se umplea gura,
și defectul ce avea la vorbă dispărea când pronunța:

Icre proaspete cu lămâie de Mesina, / Măsline dulci de
Tesalia, / Icre de chefal, / Marinată de stacoji [homar,
n.n.]. // Îi plăcea cu deosebire ciorba de știucă fiartă în
zeamă de varză acră cu hrean, iacniile și plachiile, crap
umplut cu stafide, curcan cu varză umplut cu castane
și purcel fript, dacă era întreg.” 

De la acelaşi Ion Ghica ne-a rămas imaginea unui
Nicolae Filimon în ipostaza de protagonist dedat plăce-
rilor cuhniei: 

„Când era la câte un ziafet, îşi sufleca mânecile şi
iată cum frigea mielul: îl înjunghia, îl spinteca, îi scotea
pântecele, îl cosea la loc şi-l acoperea cu pielea, după
aceea îl băga într-o groapă plină cu jeratec cu curpeni
[vreji, n.n.] de viţă-sălbatecă, unde-l lăsa până când
pocnea ca un tun; atunci îl scotea, îl învălea într-o
pânză şi-l ungea c-un fel de salţă inventată de dânsul,
făcută cu vin amestecat cu usturoi pisat şi cu băcănii,
cu lămâie şi cu sare, şi te poftea la masă fără cuţit şi
fără furculiţă, ş-apoi să nu-şi fi lins degetele. Nici
repauzatul Homer, bucătarul bucătarilor, nu ştia să dea
o friptură mai bună.” („Şcoala acum 50 de ani”)

(De altfel, Nicolae Filimon îşi desfăşoară cunoştin-
ţele în materie în ampla descriere, în paralel, a celor
două ospeţe din casa lui Andronache – al boierilor şi al
ciocoilor – din capodopera sa „Ciocoii vechi şi noi”.) 

Păstorel? Găsim în „Gastronomicele” lui reţete pe
care, după propria-i afirmaţie, le încerca înainte de a le
face publice. Poate i-o fi povestit Moş Costache, poate
o fi fost mâna-ntâi sau poate doar o fi asistat la prepa-
rarea mielului haiducesc prin vreo poiană  ori la vreo
stână, asta nu avem de unde o şti. Reţinem doar reţeta:

„După ce se cinătuia, mielul era închis într-un cuptor
improvizat sub cerul liber, unde se cocea înăbuşit, cu
blană cu tot, la foc de cetină – la munte, de râpcă [ra-
mură uscată a viţei-de-vie, n.n.] – în podgorie, în prea-
labil, se desprindea blana de carne şi, cu ajutorul unui
ţurloi de soc sau de trestie, se sufla aer prin picior (de
preferat stângul, dar eu cred că se băsneşte) în spaţiul
dintre ele, până se umfla bine, şi se lega locul să nu
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iasă aerul, O puternică detunătură provocată de explo-
zia aerului vestea convivii că friptura e gata. De altfel,
iese el singur din piele şi se cere mâncat.”

Pragmatic, ştiind că nu orice gospodină are la înde-
mână cuptorul de mai sus, Păstorel ne oferă şi reţeta
unei fripturi de miel la tavă pe care cu siguranţă a „exe-
cutat-o” de multe ori, nu doar la tânăra nepoată a ami-
cului Costache: „Tai mielul în două, de-a lungul coloanei
vertebrale, îl cureţi şi-l ştergi (e mai bine decât să-l
speli), îl sărezi şi-l bagi într-o tavă cu grăsime bine în-
cinsă. Bagi tava la cuptor. Cuptorul trebuie să fie bine
încălzit de-un foc zdravăn. Din când în când, ungi mielul
cu pana muiată în zama lui şi, dacă-ţi place, şi în unt-
delemn. Când începe coaja să se scorojească, rume-
nindu-se frumos, nu-ţi mai rămâne decât să-l aşezi pe-o
farfurie caldă, să-l garniseşti cu cartofi prăjiţi şi să-l aduci
la masă. Dacă nu ai salată verde care i se potriveşte cel
mai bine, o poţi înlocui cu o murătură în saramură sau
în oţet de vin.”

Pentru cârcotaşi, cum că despre miel trebuie să vă
vorbesc primăvara, că acum vine Crăciunul etc. etc., fi-
indcă zisei de la bun început că vreau să ignor vrăjmă-
şiile zilelor noastre, poftim! Am răsfoit corespondenţa
(electronică, altfel cum?!) cu mereu surprinzătorul domn
Niculae Gheran (pe care cei mai mulţi dintre domniile
voastre şi-l imaginează numai şi numai aplecat peste
manuscrisele rebreniene, rupt de cele lumeşti), căutând
o reţetă de sezon! Iat-o! 

From: niculae gheran <niculaegheran@yahoo.com>
To: Rodica Lazarescu <rodica.lazarescu@yahoo.com> 

Sent: Thursday, December 15, 2016 6:36 PM
Subject: raport!

„Cred că o porţie de piftie, degresată şi antiglicemică,
face bine la casa oricărui diabetic. Pentru asta (numai

pentru asta) ar fi indicată căpăţâna porculeanului (cu su-
lieta până-n suta de ocale, de preferat porc ţigănesc,
crescut la păscut, nu la troacă, sau, cel mult, din rasa
York, nu Mangaliţa), cap spălat în 10 ape, din care se
opresc doar creierii (şi ăia consumaţi doar fierţi si serviţi
cu lămâie, fiindcă altfel, precum piftia, îngraşă şi tâm-
peşte).

Din această pricină în oala în care fierbe capul lu’
Ghiţă, se leapădă ca de Satana slana fălcilor, înlocuită
cu câţiva «adidaşi» multilateral-dezvoltaţi (minus un-
ghiile), cartilagiile lor folosind la legarea mâncării din far-
furii adânci, ce pot servi şi răsturnate, precum căştile
galice de război, ridicate în vânt ca salut.

Reuşita depinde şi de risipa mujdeiului, care nu se
bagă la fiert, ci se vântură, dintr-un vas într-altul, după
ce carnea (şi osemintele) au fost separate. Între timp
vor fi aşezate pe fundul farfuriilor câteva frunze de pă-
trunjel, steluţe de morcovi, pentru aspectul grafic pe
pofta dnei Şerbănescu*, minus nasturi, şuruburi, pio-
neze, decât la cerere.

Bine închegată, piftia ţeapănă, nu tremurând de
teama DNA, se serveşte răsturnată, transparentă ca sti-
cla. Produsul, cu sare potrivită, se apretează deopotrivă
la un pahar, două de vin roşu sau alb (porcu’ tot porc),
nu înainte de a bea o ceşcuţă de ţuică de Văleni sau
Argeş din producţia dlui Teodor Popa**!”

Iertată-mi fie această incursiune/digresiune gastro-
nomică la ceas aniversar, dar să nu uităm vorbele lui
Terenţiu, oricât de vechi ar fi ele: Homo sum: humani
nihil a me alienum puto!

editorial

* Doamna Mariana Şerbănescu, grafician la Editura Aca-
demiei, care tocmai îi realizase copertele pentru volumul „Scri-
sori către Rebreanu”.

** Bun prieten al autorului, stabilit la Vălenii de Munte.
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„Trebuie să ai curajul de a spune lucrurilor pe nume:
nu ajunge cultura, mai e nevoie și de morală (...)”.

„(...) libertatea dansează pe o sârmă subțire, e o ladă cu 
indicația «atenție fragil», încăpută pe mâini de hamal

amețit. 
O consolidează morala, numai ea. 
Ascultă, morala e izvorul libertății, 

morala e pavăza libertății.”

N. Steinhardt, Jurnalul fericirii, Cluj, 1991

Scorneala că am fi spațiu ex-european îl
nemulțumea acut pe Petru Ursache, stupefiat de cam-
paniile, pe care le-a categorisit infame, duse pentru a
impune ideea că România e loc de margine, o „Siberie
a spiritului” ori un deșert cultural. Îl cita des pe Jurgis
Baltrusaitis: „Esențialul se petrece la margine”. „Româ-
nia e țară răsărit europeană”, repeta el, punând accent
pe Răsărit, de unde vine lumina. Și nu la conferința
aceea penibilă a lui Sadoveanu mă gândesc, pentru că
nu lumina venea în ’45 de la Kremlin, ci întunericirea.
Latinitatea ortodoxiei, „singura latinitate ortodoxă cu-
noscută vreodată”, a fost apreciată și de Răzvan Theo-
dorescu, în replică la faptul că suntem taxați drept
creștini de categoria a doua: ortodocși estici. Sau și mai
rău: „slavi romanizați”, în siajul lui Iorgu Iordan și
direcției de slavizare a limbii române.

Statornic în credința că se merge în direcție greșită,
a neantificării națiunilor, Petru Ursache a replicat cu
spusa lui Pierre Abelard noii ideologii politic-corecte: di-
versa non adversa. Nu s-a supus acelui îndemn, Adio
diferenței!, ci a pledat pentru un neam distinct de cele-
lalte, așa cum nu s-a supus nici stupidului Adio, fluturat
de mâna Georgetei Horodincă lui Titu Maiorescu. Struc-
turez acum Pulberea de aur, a zecea carte din Seria
Etno, cum ar fi structurat-o el însuși: Petru a avut pentru
mine un diapazon. Mi-a dat tonul, nota de pornire ab ini-

tio: simt vibrația credinței în repere. Am început cartea
reperelor absolute cu Maiorescu, al cărui suport a fost
„patriotismul în limitele adevărului”. Petru Ursache a în-
cercat să ridice „blestemul” formelor goale de existența
fondului. Maiorescu se referea la formele fără fond, Aca-
demia fără știință, pinacoteca fără artiști, școala „fără
instrucțiune bună”; în alte cuvinte, nu ca produse ale
națiunii, create de forța ei vie. De unde și prețuirea ma-
ioresciană a literaturii orale, acum neglijată de forțele
de descurajare a etniei, a căror țintă e anularea valorilor
trainice, durabile, esențiale. Într-un singur cuvânt, fun-
damentale. „Cultura română are nevoie de respectul
nostru”, scrie cu convingere Petru Ursache, „iar noi ne
ostenim să-i distrugem reperele absolute”. Ca Rădu-
lescu-Motru, autor cu virtuți modelatoare, care a suferit
pentru ideea de a fi român, adică „religios și naționalist”.
Ca Mircea Florian, un ghid moral, primus inter pares
dintre elevii lui Maiorescu, scos în 1948 de la Facultatea
de Filosofie, după articole „demascatoare” în presă. Și
câți alții:  Mircea Vulcănescu,  Ion Petrovici,  Petre
Țuțea, D. Stăniloae, Traian Brăileanu, Noica, Dumitru
Caracostea, Petru Caraman,vlădica Bartolomeu Ana-
nia, Steinhardt, Vasile Băncilă, Bernea, Crainic, Romu-
lus Vulcănescu... 

Marile temeiuri le-a găsit Petru Ursache în Emi-
nescu, în Iorga, în Blaga, în Eliade, cărora le-a păsat
de demnitatea națională. Or, dacă dispare respectul
pentru valori, dispare și demnitatea de sine: „Demnita-
tea nu-i din naștere. Ți se dă prin ce faci.” Vizând supe-
rioritatea națională, a subliniat visul lui Blaga de a sări
„peste creștetele altor popoare” prin „inițiative spirituale
istorice”, așa cum formulează marele B. „Din când în
când”, apare scânteia performanței culturale.

Înainte de a veni sfârșitul socialismului, în ’89, eram
pe marginea prăpastiei, sub condamnare pentru ce
scriam cu abatere de la dogmă. A urmat relaxarea pro-
pusă de mass-media (divertismentul lambadei, mane-
lelor și trivializarea generalizată, izvorâtă din această
relaxare). S-a spus că „vremile-s altele”, că prezervarea

Magda Ursache

NEVOIA DE REPERE ABSOLUTE
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limbii, credinței creștine, hotarelor, familiei, „astea” toate
ar fi avut valoare doar „înainte”. De sub pana cronica-
rului Miron Costin s-au ivit vorbe grele, amare, extrem
de actuale: „Ce sosiră asupra noastră cumplite vremi
de acmu (...) Iară noi privim cumplite vremi și cumpănă
mare pământului nostru și noauă”.

Școala Boia are puține lucruri bune de spus despre
români. Exemplul marilor bărbați de stat, dăruiți de sus
cu simțul datoriei, n-ar mai fi de actualitate. Eroism, ce
cuvânt e ăsta? Bărbăție în războaie? Temă irelevantă.
Să nu mai dezgropăm morții, viii cu viii și morții cu ei
înșiși. E în trend să ocolești istoria cu dramele ei, cu so-
licitările ei nenorocoase pentru români, să fii orb la ele
sau măcar miop. Drama Academiei? Pe actele de
deces de la Sighet scria: „persoană fără ocupație”.
„Fără ocupație” era acad. Gh. I. Brătianu, doctor în Li-
tere la Sorbona, mort la 55 de ani, după trei de temniță.
A murit pentru Basarabia și Bucovina, refuzând anexa-
rea lor de către Stalin. L-au exclus din Academie, l-au
închis la Sighet și l-au omorât intra muros. Tot „fără
ocupație” erau Alexandru Lapedatu, președintele Aca-
demiei Române din 1935, mort după 3 luni de închi-
soare, acad. Ioan Lupaș, acad. Ion Nistor, rectorul
Universității din Cernăuți, acad. D. Caracostea, roma-
nist, cu doctorat la Viena, închis fără judecată și fără
condamnare, acad. Ion Petrovici, filosof... Zenovie
Pâclișanu, membru corespondent al Academiei, cu stu-
dii de istoria bisericii, profesor de teologie la Blaj, a fost
ucis la Sighet. Nu și-a trădat crezul. Iar noi, într-o
democrație din ce în ce mai liberticidă, dacă nu achie-
săm la teme date și controlate, beția sau trădarea la ro-
mâni, ca Mircea Bălan, atunci „progresiștii” ne
etichetează „retrograzi”, neadaptabili la noile cerințe.
Oho, neemancipați! De reținut: între ’74 și ’89, Acade-
mia nu a mai primit membri. De ce? Pentru că, încă de
la apariție (sub Cuza, la 1 aprilie 1866), a reprezentat
voința de unire a românilor, unirea spirituală a Moldovei
și Valahiei, cum subliniază actualul președinte, istoricul
Ioan-Aurel Pop.

„Somnul social” (mulțumesc, N. Breban!) ne-a cu-
prins. Or, se știe că somnul rațiunii naște monștri.
Monștrii care distrug prestigiul țării, dar și al culturii cu
amprentă etnică. Eșecul de azi e tocmai distrugerea fi-
brei naționale. O spun mulți: de la acad. Ioan-Aurel Pop
la Th. Codreanu, Iordan Datcu, Basarab Nicolescu,
Nicu Gavriluță, Ioan. Cr. Teșu, Ioan Pintea și Ioan Hol-
ban, Sorin Lavric, Nicolae Dabija, Adrian Dinu Rachieru,
Claudiu Târziu, Mircea Platon, Alexandru Ovidiu Vin-
tilă...

Etnologul Petru Ursache a continuat să opteze pen-
tru literatură etnicizată, a analizat literatura din perspec-
tiva tradiției: terra – țară – țăran. E o a(l)titudine! „Cine
nu respectă legea strămoșilor e nelegiuit, țăranul clasic
știa asta, iar noi, în loc să-l urmăm, îl trimitem la
muzeu.” Recent, vrem să-i desființăm și muzeul. 

Petru nu s-a temut de acuze ca naționalist, conser-
vator, anti-globalizant, înțepenit în trecut... Naționalismul
bun, echilibrat, erudit este stimulant și nu trebuie deni-
grat ca izolaționist, extremist, șovin. „Naționalismul

curat, susținea Petru, nu cel urât, abominabil, de res-
pins, nu-i niciodată exagerat, cum scrie la DEX (1996).
Acea stupidă sintagmă, uneori exagerat, a fost pusă
lângă „promovarea tradițiilor, drepturilor și aspirațiilor
naționale”. Unde este exagerare în a face asta? Sau nu
trebuie, după noua doctrină, să păstrăm moștenirea in
integrum a lui Eminescu, poetul și publicistul?Avem
două Românii, a baronilor și a oamenilor simpli, situație
denunțată de Eminescu: România clasei suprapuse și
România celei subpuse, România palatului și România
colibei. Denaturarea cuvântului național se face cu sis-
temă. Naționalismului i se pune un ultra în față, i se
adaugă epitete ca patologic, bolnav, chiar dement, iar
imaginea lui Eminescu a ajuns de negociat: ediții fără
Doina.

Morile de vânt ale multelor edituri neavenite, trăgând
tiraje deopotrivă pentru nonvalori și valori (rectific: re-
duse pentru nume de notorietate), l-au depărtat pe citi-
tor de literatură. Bibliotecile n-au fonduri pentru achiziții
importante, cele sătești dispar, iar librăriile „capitalizate”,
devenite tarabe, gonesc prin prețurile mari. Citesc într-o
vitrină iașiotă titlurile verii: Cartea neisprăvirii, Arta sub-
tilă a nepăsării, Fă-ți patul! și renunț să intru. Ne-au
rămas anticariatele.

Divertismentul jalnic, promovat agresiv, le-a spulbe-
rat atenția școlarilor de la lectură, iar școala predă hao-
tic și istorie, și istoria literaturii, personalitățile ies din
discuție, pentru a se face loc personulităților, de-a
valma. Or, „școala-școală se întemeiază pe tradiție”, re-
peta Petru Ursache. Ce să imprimi în mintea și-n sufle-
tul elevilor? Coșbuc, Goga, Rebreanu sau să-i orientezi
spre Verdeș, ajuns în manualul de română, așadar
autor de manual, ca debutant? Poemul chiuvetei îndră-
gostite sau Moartea căprioarei? Generația mea („de
paie”, cum i-a spus Țuțea, ori nu) a avut șansa întâlni-
rilor admirabile cu marile repere estetice, dar și etice,
șansă pe care tinerii de azi – mai debusolați decât noi
– o au numai dacă țin s-o aibă. De necrezut și totuși: în
socialismul nedezvoltat, noi am mai avut parte de mo-
dele, ei au parte acum de... mode. Se reiterează zisa
lui Marinetti că răgetul automobilului e mai frumos decât
Victoria din Samotrake, că n-ai de ce să citești Sado-
veanu când există Sade, că lectura îngrașă, plictisește
ori dă migrene.

Niculae Gheran nu contenește să strige că editolo-
gia a devenit editorlâc. Rebreanu? După ce a tipărit
ediția critică Rebreanu (opera integrală, neciupită de
croșete, în 23 de volume), Gheran a fost respins de la
subvenționare, iar în anul centenarului, neobositul re-
breanolog n-a fost invitat să participe nici la Bistrița, nici
la Ateneu. Grație lui Gheran, și nu altcuiva, Rebreanu
răzbește de sub praful istoriei literare, așa cum Duiliu
Zamfirescu scapă de praf și pulbere grație lui Ioan
Adam. Oricum, editologia are edificiul crăpat prin dis-
trugerea marilor edituri ca Minerva, Meridiane, Univers,
specializate în a tipări opere fundamentale. La Faculta-
tea de Litere a primei universități românești nu știu să
se predea vreun curs de editologie. De ce-ar mai fi ne-
voie? N-a rezistat economiei de piață un editor profe-
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sionist ca Ioan Șerb (cu „Grai și Suflet”), dar prosperă
editori agramați. Meseria-brățară de aur nu-și mai
spune cuvântul. Când Valentin Ajder a luat, mai an, un
premiu la Târgul de carte Librex pentru Seria Etno a lui
Petru Ursache, a spus, în cuvântul de mulțumire: „Nu
mă așteptam să iau niciun fel de premiu, deși e singura
serie de autor consistentă. Mai vedeți aici, în Târg, altă
serie de autor?”

Opera conta și contează, dar, în opinia lui Petru Ur-
sache și a mea, în timpuri potrivnice biografia e greu,
poate și mai greu, de „scris”. Nu, nu-i facultativ să-ți
„scrii” biografia. Pe cineva genial ca scriitor, dar fără ca-
racter îl scuz, dar nu-l pot admira. Eminescu a putut fi
și geniu, și om.

Pricepe domnul Alexandru Florian devotamentul
civic al lui Mircea Vulcănescu, dacă se zbate să-i eli-
mine numele din spațiul public? Devoțiunea pentru
„omul românesc” i-a adus moartea, ca și excelența în
științe economice, corectitudinea, altruismul de bun
creștin. La proces, Mircea Vulcănescu credea că va fi
auzit. N-a fost. Nici la „Procesul comunismului” n-a fost
auzit.

După schimbarea în interesul hoților (de valori ma-
teriale, dar – mai grav – de valori spirituale), au conti-
nuat să se abată asupra lor injurii; se găsesc mereu
circumstanțe agravante pentru „înverzirea” lui Eliade,
nescuzabilă pentru Ornea (în cap cu Gherea), Manea
et alii. Cea mai grea acuză este, ca-n stalinism,
naționalismul. Ca și cum nu s-ar fi vârât prea destulă
ideologie în literatura anilor 50, se face procesul Iorga,
nu și procesul Peltz, procesul Nae Ionescu, nu și pro-
cesul Sebastian, procesul Sadoveanu, nu și procesul
Nina Cassian, procesul Arghezi, nu și procesul M.R. Pa-
raschivescu, procesul Călinescu, nu și procesul Ovid.
S. Crohmălniceanu, procesul Camil Petrescu, nu și pro-
cesul Petru Dumitriu, care a avut destulă cenușă în bu-
zunarele de la costum, să și-o toarne-n creștet. Iar
condamnarea la indemnitate publică se produce în
forță, dar pe sărite. Cine i-a revitalizat pe Beniuc, Galan,
Sahia, Deșliu, Banuș, chiar Sorin Toma – și o face în
gura mare –  îi lasă în afara istoriei literare pe exilați ca
Vintilă Horia, Ștefan Baciu sau Vasile Posteucă, des-
considerându-i repetitiv, tot în gura mare: transfugi,
evadați, fugari din lagărul socialist. O ciudățenie? Fiica
lui Eugen Ionescu vrea să-și impună tatăl doar ca scrii-
tor francez și-n Japonia și oriunde, numai în România
natală nu.

Curricula școlară nu-i mai suportă pe bătrânii calofili,
pe bătrânii patrioți, pe bătrânii ruraliști, neapărat, dar
neapărat bătrâni, mirosind a oaie mioritică. A fi în etate
e o culpă, dacă nu o boală sau mai multe. În zi de 13
(aprilie 2019), pe un canal televizual, era criticată Ana
Aslan că i-a ținut pe bătrâni în viață îndelungată, din
ordin ceaușesc. Și atunci să-i ardem, cum propunea un
iconoclast, Mihai Ilovici, urmat de critici necopți, care nu
vor să îmbătrânească ucenici la clasici?

Mirarea unora e cum de poate fi considerat Iorga
„un Erasmus al Balcanilor”. Virgil Ierunca e autorul
comparației; și tot Ierunca mărturisea, în jurnal: „azi

Creangă îmi spune mai mult decât Balzac”. Steinhardt
n-a ezitat să-l compare pe Caragiale cu Rabelais,
având în vedere O noapte furtunoasă; pentru monahul
de la Rohia, Luceafărul era Faustul românesc. Emi-
nescu poate fi văzut de la egal la egal cu Hölderlin, chiar
dacă o poetă cu mare vizibilitate de vitrină afirmă că
Eminescu nu intră în sfera ei de interes(e) și că a-l iubi
este „doar (subl. mea, Magda U.) un semn de
bătrânețe”.

Așa cum suntem noi, la Est de Vest, avem un He-
siod în Creangă; avem o Capodoperă, Miorița, căreia
Petru Ursache îi face dosarul mitologic, însă nu conte-
nim să facem haz de „ridicola lozincă” „Sunt mândru că
sunt român”, mult mai profitabilă fiind „Mi-e rușine că
sunt român.” Oare n-ar trebui să ne cerem iertare Ro-
mâniei pentru asta?

Când un publicist cam „desculț” vorbea despre
generația 30 ca fiind praf și pulbere, Petru Ursache a
replicat: „Pulbere, dar de aur!” Iată de unde vine titlul
cărții! Da, ne putem recăpăta stima de sine nelăsând
să se aștearnă praful peste numele mari. Altfel ne
intră-n ochi și ajungem să ne fie jenă să-l cităm pe Iorga
sau să ne mărturisim părerea de rău că am pierdut timp
citindu-i pe retrograzi, pe Mircea Eliade, pe Nae Io-
nescu, despre care Eliade spunea că a fost „cel mai
ascuțit dialectician al Universității”, pe Noica..

Petru Ursache n-a cedat „clipei repezi și înșelătoare”
(e spusa lui despre martirul Anton Golopenția), nici n-a
fost dispus să cedeze. Cu el am discutat mult despre
poziția unui ministru al Culturii, pe care îl deranja teribil
„retorica” cetății asediate. O fi atât de „ieftină” tema Ro-
mâniei asediate, a „piloților orbi”, care ne conduc
orbește spre disoluție statală? Nu se vede procesul de
colonizare? Nu se văd nici prădătorii, nici securiștii –
profitori, nici cozile politice de topor care se supun noii
ordini? Intelighenții orbitori, dar iresponsabili, crema in-
tello (și mă refer la elita vocală, nu la cea tăcută) își
arată disprețul față de concetățenii de rând, de oamenii
obișnuiți. Opincarii ăștia, scrie Mircea Eliade,
„învățaseră cum să-și ardă satele și să le refacă primă-
vara următoare”, când ieșeau de sub năvăliri barbare.
În alte cuvinte: „Ca să supraviețuim în istorie, ne-am is-
tovit mai mult decât s-au cheltuit alte neamuri să cuce-
rească pământul.”

Petru Ursache a scris mult și bine despre „vânătoa-
rea de capete” din „țara sârmelor ghimpate”, spre a-i
spune astfel după Cicerone Ioanițoiu. Gyr crea poezie
înaltă între două bătăi ale gardianului, dar noi nu mai
suntem sub varga de metal din mâna tartorului „reedu-
cării”, Genu Țurcanu, nici sub foarfeca lui Popescu-
Dumnezeu, ca să nu ne opunem domniei „capetelor
lungi”și silei lor față de valorile emblematice.

Cine vrea să pună o piatră tombală pe literatura
scrisă din perspectivă națională nu știe că tot ce-i peren
iese de sub piatra seacă? Iarba care vine scapă cumva
de lespede, ocolind-o. În Pulberea de aur, Petru Ursa-
che face un pariu privind neuitarea valorilor perene. Și
nu pot să-mi permit să cred că-l va pierde. 
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În sfârșit, s-a tipărit o carte mult așteptată și bineve-
nită despre Mihai Eminescu în limba polonă, studiu
și antologie română-polonă (eLiteratura, București,
2018, 462 p.), sub cea mai autorizată semnătură, a po-
lonistului român Nicolae Mareș, cu o prefață – Un cap-
tivant spectacol intelectual – de Alex Ștefănescu.
Antologia e alcătuită din: partea I, Eminescu și Polonia
– medalioane publicate de autor în diferite reviste din
România, Polonia sau în alte țări [O istorie a poporului
român scrisă de un polonez pentru români, în „Magazin
istoric”, București, nr. 3 (156), martie 1980; Iorga despre
Polonia și cultura polonă, în „Dacia literară”, Iași, ianua-
rie 2011; Un neoromantic, Zdzisław Lubicz (Skibowski),
pianist și dascăl..., în „Polonus”, Suceava, 2016; Un mu-
zician polonez în epoca Junimii, în „România literară”,
București, nr. 1, ianuarie 2019; Eminescu și Polonia,
„New York Magazin”, nr. 902, 31 martie 2017; Despre
graficianul polonez Salmen și Eminescu, în „Tribuna”,
Cluj-Napoca, nr. 345, 2017; despre traducătorul Emil
Zegadłowicz, Portretul unui traducător interbelic de poe-
zie, în „România literară”, nr. 44, 2015; Portretul unui
scriitor polonez, în „România literară”, nr. 46, 2015; frag-
mente din cărțile Mareșalul Józef Piłsudski, eLiteratura,
București, 2015, Sfântul Ioan Paul cel Mare, Tipo Mol-
dova, Iași, 2015, precum și observații pertinente asupra
virtuților stilistice din versiunile polone ale poeziilor emi-
nesciene]; partea a II-a, Antologie cu poezii de M. Emi-
nescu în limba polonă semnate de Emil Zegadłowicz,
Stanislaw Ryszard Dobrowolski, Kazimiera Iłłakowic-
zówna, Adam Kozłowski, Włodzimierz Lewik, Arnold
Słucki, Włodzimierz Słobodnik, Leopold Lewin, Czara-
Stec şi J. Roman, Alecsander Nawrocki, Ana Kamień-
ska, Edward Holda, Ludmiła Marjańska, Magdalena
Szumaszkiewicz; partea a III-a, Cronologie, și Bibliogra-
fie (selectivă, pentru că în subnote sunt menționate încă
și mai multe lucrări consultate). 

Două chestiuni iscă volumul tipărit de Nicolae

Mareș, anume:
1. În ce măsură Eminescu a cunoscut istoria popo-

rului polon și care a fost expresia eminesciană de
admirație și compasiune pentru soarta vecinilor noștri
de la miazănoapte, întrucâtva solidari cu vitregia româ-
nilor din Bucovina, aflați sub administrația aceluiași îm-
pilator, Împărăția Austriacă. Impresionează bogăția și
precizia datelor istorice din manuscrisele poetului des-
pre Polonia.

Nelămurit rămâne însă periplul eminescian de la
Berlin la Königsberg, Cracovia, Lemberg și Cernăuți,
din vara anului 1874, după abandonul studiilor de la
Universitatea din Berlin, care ar trebui reconstituit și n-ar
fi greu de aflat în scriptele Facultății de Litere și Filosofie
din Berlin numele unor studenți poloni, colegi sau prie-
teni, care l-ar fi însoțit sau găzduit pe Eminescu în dru-
mul său spre casă. Fiindcă admirația poetului este
nemărginită, dar întemeiată pe un argument logic: Când
simte cineva bătaia inimei polone, când simte sufletul
naţional îmbălsămat de poezie, înduioşat de muzică,
atuncea lumea are voie a-l taxa de nebun, dacă el ar
susţine de exemplu că Polonia e pe moarte sau că va
muri. Se poate oare să moară corpul naţiunei când su-
fletul ei trăieşte? (Literatura ca expresie a sufletului
național, M. Eminescu, Opere, vol. XV, Ed. Academiei
Române, București, pp. 138-139)

2. Când și ce au știut polonii despre poetul român
Mihail Eminescu sau în ce măsură i-au cunoscut,
înțeles și apreciat opera lirică, proza sau articolele po-
litice, impregnate de observații și sentințe demne de
proliferat și despre tripla opresiune – austriacă, prusacă
și rusească – asupra poporului polon. Firește că dacă
s-ar fi tradus în limba polonă câteva articole din „Curie-
rul de Iași” sau din „Timpul” de la București, accentele
puse de M. Eminescu pe evenimentele epocii ar fi stâr-
nit un mare interes din partea polonilor, mai cu seamă

Ion Filipciuc

EMINESCU ÎN LIMBA POLONĂ
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similitudinea rapturilor austriece din trupul Poloniei și al
Moldovei.

Din păcate, polonezii au aflat despre Eminescu, deși
nu-i exclus ca revista „Bukarester Salon”, Viena-
București, unde Mite Kremnitz a tradus încă din 1883
Crăiasa din povești [Märchenkönigin], apoi O, rămâi [O,
verweil] sau O, mamă [Ewiglich], să fi ajuns și prin Po-
lonia, abia după moartea poetului, pentru că în ziarul
„Prawda” [Adevărul], Tygodnik polityczno-spoleczno-li-
teracki, din Varșovia, apare un necrolog semnat Meg,
despre ciężką stratą [o grea pierdere] pentru poezia ro-
mânească, făcând comparații cu poeții Bolintineanu și
Alecsandri și considerându-l pe răposat cel mai de
seamă liric al vremii „prin sâmburele filosofic ce străbate
operele lui, prin perfecțiunea formei și limbajului literar
rafinat folosit”. (Nicolae Mareș, op. cit., p, 13)

Cum semnatarul acestui necrolog menționează
multe amănunte despre M. Eminescu, bine ar fi fost ca
articolul lui Meg să-l avem atât în limba polonă, dacă nu
chiar o reproducere foto a paginii respective, cât și în
traducere românească. Întrucât care dintre ceilalți vecini
ai noștri dau știre imediată despre moartea poetului
român Mihail Eminescu?

Următoarele informații despre Eminescu vor fi sem-
nate de Wlodziemirz Eminovicz în 1928, la aproape
30  de ani de la moartea poetului nostru și provin din me-
diul studenţesc al românilor din Viena: Din cauza pronu-
melui [patronimului] comun, adesea am avut ocazie să
vorbesc cu Români asupra celui mai mare poet al lor.
Prima dată m-am întâlnit cu ei între anii 1883 şi 1886 la
Universitatea din Viena. Aceştia erau mai cu seamă
membri ai corporaţiei – al cărei unul din membrii fonda-
tori a fost Mihail Eminescu. Cunoştinţa cu un Român se
începea de obicei de la întrebarea dacă provin din
aceeaşi familie din care provine Eminescu. Mai târziu, în
diferite locuri şi în diferite vremi, Românii cunoscuţi tot-
deauna aceeaşi întrebare îmi puneau. În ultimul timp, în-
ainte de război, prin anul 1912, în localitatea balneară
Todelbad de lângă Graze, am făcut cunoştinţă cu o so-
cietate de Români, iar printre dânşii se afla şi o franţu-
zoaică mai în vârstă, care, fiind căsătorită în România,
locuise acolo mai mulţi ani, era o mare admiratoare a lui
Eminescu şi pe care personal îl cunoştea. Poetul Mihail
Eminescu precum şi operele sale erau adesea tema dis-
cuţiunilor noastre, în care simpatica bătrâioară mereu îmi
vorba despre originea poloneză a poetului, referindu-se
la caracterul operelor lui – după părerea ei – spunea că
sunt departe de caracterul Românilor.” (Wl. Eminowicz,
Contribuţii la originea lui Mihail Eminescu, „Îndrepta-
rea”, Bucureşti, an XIII, nr. 77, marţi, 28 aprilie 1931,
pp.  1-2) 

De drept, abrevierea „Wl.” aparţine lui Włodzimierz
Eminowicz, care şi-a publicat rândurile despre poetul
român, Przyczynek do kwestji rochodzenia Michała
Eminescu, în „Ormiańsko-katolickiej Archidiecezjii
Lwowskiej”, Lwow, 1928, pp. 115-116, cu cel puţin trei
ani înainte de a muri în 1932 – redactorul român de la
ziarul bucureştean pretinzând că publică un manuscris

inedit –, şi nu trebuie confundat cu tizul său Włodzimierz
Eminowicz, născut în 14 aprilie 1902, în Cracovia, ofiţer
în Legiunea Polonă, decorat pentru fapte de arme, vo-
luntar în multe bătălii până la demobilizarea din 31 oc-
tombrie 1920, dar mort în condiţii suspecte în ziua de
28  iulie 1924, rănit cu propriul pistol, în casa lui din Cra-
covia.

Un episod mai puțin cunoscut, dar apetisant pentru
că s-a petrecut în culisele înmiresmate ale curții regale
de la București, în fapt, o polkă picantă, întrucât în joc
a fost implicată Livia, fiica olimpianului Titu Maiorescu,
domnișoară de onoare în anturajul reginei Elisabeta, și
muzicianul polon Zdzisław Lubicz (născut în 1845), aflat
în slujbă melomană pentru încoronarea creațiilor poe-
tice ale majestății ce semna Carmen Sylva... Ironia
soartei își pune pecetea chiar peste muzicalitatea aces-
tui pseudonim, căci domnișoara Livia, în mare tandrețe
cu compozitorul polon, e dată în vileag de o scrisoare
manu propria.

Nu putea lipsi din asemenea polkă nici Veronica
Micle care îi scria Eminului iubit în septembrie 1882: Ad-
jutanţii M/ajestăţii/ Sale împreună cu domnişoarele tră-
iau toţi în concubinaj. Regele are însă obicei de-a pune
pe aceste domnişoare să-i descifreze depeşele. Din ne-
fericire pentru ele – toate plecaseră însă în pădure cu
galanţii lor – nimeni nu era decât Regina acasă. Regina
se pune de descifrează ea însăşi depeşa şi-şi pune
mâinile în cap. În sfârşit rege şi regină pleacă în pădure,
la pavilionul de vânătoare şi ce găsesc?…Întreaga
companie de domnişoare de onoare lucrată ca după co-
mandă de întreaga companie de adjutanţi. Scandal!

Scrisoarea buclucașă nu se află în setul bogat din
corespondența Mihai Eminescu-Veronica Micle, Dulcea
mea Doamnă / Eminul meu iubit, scrisori inedite din
arhiva familiei Graziela și Vasile Grigorcea, ediție îngri-
jită, transcriere, note și prefață de Cristina Zarifopol-
Ilias, Polirom, Iași, 2000, și cărturarul Nicolae Mareș nu
face trimiterea necesară, bănuiala cititorului rămânând
să cadă asupra lui Octav Minar, care, după textele din
arhiva familiei Grigoreca, pare a se fi folosit chiar de
scrisori olografe.

Dar la vremea aceea, povestea era bine cunoscută.
Astfel, la 30 septembrie 1886, Carol a notat sec în Jur-
nalul său: Lubicz, care ar fi venit pentru muzică, a fost
găsit seara târziu în castel, aici, în rendez-vous cu Ma-
iorescu (Livia). Istorie incompletă, care va trebui ţinută
la secret. A fost concediat.

Peste trei luni de zile, într-o însemnare din 31 de-
cembrie 1886, regele precizează că s-a găsit asupra în-
drăgostitului (Lubicz) o scrisoare compromiţătoare:
Bucureşti. Vineri, 19/31 decembrie 1886. Ceaţă, frig
umed. Elisabeta anunţă că la Lubicz a fost găsită o scri-
soare prin care Livia e total compromisă. După-amiaza,
audienţe. Livia Maiorescu demisionează din postul de
domnişoară de onoare, părinţii ştiu totul. Ea pleacă din
Bucureşti, împreună cu mama ei.
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Nicolae Mareș comentează cu dărnicie: „Întâmpla-
rea descrisă de Veronica Micle în scrisoarea adresată
lui Eminescu în septembrie 1882 era nu numai verosi-
milă, dar afirmațiile coincideau cu relatările legate de
scandalul produs de divorţul înaintat de Maiorescu
soției sale, Klara Kremnitz, după douăzeci de ani de
căsnicie (dovedindu-se că șeful Junimii trăia şi cu Mite,
sora soţiei sale!) şi despre al cărui concubinaj se bârfea
din greu de către gureşele doamne din Bucureşti.” 

Până ne vom lămuri asupra autenticității și amănun-
telor din acest select scandal provocat de un paj
„îndrăzneț cu ochii”, dar înzestrat cu har muzical, să
notăm că mai crunt lovit de fireștile reverberații de prin
saloane a fost Titu Maiorescu, neiertător și rece, care
divorțează de Klara și expulzează fata și fosta con-
soartă la Berlin, pe care le-a condus la gară și a fost ne-
voit să-și prelungească supliciul despărțirii cu încă două
ore întârziere a trenului Orient-Fulger spre Berlin.
(pp.134-137)

Ca un fel de pedeapsă celestă pentru cele petrecute
în urmă cu trei ani, în ziua de duminică, 8/20 ianuarie
1884, întors de la Viena, avocatul Titu Maiorescu își
face bilanțul contabil și constată că acumulase în 1883,
„63.161 franci”, din care „plătit 10.000” datorii, plasat cu
dobândî” 15.800, cheltuit în călătorii 6.200 dr. Fr., deci
32.000 de fr. Rămân de cheltuit pentru casă 31.163”.
Pentru cei 250 de lei necesari lui Eminescu pe o lună
de zile, se făcea chetă publică. Altfel spus, nici măcar
în marii literați români Dumnezeu nu bate cu bota! 

În privința traducerilor polone din poezia lui Emi-
nescu, antologia întocmită de Nicolae Mareș, cea mai
bogată din câte s-au tipărit până astăzi în România, dă
seama de istoria receptării poetului român printre po-
loni. Cea dintâi poezie eminesciană tradusă în polonă
a fost La steaua [Tak długie], semnată Wl. Z. în „Gazeta
Polska” din Cernăuți, an XLV (1928) nr. 479, 26 luty
[febr.], p. 4, urmată de Rugăciunea unui dac [Modłitwa
Daka], peste un an, tradusă de XY, în aceeași
publicație, an XLVII (1929), nr. 536, 24 marzec (mart.),
p. 4. Și se prea poate ca Włodzimierz Eminowicz să fi
scris Przyczynek do kwestji rochodzenia Michała
Eminescu, în „Ormiańsko-katolickiej Archidiecezjii
Lwowskiej”,  Lwow, 1928, în urma lecturii poeziei Tak dłu-
gie, din revista cernăuțeană. Amănuntul nu trebuie tre-
cut cu vederea când știm că privatistul M. Eminoviciu
debutează cu poezia închinată profesorului Aron Pumnul
în broșura Lăcrimioarele învățăceilor gimnăsiaști den
Cernăuți, a treia zi după 12/24 ianuarie 1866, la...
Cernăuți!!! Iar poezia La mormântul lui Aron Pumnul ar fi
făcut cinste într-o traducere în limba polonă!

Excelent cunoscător al limbii polone, al istoriei, cul-
turii și literaturii acestui popor dinspre miazănoaptea ho-
tarelor românești, Nicolae Mareș face câteva comparații
între versiunea românească și traducerea poloneză a
poeziilor lui Eminescu, partea substanțială a contribuției
exegetului. Nu și în textura Luceafărului, tradus Hype-
rion, de către Ludmiła Marjańska, motiv pentru care ne

îngăduim câteva precizări.
Cum alpinistul ce-și propune să escaladeze un

munte cumpănește altitudinea piscului ademenitor, în-
tocmai și traducătorul trebuie să aprecieze din start poe-
titudinea cuvintelor pe care urmează să le
înveșmânteze într-o altă limbă. Spre exemplu, să luăm
primele două strofe din Luceafărul, care titlul ar trebui
tradus în limba polonă gwiazdy wieczorowy, steaua de
seară. Dar, ținând seama că, inițial (aprilie 1882), Emi-
nescu și-a intitulat poemul Legenda Luceafărului, altfel
spus ce se poate sau trebuie citit în luceafăr, traducă-
torul ar fi îndrituit să comită licența Legenda astrului de
seară, obligându-l pe cititor să aibă știre de sensul cu-
vântului latin legenda. Însă Luceafărul, cuprins în an-
tologia alcătuită de Nicolae Mareș, a fost tradus de
Ludmiła Marjańska prin Hyperion, deoarece gwiazd/a,
substantiv feminin, stea, nu pare să aibă în limba po-
lonă o formă și pentru masculin, deși se prea poate, ca
în credințele populare polone, să existe ceva similar
im aginii din eresurile românești, cu un luceafăr de seară
femeie și un luceafăr de dimineață bărbat.

Să recitim, așadar, versurile de început:
A fost odată ca-n povești,
A fost ca niciodată,
Din rude mari împărătești,
O prea frumoasă fată.

Și era una la părinți
Și mândră-n toate cele,
Cum e Fecioara între sfinți
Și luna între stele.

Și să observăm un posibil pleonasm în versurile O
prea frumoasă fată alături de Și mândră-n toate cele,
ca și cum „prea frumoasă” ar fi trebuit reluat, farcitat,
explicat, fenomen obișnuit în limba română în expresiile
„trece prin foc și pară”, „vine valvârtej”, „nici în clin, nici
în mânec”, „prin ciur și prin dârmon” sau în Psaltirea lui
Dosoftei (1675), „oasele și ciolanele mă dor”, „minuni și
ciudese au făcut Domnul”, unde un termen este de ori-
gine latină, iar celălalt de sorginte slavonă. Tot astfel se
întâmplă și în portretul fetei de împărat, unde fru-
moasă˂formosa, latin, iar mândră˂mondrŭ, slavon. În
poema eminesciană, mândru e un atribut conferit fetei
de împărat (vers 6) – și mândră-n toate cele, (v. 186) –
Și mândră, arz-o focul, luceafărului voievod (v. 60) – Un
mândru tânăr crește și (v. 116) – Un mândru chip
se-ncheagă, fetei de împărat, proiectată printre stele
(v.  140) – Mai mândră decât ele, și teilor (v. 351) – Sub
șirul lung de mândri tei, cu semnificație diferită în fiecare
ocurență.

Numai că termenul slavon încă păstra în limba ro-
mână vechiul sens de înțelept – precum Vorbit-a mân-
drul Solomon sau Mândrul ciobănel,/ Tras printr-un inel,
cu înțelesul Înțeleptul ciobănel trecut printr-un inel și
ni cidecum frumosul ciobănel subțire ca tras prin inel.
Sau ca în limba polonă mądr/y, adj. 1. Înțelept, deștept,
inteligent; mądra rada sfat înțelept; mądre oczy ochi



eminesciana

9SAECULUM 5-6/2019PR
O

inteligenți. 2. Prudent; chibzuit // udawać mądrego a
face pe deșteptul. (Anda Mareș, Nicolae Mareș,
Dicționar polon-român, Editura științifică și enciclope-
dică, București, 1980)

Dar în cele două strofe din versiunea poloneză, fata
de împărat nu mai este așa de înțeleaptă ca în limba
română, ceea ce șubrezește întregul ei comportament
marcat doar de „weselié”, fericire, bucurie:

Jak baśń opowieść się zaczyna,
Słyszana gdzieś za młodu:
Prześliczna była raz dziewczyna
I z królewskiego rodu.

Jedyna córka przy rodzicach,
Którzy się nią weselą,
Jako wśród świętych jest Dziewica,
Jak księżyc wśród gwiazd wielu.

Un alt cuvânt care dă strălucire geometrică în cris-
talul capodoperei eminesciene este noroc, tot de origine
slavonă, narokŭ însemnând în vechea slavă ceea ce a
fost scris într-o stea sau, după scrisa poetului, ce tre-
buie citit în scrisa luceafărului de care se îndrăgostește
fata din rude mai împăratești. Cuvântul va fi rostit mai
întâi de pajul Cătălin (vers 188) – Ca să-ți încerci noro-
cul [Spróbujże szczęścia Katalinie], apoi de Demiurg,
despre oameni, care (v. 308) – Ei au doar stele cu noroc
[Ludziom jest los pelen goryczy/ Lub dobra gwiazda
dana], a treia oară, invocat de Cătălina (v. 380) – No-
rocu-mi luminează [Szczęścliwe jak w marzeniu], și, în
sfârșit, chiar de Hyperion, în ultima rostire (v. 384) – No-
rocul vă petrece [Cieszyć się szczęściem zmiennym].

Ba chiar Eminescu se simte obligat să-l invoce și în
notița din manuscrisul penultimei versiuni a poemului...

O imagine poetică oarecum nebuloasă avem în
v.  117-120, în al doilea portret al voievodului întrupat din
soare și din noapte:

Pe negre vițele-i de păr
Coroana-i arde pare,
Venea plutind în adevăr
Scăldat în foc de soare.

Unde coroana princiară arde în flăcări (pare, plural
de la pară, pălălăi) iar trupul tânărului plutește scăldat
în foc de soare. Cum după substantivul adevăr poetul
nu pune virgulă, am trage concluzia că participiul „scăl-
dat” este atributul obiectului „adevăr”, sintagma „în ade-
văr” nefiind o locuțiune adverbială, „aievea”, cu funcția
de complement circumstanțial de mod, ci complement
circumstanțial de loc, spațiu celest, în aer, prin
substanța „adevăr”, materialitate scăldată „în foc de
soare”, ceea ce și consună cu geneza ignifiantă a voie-
vodului. Traducerea polonă expandează și mai fastuos
ignitudinea chipului astral visat de înțeleapta fată de îm-
părat:

Czarne kędziory zdobi wieniec,
Korona gorejąca,
Jak w ogniu prawdy lśnią promienie,

Gdy schodzi w blasku słońca.

Filosofii ar descoperi în asemenea imagine expresia
gnozei prin alchimia adevărului, iar protocroniștii se vor
entuziasma cu o primă descripție poetică a unei „găuri
negre” – coroana în flăcări – din paginile eminesciene.

Ar mai fi de comentat versurile 321-322 – Iar tu, Hy-
perion rămâi / Ori unde ai apune..., din grafia fără vir-
gulă după Hyperion, ceea ce nu mai așază numele
propriu în cazul vocativ, virgulă ce nu este nici în ver-
siunea din Almanahul „România Jună”, corectat de poet
dimpreună cu Titu Maiorescu, în noiembrie 1882. Amă-
nunt important căci, fără virgulă după Hyperion, verbul
rămâi este copulativ la numele predicativ: Iar tu, Hype-
rion ești oriunde ai apune, cu alt înțeles decât maiores-
cianul Iar tu, Hyperion, stai oriunde ai apune.

Ty, Hyperionie, pozostaniesz
Na zawsze tu, w światłości.
Pros mnie o słowo, a dostaniesz,
Czy pragniesz roztropności?

Traducerea în polonă păstrează virgula din lecțiunea
Maiorescu și verbul rămâi, totdeauna aici, în clar-ob-
scur, pentru oriunde ai apune, și donația înțelepciune
[roztropności], ceea ce înseamnă că lui Hyperion i se
propune mai întâi ipostaza unui geniu filosofic, apoi cea
de geniu poetic și, în sfârșit, de geniu politic, pentru că
moartea nu se poate [Lecz śmierci mieć nie możesz.]
Aceste trei ipostazuri probează însă că în concepția lui
Eminescu, Luceafărul-Hyperion nu este un geniu poe-
tic!!! Motiv logic pentru care logicianul Maiorescu înlă-
tură cele trei strofe în ediția Poesii de Mihail Eminescu,
București, 1883, 1884 ș.a.m.d. 

Este meritul poetei Ludmiła Marjańska de a fi tradus
textul din ediția Perpessicius, M. Eminescu, Opere, I,
1939, și de a fi oferit cititorului polon o versiune cât mai
apropiată de voința auctorială, cu toate că din cele
98  de strofe ale poemului publicat de Eminescu în 1883,
traducerea poloneză îl stâmtorează la 91 de strofe.

Ultimele șase versuri ale poemului au trebuință și ele
de o lămurire, mai cu seamă că cea din urmă strofă este
adaosă de poet după lectura din 12 aprilie 1882 și poate
chiar în urma eseului despre „cercul îngust” al percepției
omenești, pe care l-a preparat Titu Maiorescu pentru a
fi trimis tot la Almanahul „România Jună” din Viena. Dar,
în grafia din acest almanah, după substantivul „lut”, poe-
tul n-a pus virgula cuvenită vocativului, ceea ce obligă
cititorul să descâlcească întrebarea sub formula clară:
Ce-i pasă ție, dacă eu sau altul voi fi chip de lut? Și nici-
decum absurditatea: Ce-ți pasă ție dacă eu sau altul voi
fi, vom exista?

– „Ce-ți pasă ție, chip de lut,
Dacă-oi fi eu sau altul?

Trăind în cercul vostru strâmt
Norocul vă petrece,
Ci eu în lumea mea mă simt
Nemuritor și rece.”
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În traducerea poetei Ludmiła Marjańska – unde
semnul întrebării retorice e înlăturat pentru o sentință
mai limpede, în care puchu marny [fulg nemernic], în
vocativ, adresat Cătălinei, nu mai poate fi citit ca nume
predicativ – copiii din flori din lăuntrul cadrului strâmt se
bucură de norocul (fericirea) nestatornic(ă), pe când Hy-
perion dăinuie în nemărginita strălucire:

„Wszystko ci jedno, puchu marny,
Czy będę ja, czy inny.

Będziecie wewnątrz ciasnych ram
Cieszyć się szczęściem zmiennym,
Gdy ja w bezkresnym świecie trwam
Chłodny i nieśmiertelny.”

Permutația „rece și nemuritor” încheie însă poemul
eminescian într-o perspectivă mai luminoasă decât ver-
siunea românească, unde „rece” cade precum o ghilo-
tină de gheață, în vreme ce polonezul nieśmiertelny,
parcă mai duios decât „nemuritor”, învăluie gândul spre
veșnicie...

Iată, așadar, câteva delicii speculative și capcane
poetice ale traducerii unei capodopere!

Autorul acestei cărți nu-și poate înfrâna totuși un re-
gret: „Dureros rămâne faptul că din 1989 până în pre-
zent nimic despre Eminescu nu s-a mai petrecut în
Polonia, în ciuda faptului că un institut așa-zis cultural
funcţionează de peste un deceniu la Varşovia. Se vede
că pentru ofiţerii respectivi alte sunt comandamentele
şi sarcinile primite și nu de a duce mai departe efortul
făcut aproape 90 de ani de predecesori destoinici.”
(p.  17)

În aceste condiții, cu atât mai mult se cuvin apreciate
eforturile și izbânda prin care se remarcă scriitorul Ni-
colae Mareș cu cartea Mihai Eminescu în limba po-
lonă. Și cu celelalte traduse din scriitori poloni ori scrise
despre polonezi, care, așezate într-un stand, expun roa-
dele unui adevărat institut cultural român, ...culese
într-un sfert de veac. Iar dacă în câteva țări europene
s-ar afla măcar câte un român cu nobila misiune asu-
mată de domnul Nicolae Mareș, ambasador deplin al li-
teraturii românești în Polonia, românii și România ar
avea o imagine veridică în spațiul cultural universal.
Firește că performanța depinde doar de un simplu
„dacă”! Cartea pe care o închidem traduce și un în-
demn. 

Să-l încurajăm și să-l felicităm pe autor din toată
inima!
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Sunt mai multe planuri ale activităţii lui Nicolae Iorga
în Iaşii Primului Război Mondial. Dintre acestea, mai
întâi planul susţinerii morale a românilor, în primul rând
a soldaţilor din tranşee, prin ziarul „Neamul, Românesc”
adus de la Bucureşti la Iaşi. Acesta a ajuns la un tiraj
uriaş pentru acele vremuri – 25.000 exemplare. (Întru-
cât cererea era foarte mare, Iorga a făcut apel ca, după
citire, ziarul să. fie returnat Redacţiei, pentru a fi pus la
dispoziţia altor cititori.) Apoi,; istoricul a avut o activitate
politică deosebită. Cel mai cunoscut este discursul său
în Parlament din 14 decembrie 1915, încheiat cu afir-
marea convingerii că „Vom fi iarăşi ce am fost, şi încă
mai mult decât atât!” De asemenea, a contribuit major
la stăvilirea pericolului bolşevic în 1917, şi la reformele
adoptate în acea an. A fost antrenat în lupta pentru Uni-
rea Basarabiei şi Bucovinei. A acţionat pentru strânge-
rea relaţiilor cu ţările aliate pentru pregătirea Conferinţei
de Pace. Toate aceste planuri de activitate sunt oglin-
dite cel mai bine în corespondenţa primită de istoric,
puţin cunoscută, care aduce multe date noi. 

*
În 1917, România era ameninţată nu numai de ata-

cul armatelor Puterilor Centrale, ci se afla şi sub presiu-
nea bolşevismului venit din Rusia. Faptul că în aceste
condiţii România s-a menţinut ca Stat independent şi
chiar şi-a continuat lupta pentru formarea unui Stat na-
ţional unitar a fost un miracol. Un miracol la înfăptuirea
căruia Nicolae Iorga a avut o contribuţie majoră. 

Revoluţia declanşată în Rusia la începutul lui 1917
a influenţat puternic Armata Rusă aflată în România,

aproape un milion de oameni bolşevizând-o treptat. Re-
zultatul a fost, pe de o parte, participarea tot mai puţin
semnificativă a acesteia la luptele pentru apărarea Mol-
dovei şi, pe de altă parte, tendinţa ruşilor de a se ames-
teca în treburile interne ale României, încercând
schimbarea formei de guvernământ – înlocuirea siste-
mului monarhic cu unul republican de tip bolşevic. Rolul
socialiştilor români în acest al doilea plan a fost major:
ei îi impulsionau pe soldaţii ruşi, sperând a fi beneficiarii
acţiunii violente a acestora, sperând să ajungă, cu spri-
jin străin, în fruntea Statului, în condiţiile în care prin pro-
priile forţe nu ar fi putut...

Încă din ianuarie 1917, plasarea socialiştilor români
în spatele acţiunilor periculoase pentru. Statul Român
ale soldaţilor ruşi devenise evidentă. Pentru a contra-
cara pericolul, Nicolae Iorga îşi va folosi mai întâi ziarul
„Neamul Românesc”; apoi îl va îndemna şi susţine pe
Regele Ferdinand la acţiuni care să combată agitaţia
socialistă; iar în vara lui 1917, va acţiona ferm pentru
adoptarea legilor care, mulţumindu-i pe soldaţii-ţărani,
puteau aduce pacea socială necesară atât rezistenţei
la propaganda bolşevică revoluţionară, cât şi continuării
luptelor pe frontul împotriva Puterilor Centrale. 

În „Neamul Românesc”, Iorga a publicat o serie de
articole de condamnare a socialiştilor români – şi cei
care susţineau bolşevismul rusesc, şi cei care se pu-
neau în slujba Germaniei –, care urmăreau destabiliza-
rea României, doreau să împiedice formarea Statului
naţional unitar românl. Alte articole apar, în februarie-
aprilie 1917, cu anunţul că sunt răspunsuri la scrisorile
primite de la diverşi socialişti români anonimi. Unii con-
temporani au crezut că aceşti anonimi nici nu existau,
istoricul inventându-le scrisorile pentru a trata o pro-
blemă reală şi gravă. În realitate, scrisorile existau, ele
păstrându-se în corespondenţa de la Academia Ro-
mână.2 În Răspuns unui socialist3, condamna faptul că

Petre Ţurlea

NICOLAE IORGA LA IAŞI 
ÎN VREME DE RĂZBOI*

* Materialul urmează volumele aceluiaşi autor – Nicolae
Iorga în viaţa politică a României, Editura Enciclopedică, Bu-
cureşti, 1991; Nicolae Iorga. O viaţă pentru Neamul Româ-
nesc, Editura Pro Historia, Bucureşti, 2001; Nicolae Iorga,
Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2016. Cu aducerea unor in-
formaţii noi, din surse inedite.
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socialiştii, în vreme de război, când toate eforturile tre-
buiau îndreptate spre salvarea Ţării şi întregirea ei, ur-
măreau doar atingerea intereselor lor de clasă şi făceau
jocul unor forţe străine: „Un socialist, care-şi aduce
aminte că este socialist în momentul când toată lumea
trebuie să-şi aducă aminte numai că sunt români, şi
scrie pentru a protesta în contra frazei Germanii au li-
berat din temniţele noastre, în teritoriul ocupat, toţi tâl-
harii şi trădătorii cari au pretins că au idei socialiste. [… ]
În ce priveşte socialiştii adevăraţi, să fi fost în locul lor,
cu oricât de puţină dreptate, m-ar fi închis ai mai, n-aşi
fi ieşit, pentru nimica în lume, din mila nemţilor.” Ger-
manii îi eliberaseră pe socialişti din închisori, pentru ca
aceştia, ajunşi în Moldova, să destabilizeze ceea ce mai
rămăsese din România; pentru o acţiune subterană de
acelaşi fel, în Rusia l-au ajutat şi pe Lenin. A urmat A
doua epistolă către un socialist4. „Răspund foarte lim-
pede. […] Pe cine încurajează la asasinate şi prădă-
ciuni să-l tratezi cum l-aşi trata eu.” În numărul din
20  aprilie 1917 al „Neamului Românesc”, Iorga semna
articolul Socialismul – industrie de război în Germania,
atacându-l pe cel mai cunoscut dintre socialiştii din Ro-
mânia, Cristian Racovski.5 „Aşa-numitul şef al socialis-
mului român – scria – înconjurat de o clică de ambiţioşi
care-i exploatează fanatismul dezmăţat, e un bulgar
care nu ştie româneşte. […] Total străin de toate rostu-
rile noastre […], autor de cărţi, ca România boierilor, în
care ne pârăşte străinătăţii […], el n-are nicio legătură
cu noi, decât patima de a ni face rău nouă în folosul na-
ţiei sale.” În urma acestui articol, socialistul anonim îi
răspundea furios lui Iorga: „Ţin să protestez împotriva
insinuărilor şi calomniilor pe care le publici la adresa
doctorului Racovski.” Considera că nu există nicio do-
vadă prin care ar fi putut fi incriminat socialismul inter-
naţional sau cel din România; istoricul era acuzat că
practica „acelaşi regim poliţist din trecut şi repetaţi ace-
leaşi acuzaţiuni poliţiste. Această atitudine a dv. nu va
fi însă decât spre folosul nostru; ea va mări şi mai mult
imensul capitol moral pe care-l avem şi de care ne vom
folosi mâine, când vom putea să ne reluăm activitatea
noastră socialistă.”6

Soldaţii revoluţionari ruşi erau din ce în ce mai activi
la Iaşi în condiţiile dispariţiei autorităţii comandanţilor
Armatei Ruseşti. Îşi stabiliseră conducerea la Socola.
L-au eliberat din închisoare pe Cristian Racovski şi pe
alţi socialişti români. Nicolae Iorga va nota: „Racovski
însuşi, cu faţa lui tragică şi strâmbă, cu ochii lui fugători
şi şireţi, cu barba lui bătută de toate vânturile, fusese
eliberat […], şi se înfăţişase în plin mijloc al Iaşului, în-
cercând să nu-şi dea seama că nu poate face o revolu-
ţie instantanee prin magia presupusă a bietei lui
elocvenţe. […] Lumea se uita la el ca la un animal fe-
roce ieşit din cuşca lui. Când tovarăşii muscali au văzut
că la noi nu se produc minunile politice şi sociale de la
Petrograd, l-au luat, l-au suit din nou în automobil şi l-au
trecut Prutul.”7

În faţa pericolului evident, Nicolae Iorga publica, în
„Neamul Românesc” din 20 aprilie 1917, un Apel către

toţi românii „de a sta neclintiţi în jurul simbolurilor sfinte
ale Ţării şi în jurul Suveranului”. Apelul prefaţa momen-
tul cel mai periculos pentru România primăverii lui 1917,
legat de aventura lui Racovski.8 Pentru 23 aprilie de
Sfântul Gheorghe, era proiectată o demonstraţie, la Iaşi,
a soldaţilor bolşevizaţi ruşi, care se arătau dornici să în-
lăture sistemul monarhic din România, aşa cum se fă-
cuse în Rusia. Nicolae Iorga scria în „Neamul
Românesc” din 23 aprilie: „E vorba ca duminică, de
Sfântu Gheorghe, aliaţii noştri ruşi să facă o nouă ma-
nifestaţie. Calomniatori culeşi între spionii germani au
răspândit zvonul că prietenii României ar voi să înrâu-
rească prin acte de violenţă asupra vieţii noastre de Stat
însăşi, ca şi asupra reformelor ce se au în vedere. […]
Asigurăm că, fără niciun sprijin, care nu ne-ar folosi, ci
ne-ar jigni, oamenii de treabă din această Ţară vor şti
să prefacă în realităţi mari şi durabile reformele menite
a da ţăranilor pământ şi drept de vot.” Anunţul avea un
rol preventiv, numărul din 23 aprilie al ziarului apărând
în seara precedentă datei înscrise, aşa cum era proce-
deul tuturor ziarelor din epocă. Tot pe 23 aprilie 1917,
sub semnătura lui Nicolae Iorga a apărut, pe foi volante
răspândite în Iaşi, un Apel către soldaţii ruşi, în limbile
română, franceză şi rusă. Cel în limba română avea
tit lul Fraţi cetăţeni liberi ai Rusiei Nouă. Era o chemare
la neintervenţia în treburile interne ale României; se în-
cheia cu lozinca: „Trăiască frăţia democratică ruso-ro-
mână, sprijinită pe libertatea amâduror popoarelor,
fiecare stăpân în casa lui”.9 Istoricul a scris, concomi-
tent, şi un Apel către români, răspândit prin foi volante
şi apoi publicat în ziar10. Trimiterea la trecutul istoric îl
apropia de discursul ţinut în Parlament pe 14 decembrie
1916: „Strânşi în jurul Suveranului, care trebuie să fie
atât ceea ce a fost Cuza Vodă, dezrobitorul de la 1864,
apărând cu el un suflet aşa de curat şi de bun şi, odată
cu el însuşi viitorul acestei Ţări martire. […] Şi nimeni
să nu se poarte aşa încât urmaşii, pronunţându-i nu-
mele mai târziu, să poată spune: Iată încă unul din
aceia cari la 1917 au contribuit la agonia Patriei lor.”

Felul cum s-a implicat Regele Ferdinand în eveni-
mentele în desfăşurare a fost influenţat major de Nico-
lae Iorga. „Barbu Ştirbey – nota istoricul – mi-a cerut
sâmbătă dimineaţa [23 aprilie], în plină stradă, să re-
dactez proclamaţia către ostaşi pe care «Regele, în sta-
rea sa de spirit, n-o poate face». Acolo, pe palma mâinii,
cu creionul, am scris rândurile prin care, amintindu-se
darurile lui Ştefan cel Mare către ai lui, se promitea ţă-
ranilor de pe front împroprietărirea. Regele a adăugat
şi promisiunea unei lărgiri a dreptului electoral.”11 Astfel
s-a ajuns la Înaltul Ordin de zi semnat de Ferdinand pe
22 aprilie 1917 răspândit în rândurile Armatei şi ale po-
pulaţiei în dimineaţa de 23 aprilie: „De Sf. Gheorghe
sărbătorim hramul oştirilor. Supt steagurile cu chipul
marelui mucenic şi apărător al credinţei s-a luptat pentru
apărarea Ţării şi răpunerea duşmanilor, în fruntea oşti-
rilor vechii Moldove, Ştefan cel Mare şi Sfânt, al cărui
steag a fost găsit acum la Muntele Athos, ca şi cum el
însuşi, viteazul de pe vremuri vrea să ne cheme spre
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biruinţă. Să prăznuim cu toţii, cu inima smerită, dar şi
cu hotărâre nestrămutată de-a învinge, ziua în care sute
de ani s-au făcut de vrednicii noştri înaintaşi rugăciuni
pentru ca vitejia dreaptă să biruiască. Eu, ca unul care
mă găsesc în scaunul de domnie al Aceluia, voi fi cel
dintâi care să fac rugăciuni  pentru izbăvirea Ţării. În
acelaşi timp, urmând pilda lui Ştefan Vodă cel blând şi
milostiv, întăresc încă o dată făgăduinţa mea de rege
ca, precum după biruinţele Lui se întindea praznic pen-
tru viteji şi ei erau ridicaţi în rândul fruntaşilor, astfel,
după izbânda pe care o aşteptăm, se va realiza pentru
voi legitima stăpânire asupra ogoarelor câştigate cu
sângele vostru şi, prin vot obştesc, veţi lua parte activă
la alcătuirea unei Românii nouă şi mai mari, pe care o
vom fi înfăptuit împreună. Ferdinand. Dat la Cartierul
Regal. Iaşi, 22 april 1917.”12 Contemporanii şi-au dat
seama imediat cine era autorul textului Ordinului de zi.
Remus Caracaş scria istoricului: „Bag mâna în foc, că
a ieşit pe de-a întregul din condeiul dv. Regele l-a iscălit
şi a făcut foarte bine, căci trebuiau spuse lucrurile ace-
lea – şi aşa cum numai dv. le puteaţi spune soldaţilor!”13

Şi ministrul I.G. Duca ajungea la aceeaşi concluzie: „Din
citirea însăşi a acestui Ordin de zi se vede lămurit că
nu e stilul Regelui, ci al lui Iorga. […] Regele întâi a ezi-
tat, dar pe urmă a cedat şi l-a lăsat chiar pe Iorga să îi
redacteze Ordinul de zi.”14 Urmarea: militarii români, în-
crezători în cuvântul Regelui, nu au mai susţinut mani-
festaţia bolşevică, şi aceasta nu a mai avut loc.

Astfel s-a depăşit momentul de cumpănă pentru Ro-
mânia din aprilie 1917. Trebuia, însă, ca promisiunile
făcute ţăranilor-soldaţi să fie onorate. Nicolae Iorga a
fost printre primii care au cerut respectarea cuvântului
dat. De aceea, cei aflaţi în tranşee îl considerau ca pe
un purtător de cuvânt al lor. Şi încercau prin intermediul
lui să influenţeze viitoarea Lege de împroprietărire. Un
grup de ofiţeri îi scria la 29 aprilie 1917: „Văzând sufletul
ce puneţi pentru înfăptuirea împroprietăririi celor ce s-au
sacrificat pentru Ţară, ne permitem să vă punem o mică
întrebare. N-ar fi bine şi drept să se dea şi ofiţerilor, ace-
lora care n-au pământ, o cantitate egală de teren cât şi
la soldaţi? […] Ei au luptat la fel ca soldaţii!” Cereau ca
ideea să fie supusă Parlamentului.15 Tot pe 29 aprilie,
Ion Sân-Giorgiu îi anunţa lui Nicolae Iorga îndemnul pe
care ofiţerii îl făceau soldaţilor de a se pregăti cât mai
bine de luptă, pentru că „Vodă vă dă pământ”. Şi-l ruga
pe istoric: „Nu lăsaţi să fim traşi pe sfoară de stăpâ-
nire.”16 În acelaşi timp, îi veneau lui Nicolae Iorga şi scri-
sori care-l îndemnau la formule ponderate în Parlament.
I. Angelescu credea că modificarea Constituţiei era mai
mult impusă de „vânturi venite din afară”; cerea o re-
formă agrară fără excese împotriva marilor proprietari,
deoarece şi „reprezentanţii adevăraţi ai ţărănimii noas-
tre nu vor merge spre comunism”. Era de părere că:
„Vrea cineva să arunce cu praf în ochii lumii, spre a ri-
dica, cum se zice, moralul Armatei – lucru absolut inutil,
deoarece soldaţii n-au nevoie acum de asta, şi cine cu-
noaşte psihologia mulţimii ştie că, chiar sunt pericu-
loase asemenea manifestări”. Îi cerea lui Iorga să se

facă interpretul „oamenilor cuminţi”.17 Dar istoricul avu-
sese dreptate: ţăranul-soldat aştepta Reforma Agrară. 

Dezbaterile din Parlament, pe tema împroprietăririi
şi a votului universal, au fost foarte aprinse. Nicolae
Iorga a intervenit atunci când a văzut riscul unor discuţii
sterile, fără o finalitate conformă cu aşteptările ţărănimii,
pe 9 iunie 1917. Cu o zi înainte, voluntari transilvăneni
şi bucovineni, veniţi din Rusia să lupte în Armata Ro-
mână, întruniţi la statuia lui Alexandru Ioan Cuza din
Iaşi, îndemnaseră la solidaritate deplină în jurul idealului
naţional.18 Iorga credea că această solidaritate putea
duce la formarea României Mari, fiind condiţionată şi de
reformele pe care le discutau parlamentarii: „Este astăzi
în România o singură chestiune, toate celelalte sunt
numai ajutătoare pentru dânsa, chestiunea liberării te-
ritoriului naţional, chestiunea revanşei noastre birui-
toare, a războiului în contra acelora care au umilit un
neam nedeprins a pleca fruntea înaintea nimănuia.
(Aplauze prelungite) Singura chestiune care trebuie
imediat rezolvată, prin braţele unite ale noastre şi ale
fraţilor de peste hotare, e a dreptului românimii de a se
impune ca stăpână în orice colţ al pământului pe care
l-a locuit, l-a fructificat prin munca ei şi l-a adăpat cu su-
dorile şi sângele ei şi ale străbunilor. (Aplauze) […] Vă
aduceţi aminte când, în vechile legende, se lua voinicul
în braţe cu duşmanul şi dacă acesta părea mai puternic,
luptătorul se îndrepta către femeia iubită care se găsea
lângă dânsul şi-i zicea: «Strânge-mi brâul ca să-l
dobor!». Ce facem azi e numai fapta iubitoare de a
strânge brâul ostaşului român, de a-l îmbărbăta cu
aceste reforme, până ce, biruitor, el va veni însuşi să
ne judece pe noi, iar pe dânsul să se înalţe. (Aplauze
prelungite)”19. Pentru a se permite Reforma Agrară, s-a
acceptat introducerea în Constituţie a formulei propusă
de Nicolae Iorga – „Expropriere de necesitate naţio-
nală”.20

Foarte mulţi contemporani au pus acceptarea ideii
reformelor în Parlament pe seama discursului lui Nico-
lae Iorga. La 10 iunie 1917, G. Denize, secretar al Re-
ginei Maria, îi scria istoricului: „Discursul dv. la Cameră
mi-a răscolit toate fibrele sufletului. […] Sunt încredinţat
că inimoasele şi vibrantele dv. cuvinte au înălţat sufle-
tele parlamentarilor noştri, acolo de unde n-ar fi trebuit
să coboare niciodată, mai cu seamă în actualele împre-
jurări. Să sperăm că vor rămâne acolo unde le-aţi aşe-
zat din nou şi că scumpa noastră Patrie se va bucura
de binevenitele reforme pentru alcătuirea cărora dv.
personal v-aţi trudit atât de mult.”21 De pe front, îi scriau
ofiţerii Regimentului 7 Vânători: „Toată obida trecutului
de adâncă durere, toată mândria sfărâmată a prezen-
tului, toată nădejdea viitorului, toate, toate aceste le-am
simţit citind discursul ţinut în Cameră în ziua de 9 iunie
a.c. Parcă marele Kogălniceanu reapăruse iar la tribună
pentru a cere dreptate celor fără dreptate, parcă glasul
lui, reamintind iar obida veacurilor, arăta cerinţele vre-
mii.”22

La 14 iunie 1917 Camera Deputaţilor şi la 20 iunie
Senatul au adoptat, cu mare majoritate de voturi, cele
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două proiecte de lege care vor pune bazele transformă-
rilor democratice din România interbelică. Aşa cum pre-
văzuse Nicolae Iorga, efectul a fost major printre militari;
s-a ajuns la succesul în marile lupte din vara acelui an,
stoparea ofensivei inamice datorându-se şi faptului că
soldatul român lupta acum în primul rând din patriotism,
pentru Ţară, dar şi pentru viitoarea lui bunăstare.23

1. Primul articol din această serie în „Neamul Românesc”
din 13 ianuarie 1917: Socialiştii şi războiul.

2. BAR, Coresp. N. Iorga, vol. 267, f. 42 – una din ele.
3.  „Neamul Românesc” din 16 martie 1917.
4. Idem, din 21 martie 1917.
5. Înaintea Primului Război Mondial, Cristian Racovski a

avut confruntări publicistice cu Nicolae Iorga. După război s-a
stabilit în URSS, fiind şi ambasador din partea Moscovei în
Occident; condamnat, în timpul represiunii staliniste din 1938,
la 20 de ani de închisoare, va muri în 1941.

6. Scrisoare din 24 aprilie 1917. BAR, Coresp. N. Iorga,
vol. 267, f. 42.

7. N. Iorga, O viaţă de om. Aşa cum a fost, Bucureşti,
1934, vol. II, pp. 271-272.

8. Cu ecou şi pe front. BAR, Coresp. N. Iorga, vol. 267,
f.  37.41.

9. Idem, vol. 272, f. 140;  „Neamul Românesc” din 24 apri-
lie 1917.

10. N. Iorga a încercat să provoace şi o reacţie a Guver-
nului, dar, în lipsa lui I.I.C. Brătianu, a plecat în Rusia, nu s-a
făcut nimic. Tot fără succes s-a adresat şi reprezentanţilor di-
plomatici ai Antantei. – N. Iorga, op. cit., vol. II, pp. 273-274.
De asemenea, a apelat la dr. N. Lupu, apropiat de cercurile
de stânga, pentru a-i tempera pe ruşi. Se va forma o delegaţie
(Lupu, Iunian, Ioanid, Macovei, Trancu-Iaşi) care va merge la
Socola, unde era conducerea revoluţionarilor ruşi; nu s-a ob-
ţinut nimic. În aceeaşi zi, dr. N. Lupu şi G. Diamandy au con-
stituit Partidul Muncii. – Idem, p. 275.

11. Idem, p. 276.
12. „Monitorul Oficial” din 22 aprilie 1917; „Neamul Româ-

nesc” din 23 aprilie 1917 prezintă Ordinul de zi sub titlul Re-
gele a vorbit; alături, un articol al lui Nicolae Iorga – datoria
noastră. Un exemplar al Ordinului de zi la BAR, Coresp.
N.  Iorga, vol. 272, f. 58. Mai recent, Ordinul de zi publicat de
N. Moghior, I. Dănilă, L. Moise, în vol. Ferdinand I. Cuvânt
pentru întregirea Neamului Românesc, Edit. Metropol, Bucu-
reşti, 1994, p. 129.

13. BAR, Coresp. N. Iorga, vol. 267, f. 37-41.
14. I.G. Duca, Memorii, ed. de Stelian Neagoe, Edit. Ma-

chiavelli, Bucureşti, 1994, vol. III, p. 221. Şi comandantul Ar-
matei Ruse din Moldova a încercat să oprească tentativa
revoluţionară. Pe 23 aprilie 1917 a fost răspândit printre sol-
daţii ruşi Apelul generalului Scerbaciov către armatele ruse
de pe frontul român, cu concluzia „Numai singur Poporul
Român este îndrituit să-şi aleagă o formă sau alta de câr-
muire”. – „Neamul Românesc” din 25 aprilie 1917.

15. BAR, Coresp. N. Iorga, vol. 267, f. 61-62.
16. Idem, f. 64.
17. Idem, vol. 270, f. 108-109. Dar, interesaţi de felul cum

se va face împroprietărirea nu erau doar militarii. Toţi locuitorii
unui târg, Iveşti, judeţul Tecuci – îi solicitau sprijin lui N. Iorga

pentru a obţine proprietatea asupra pământului pe care îl lu-
crau de generaţii. – Idem, vol. 267, f. 98.

18. N. Iorga, Memorii, vol. I, pp. 33-34, consemna: „Zgu-
duitoare întâmpinare a ardelenilor în Piaţa Unirii, plină cum
nu s-a mai pomenit”. Printre cei care au ţinut cuvântări a fost
şi N. Iorga.

19. N. Iorga, O viaţă de om…, op. cit., vol. II, p. 279.
21. BAR, Coresp. N. Iorga, vol. 267, f. 175-176.
22. Idem, vol. 268, f. 9-10.
23. Pentru implicarea lui N. Iorga în combaterea bolşevis-

mului în România anului 1917 şi promovarea reformelor, vezi
şi Petre Ţurlea, Nicolae Iorga în războiul pentru întregirea Sta-
tului Român, (II), în vol. 1917. Glorie şi deznădejde, coordo-
nator Gavriil Preda, Edit. Universităţii Petrol-Gaze Ploieşti,
2007, pp. 288-296. 
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La 4/17 august 1916, în cel mai strict secret, a fost
semnat, la București, tratatul de alianță dintre România
și statele Antantei. Convenția politică prevedea realiza-
rea dezideratelor unioniste ale națiunii române.
Convenției politice i se adăuga o convenție militară pre-
văzând: ofensiva generală a aliaților, pe toate fronturile
și, mai ales, de la Salonic, în momentul intrării României
în război; deplasarea unor trupe rusești în Dobrogea
pentru susținerea armatei române; aprovizionarea ne-
contenită cu muniții din Franța și Anglia prin Rusia; asi-
gurarea unor împrumuturi necesare ducerii războiului;
acceptarea comenzii regelui României asupra trupelor
rusești, care vor acționa pe frontul românesc1. 

Înaintea, ca și imediat după intrarea României în răz-
boi (14/27 august 1916), raporturile militare cu statele
aliate se derulau prin intermediul atașaților militari.
Atașatul militar era o structură politică specializată/limi-
tată la relațiile (diplomatice pe probleme) militare dintre
state.

În septembrie 1916, la două săptămâni după dezas-
trul de la Turtucaia, guvernul român „simțind nevoia
unor îndrumători experimentați de școala războiului a
cerut guvernului francez să detașeze pe lângă Înaltul
Comandament român un ofițer general francez calificat,
care să colaboreze la direcția operațiunilor, precum și
un număr de ofițeri francezi de diferite arme, care cu
vasta experiență a practicii noilor mijloace și procedee
de luptă, făcută în cei doi ani de război pe cel mai pu-
ternic și mai din plin dotat front de luptă al aliaților, să
contribuie la instruirea soldatului, ofițerului și comanda-
mentului român, aducându-l la nivelul de pregătire răz-
boinică al camarazilor lor luptători de pe frontul de
apus”2. 

Misiunea militară franceză cuprinzând 1200 de
combatanți, condusă de generalul Henri Mathias Ber-
thelot, a sosit în România la 2/15 octombrie 1916, fiind
întâmpinată cu entuziasm de populație și cu cele mai
înalte onoruri de către oficialități. Un nou grup de mili-

tari, plecați din Franța în noiembrie 1916, va întări mi-
siunea. Ofițerii misiunii au fost detașați pe lângă unitățile
militare românești, iar generalul Berthelot se va atașa
Marelui Cartier General în calitate de consilier pururea
ascultat al regelui Ferdinand. 

După aproape două săptămâni a sosit și o misiune
militară rusă condusă de generalul M.A. Beleaev, care
nu a fost primită cu aceeași căldură precum cea fran-
ceză, având în vedere suspiciunile autorităților și
populației față de politica expansionistă a imperiului
țarist. Comandanții și militarii celor două misiuni au co-
laborat amical între ei și cu militarii români. Totuși unii
militari români, în special generalul Averescu, au fost
nemulțumiți de acțiunea unora dintre ofițerii francezi,
care se erijau în controlori și comandanți ai ofițerilor ro-
mâni. Întrucât la nivelul cel mai înalt al conducerii mili-
tare și politice franceze și rusești s-a declanșat
rivalitatea pentru dobândirea întâietății în influența asu-
pra României, acest fapt va marca tot mai puternic ra-
porturile dintre cele două misiuni militare și relațiile lor
cu autoritățile române. 

W.J. Benson, șeful departamentului din Ministerul
munițiilor al Angliei, care se ocupa cu aprovizionarea
armatei ruse, consemna într-un memorandum (probabil
din octombrie 1916) că „într-o întâlnire cu generalul Be-
leaev (Mihail, șeful misiunii militare ruse în România),
el ne-a cerut foarte insistent ca în circumstanțele ac-
tuale (ale retragerii în Moldova), când armata română
o să fie practic încorporată armatei rusești, trebuie unite
toate comenzile de aprovizionare (ale României și Ru-
siei din Anglia, n.n.) Era împotriva aprovizionării cu
muniție pentru diferitele (tipuri, feluri, calibre, n.n.) arme
aflate în dotarea armatei române”. La 16 octombrie
1916, într-o conferință anglo-franceză desfășurată la
Londra (participau delegații conduse de miniștrii
munițiilor/armamentului din cele două țări, Albert Tho-
mas și Edwin Samuel Montague) s-a luat hotărârea ca
toate comenzile de armament ale României să fie pre-

Ion C. Petrescu

MISIUNILE MILITARE ALIATE 
ÎN RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE
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luate de guvernul francez. Dacă cererile erau mai mari
și nu puteau fi satisfăcute de francezi, aceștia se adre-
sau englezilor, care le satisfăceau. Românii avansau
cereri de armament prin colonelul (apoi generalul) Ru-
deanu și căpitanul Arion, sau prin generalul Berthelot și
pe alte căi). 

Și celelalte state ale Antantei, Marea Britanie, Italia,
Japonia3, SUA4 au trimis misiuni militare în România,
dar ele erau, ca forță militară și influență politică surcla-
sate de misiunile franceză și rusă. La rândul ei, Româ-
nia a trimis misiuni militare în Franța (col. V. Rudeanu)
și Rusia (gen. C. Coandă). Misiunile militare erau  struc-
turi militare necesare pentru realizarea unei relații/legă-
turi directe între statele majore aliate. 

După pierderea bătăliei de pe Neajlov-Argeș, la
24  noiembrie/7 decembrie 1916, I.I.C. Brătianu a fost
înștiințat, de către ministrul Rusiei la București,
Pok levski-Koziell că, „în caz de victorie a Aliaților
(Franța, Anglia, Italia) aceștia au consimțit să asigure
Rusiei stăpânirea Constantinopolelui și Strâmtorilor”5. 

Acest fapt s-a răsfrânt și asupra rolului misiunilor mi-
litare și raporturilor oficialităților române cu acestea.
Șeful misiunii militare franceze, generalul Berthelot și-a
pierdut funcția de consilier „pururea ascultat al regelui”
și a devenit inspector general al trupelor române în re-
facere. Generalul rus Saharov (Zaharov), înlocuitorul lui
MA Beleaev și comandantul celor 2 armate rusești ve-
nite în România pentru a opri înaintarea inamicului, a
devenit adjunct al regelui la Marele Cartier General. Ri-
valitatea franco-rusă pentru întâietate în România s-a
accentuat, manifestându-se nu doar în planificarea și
desfășurarea operațiunilor militare, Rusia dorind să-și
asigure exclusivitatea influenței în România, înlăturarea
influenței franceze, prin plecarea misiunii ei militare de
aici. 

Berthelot a reușit să dejoace aceste încercări în tim-
pul Conferinței interaliate de la Petersburg (ianuarie-fe-
bruarie 1917) și a susținut guvernul român în
respingerea încercărilor Rusiei de a-și impune controlul
total asupra României prin retragerea regelui, parla-
mentului și armatei în Rusia, etc. 

Misiunea militară franceză a avut un rol important în
instruirea armatei române cu metodele războiului mo-
dern ceea ce, alături de îmbunătățirea dotării cu arma-
ment și muniții, a contribuit la obținerea victoriilor de la
Mărăști, Mărășești și Oituz. Revoluțiile din februarie și
octombrie 1917 din Rusia au provocat dezagregarea ar-
matei rusești inclusiv a celei de pe frontul românesc.
Influența politică și militară a Rusiei în România s-a di-
minuat. Comandantul armatelor rusești de pe frontul ro-
mânesc, generalul Scerbacev ajunsese sub protecția
misiunii franceze și a guvernului român. 

Rămasă fără un aliat puternic pe frontul de est, Ro-
mânia a fost nevoită să încheie pacea de la Buftea
(20  februarie/5 martie 1918). Una dintre condițiile păcii
era ca toate misiunile militare aliate să plece din Româ-
nia. Misiunea franceză a plecat la  24 februarie/9 martie
1918. 

Misiunile militare aliate, în principal cea franceză, au
avut un rol însemnat în îmbunătățirea instruirii armatei

române, în optimizarea actului de comandă, în schim-
barea mentalității privind raporturile ofițerilor cu
subordonații, în dotarea forțelor române cu armament
și muniții aducând un aport însemnat la victoriile din
vara anului 1917, la obținerea victoriei finale în războiul
de întregire și realizarea Marii Uniri.

1 A. Iordache, Ion I. C. Brătianu, Editura Albatros,
București, 1994, p. 294.

2 MAN, România în războiul mondial 1916-1918, vol.  III,
partea a II-a, Documente. Anexe, Editura Monitorul Oficial,
1941, p. 844.

3 Se pare că Japonia a avut inițiativa trimiterii misiunii mi-
litare. Ambasadorul Japoniei la Petersburg, Yasuya Uchida,
recunoaște, într-un document din 27 august 1917, că Româ-
nia a acceptat să primească la Marele Cartier General o mi-
siune militară a Japoniei condusă de maiorul Takeda Raizo.
(Ion Scumpieru în „Magazin istoric”, noiembrie 2017, p. 25).

4 SUA au ajutat România mai ales prin misiunea Crucii
Roșii Americane conduse de colonelul Henry W. Anderson,
după septembrie 1917. Vezi Maria Regina României, Jurnal
de război, vol. II și III, București, Editura Humanitas, 2015.

5 I.G. Duca, Memorii, III, p. 101.
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Ovid S. Crohmălniceanu s-a numărat de la început
printre admiratorii lui Marin Preda. La apariţia primului
volum din Moromeţii, el îşi încheia articolul prin aceste
fraze semnificative: „Criticul joacă într-un fel, întot-
deauna, la o masă cu vremea. El îşi mizează, cu fiecare
părere, prestigiul prin anticipaţie. De aceea i se reco-
mandă prudenţa. Dar Moromeţii sunt o carte pe care nu
mi-e frică să joc.” Ulterior, Crohmălniceanu l-a urmărit
pas cu pas pe prozator în evoluţia lui, asigurându-i o
asistenţă critică remarcabilă. La publicarea ultimului
roman al lui Preda, Cel mai iubit dintre pământeni, criti-
cul a scris printre altele şi acest articol deosebit de inte-
resant, intitulat „Stilul moromeţian”.

Textul începe prin a constata împletirea dintre rela-
tările despre existenţa intimă a personajelor şi eveni-
mentele mai generale ale vieţii sociale, de unde şi
caracterul de cronică pe care romanul îl dobândeşte la
un moment dat, ca şi precedentul său, Delirul, în care
însă legătura mai strânsă cu sursele de informaţie îm-
piedica sensibil libertatea de mişcare a autorului. Prin
Imposibila întoarcere şi, mai ales, Viaţa ca o pradă, co-
mentariul istorico-politic al lui Preda devine mai perso-
nal şi mai autentic datorită tocmai recursului la „stilul
moromeţian”, stil pe care îl reîntâlnim, după părerea cri-
ticului, admirabil valorificat şi în Cel mai iubit dintre pă-
mânteni. Relatarea nu mai e neutră şi impersonală la
în Delirul, ea poartă „pecetea apăsată a celui care o
face”, iar stilul moromeţian caracteristic „susţine şi aici
naraţiunea cu un cuprins atât de heteroclit”, ca şi în
Viaţa ca o pradă. 

Totuşi, se întreabă criticul, nu este oare acest stil in-
compatibil cu condiţia de intelectual a lui Victor Petrini?
Răspunsul ar fi negativ, întrucât nu e vorba de a relua
ca atare felul exprimării lui Ilie Moromete, ci e vorba mai
degrabă de o atitudine, pe care autorul însuşi adoptat-o
făcând aprecieri „pe marginea operei unor mari scriitori,
sau privitor la problemele civilizaţiei, progresului şi evo-

luţiei moravurilor în Imposibila întoarcere şi Viaţa ca o
pradă”. Pe de altă parte, cine consideră nepotrivit acest
stil cu profesiunea de asistent universitar la Filozofie a
lui Petrini uită alte date ale biografiei sale: extracţia sa
socială oarecum modestă, relativa sa imaturitate cultu-
rală, noviciatul său, care-l determină să apară mai mult
ca „un tip de intelectual abia în formare, caracteristic
epocii (la numirea lui rapidă ca asistent a contribuit, pro-
babil, şi «buna» sa origine socială). Marin Preda a vrut
să facă auzită aici o voce proprie vremurilor”. În fine,
V.  Petrini nu e acceptat ca filosof de către cei care să-
vârşesc confuzia, semnalată mai de mult de Călinescu,
între fineţe şi profunzime. Personajul lui Preda nu e
într-adevăr fin, „ba uneori se poartă de-a dreptul mito-
căneşte” şi „are şi micul lui snobism de om cu origine
umilă,recent intelectualizat”, ceea ce nu-i interzice însă
de a fi profund. În acest fel, „stilul moromeţian” i se
adaptează perfect, ca şi lui Ilie Moromete sau lui Marin
Preda însuşi.

Următoarea parte a articolului (şi cea mai intere-
santă!) se străduieşte să definească stilul în discuţie şi
modul de gândire pe care el îl exprimă. Ambele s-ar ca-
racteriza în primul rând printr-o „mare libertate, dată de
sinceritatea cu sine”. De aici ar veni lipsa de reţinere în
faţa „gusturilor şi pornirilor iconoclaste”, pe care cultura
le cenzurează, ceea ce ar însemna deci ă omul natural
„a rămas viu” şi „nu reacţionează automat după normele
«fineţei»”. Şi criticul selectează câteva exemple foarte
concludente în acest sens, considerând însă că şi mai
semnificativă este motivaţia neobişnuitelor atitudini şi
comentarii ale lui Petrini, prin „reducţia lucrurilor la pla-
nul vieţii comune şi al logicii acesteia, bazate exclusiv
pe bunul-simţ elementar”. S-ar putea adăuga aici, pe
linia ideii lui Ovid S. Crohmălniceanu, că poziţia con-
stantă a personajului moromeţian e de a nu se lăsa in-
timidat de nimic şi de a-şi afirma independenţa de spirit,
luând peste picior chiar lucrurile cele mai înalte şi mai

Florin Mihăilescu

OVID S. CROHMĂLNICEANU: 
„STILUL MOROMEŢIAN”
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sacrosancte, consfinţite prin tradiţie şi autoritate. Tipul
moromeţian e aşadar un zeflemist şi un „je-m’en-fiche -
iste”, nu însă superficial ca personajele lui Caragiale, ci
dimpotrivă, profund şi, în ultimă instanţă, chiar serios.

Relaţia cu marele comediograf o face de altfel şi cri-
ticul, găsind că afinităţile lui M. Preda cu acesta „sunt
mult mai adânci decât s-ar crede”. Două ar fi planurile
pe care ele se vădesc cu mai multă forţă şi limpezime:
acela al viziunii existenţei ca spectacol şi apoi acela al
limbajului familiar. De la primul porneşte înclinaţia de a
trece repede de la naraţiune la dialog, sau la monologul
în faţa cititorului, invocat ca martor, preferinţa deci pen-
tru scena de tip dramatic mai mult decât pentru farme-
cul povestirii evocatoare. Cronica istorică împrumută şi
ea „o factură dramatică” prin intermediul anecdotei. În
aceste cadre, limbajul vorbit, familiar îşi află locul cel
mai propriu şi mai expresiv cu putinţă: „Înclinaţia de a
face din viaţă un spectacol se trădează, în «stilul moro-
meţian», prin «urechea» foarte fină, mereu la pândă, ca
să nu piardă cumva vreo inflexiune caracteristică a ros-
tirii”. Ca şi mai înainte, criticul dă şi în acest caz o
seamă de exemple mai mult decât convingătoare, de-
monstrându-şi tocmai această virtute analitică de a de-
pista şi aduna probele cele mai evidente în sprijinul
concluziilor sale. El aduce în plus şi mărturia personală
a cunoaşterii scriitorului ca om, din imediata lui apro-
piere: „Cine l-a auzit pe Marin Preda reproducând în-
cântat astfel de acompaniamente verbale,
gargarisindu-se cu ele, repetându-le până la sastisire,
behăind fericit, he, he-he!, a avut imaginea vie a acestei
predilecţii”.

În finalul articolului său, Ovid S. Crohmălniceanu se
reîntoarce la punctul de plecare, romanul Cel mai iubit
dintre pământeni. O face însă tocmai spre a sublinia şi
mai apăsat ideea că fiind un roman despre „obsedantul
deceniu” el „nu caută să impresioneze prin excesul de
orori”, ci „se mulţumeşte cu întâmplări curente, uneori
chiar banale”, însă relatate în aşa fel, „încât să iasă la
iveală implicaţiile lor morale profunde, extrem de grave”.
Reflecţia şi „interogaţia severă asupra rosturilor exis-
tenţei umane” dublează confesiunea, care la rândul ei
nu se limitează să acuze împrejurările obiective, dar şi
pe protagonist însuşi, determinat să-şi caute explicaţia
propriei vinovăţii mergând până la „rădăcinile” ei din tre-
cut. Evenimentele nu mai sunt interpretate astfel ca
nişte manifestări exterioare, ci puse într-un raport de im-
plicaţie organică ineluctabilă cu o serie de „mentalităţi
şi atitudini încărcate de semnificaţie pe plan moral-filo-
sofic general”.

Ceea ce conferă însă şi mai multă mişcare, culoare
şi credibilitate romanului şi, în genere, întregii opere a
lui M. Preda este fără îndoială, după opinia criticului,
„stilul moromeţian” în care totul ni se înfăţişează, „ten-
dinţa lui de a face din viaţă un spectacol”, încât „vocea
pe care o ascultăm, oricât ar fi ea de auctorială, se re-
lativizează pe nesimţite, printr-un caracter permanent
scenic” şi care ne „oferă tot timpul putinţa să judecăm
lucrurile cu mintea noastră, independent de ce spune
Petrini”. Încheierea pe care o scoate exegetul din toate
cele de mai sus devine nu numai pe deplin acceptabilă

şi edificatoare, dar până la un punct chiar previzibilă: „E
victoria strălucită a autenticităţii”.

Calităţile de critic şi de analist ale lui Ovid S. Croh-
mălniceanu se desprind din articolul pe care l-am co-
mentat, cu o claritate care nu lasă loc niciunui dubiu:
acuitatea şi pertinenţa cu care sunt surprinse lucrurile
esenţiale, precizia identificării corelaţiilor şi convergen-
ţelor textuale, elocvenţa dovezilor, argumentelor şi
exemplelor selectate, acurateţea, obiectivitatea şi luci-
ditatea spiritului critic. Nu mai puţin se cuvine subliniată
hotărârea cu care autorul nostru se înscrie în perimetrul
dezbaterii estetice, căreia îi rămâne întotdeauna fidel,
chiar dacă şi aici, dar şi în multe alte împrejurări, el nu
omite din discuţie contextele socio-culturale şi, în ge-
nere, determinările mai largi. Asemenea atribute, nu
foarte frecvent întrunite într-un singur om, fac din Ovid
S. Crohmălniceanu „un critic aproape complet”, cum
l-am numit cu ani şi ani în urmă, un critic din a cărui pa-
noplie de unelte nu lipsesc nici reflecţia teoretică şi nici
istoria literară.

Fără a-i mai pomeni acum numeroasele lucrări din
acest ultim domeniu, chiar articolul care ne-a preocupat
aici o demonstrează cu destulă evidenţă, căci – după
cum s-a constatat – ideea criticului despre stilul moro-
meţian, deşi ia ca pretext romanul ultim, este extrasă
din, apoi extinsă la întreaga operă. Puţine pagini sunt
suficiente pentru exeget spre a-i îngădui o evoluţie sa-
vant dozată între atenţia precisă, analitică şi perspectiva
largă a sintezei. Încât, sub multe şi importante aspecte,
articolul comentat poate fi socotit printre textele cele mai
reprezentative şi mai clarificatoare nu numai pentru sti-
lul în chestiune, dar şi pentru acela al întregii critici a lui
Ovid S. Crohmălniceanu.
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Sinonimia termenilor abatere şi greşeală este doar
parţială. Cu alte ocazii1 am probat că abaterea nu e obli-
gatoriu greşeală. Tendinţele din limbă se manifestă prin
abatere de la normele în uz ale limbii. Unele tendințe
reuşesc să se impună şi devin norme, altele nu şi devin
greşeli.

Să ilustrăm. Ortografia actuală recomandă2 să folo-
sim în interiorul cuvintelor litera â cînd nu avem a face
cu cuvinte compuse sau derivate cu prefixe în care al
doilea termen are la început sunetul î (deîmpărţit, neîn-
cetat). Ca atare ni se recomandă să scriem câine, cu â,
pentru a aminti că la origine se află lat. canem. Dar res-
pectarea evoluţiei fonetice a cuvîntului ne-ar obliga să
pronunţăm şi să scriem câne, fără i semivocalic, cum
încă se pronunţă cuvîntul în vorbirea populară dintr-o
arie foarte întinsă. Introducerea lui i în cuvinte ca cel
citat, la care se pot adăuga altele, precum mîine, pîine,
mîini3 etc., s-a produs, inițial, într-o parte a teritoriului
limbii române, prin abatere de la evoluţia fonetică nor-
mală, şi, ulterior, s-a acceptat ca normă pentru limba li-
terară, pe care trebuie să o aplice oricine foloseşte
această variantă a limbii române, numită şi academică,
pentru că normele sînt stabilite de Academie. Abaterea
a devenit normă. 

În teritoriul cu pricina i semivocalic s-a introdus nu
numai în cuvinte ca cele menţionate, ci şi în rostirea
altor cuvinte, ca oichi, veichi, ureiche etc., în loc de ochi,
vechi, ureche etc. În ambele serii de cuvinte i semivo-
calic a apărut cînd în silaba următoare e una din voca-
lele i sau e, ori consoanele ќ, g´, redate în ortografia
românească prin grupurile chi, ghi, che, ghe. 

Acelaşi i semivocalic a apărut pe un teritoriu mult
mai întins, dar cu mai puţină consecvenţă, în interiorul
unor grupuri de consoane care creau dificultăţi în pro-
nunţare; cuvinte ca strigoi, administraţie, şcoală se pro-
nunţă, încă, stirigoi, adiministraţie, şicoală.

În cazul seriei mîine, cîine pîine etc. abaterea a de-
venit, la nivelul limbii literare, normă; prin raportare la

acestea, pronunţările mîne, cîne etc., rezultate din evo-
luţia normală4 din punct de vedere fonetic, au ajuns gre-
şeli. Prin raportare la aceeaşi serie, mîine, cîine pîine,
considerată corectă, în pronunţările oichi, veichi, urei-
che, în care s-a produs acelaşi fenomen, introducerea
lui i semivocalic, abaterea rămîne greşeală.

Trebuie să observăm că inconsecvenţa faţă de ace-
laşi fenomen se produce la nivelul limbii literare, ansam-
blu de norme create de om şi impuse limbii. La nivelul
limbii nenormate5, inconsecvenţele sînt mult mai puţine,
cu explicaţii legate de funcţionare, factorul care con-
duce la acceptarea sau respingerea abaterilor. Omul
operează însă şi cu criterii opţionale. Probabil că în
cazul respingerii seriei oichi, veichi, ureiche a operat şi
criteriul estetic, impresia auditivă părînd nu prea plă-
cută6.

Din punctul de vedere al variantelor locale7, pronun-
ţările cîne, mîne etc. fac parte din normele vorbirii po-
pulare din aria nordică, prin care intră în contradicţie cu
normele limbii literare, aşa cum pronunţările cîine, pîine,
dar şi oichi, ureichi fac parte din normele unui teritoriu
lingvistic din sud-vestul României, care cuprinde şi
sudul Dunării. Corectitudinea unui fapt de limbă priveşte
arealul, geografic în cazul de faţă, la care se face ra-
portarea, iar preferinţa manifestată uneori faţă de va-
riantele periferice trebuie judecată din perspectiva
scopului urmărit de vorbitor.

Limba folosită de Mihai Eminescu este un model de
limbă îngrijită, în acord aproape total cu normele limbii
literare a timpului său. Una dintre poeziile sale se inti-
tulează totuşi Sara pe deal, dînd preferinţă nordicului
sară, în dauna literarului seară8. Alegerea nu e gratuită.
Varianta cuvîntului ne trimite la spaţiul care se presu-
pune că l-a inspirat: imaginea prezentată de dealul Şo-
rogarilor privitorului situat pe dealul Ţicăului, unde se
află vestita bojdeucă a lui Ion Creangă și unde se crede
că autorul poeziei a avut inspiraţia poetică. La fel zice
Poetul Fiind băiet, păduri cutreieram; băiat ar fi fost co-

Gheorghe Moldoveanu
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rect din punctul de vedere al limbii literare, dar incorect
din perspectiva spaţiului în care Poetul şi-a petrecut co-
pilăria, unde pronunţarea băiat era aproape necunos-
cută. Cu acelaşi scop foloseşte varianta sînt pentru sfînt
atunci cînd invocă personalităţi din trecut: Rămîneţi
dară cu bine, sînte firi vizionare. Dacă limba literară a
abandonat mai vechiul sîn(t), moştenit din latină (sanc-
tus), în favoarea mai noului sfînt9, împrumutat din limba
slavă, limba populară l-a păstrat în numele unor sărbă-
tori: Sîntoader, Sîndumitru (Sîmedru), Sînvăsîi, Sînpetru
(Sînќetru), Sîntilie (merele şi perele văratice se numesc
pe alocuri sîntilieşti, pentru că se coc în preajma sărbă-
torii Sîntilie), Sîntămărie etc. sau în numele unor
localități; Sîndominic, Sînmartin, Sîngiorz etc.

Bun cunoscător al limbii române vechi, Costache
Negruzzi îşi intitula cunoscuta nuvelă Alexandru Lăpuş-
neanul, păstrînd pe l la finalul cuvîntului, în contrast cu
normele limbii române de la jumătatea veacului al
XIX-lea, dar dînd autenticitate numelui personajului său,
căci articolul -l s-a păstrat la numele proprii masculine
pînă la începutul secolului al XIX-lea. Nicolae Filimon
îşi scria romanul Ciocoii vechi şi noi mai tîrziu, dar şi el
scria „optsprezece ţigani ce formau muzica nemţească
a Nicolescului“, pentru că respecta norma folosirii arti-
colului -l din timpul lui Caragea10. În nota explicativă din
subsolul paginii folosirea articolului diferă: „După infor-
maţiile ce am, în timpul lui Caragea existau două muzici
europene în ţară: una a lui Nicolescu, în Bucureşti, şi
alta a lui Crisoscoleu, la Buzău“.

Din aceeaşi operă a lui Nicolae Filimon selectăm şi
enunţul „pe cînd reprezentaţia ajunsese la scena în
care Mustafa, deiul Algirului, trămite pe sclavul Lindoro
să cheme pe Isabela […], pe acest timp doi cronicari
din divan, ce şedeau pe o laviţă şi ascultau opera, în-
cepură a vorbi“, unde expresia pe acest timp pare a fi
folosită greșit, în loc de în acest timp, dar cele două ex-
presii nu sînt deloc sinonime. Fostul cronicar muzical
ştia că în spectacolele muzicale se intră pe unul dintre
timpii muzicali, nu într-unul dintre timpi.

Am făcut aceste precizări pentru a atrage atenţia că
abaterile de la normele limbii literare actuale descope-
rite în discursul cuiva pot apărea intenţionat, iar atunci
trebuie aflat motivul şi măsura în care abaterea serveşte
scopului urmărit, sau neintenţionat, datorate presiunii
sistemului de norme din graiul „de acasă“, ori
necunoașterii. Precizarea este foarte necesară, pentru
că fiecare vorbitor nativ al limbii române foloseşte nu
numai registrul limbii literare, neutru faţă de toate ele-
mentele personale ale vorbitorului: areal geografic sau
cultural, vîrstă, sex etc. Fiecare vorbitor doreşte să-şi
personalizeze exprimarea, să introducă un minimum de
culoare, încălcînd neutralitatea limbii literare. E suficient
să-l auzim pe Mihail Sadoveanu recitînd din poeziile lui
Mihai Eminescu pentru a ne convinge de sporul de ex-
presivitate adus poeziilor în comparaţie cu orice recitare
ce respectă normele limbii literare.

Nu o dată cuvintele, pronunţările de acasă le submi-
nează pe cele din limba literară, nu numai în vorbirea
oamenilor nelipsiţi de cultură. Vorbind despre scrisoa-
rea pierdută a lui Caragiale, un elev spunea că a fost

ascunsă în astarul pălăriei lui Caţavencu. Cuvîntul căp-
tuşeală îi era cunoscut, ca şi căptuşi, dar făcea parte
din vocabularul lui pasiv; îl înţelegea doar prin raportare
la astar. A stîrnit multe discuţii comentariul critic al unui
gazetar la adresa unui ministru care, deşi mai înainte
fusese apreciat de toată lumea pentru calitatea vorbirii
atît în română, cît şi în engleză, pronunţa zicém, rămî-
ném etc. Adică verbele de conjugarea a III-a le pro-
nunţa, cînd nu-și cenzura foarte atent exprimarea, după
modelul verbelor de la celelalte 3 conjugări, cu accentul
pe flectiv, partea schimbătoare, nu pe radical, partea
neschimbătoare în cursul flexiunii. Dar aceasta este ac-
centuarea în arealul nordic al limbii române. Ne întoar-
cem la Eminescu, unde găsim Rămîneţi dară cu bine,
sînte firi vizionare; Rămîneţi în umbra sfîntă, Basarabi
şi voi, Muşatini, a căror structură ritmică ne obligă să
punem accentul pe e. Presiunea vorbirii de acasă, pe
de o parte, presiunea sistemului de accentuare a celor
mai multe dintre verbele româneşti, pe de alta, resimţită
în aria geografică respectivă, nu rămîn fără consecinţe.

Nu iau apărarea celor care nu respectă limba lite-
rară, dar limba literară e un construct convenţional,
adaptat uzului „generațiilor medii de intelectuali din
București“, cum aprecia Mioara Avram, uz „în care se
materializează nu numai pronunțarea literară sau exem-
plară a limbii române actuale […], ci limba literară în ge-
neral“11. Chiar normele limbii literare sînt permisive în
pronunţarea unor cuvinte: atunci şi atuncea, nimic şi ni-
mica, antíc şi ántic, fenomén şi fenómen, harpă şi harfă,
avui şi avusei etc., căci funcţionarea limbii reclamă fle-
xibilitatea normelor, care nu sînt imuabile ca legile fizi-
cii12. De-a lungul timpului uzul poate impune forme
neașteptate. S-a ajuns să fie declarate corecte forme
impuse prin greşeală generalizată; împrumuturi ca au-
tobuz, viteză, chermeză se rostesc cu s în toate limbile
europene care le folosesc. Conștient de dificultățile im-
punerii unei forme sau a alteia, lingvistul Sextil Puşcariu
a iniţiat, înainte de reforma ortografică din 1932, un
schimb de opinii cu oameni de cultură pentru ceea ce
numea el forme şovăitoare13.

Sesizarea abaterilor depistate în vorbirea cuiva este
un pas util atît pentru persoana respectivă, cît și pentru
limbă în general. Pînă la a trage concluzii privitoare la
calitatea exprimării analizate e nevoie însă de alți pași,
pe care uneori nici specialiștii nu se încumetă cu
ușurință să-i facă, fiind necesară o documentare foarte
atentă. Tehnica dării cu presupusul poate aduce preju-
dicii nu numai examinatului, ci și examinatorului. Numă-
rul mare de note care însoțesc textele noastre se
datorează în bună măsură nevoii de explicitare și res-
pingere a clarobscurului în știință. Iar normele limbii
sunt o parte din obiectul de studiu al unei ştiinţe, lingvis-
tica.

Suceava, iulie 2019

1 Vezi, de pildă, Abatere şi greşeală, în „Pro Saeculum“,
nr. 5-6, 2016.

2 Zicem recomandă şi nu impune, deoarece respectarea
normelor ortografice este obligatorie, dar nerespectarea aces-
tora nu poate fi sancţionată prin vreun articol de lege, fie pe-
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cuniar, fie în alt fel. Bune sau rele, cum au fost reformele or-
tografice din 1904, 1932, 1954, au fost impuse prin Decret
Regal sau Hotărîre a Consiliului de Miniştri. Normele ortogra-
fice de astăzi – nu. Editurile şi publicaţiile, invitate de Acade-
mia Română să aplice noile norme ortografice, răspund din
curtoazie acestei invitaţii, fără a respinge categoric textele
scrise pe baza vechilor norme, făcînd însă precizarea că se
respectă ortografia autorului textului, împotriva căruia nu se
pot lua măsuri coercitive. În Cuvînt-înainte la Dicționarul orto-
grafic, ortoepic și morfologic al limbii române, ediția a II-a,
Eugen Simion făcea observația că discuția privind noile norme
ortografice ale Academiei Române e fără sfîrșit și, cum „orto-
grafia este o convenție și, dacă instituția abilitată prin lege
stabilește această convenție, normal ar fi ca ea să fie accep-
tată“. De reținut: zice ar trebui, optativ, nu trebuie, cu caracter
imperativ. Nici nu putea fi altfel atîta timp cît Academia Ro-
mână nu a convenit cu nimeni schimbările, iar a conveni pre-
supune acordul părților implicate în proces.

3 Să observăm că singularul este mînă. Neaderent la nor-
mele de după 1990, am folosit litera â doar cînd trebuia expli-
cată regula folosirii ei după normele actuale.

4 Cuvîntul normal este împrumutat, dar legătura cu radi-
calul normă este evidentă pentru oricine, ca şi în cazul lui pro-
fesoral, care trimite la profesor, medical, care trimite la medic,
legal, care trimite la lege, etc., şi par a fi create în română.

5 Nenormate e un fel de a spune, căci sistemul limbii, ca
orice sistem, funcţionează pe baza propriilor norme interne
proprii.

6 Criteriul estetic este foarte subiectiv şi nu funcţionează
la fel pentru toată lumea. Unul dintre argumentele invocate în
favoarea literei â, de pildă, a fost „impresia neplăcută“ creată
de repetarea aceleiaşi litere, chiar dacă are alt semn diacritic;
se comparau seriile cîine, mîine, lămîi, întîi etc. cu câine,

mâine, lămâi, întâi etc. Se trecea cu vederea faptul că sînt cu-
vinte cu doi i învecinaţi; fiind, scriind, ființă, cuviinţă etc. nu
sună urît din cauza repetării lui i, iar fiică se pronunță frecvent
fică nu din considerente estetice. Una din publicațiile
românești are o rubrică intitulată FINCĂ.

7 Sintagma variante locale priveşte fenomenele lingvistice
neaparţinînd limbii literare, prezente în arii lingvistice terito-
riale, indiferent dacă e vorba despre grai, subdialect etc. 

8 Cele două variante ale cuvîntului seară sînt rezultatul
evoluţiei fonetice în acord cu particularităţile rostirii din cele
două arii, dar în cuvîntul seamă pronunţarea cu diftong se ex-
plică doar prin analogie cu seară, căci este împrumutat din
maghiară, szám.

9 La impunerea variantei sfînt a contribuit foarte mult bise-
rica, ale cărei texte, traduse din limba slavonă, păstrau nume-
roşi termeni de origine slavă, printre aceşti aflîndu-se numele
sfinţilor, care le-au înlocuit pe cele moştenite din latină (a se
compara, de pildă, numele din biserica ortodoxă cu cele din
biserica greco-catolică; într-un loc numele sărbătorii e Petru
şi Pavel, în celălalt Petru şi Paul). 

10 Ioan Voda Caragea, domnitor român de la începutul
veacului al XIX-lea.

11 Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al limbii ro-
mâne, Editura Univers Enciclopedic, București, 2005, p. XIII.

12 În privința xenismelor („cuvinte împrumutate din alte
limbi, fără a fi adaptate sistemului limbii noastre), Eugen Si-
mion se întreba, în același Cuvînt-înainte, „dacă n-ar fi fost
mai bine ca, înainte de a le introduce într-un dicționar acade-
mic, să mai fi așteptat puțin pentru a vedea dacă limba literară
reține sau nu aceste anglicisme, franțuzisme, italienisme care
se grăbesc să intre în casa limbii române“.

13 Sextil Puşcariu, Rostiri şi forme şovăitoare, în Idem, Cer-
cetări şi studii, Bucureşti, 1974.
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Cum dacă nu faci foc nu iese fum și nici scântei, ori
niciun zvon ori bârfă nu sunt fără o scânteie reală, de
ce n-ar exista undeva un tărâm al sirenelor, dincolo de
mit ori imaginarul legendelor?! Dacă arheologii au găsit
date istorice reale chiar pentru mituri biblice, de ce nu
s-ar găsi și pentru mitul sirenelor o fărâmă de realitate,
așa cum scoica în care au împărățit, Troia lui Homer și
a lui Ulise a fost implantată din mit în realitate arheolo-
gică?! Cine-i spusese lui Ulise: Întâi și-ntâi sosi-vei la
sirene/ Acelea care-ademenesc pe oameni… se baza
pe știute sigure. Sirenele trebuie să aibă undeva un
ținut al lor, să nu rămână doar „ființe fabuloase, din mi-
tologia greacă”, iar copilăria mea să nu se piardă în ple-
tele unei himere, în clarobscurul unei amăgiri, căzută în
fabulos, rămasă… în coadă de pește.

Îmi doresc asta pentru că „Mica Sirenă” în copilăria
mea fusese cea mai frumoasă întâlnire din basmele lui
Andersen, și-n vis prietena mea sirena mă alina des de
cei ce-mi piratau albastrul zilei. Îmi plăcea marea (fiind
la munte, o visam neîncetat), iar sirenele erau zânele
ei, care mă-ntâmpinau cu ochi albaștri lucind stele de
mare, cu pletele învăluitoare ca niște liane, cum ți-e dor
în lipsa brațelor mamei.

În casa bunicii, pe perete erau diverse carpete cu-
sute în fire colorate, cu câte ceva scris  (cum se vindeau
în bâlciuri, cu modele imprimate cu cerneală albastră,
pe pânză albă, pe care le coseau femeile iarna, la
sobă). Erau abțibildurile vacanțelor copilăriei, când mer-
geam la țară. Pe una, un păun mândru ca un prinț, cu o
coadă numai ochiuri multicolore, ca diamante scânteind
în camera mereu proaspăt văruită, ,„Păunașul Codrilor/
Spune-mi de cine mi-e dor”, iar pe altă carpetă, era scris
sus „Zâna mării”, ca o diademă, la o imagine cu un chip
de fată, cu plete meduze, cu un colier din corali, în
mână cu o scoică și trupul de pește, știucă sau zvâr-
lugă, terminat în aripioara clasică de înotătoare dublă,
ca o fundă la coada împletită în solzi albaștri, precum
coada de delfin. (Și delfinii mi-s dragi, vă amintiți de Flip-
per, delfinul jucăuș?).  

Desenam prințese sirene, nu știam încă de desenele

de mai târziu ale oamenilor maturi, cu modele de ro-
chiile de mireasă fantezii, cu trenă, în formă de sirenă,
din material lucios, ca la costumele de astronauți sau
scafandri, din satin strălucitor. Știam de împletiturile pă-
rului lung, în „coadă de pește”, ori de aceeași împletitură
la brățări de supravieţuire, de iubire și de neuitare.

Apoi am citit despre zeița babiloniană Ra, despre
zeița siriană Atargatis cu trup de sirenă, ori Mami Wata,
zeitatea sirenă africană, despre nimfe și naiade și des-
pre „știmele apelor” din râurile Carpaților, jumătate
femei, jumătate pește și toate erau o fascinație. Rusal-
cele ocrotitoare ale apelor, cu chip de femei frumoase
și cu coadă de pește, sunt sirenele noastre slave, care
ademenesc tinerii. Trebuie să porți frunze de ferigă în
păr, când te scalzi în râu, să nu te atragă în mrejele lor.
Sirenele sunt o întreagă cosmogonie: jumătate pământ,
aer, foc al iubirii și jumătate apă. Suntem născuți din
apa amniotică, iar ele au rămas la jumătatea devenirii,
ca legătura prin cordonul ombilical de pântecul născă-
tor. 

Plinius cel Bătrân descrisese minuțios sirenele, fe-
cioarele din insulele Siciliei (ironie a istoriei, azi acolo
sunt apele teritoriale ale Mafiei Siciliene). Insula Capri
era împărăția lor. Insula Capri a lui Axel Munthe și pa-
radisul păsărilor. De fapt, la început, sirenele aveau aripi
de pasăre, să înoate prin aerul de deasupra mărilor.
Poate de aceea Capri e cea mai frumoasă, mai aristo-
crată insulă din visele călătoriilor exotice pentru muritorii
de rând.

Și Cristofor Columb a vorbit despre sirenele ce se
jucau în apele Insulei Haiti (chiar dacă nu mi-a mai fost
drag, amintindu-mi cum conchistadorul a ucis întâmpi-
narea băștinașilor cu mărgele de sticlă).

Cronicarii spun că războinicii vikingi au prins odată
în plasele lor de pescuit, în apele fiordului Trondheim,
o ființă pe jumătate pește. Au hrănit-o cu pește, cu greu,
era foarte agresivă, zbătându-se sălbatic, până ce, te-
mându-se de mânia zeilor, că ar putea fi o ondină, o di-
vinitate a mării Ondină/ cu ochi de dulce lumină/ Cu
bucle ce-nvăluie-n aur/ Tezaur (Eminescu), au elibe-

Maria Nițu

„CÂNTECUL DE SIRENĂ” 
„ÎN COADĂ DE PEŞTE”
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rat-o în apă, precum pescarii de la munte sărută păs-
trăvul și-i dau drumul în râu. 

Și pescarii din Ceylon prindeau în plase sirene… De
aceea, oare, o fată naivă și frumoasă (ca o sirenă),
când e înșelată, „cade în plasă”?!

O băștinașă din insulele Noile Hebride vede o sirenă
jucându-se pe țărm. Nu mai văzuse așa ceva. O lovește
cu pietre, însângerându-i chipul, până o ucide, convinsă
că va fi plătită cu aur și arginții lui Iuda, pentru o captură
așa neobișnuită. 

Mi-au părut respingătoare imagini de criptozoologie,
despre humanoizi cu trăsături acvatice, presupuși
strămoși ai sirenelor, sirenieni (parcă ar fi niște
extratereștri ai mărilor, ca klingonienii din Star Trek),
im agini dizgrațioase, cu niște ființe măroace, grele, cu
chipuri de mormoloci, specimene de lamantini și alte
mamifere marine.

În apele din Papua Noua Guinee, spunea un bătrân,
trăiesc ființe cu aspect de sirene. Triburile Barok și Na-
kela le numeau Ri, le știau de sute de ani, familiare,
firești locuitori ai mării, ca delfinii, rechinii sau broaștele
țestoase. Femelele erau cu pielea albă, altfel decât a
femeilor băștinașe și aveau plete lungi. Nu le vânau, era
un sacrilegiu să ucizi zeițele mării. Doar băștinașii Su-
surunga le vânau cu harpoanele, le numeau Ilkai, și se
hrăneau cu carne de sirene – scene SF horror din ciné-
verité.

În satul Nokon, din Golful Elizabeth, ființele Ri
însoțeau bărcile cercetașilor, înotând puternic și ele-
gant, cu viteză (între degete aveau membrane, ca să
înoate rapid).

Devastatoarele Tsunami se întâmplă să scoată pe
plajă sirene naufragiate, ca niște corăbii de preincași –
tinzând din adâncul mărilor să se-nalțe în înaltul zărilor. 

„Statuia Libertății, nu ți se pare că seamănă cu o si-
renă?!” O privesc atent, altfel.

Libertatea sirenei și a mării ucisă de oameni cu har-
poane și naufragiată la înălțimea simbolică a unei statui
far al democrației. Iar ea privește, de la înălțimea zeității
sale, neputincioasă, cum la picioarele sale, oamenii
continuă războaiele harpoanelor sofisticat tehnologi-
zate. 

Unde este frumusețea poveștii micii sirene, și sacri-
ficiul ei din iubire, gata să renunţe la viaţa ei de ondină
din hăul mării, pentru iubirea unui prinț muritor?! Rever-
sul efigiei cu Hyperion și Cătălina. Unde e forţa nemăr-
ginită a dragostei de oameni, din povestea lui
Andersen?! Nu oamenii sunt răi din naștere, argumen-
tează Golding în „Împăratul muștelor”, degeaba
J.J.  Rousseau perora că suntem buni de la natură.

Vă mai amintiți versurile melodiei „Sirena” a lui
Phoenix?

Cine ți-a auzit o dată,/ Galeșă doamnă înnodată,
vai!/ Glasul cel de alean și miere,/ El nu va mai iubi mu-
iere, vai / Fiinţă de același sânge,/ Brațele lui nu vor mai
strânge, vai!/ Ce să fac cu tine goală, doamnă din
adânc,/ Ce mă lași să zac de boală de băiat nătâng /
Ce să fac cu tine, pântec care nu legi rod,/ Că-ntre noi
nu este punte şi nu este pod.

Voi merge să locuiesc în Copenhaga, un culcuș la
malul mării, în scoica de lângă statuia din port a micii

sirene Ariel, care veghează drumul apelor de peste o
sută de ani.

Mă îndurera că sirenele mele dragi erau puse pe
seama halucinațiilor marinarilor, ca oameni ai apelor, iar
în apă trupurile sunt distorsionate. 

În legende și picturi sirenele sunt câte trei, număr tu-
telat de sfânta treime, așa e și în basme – sunt câte trei
zmei, trei fete de împărat, pentru câte trei probe
inițiatice…

Sirenele cântau la harfe, de aceea „cântecul de si-
renă”, firesc, e divin, dulce și vrăjit. Și Apollo cânta la
harfă, era zeul sirenelor, muzele lui erau cele trei sirene. 

Legenda cu sirenele care ademenesc marinarii până
ce corăbiile se lovesc de stânci, ca niște amazoane
ce-și vânează mortal bărbații, a fost pescuită cu harpo-
nul de Homer și transmisă omenirii prin eroul lui drag,
Ulise din Odiseea, cel legat de catarg, să nu răspundă
cântecului lor ispititor. 

Un „cântec de sirenă” rămâne ispititor de frumos și
ucigător, frumoasa oricând cu ochi strălucitori, plete
lungi, sâni ispititori și coadă de pește alunecoasă.

Când am auzit expresia se termină în coadă de
pește, cu ton depreciativ, ironic și zeflemitor, abțibild la
lucruri care nu se termină după cum era de așteptat,
frumos, apreciativ, „magna cum laude”, ci neplăcut,
chiar neclar, un sfârșit neconvingător fără soluții finale,
sub așteptările pe care le justifică începutul, am căutat
un sens, o legătură cu coada de pește (ciorba din coadă
de pește, au contraire, e foarte bună, un pescuit termi-
nat în așa „coadă de pește” chiar e un deliciu!). Nu
m-am gândit nici în ruptul capului că ar fi legată de si-
rena mea dragă, de coada ei de pește ca de balerină a
apelor.

Pentru asta vinovat nu e un grec, ci un roman, un
„Poeta laureatus”, Quintus Horatius Flaccus (o să-l pe-
depsesc, citindu-i înverșunat „Odele” ori „Epistolele”,
să-i găsesc o chichiță cu care să-l admonestez, un afu-
risit nod în papură). Marele Horațiu în, Ars poetica, 4,
nu găsise altă imagine plastică în critica unor opere de
artă eșuate, neîmplinite după așteptări, decât cea cu
trupul unei sirene. Opera de artă neunitară, care în final
nu ajunge la coerență stilistică și ideatică, o aseamănă
cu trupul unei femei, care are un bust ispititor, frumos,
dar se termină într-o coadă de peşte, deloc… feminină.
Desinit in piscem mulier formosa superne (Un corp fru-
mos de femeie se termină în coadă de pește). Sirena
mea a devenit o plasticizare a prostului gust! 

Expresia a rămas folosită frecvent pentru situații, lu-
crări, al căror început promițător, ofertant, nu cores-
punde cu sfârşitul descumpănitor, fără soluție finală
clară. Sau persoane care promit mult, dar realizează
puţin. E o coadă de pește! It’s a fish tail! 

Iar sirenele tac, nu se revoltă! Tăcerea amazoanelor
mării!

Tace ca un pește! Tace chitic! (chitic – numele unor
peștișori.) 

Tăcerea ca un cântec, tăcerea sirenelor… Te poate
oare ispiti și ucide tăcerea sirenelor?!

Kafka scrie că da Silence of the Sirens: „este încă
de presupus că cineva ar fi scăpat din cântecul lor, dar
din tăcerea lor cu siguranță niciodată”.
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În Bucureștiul anilor interbelici, de veritabilă
efervescență modernă, prezența  prințesei Martha Bi-
bescu se făcea remarcată, în toate împrejurările
apariției sale, reținând atenția atât prin inteligența și ta-
lentul său scriitoricesc, cât și prin (mai ales) eleganța
feminității sale deosebite. „Dăruită cu o frumusețe și
grație ce aținea asupra-i privirile tuturor celor cu care
venea în atingere – scrie Dumitru Hîncu, creionându-i
portretul în cartea Martha Bibescu. Intrigă fără iubire
(Editura Vivaldi, București, 2017) – cu o inteligență ale
cărei scântei făceau să pălească strălucirea bijuteriilor
cu care-i plăcea să se gătească, cu o grație în expri-
mare și cu o eleganță a scriiturii ce i-au atras elogiile
celor mai de seamă critici literari ai epocii, Martha Bi-
be scu a fost, indubitabil, una dintre cele mai admirate
și curtate femei ale vremii ei. Trăind în fast și bogăție
toată tinerețea și maturitatea – până aproape de o
bătrânețe ce n-a ferit-o de consecințele răsturnărilor so-
ciale prin care a trecut România și întreaga Europă, de
altfel, iar în cazul ei sărăcia și însingurarea, boala și ine-
rentele-i urmări – frecventând și cucerind saloanele ari-
stocratice ale aproape întregului continent,
bucurându-se de prețuirea și afecțiunea unor personaje
atât de diverse ca regele Ferdinand al României, Alfons
al XIII-lea al Spaniei, prințul de Windsor (cel care a
renunțat la tronul Angliei pentru doamna Simpson), sau
Kronprințul Germaniei, a unor oameni politici, conser-
vatori și laburiști – ca Neville Chamberlain sau Ramsay
MacDonald (cu care a purtat, de altminteri o lungă
corespondență), Daladier, Herriot, a multor altor figuri
politice de primă mărime ale Franței interbelice, de
stima și aprecierea celor mai mari nume ale literaturii
franceze din epocă, tradusă în mai multe limbi, era ine-
vitabil să stârnească și invidii, ranchiuni, îndeosebi fe-

minine”. Asupra unui asemenea moment în care scrii-
toarea se aștepta să i se decerneze, în anii ’30, „pan-
glica roșie” a Ordinului Legiunii de Onoare, pe care îl
merita cu prisosință, în jurul căruia se regizează o
adevărată cabală, instrumentată din umbră de chiar
„cele două verișoare: Anne de Noailles și Elena
Văcărescu” ale sale, având și ele un statut scriitoricesc
notoriu, susținute însă de o presă profilată pe promo-
varea cancanurilor. Astfel, în octombrie 1931, revista
franceză obscură Le Carrefour publică o fotografie ce
se voia a fi compromițătoare, în care Martha Bibescu
se află în compania unor ofițeri germani, în fața Palatu-
lui de la Mogoșoaia (proprietatea prințesei), în anii Pri-
mului Război Mondial, cu un comentariu insinuant: „A
fost ea cumva silită să deschidă porțile Mogoșoaiei lui
Makensen și ofițerilor lui sau a făcut-o de bună voia ei,
unii spun chiar: cu plăcere. Noi întrebăm doar”.

Rămânerea prințesei în Bucureștiul ocupat de nemți,
în vreme ce oficialitățile, în frunte cu membrii Casei Re-
gale, s-au refugiat la Iași, a stârnit comentarii dintre cele
mai tăioase atât la București, cât și în străinătate, în cer-
curile interesate să afle dedesubturile unei asemenea
atitudini, Martha Bibescu fiind acuzată de
colaboraționism. În realitate ea rămăsese să suprave-
gheze, în calitate de directoare a Spitalului de răniți de
la Automobil Club, tratamentul unor oameni/militari ce
nu puteau fi transportați. Lămurirea asupra acestei
situații o dă, într-un număr ulterior al publicației,
Edo uard Tavernier, care făcuse parte din misiunea
militară franceză în România anilor Primului Război
Mondial, răspuns pe care cei de la Le Carrefour nu pu-
teau să-l refuze și care, între altele, relata momentul
luării acelei decizii de către prințesă, moment la care fu-
sese martor: „Mă aflam la misiunea militară franceză în

Constantin Cubleșan

AVATARURILE UNEI BIOGRAFII
STRĂLUCITE

(Martha Bibescu)
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România în momentul evacuării Bucureștiului de către
Aliați și un francez care mi-e foarte apropiat (și ar putea
depune mărturie despre faptele pe care le voi relata)
era atașat pe lângă spitalul temporar al Automobil Clu-
bului Român, condus de prințesa Bibescu și în care
erau îngrijiți mai bine de o sută de răniți. În chiar
dimineața evacuării, pe la ora 11, am fost la spital s-o
caut pe persoana franceză care lucra acolo; la zece
metri de mine, regina României a rugat-o pe prințesă
să nu-i urmeze pe rege și armată, ci să rămână lângă
răniți. Un ministru al guvernului român, mare prieten al
Franței, asista la convorbire. Îmi aduc aminte, iertați-mi
acest amănunt, că atât cei care plecau, cât și cei care
rămâneau, plângeau. Cu toții consideram că ordinul re-
ginei era perfect îndreptățit; n-aveam dreptul să
abandonăm soldații grav răniși în primele lupte, n-ar fi
fost nici moral, nici politic s-o fi făcut, căci războiul con-
tinua; prințesa Bibescu nu era menită să poarte arme,
iar noi care plecam aveam dreptul să socotim că situația
ei va impune biruitorilor momentului./ Prințesa Bibescu
a dat ascultare. Și a rămas lângă cei pe care îi avea în
grijă. E adevărat, n-a fost zvârlită pe paiele vreunei
temnițe. Dacă neamțul a avut o anume considerație față
de ea (…) Oricum e posibil ca prințesa să fi încercat să
îndulcească soarta răniților ei, era dreptul ei s-o facă.
Dar între această atitudine și trădare – dat fiind că ne
aflam într-o țară în care lucrurilor li se spune pe nume
– există, totuși, o deosebire de substanță”. Înscenarea
a avut urmări și ecouri prelungite. Asupra acestora
stăruie cu amănunțime Dumitru Hîncu în cartea sa, de
altfel constituindu-se într-un revelator document de eva-
luare a evenimentelor din Primul Război, în care
prințesa a fost implicată, nici vorbă, și întreaga atitudine
ostilă a unor cercuri de la Paris, după mai bine de un
deceniu, în ideea de a o compromite pe Marthei Bibe-
scu, pentru a nu i se acorda respectiva înaltă distincție,
pe care o va primi, totuși, abia în 1962. Cazul acesta
denigrator, venit din partea unor conaționali aflați la
Paris, mi se pare a fi specific pentru noi românii, dacă
stau să mă gândesc la faptul că imediat după cel de al
Doilea Război Mondial, când Constantin Virgil Gheor-
ghiu a obținut un imens succes internațional cu al său
roman Ora 25, Virgil Ierunca & Co au orchestrat o cam-
panie de presă, la fel, în compromiterea acestuia prin
publicarea, scoase din contextul cărții de reportaje Ard
malurile Nistrului, a câtorva pasaje din care se putea
înțelege (fals!), că autorul romanului era un antisemit
înverșunat. Tot așa a acționat guvernul democrat al Ro-
mâniei, în anii ’60, trimițându-l la Paris pe Mihail Ralea
ca să instrumenteze compromiterea, ca fost legionar
(un fals, de asemenea), a scriitorului Vintilă Horia,
căruia îi fusese decernat un mare premiu literar francez
pentru romanul său Dumnezeu s-a născut în exil, îm-
piedicând astfel înmânarea lui. Este, de asemenea,
cunoscută scena în care Mircea Eliade s-a prezentat di-
rectorului editurii Gallimard, pentru a determina oprirea
publicării cărților lui Petru Dumitriu, acuzându-l pe aces-

ta ca fiind transfug și om al regimului comunist infiltrat
în Franța, făcându-i deci un portret mizerabil. În final,
după ce l-a ascultat cu luare aminte, directorul editurii
i-a spus (aproximez cuvintele din memorie): – Știți,
domnule Eliade, că în urmă cu câteva ore, pe scaunul
pe care ședeți dumneavoastră acum, a luat loc Petru
Dumitriu care mi-a vorbit în termeni ultra elogioși despre
dumneavoastră?! 

Și exemplele de acest fel ar putea continua, din
păcate.

Cartea lui Dumitru Hîncu este în fapt un dosar
încărcat cu documente de presă, dar și cu mărturii ale
unor personalități ale vremii implicate în scandal, fie de
partea prințesei, fie de partea denigratorilor ei. Comen-
tariile acestora, făcute de autorul cărții, sunt restrânse,
dar binevenite pentru a contura personalitatea celei
care s-a dăruit, în întreaga sa viață, pe lângă scrisului
și politicului, apărând pe cât îi stătea în putință, prin
relațiile intime întreținute cu mai marii politicieni (și nu
doar) ai vremii, apărării intereselor Franței și implicit ale
României. Revelatoare în acest sens mi se pare scri-
soarea adresată de generalul Berthelot,  ministrului Al-
bert Sarraut (unul dintre documentele incluse și
comentate în volum), pe care o  citez in extenso: „Știu
că sunteți un mare protector al literelor. Ca atare, nu ezit
să depun în mâinile dumneavoastră, ce sunt cele mai
puternice, decorarea prințesei Martha Bibescu./ Un
mare număr de literați, cei mai valabili ai vremii noastre,
au semnat sau sunt gata să semneze o scrisoare
adresată d. Ministru al Instrucțiunii Publice spre a sprijini
candidatura acestui scriitor cu talent atât de original și
care face atât de mare cinste literelor franceze./ Căci
din partea Instrucțiunii Publice trebuie să vină propune-
rea către Ministerul de Externe. Desigur, prietena
noastră are inamici din propria-i rasă și invidii ce ar voi
să iasă din câmpul închis al literaturii spre a ne atrage
în cel politic, în care se inventează calomnii ce nu
rezistă la o examinare./ Sunt sigur că o cunoașteți pe
prințesă și toate cărțile ei frumoase, încât nu mai insist,
căci le știți tot atât și chiar mai bine decât mine./ Vă rog
să primiți, domnule Ministru și prieten, sentimentele
mele de afectuos devotament. Berthelot”.   

*
O carte, de asemenea documentară, privind activi-

tatea prințesei Martha Bibescu în anii din preajma Pri-
mului Război Mondial, realizează Vasile Zincenco
publicând o sistematizare a însemnărilor acesteia
făcute pe diferite carnețele, de-a lungul anului 1915,
rămase în fondul  documentar al Bibliotecii Naționale a
Franței („Manuscrisul pentru anul 1915 al jurnalului Mar-
thei Bibescu – notează editorul – se prezintă sub forma
unei dactilograme de 263 de foi, ultimele 43 numerotate
de mână /…/ Ele sunt reunite într-un dosar de culoare
zmeurie pe care este scris de mâna autoarei Carnet
1915/ Dicté și, adăugat cu creionul, Memorii”), deve-
nind Jurnal 1915 (Stabilirea textului, traducere, note și
index de Vasile Zincenco. Cuvânt înainte de Ion Bulei.
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Editura Compania, București 2001). Este o carte pe
care autoarea nu a mai avut răgazul ori, poate, nici in-
teresul, de a o definitiva. Avem de-a face cu un jurnal
alcătuit din note grăbite, consemnate zilnic, privitoare
la tot ce i s-a întâmplat (petrecut) pe parcursul fiecăreia
dintre acestea în parte, într-o derulare evenimențială
precipitată, aflându-se mereu în compania unor per-
soane remarcabile și personaje marcante ale vieții pu-
blice, figuri dintre cele mai diferite ca apartenență
națională, politică ori culturală ș.a. („Duminică, 14 fe-
bruarie. La dejun, Briand, prințul și prințesa Greciei, Le
Bon”; „16 februarie. Dejun la Saint-Cloud”; „26 februa-
rie. Iskovski singur la ceai”; „vineri, 5 martie. Dejun cu
lordul Rillesdale la restaurantul Voision. Bracze ne
vorbește despre contesa di Castiglione” etc. etc. etc.),
cu care schimbă informații, opinii, comentează situații
din actualitatea internațională, tensionată în preajma
Primului Război, complăcându-se a fi o veritabilă
confidentă, cu stil și eleganță diplomatică. E exactă pre-
cizarea, în acest sens, a prefațatorului, care face re-
marca: „Este un jurnal nu «din», ci «despre» război și
mai ales despre viața de dincolo de acesta”. Pe aceste
coordonate îi și fixează portretul, cu totul aparte în con-
textul epocii: „Prințesa e o superprezență, scânteie-
toare, admirată dar și detestată de lumea în care
trăiește, o lume aristocrată, atinsă de iacobinismul
războiului (…) este franțuzoaică în Franța, englezoaică
în Anglia și româncă în România. E peste tot la ea
acasă”. Într-adevăr, localitățile în care își menționează
prezența variază cu surprinzătoare repeziciune: Bor-
deaux, 13 februarie; Paris, 17 februarie; Dover, 12 mar-
tie; Londra, 13 martie; Zürich, 19 martie; București
21  martie ș.a.m.d., încât lasă impresia că se află într-un

permanent voiaj, îndeplinind misiuni și stabilind peste
tot joncțiuni strategice cu indivizi aparent neutri, care
însă își joacă fiecare rolul său aparte în caruselul eve-
nimentelor epocii. Iată, vineri 9 aprilie: „Regina la
Mogoșoaia. Explică de ce vrea Anglia intrarea în război
a Bulgariei și a României. Să i se dea Constantinopolul
Rusiei. Czernin [diplomat austro-ungar, ministru
plenipotențiar la București, n.n., Ct.C.] s-a dus să-l
prevină pe Brătianu că se vor da lupte în Moldova.
Seara, Czernin mă anunță: «Rușii au trecut Prutul».
Au striecii în Basarabia”; sau: „Duminică, 23 mai. Rusa-
liile. Sosirea, la bordul lui Carolus Primus, la Galați,
împreună cu Margareta și Birdwood. Domnul Guillemin
ne așteaptă pe vas. Demisia lui Marghiloman din funcția
de șef al Partidului Conservator. Tata solicitat din nou.
Maiorescu sau el?”; sau: „Sâmbătă, 19 iunie,
Constanța. „Generalul Georgescu mi-a spus ieri: «E po-
sibil ca austro-germanii să nu lase decât o acoperire
spre ruși, să facă tranșee la cincizeci de kilometri din-
colo de Carpați, să ne lase să trecem munții, ca apoi să
se năpustească asupra noastră și să ne zdrobească de
coastele munților». Primit vineri scrisoare de la Jeanne
de Viggiano, care-mi spune: «Acest război nu este dorit
de națiune. A fost făcut de politicieni. Poporul nu-l vrea,
iar noi atacăm»./ Ton foarte descurajat, care mă sur-
prinde”. Etc. etc. 

Există și pasaje mai lirice, lapidare totuși, altele cu
informații de familie (emoționante sunt comentariile pri-
vitoare la  moartea tatălui), cu însemnări de călătorie,
mereu pe fugă însă, prințesa fiind într-o continuă
mișcare de… curierat, în care se complace, ba mai
mult, își face din aceste deplasări și întâlniri de colportaj
al informațiilor, al opiniilor, a aprecierilor de situație ale
diverșilor, o misiune de importanță reală. Profitând de
faptul că se știa mereu curtată, iubită, anturată de ad-
miratori. Toate acestea pentru că se considera
implicată, prin tocmai apartenența sa socială, la desti-
nele țării sale și ale Europei, la urma urmelor. E de
reținut, în acest sens, caracterizarea pe care i-o face
Ion Bulei: „Iubită de Kronprinz-ul Germaniei (iubirea lor
a făcut multă vâlvă în 1909-1910, iar corespondența lor,
care continuă și după începerea războiului, arată cât de
intime fuseseră legăturile), de prințul de Beauvau-
Craon, de colonelul Christopher Birdwood Thomson,
chipeșul atașat militar englez la București, de Isvolski,
ambasadorul rus la Paris, de regina Maria și Eliza
Brătianu, de regele Ferdinand și I.I.C. Brătianu, de Mar-
cel Proust sau Jean Cocteau, de Aristide Briand sau
Paul Claudel, invidiată de Elena Văcărescu și Anne de
Noailles (destinul românilor), atunci când sunt în afara
țării, să nu se înțeleagă între ei, ba dimpotrivă) /.../ Mar-
tha Bibescu nu e o ființă neștiutoare, căreia i se fac doar
complimente, genul acela de frumusețe feminină care
trece ca un fluture pe deasupra realității. Ei nu i se fac
doar complimente – un omagiu de la sine –, ei i se face
confidențe”. 

Jurnalul se citește astfel ca un roman în fragmente,
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aproape fiecare dintre acestea putând fi dezvoltate
(uneori pare că se și dorește acest fapt), dar care nu
rămân decât în incitante, sugestive eboșe. Oricum, e o
mărturie privitoare la viața tumultuoasă în care prințesa
Martha Bibescu a trăit toată viața. Fiind o excelentă
sursă de informații pentru cel (cei)  care, posibili istoricii
literari (și nu numai), abordează (vor aborda) monogra-
fic biografia scriitoarei. 

*

Un capitol aparte dintr-o astfel de biografie îl pot con-
stitui dosarele de urmărire de  Siguranța Statului și apoi
de organele de Securitate ale RPR, pe care le
cercetează și le comentează Alina Pavelescu în volu-
mul Martha Bibescu și vocile Europei.
Corespondență și dosar CNSAS. 1941-1945. (Tradu-
cere din limbile franceză și engleză și note de Alina Pa-
velescu. Traducere din limba germană de Corina
Petrescu. Prefață de Mihai Brâncoveanu. Editura Co-
rint, București, 2017), conținând note informative înce-
pând din 9 august 1941 și sfârșind cu 31 martie 1956,
după care urmează pagini de corespondență din pe-
rioada 4 iulie 1940 (scrisoarea prințului moștenitor Wil-
helm), până la 12 septembrie 1945 (scrisoarea lui
Eduard H. Palin), atașând într-un Epilog articolul lui
Pierre de Boisdefre, apărut în jurnalul La Croix, din
23  iunie 1969, și care este, de fapt, o evocare a vârstni-
cei scriitoare, retrasă la Tulimaar din Cornwall, nu de-
parte de Marea Irlandei și Canalul Mânecii. Eseul ar
merita să fie reprodus în întregime, dar mă rezum la câ-
teva pasaje ce sunt, efectiv, memorabile, capabile a
puncta imaginea scriitoarei retrasă într-o altă țară, prin
contrastul evidențelor naturale cu lumea elegantelor sa-
loane princiare sau a luxoaselor hoteluri din marile
orașe ale Europei, amintind, oarecum în replică, peisa-
jul de basm de la Posada și liniștea fremătătoare de la
Mogoșoaia, cadre naturale de care se afla de-acum
retrasă la mare distanță kilometrică, dar vibrând
neveștejite în sufletul său atins de geana viselor prin-
ciare: „Mă aflu la Tulimaar – scrie Piere de Boisdefre –
pe o vale pierdută în Cornwall, la prințesa Bibescu. Tu-
limaar e o căsuță albă – patru ferestre la față, un singur
etaj, două coloane ce încadrează poarta – înconjurată
de o grădină ce pare mai mare doar fiindcă adăpostește
cei mai frumoși arbori din lume: fagi roșcaţi, de două ori
centenari, stejari și chiar palmieri; la marginea peluzei,
crini albi, multe azalee, camelii și rododendroni (…) La
nord, coasta e desfigurată, inospitalieră. Dar la sud,
pășunile și pădurile coboară până lângă mare; un
ocean de verdeață, cu căsuțe din piatră gri și
nenumărate turme de oi. În zare, un râu se lărgește
într-un estuar, tăiat de baraje, de docuri, străbătut de
vapoare: Plymouth și vasele lui de război, care
seamănă cu niște ogari cenușii; Falmouth, cu petrolie-
rele dominând vechea citadelă de granit, cea care a
văzut dispersându-se Invincibila Armada (…) Ceea ce

mă interesează la Tulimaar nu sunt nici faimoasele ca-
melii, nici portretele lui Napoleon sau suvenirurile cu Ei-
senhower, care a locuit aici în 1944, nici măcar acest
peisaj mai schimbător decât o față de copil, ci imaginea
unui destin: cel al Marthei Lahovary, prințesă Bibescu.
Această doamnă vârstnică, asediată, dar nu învinsă de
vârstă (…) Ce a făcut Martha Bibescu în toți acești ani
în care, din balconul său de la Posada, istoria mai putea
încă să-i apară, nu ca o tragedie, ci doar ca un specta-
col dens și captivant? (…) Toată gloria și frumusețea
lumii părea să îi aparțină: Martha Bibescu nu domnea
doar peste bijuteriile și domeniile sale, ci și peste bărbați
și peste cărți. Marcel Proust, Anatole France, Herbert
Asquith, abatele Mugnier îi erau prieteni, ca și Lyautey,
Lindbergh și Churchill. Nu se mulțumea să trăiască, ci
scria cărți lăudate de critici (…) Astăzi, prințesa Bibescu
nu mai trăiește decât din amintiri. În reședințele ei prin-
ciare, pe unde defila întreaga Europă – Posada,
Mogoșoaia, castelul din Carpaţi pe care l-a construit și
restaurat – nu mai trec decât umbre, ale Bourbonilor,
ale Hohenzollernilor sau ale regelui Spaniei”. 

Fără îndoială, a trăit o viață palpitantă, de veritabil
aventurier într-o înaltă societate, în care juca un rol de
cele mai multe ori strategice, mai ales în anii celor două
războaie mondiale în care s-a implicat sub diferite
forme. Anii premergători celui de al Doilea Război i-a
petrecut în România în care, începând din 1941, fiecare
pas i-a a fost urmărit și ținut sub observația Serviciului
Special de Informații, Secția Specială a Siguranței Sta-
tului, recomandată fiind ca angajând „un spionaj”. Într-o
notă contrainformativă din 16 februarie 1942, se
menționa: „La castelul de la Mogoșoaia a doamnei Mar-
tha Bibescu, precum și la locuința sa din București,
dna  Bibescu întrunește foarte des membrii corpului di-
plomatic și pe agenții lor și pun la cale diferite chestiuni
dăunătoare Statului și aliaților noștri. Prin intermediul
acestei doamne se face legătura între diferite legații”.
În scopul cunoașterii în detalii a conținutului acestor
discuții, a fost racolat un om din anturajul acesteia, care
iscălea, cu mare sârguință, note sub semnătura „Rudi”.
Sunt relatate astfel întâlnirile repetate cu diverși membri
ai corpului diplomatic francez, elvețian etc., cu „elita
românească francofonă”, sunt precizate datele
plecărilor ei în străinătate („a obținut pașaport diploma-
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tic”) și persoanele cu care lua contact în Turcia, în Gre-
cia, în Franța etc. În data de 10 aprilie 1944, bunăoară,
într-o astfel de notă informativă se atrage atenția că:
„Principesa Martha Bibescu se pregătește pentru o
nouă plecare, de astă dată în Elveția./ Conducerea par-
tidului liberal, cu care prințesa Bibescu păstrează un
contact strâns, a fost informată de sâmbătă de acest
lucru./ Liberalii păstrează discreția asupra obiectivului
acestei plecări, dar arată că principesa Bibescu are de
îndeplinit un important rol diplomatic, legat de astă dată
nu de aliați, ci de guvernul elvețian și de alte guverne
neutre”. Iar „îndată după întoarcerea sa la București,
principesa Bibescu a fost sechestrată de gestapo la Pa-
latul Mogoșoaia, unde este păzită de poliția germană”. 

Nu era nici simplu, nici ușor pentru Martha Bibescu
să-și asume, în condițiile războiului, o atare activitate
conspirativă, ce avea în dedesubturile ei un conținut an-
tigerman, dar s-a devotat cauzei României până în ulti-
mele clipe ale războiului, profitând atât de calitatea și
notorietatea sa ca scriitoare franceză, cât și de
apartenența sa la o familie cu vechi tradiții aristocratice
românești. Este semnificativă pentru întreaga sa activi-
tate din timpul războiului nota informativă pe care o
scria Ss Mitruș, la 16 februarie 1954 (deja fiind luată în
vizorul organelor Securității), care face un soi de reca-
pitulare, detaliind: „Martha Bibescu era suspectată pen-
tru activități de spionaj în favoarea Intelligence Service
(Serviciul de Spionaj englez), care era scriitoare, avea
un castel în comuna Mogoșoaia de lângă București
unde domicilia ministrul plenipotențiar al Elveției la
București – Romania, Rene de Wech. Serviciul de con-
traspionaj german avea informații că Martha Bibescu,
care era în foarte buni termeni cu ministrul elvețian, pe
acesta îl utiliza în materie de corespondență prin curie-
rul diplomatic al Legațiunei elvețiene la București, astfel
că Martha Bibescu nu se putea prinde în efect din
cauza că nu putea fi găsită asupra ei nici o dovadă prin
care să fie acuzată de spionaj”. Etc.

Corespondența din aceeași perioadă este, de ase-
menea, interesantă atât pentru aspectele intime pe care
de dezvăluie („Prietenia noastră este așa de veche – îi
scria Prințul moștenitor Wilhelm, la 4 iulie 1940 – și a
rezistat deja timpurilor furtunoase din timpul războiului
și tuturor confuziilor de după, încât mă bucur deosebit
de mult să văd că vechile relații de prietenie dintre noi
doi se mențin și în timpul acestui război”), cât și prin re-
feririle la fondul activității diplomatice a Marthei Bibescu
(„De aici nu putem trimite telegrame decât în America
și la Londra – îi scria Stéphane Vlasto, la 15 noiembrie
1940 – Jurnalele franțuzești și elvețiene nu mai ajung.
În schimb, le avem pe cele din Alexandria și pe cele de
la Londra /…/ Nu știu de ce Djuvara își întârzie pleca-
rea, de alaltăieri trenurile merg din nou. Dacă succesul
nostru devine și mai mare, va trebui să veniți, demnă
exaporită, căci avem nevoie de un nou Herodot”), dar
și prin comentariile asupra evenimentelor, pe care i le
adresează diverși politicieni marcanți ai epocii („Europa

cazacă! – exclama, la 2 mai 1942, Edouard de Souzy,
membru al aristocrației franceze – Dumnezeu să ne
aibă în pază, dar în Franța a apărut pentru prima dată
microbul comunist al cărui germen îl poartă acum în
sânge toate țările Europei și chiar și Statele Unite. Mă
gândesc adesea la Europa tragică a lui Gonzague de
Reynold [scriitor elvețian simpatizant al dreptei fran-
ceze, n.n., Ct.C.] și mă tem că ciclul infernal nu se va
termina decât după eșecul unei experiențe comuniste
în toate țările”). 

Această activitate diplomatică dublează fericit opera
scriitoricească a Marthei Bibescu, fără îndoială una din-
tre cele mai fascinante personalități ale vieții publice
românești și franceze, a veacului trecut. Ea oferă astfel
o biografie exemplară de scriitor conștient de menirea
sa în vremurile tulburi pe care le-a traversat. „Nu se in-
teresa numai în mod pasiv de politică – scrie Mihai
Brâncoveanu în Prefața la volumul Martha Bibescu și
vocile Europei – prin numeroasele ei cunoștințe, a în-
cercat cu perseverență să favorizeze ieșirea României
din alianța cu Germania lui Hitler (…) Era un adevărat
cetățean al lumii”. 
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I. Cuvânt către cititorul inițiat

Literatura rusă a fascinat nu doar prin densitatea va-
lorilor de geniu, ori prin bogăția formelor stilistice, pe
care le întâlnește iubitorul de literatură universală de la
Antioh Cantemir și Gogol, până la Lev Nicolaevici Tol-
stoi sau Esenin. Noi, cei care am fost la școală prin anii
sovietizării, abia recent ne-am mai curățit de zgură sta-
linistă. Mai ales că, iată, descoperim la cel care procla-
mase Sunt ultimul poet cu satu-n glas că visa și să fie
învățător, când era la școală, și târziu de tot s-a urcat
într-un avion să călătorească în Occidentul Europei.
Desigur, multe le-am aflat prea târziu; despre crimele
staliniste, ori duplicitatea liderilor regimului sovietic, pe
când valahii și moldovenii visau să se unească cu tran-
silvănenii, cum va fi visat elita românească în secolul al
XIX-lea.

Ironia istoriei iată că face acum să ne preocupe,
chiar pe unul dintre noi, un poet genial rus – Serghei
Esenin –, martor și participant la Revoluția Bolșevică,
declanșată de Vladimir Ilici Ulianov Lenin, cel care ce-
ruse ca țarul Nicolae cu soția sa și toți copiii lor să fie
executați fără greșeală în orășelul de dincolo de Urali,
unde fuseseră deținuți într-o casă mare cu un beci mis-
terios, chiar după răsturnarea guvernului social-demo-
crat al lui Kerenski; când puternica nobilime rusă fugise
din țară, sau organizase trupe militare instruite ani de
zile și dădeau lupte crâncene în Siberia și în guberniile
uriașului imperiu de la Nistru până în Kamceatka și din
Marea Nordului până în Crimeea. Cineva din epocă zice
că a fost o lovitură de stat bine pusă la cale de clica lui
Lenin – intelectualul rasat, ajutat și de germanii kaize-
rului, care vedeau în asta o formulă eficace de a sparge
frontul Antantei (Anglia, Franța, Rusia); alții aduc în prim
plan stângăciile guvernării lui Nicolae Romanov, sau as-
primea și neomeniile autorităților, dar și suferințele și
lipsurile provocate de Primul Război Mondial, la sfârșitul

căruia vor muri marile imperii (Ţarist, Austro-ungar și
Britanic), iar soldații simpli din uriașa armată rusă, află-
toare în România și Polonia, au făcut atâta rău strate-
gico-militar, însă și uman. Un haos de nedescris se
rostogolea din Pirinei și până în estul Siberiei, iar lumea,
încremenită de o elita politică, lipsită de viziune și rea-
lism, și-a revenit, câte puțin, doar după ce batalioanele
americane au ajuns în Franța, iar principiile de autode-
terminare națională lansate de președintele Wilson și
acceptate de Lenin, pentru o vreme, s-au impus. Lumea
actuală a rememorat anul acesta un veac de la această
tragedie a popoarelor europene.

În ce ne privește pe noi, cei care suntem copiii celui
de al Doilea Război Mondial, ne-au marcat destul eroii
romanelor antihitleriste, precum și faptul că în chip dis-
cret și în șoaptă ne povesteau cei bătrâni cum a fost în
bătălia de la Cotul Donului, sau în trădarea de la
Odessa, ori în încercarea mareșalului Antonescu de a
salva frontul de la Galați-Nămoloasa. Cât privește rezi-
duurile depuse de manualele școlare din anii ’50 nu
găsim calificative pentru falsificarea istoriei naționale.

*
Aprofundând însă, câte puțin, subiectele istoriei

trăite, dar și cu ajutorul unor cărți scrise de specialiști
ce au demonstrat că au și caracter, am avut revelația
unor adevăruri, deocamdată valabile măcar parțial.

Naivi, vulnerabili și duşi de nas, ne-am mirat cum au
putut muri, în chip absurd, patru mari poeți ruși geniali,
precum Pușkin, Lermontov, Esenin și Maiakovski; cum
de se pot găsi asemănări – mari sau mici – între
sfârșiturile lui Al. Odobescu, Nicolae Labiș, Adrian Pău-
nescu ori alții.

Ne-am concentrat apoi să înțelegem mai bine anti-
nomiile ce l-au marcat pe Esenin: satul și lumea cita-
dină; tradițiile rusești ale satului – psalmii biblici; Rusia
și Occidentul, inclusiv SUA, cunoscute de Esenin direct;
viața rural-primitivă a satului rus și tehnica elogiată de

Grigore Codrescu

SERGHEI ESENIN,
DIN TENEBRELE MORŢII, 

SPRE GLORIE UNIVERSALĂ
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futuriştii lui Marino; echitatea socială clamată la începu-
tul Revoluției lui Lenin și dictatura bolșevică instaurată
rapid prin securitatea instaurată la Moscova.

Șerban Cioculescu l-a calificat pe poetul rus, în car-
tea sa Aspecte lirice contemporane (București, 1942)
ca „un adolescent de geniu în dureroasă criză de
creștere” (p. 287). Ne-a atras atenția discreta alunecare
a divinului critic G. Călinescu spre  filosovietismul  din
anii postbelici, că s-ar observa afinități între spiritul poe-
ziei eseniene și cel al poeziei românești din primele de-
cenii ale veacului trecut, în care accentele
poporanist-țărăniste se observau ușor; observa și
Eugen Lovinescu. E drept că și registrul în care au fost
unele tălmăciri au contribuit. Chiar G. Călinescu are un
capitol în Istoria... sa intitulat Eseniniștii.

*          
Dificultățile apărute la conceperea unui eseu privind

biografia și creația unui poet ca Serghei Esenin vin din-
spre istorie, tipul de personalitate al creatorului din Ria-
zan, faptul că exegeții și biografii săi – români în primul
rând, au în interpretări spiritul epocii în care au trăit
(E.  Lovinescu, G. Călinescu, Șerban Cioculescu – îna-
inte de război), (Ștefan Bitan – anii socialismului româ-
nesc), Emil Iordache (anii postdecembriști) ş.a.m.d.
Însăși creația poetului rus impune perspective diferite
pentru o exegeză aplicată; căci poetului i s-a derulat
biografia doar de trei decenii (n. 1895-m. 1925) în câ-
teva etape distincte: copilăria sub aura primitiv-idilică a
satului Constantinovo; anii școlarității la un liceu secun-
dar dintr-un târg de epocă; interferențele cu formele li-
terare simbolist-imaginiste în care poezia și ideologia,
în acei ani, își căutau limpezirea sub vaga protecție a
unor Lunacearski și Lenin; ieșirea în Germania, Franța
și SUA, cu dezamăgiri ale unui poet idilico-rural și în-
drăgostit; anii tulburi ai frământărilor interferente cu
autoritățile bolșevice; pierderea echilibrului personal
sub puterile alcoolismului și ale dezamăgirilor
existențiale; oscilațiile ideologice provocate de accen-
tuarea Dictaturii și eșuarea în moarte. Unele documente
de istorie literară, sau chiar civile, memorii și amintiri
despre S.E. nu sunt nici acum în circulație publică; al-
tele sunt confuze ori sub interpretări ilogice sau de ne-
crezut. Nu mai departe informațiile privind năprasnica
sa moarte la hotelul Internațional (fost Angleterre) pe
24  decembrie 1925.

*
Nu se știe nici acum cert dacă a fost crimă sau sinu-

cidere. Adevărul este că, în confuzia generată de con-
fruntările poetului cu autoritățile, se precipitaseră toate.
În noiembrie 1925, S.E. răspundea la o anchetă la care
își exprimă nemulțumirea: „E de dorit ca spațiul locativ
să fie mai mare, altfel poetul se deprinde să vadă lumea
numai printr-o singură fereastră” (p. 70, E.I.). Esenin
trăia tot mai intens sentimentul că e respins în propria
țară; era opoziția confraților din lumea literară, dar și o
opoziție tot mai întinsă din partea oficialităților, chiar
dacă în niște împrejurări, la care vom reveni, atât comi-
sarul sovietic Lunacearski, cât și liderii Lenin și Troțki,
al căror cuvânt atârna greu în destinul public al oricui,
i-au arătat, direct sau indirect, în funcție de împrejurări,

măcar prețuire, dacă nu chiar simpatie și înțelegere.
De altfel, la un scandal bahic, poetul este arestat; îi

calificase pe milițieni canalii, şperţari, mizerabili și jan-
darmi; erau chestiuni impardonabile. Se fixase proces
pe data de 30 noiembrie și apăruse „Dosarul celor patru
poeți”, întocmit de G.P.U. (securitatea bolșevică), căci
se vorbise urât chiar de Troțki și apare acuzația de an-
tisemitism. Ca să scape de procesul respectiv, poetul
se va interna într-o clinică de boli nervoase. Dar neca-
zurile se înmulțesc; apare un incident tot cu miliția pe
9  februarie; pe data de 13 februarie sparge o vitrină și
se rănește la o mână, plus că ofensa de jidan, adresată
unui funcționar de la Externe e gravă (p. 77). Într-o con-
fesiune a lui Lunacearski, ce a apărut în 1927, se con-
semnează ceva din comportamentul tulbure al lui S.E.,
care, după relația cu dansatoarea americană se pare
că devenise alcoolic; un medic vorbea de delirium tre-
mens. Cuvintele poetului sunt integrate în confesiunea
demnitarului sovietic Lunacearski; le redăm:

„Cu puțin timp înainte de moarte, Esenin a venit la
mine și mi-a spus că, fiind beat, l-a înjurat pe un curier
al Ministerului Afacerilor Externe. Mi-a spus: «Ce să fac,
ştiu că e un om simpatic. Cred că nici eu nu-s om rău,
dar la beție nu-mi mai dau seama de nimic și nu-mi mai
amintesc ce spun. Și am mai avut un proces, mi s-a dus
vestea în toată Rusia că sunt antisemit. Acum iar sunt
chemat la judecată. Pur și simplu nu mă pot descotorosi
de parşiva asta de Vodcă»” (p.77). Lunacearski, comi-
sar al Guvernului sovietic, a intervenit în scris la jude-
cător; la fel și redactorul de la „postul literar”, care au
spus să nu dea apă la moară emigrației prin pedepsire.
Adică l-au scăpat pe poet prin intervenție; așa funcționa
justiția sovietică.

Între timp, fosta soție, cea din prima tinerețe, Zinaida
Raih, i-a cerut pensia alimentară  din urmă, amenințând
cu justiția; vreo mie de ruble. Sora lui, Şura, care a lăsat
niște amintiri interesante, și la care ținea mult poetul (i-a
dedicat și niște poeme), l-a sfătuit să se interneze
într-un spital pentru hemoptizie - sau delirium tremens,
halucinații). La 21 decembrie, același an, a ieșit din cli-
nică, fără să se mai întoarcă. A umblat prin redacții, vi-
zitându-şi totodată două foste soții, Ana Izreadnova și
Zinaida Raih, după care a plecat la Leningrad cu trenul
de noapte.

În ziua de 24 decembrie 1925, s-a instalat la hotelul
Internațional (fost Angleterre). Mutarea, zice biograful
E.I. în cartea sa, a fost, cum se vede, anticipată și bine
gândită; voia să întemeieze o revistă (plan vechi). La
Editura de Stat lăsase vorbă să i se trimită la Leningrad
corecturile ediției de Opere, precum și toate onorariile.
Poetul venise aici „ca să lucreze, nu ca să moară”. Pe
7 decembrie îl rugase pe tânărul poet imagist Wolf Er-
lich să-i găsească două-trei camere cu chirie, în jurul
datei de 20, când se va muta la Leningrad.

Face cumpărături pentru Crăciunul ce se apropia,
împreună cu perechea Ustinov, cunoștințe vechi. Va
mai rămâne cu el tânărul poet Wolf Erlich până când, a
doua zi, apare și un prieten mai vechi, poetul Klinev. Îm-
preună discută și citesc poezii. Pe data de 26 decem-
brie, se întrunește același grup în camera lui S.E. A
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doua zi, pe 27 decembrie îi înmânează lui Erlich poezia
La revedere-ţi spun, la revedere; pe la ora 14.00 va
avea loc un festin în şapte-opt persoane (bere, ceai,
friptură de gâscă); pe la final, ora opt, pleacă musafirii,
inclusiv poetul  Erlich. Acesta se întoarce însă peste
puțin, căci uitase servieta în care era și procura ca să-i
ridice banii trimiși de la Moscova. Când s-a întors, l-a
găsit pe S.E. lucrând la birou. După ce s-au despărțit,
poetul a rugat hotelierul să nu mai fie deranjat. În
dimineața următoare, doamna Ustinova bate la ușă să-l
invite la micul dejun. Erlich și administratorul trebuie să
deschidă ușa cu un şperaclu. Li s-a înfățișat un tablou
înfiorător. Esenin atârnă de o frânghie lângă fereastră;
era mort…

Anchetatorul penal Eduard Hlîstalov în Taina uciderii
lui Serghei Esenin, sublinia după câțiva ani că ușa de
la cameră era închisă cu cheia pe dinăuntru; deci ad-
ministratorul n-ar fi putut deschide ușa cu un şperaclu.
La faţa locului a fost trimis un milițian, cam fără
experiență, care, după un timp, a și dispărut fără urmă.
După un telefon la Uniunea Poeților, sosesc Rojdes-
tvenski și Medvedev, care găsesc cadavrul pe covor, cu
mâna dreaptă puțin ridicată și înțepenită ciudat. În pro-
cesul-verbal redactat după aceste constatări existente
și în cartea lui E.I. – (profesorul de la Catedra de Sla-
vistică de la Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași), se mai
consemnează, după textul anchetatorului, detaliile ur-
mătoare:

mortul atârna de țeava încălzirii centrale;
gâtul victimei era strâns într-un laţ cu un nod;
faţa sa era îndreptată spre țeavă;
cu mâna dreaptă, S.E. apucase țeava;
cadavrul atârna chiar lângă tavan, iar picioarele erau

cam la 1,5 m înălțime;
lângă locul spânzuratului era o noptieră răsturnată,

iar candelabrul era căzut pe dușumea;
pe mâna dreaptă, mai sus de cot, era o tăietură, iar

sub ochiul drept o vânătaie.
Medicul, la autopsie, a notat că moartea lui Esenin

s-a produs ca urmare a asfixiei rezultate prin sugruma-
rea căilor respiratorii la spânzurare. Culoarea violetă a
extremităților și echimozele arată că decedatul a fost
mult timp atârnat. Dosarul a fost, după un timp, casat. 

Au apărut unele îndoieli după moarte, consemnate
și de universitarul ieșean, care a putut accesa, credem,
bibliografia în limba rusă:

Dacă Erlich și Ustinova, când au intrat, n-au văzut
cadavrul, înseamnă că lumina era stinsă; cine a
stins-o?...

Esenin s-a spânzurat pe întuneric?
De ce nu s-a făcut nicio analiză biochimică pentru

a vedea dacă poezia lăsată a fost scrisă cu sângele
poetului?

Un anume V. Şilov, profesor la un instant tehnic, i-a
spus unui fost elev că în seara fatală avea o întâlnire
cu Esenin. I-a bătut la ușă, dar acesta nu i-a deschis;
de aceea a așteptat pe hol. Drept care, după un timp,
din camera poetului au ieșit doi inși care au și încuiat
ușa în urma lor și au plecat precipitat spre ieșire. În
stradă îi și aștepta o mașină; detectivul nu a putut veri-

fica declarația lui Şilov, deoarece acesta murise pe front
între timp. Ca și milițianul Gorbov, și medicul
Ghilearevski, a dispărut în unul din lagărele de concen-
trare de după aceea.

Medvedev, unul dintre primii care l-a văzut pe poet
coborât din ștreang, a fost executat după un timp ca
„dușman al poporului”; venise Stalin la putere.

Totul se aseamănă cu „ștergerea urmelor”. Astfel,
anumite detalii privind împrejurările morții genialului
tânăr poet nu le vom cunoaște poate niciodată. Ori o fi
o năprasnică și enigmatică reconfirmare a războiului
dintre Poezie și Ideologie?... La  30 decembrie 1925 a
pierit unul din marii poeți ai Rusiei; peste puțin va muri
Mayakovsky.  

(Fragment dintr-o carte în lucru)
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The Spectator, 1711-1712, întâiul cotidian englez
modern, a avut un rol imens în formarea valorilor civice,
în modelarea conduitei morale şi în cizelarea compor-
tamentală a clasei de mijloc engleze.

„The Glorious Revolution” a provocat ascensiunea
pe treptele ierarhiei sociale a unui alt tip uman, surprins
la început de veac în felurite ipostaze profesionale: co-
merciant, navigator, bancher, întreprinzător industrial.
Şi a creat condiţiile favorabile constituirii unei clase so-
cial-politice de mijloc, burghezia, conştientă de forţa, vi-
talitatea şi aptitudinile ei acţionale.

Demonizată de ideologia comunistă, burghezia – ob-
serva H.-R. Patapievici – „a eliberat energiile pe care
oricare clasă socială de până la ea le ţinuse zăvorâte,
ori, în cel mai bun caz, incomplet descătuşate”1. O clasă
deschisă, a cărei structură s-a modificat perpetuu prin
„adjonctions succesives de nouveaux éléments”. Însă
„malgré des changements, il s’agit toujours de la même
classe”2. O clasă socială care a modernizat societatea
engleză şi a declanşat revoluţia tehnico-ştiinţifică. Dar
la originea modernizării înseşi „of the new middle class”
se află procesul de instruire şi educare efectuat, la în-
ceput de veac, de ziarul The Spectator.

Întemeietorii

În circumstanţele create de „glorioasa revoluţie”, „the
newspaper” a fost creată de Joseph Addison,
1672-1719, şi Richard Steele, 1672-1729. S-au cunos-
cut şi împrietenit la Charterhouse. Au păstrat aceeaşi
relaţie la Oxford, în perioada studiilor universitare.
Amândoi au călătorit pe continent, au avut funcţii în
aparatul de stat, au scris piese de teatru, reprezentate
cu succes pe scenă. Dar adevărata lor vocaţie a fost
gazetăria. Ei sunt întemeietorii presei engleze moderne.

Înainte, în timpul şi după The Spectator, în Anglia au
apărut numeroase publicaţii. În 1700, existau 25 de pe-

riodice; în 1760, 103; în 1780, numărul lor ajunsese la
158 de titluri.3 În aceste circumstanţe, între 12 aprilie
1710 şi 2 ianuarie 1711, Steele a editat The Tatler, cu
trei apariţii săptămânale: marţi, joi, sâmbătă. De la nu-
mărul 18, la sfârşitul lunii aprilie, i s-a alăturat şi Addi-
son.

Însă, în epocă, The Spectator se singularizează. Ini-
ţiativa editării îi aparţine lui Addison, iar principalul său
colaborator a devenit Richard Steele. Primul număr a
apărut „Thursday, March 1, 1711”, la două luni după ce
The Tatler şi-a încheiat existenţa. Cu excepţia zilei de
duminică, The Spectator „to by continued every day” –
preciza Addison – şi periodicitatea a rămas aceeaşi
până la 6 decembrie 1712.

Dintre cele 555 de numere, 274 au fost redactate de
Addison; 236, de Steele. Cu intermitenţă, în celelalte,
au semnat Alexander Pope, Lady M.W. Montagu, Tho-
mas Tickell, Eustace Budgell, Ambrose Philips, Lau-
rence Eusden. Deseori, au fost publicare scrisori, reale
ori fictive, primite de la cititori.

Andi Bălu

THE SPECTATOR – 
ARHETIPUL ZIARULUI MODERN

- 300 de ani de la apariţie -

Primul număr 
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Structura cotidianului a fost realizată de Addison şi
Steele dintr-o altă perspectivă decât aceea experimen-
tată în The Tatler. Amândoi erau martorii apariţiei şi evo-
luţiei noii clase sociale, alcătuită, iniţial, din
întreprinzători individuali şi din „gentry”, mica nobilime
rurală. În ambele segmente sociale, au sesizat exis-
tenţa unui substrat energizant ce trebuia corectat şi
educat prin „him self”. Progresul social nu putea fi gândit
fără necesara deschidere spre cultură, ideile şi teoriile
ştiinţifice contemporane, subsidiar însoţite de însuşirea
normelor de comportament civilizat.

Asumarea rolului de educatori va fi fost rezultatul
unei motivaţii complexe. În entuziasmul general, provo-
cat de „glorioasa revoluţie” amândoi au acţionat dintr-un
impuls pe care strămoşii noştri îl numeau „patriotism”.
Succesul comercial a venit ulterior. Noua clasă socială
a sesizat semnificaţia cizelării moravurilor şi avantajele
cultivării spirituale. Fără a conştientiza, deocamdată,
rolul ei istoric, a venit, entuziastă, în întâmpinarea ofer-
tei instructiv-educaţionale, propuse de The Spectator.

În decizia lui Addison, va fi acţionat, difuz sau direct,
sugestia experimentului întreprins de „frumosul Nash”,
modelul eleganţei şi al rafinamentului comportamental
britanic, la început de veac. Numit, în 1705, maestru de
ceremonii, în localitatea balneară Bath – evocată de
Jane Austin – Richard Nash preda „regulile bunelor ma-
niere” nobilimii rurale, venite în vilegiatură.4 Oricum va
fi fost, Addison a acţionat în acelaşi sens. Dar cu altă
metodă.

Structura

Spre a transforma The Spectator într-o superioară
„şcoală” de instruire şi educaţie, subordonată năzuinţei
de a modela „the middle class readership”, Addison a
elaborat structura interioară a ziarului dintr-o perspec-
tivă multiplă.

Iniţial, s-a distanţat de publicaţia la care colaborase
anterior. În The Tatler, Steele introdusese o idee nova-
toare. Preluase din Prediction for the essay year de
Swift personajul Isaac Bickerstaff şi, prin vocea lui, ad-
monesta Londra „desfrânată” şi moravurile prea libere
ale locuitorilor ei. Addison a intuit avantajul prezenţei
unor instanţe narative în text. Vocea la persoana întâi
singular înlătură consemnarea neutră a faptelor, spo-
reşte verosimilitatea ideilor şi înlesneşte, prin mijlocirea
imaginilor artistice, însuşirea preceptelor etice.

În primul număr al ziarului, pe întâia pagină, Addison
l-a prezentat receptorului colectiv pe „Mr. Spectator”,
prezumtivul conducător al cotidianului. Cititorii – argu-
menta – ar dori „know’s whether the writer”, dacă este
blond sau brunet, „a mild or chilerick disposition, mar-
ried or a bachelor, with other particulars of the like na-
ture”. Eventuala curiozitate era un pretext. În realitate,
Addison focaliza privirile asupra structurii novatoare a
publicaţiei.

Spre a incita „this curiosity, which is no natural to a
reader, I design this paper, and my next, as prefatory
discourses tom y fellowing writings”. În calitate de „chief
trouble of copiling, digesting and correcting will fall tom

y shore”, Mr. Spectator considera necesar să înceapă
cu prezentarea propriei persoane.

Prin expunere directă şi caracterizare indirectă, fil-
trată prin aceeaşi voce: „…ceilalţi vorbeau despre mine
ca despre…”, Addison a realizat un personaj ficţional
verosimil, prin intermediul căruia imprimă textului o per-
manentă dinamică interioară. În context, antroponimul
„Spectator” definea personalitatea personajului, intelec-
tual competent informat în felurite domenii de activitate,
apt să exprime, prin limbaj, idei gânduri, trăiri interioare
şi să reprezinte personaje în acţiune. Peregrinările pe
străzile Londrei constituiau explorări în spectacolul lumii
contemporane. Mr. Spectator îşi propunea „to write his
impressions of town life and characters, is pictured as
a man of quiet breeding, good sense, and good nature,
who goes about London unobtrusively saying little but
seeing much”5. 

Pentru Mr. Spectator, existenţa cotidiană a Londrei
şi a împrejurimilor constituia un încântător spectacol
fără sfârşit. Unde „is no place of public resort, wherein
I do not my appearance”. În felurite momente din zi şi
noapte, contextul citadin este puternic vizualizat prin rei-
terarea enumeraţiei.

La „Will’s Coffeehouse”, asculta cu luare-aminte
conversaţiile consumatorilor; la „White’s Chocolat-
house”, bea o cacao fierbinte; în drum spre casă, se
oprea „at Child’s” pentru a fuma o pipă, „and whist I
feem attentive to nothing but the postman, over hear the
conversation of every table in the room”. Duminică
seara, intra în „St. Jame’s Coffeehouse”, spre a asista
la întrunirile politice, desfăşurate într-o cameră sepa-
rată, „ca unul venit să asculte şi să înveţe”. Era cunos-
cut la „Grecian”, zărit la „Coco Tree”, întâlnit la
reprezentaţiile teatrale de la Drury Lane şi Hary Market.
Detaliindu-şi itinerariul, Mr. Spectator definea, implicit,
semnificaţia titlului: în toate aspectele vieţii şi în paginile
ziarului, voia să rămână „spectator”, atent observator al
existenţei londoneze. Din acest motiv, nu-şi dezvăluia
identitatea.

Destăinuirile vor fi creat deopotrivă nelinişte şi curio-
zitate. Nelinişte determinată de ubicuitatea neobosită a
unui misterios domn care se plimba incognito printre lo-
cuitorii oraşului. Curiozitate provocată de imposibilitatea
identificării printre concitadini pe individul care le analiza
comportamentul, le asculta opiniile sau intervenea de-
zinvolt în discuţii.

În numărul din „Friday, March 2, 1711”, Steele a pre-
zentat personalităţile ficţionale din „The Spectator Club”.
Receptorul făcea cunoştinţă cu Sir Roger de Coverley,
nobil rural, „the first of our society is a gentleman of
Worcestershire, of ancient descent, a baronet”. Un băr-
bat „that is very singular in his behaviour, but his singu-
larities proced from his good sense”. Mr. Spectator îl
numeşte deseori „my friend”, „my worthy friend”, îl în-
soţeşte „at church”, la 9 iulie 1711, „at the theatre”, în
martie 25, 1712. Sau discută despre „the malice of par-
ties”, în eseul din 24 iulie 1711.

Licenţiat în drept, „lawyer”, membru „of the Inner
Temple”, avocatul Clubului, nenominalizat din cauza si-
tuării lui profesionale într-un cunoscut barou londonez,
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dar şi pentru a-l învălui într-o aură misterioasă, este un
om spiritual, ager la minte, de indiscutabilă probitate.
Distins comerciant „in the City of London”, Sir Andrew
Freeport rămâne „a person of indefatigable industry,
strong reason, and great experience”. Ex-army Catain
(Captain?) Sentry a rămas un gentleman „of great cou-
rage, good understanding, but invincible modesty”.

Lor li se adaugă „the gallant” Will Honnecomb, posi-
bilă variantă imaginară a „frumosului Nash” – „an el-
derly” domn „who according to his years should be in
the decline of his life, but having ever been very careful
of his person”. El cunoaşte evoluţia modei, ştie nume-
roase istorisiri picante, astfel încât toţi îi apreciază verva
umoristică. Ultimul „is a clergyman, a very philosophic
man, of general learning great sanctity of life, and the
most exactgood breeding”. Clericul vine mai rar la Club,
dar totdeauna este întâmpinat cu deferenţă şi ascultat
cu plăcere.

Selectarea personajelor ficţionale – sublinia Ian
McGowan – nu este aleatoare: „Their invention of the
Club as a microcosm of English society […] allowed
them agreably to instruct the rising middle class in ques-
tion of social behaviour and literary taste”6. 

Imaginând instanţele narative, Addison şi Steele
s-au diferenţiat de publicaţiile contemporane, inclusiv
de The Tatler, prin efectuarea unei sinteze între „the
modern newspaper” şi un „magazin” cu apariţie perio-
dică. Fără a eluda ştirile economice, politice sau reli-
gioase, informaţia a fost împinsă într-un plan secund.
Spaţiu generos ocupă faptul divers, aspectele cotidia-
nului, întâmplări felurite, atitudini etern umane. Astfel
încât, dincolo de timpul istoric, „many of which offer
amusing reading today”. În prim-plan, au fost aduse
eseul şi textul narativ, amândouă axate pe funcţia con-
ativă, persuasiv orientată spre trăirile psihice ale recep-
torului. Ulterior, de pe treptele instruirii, accentul va fi
mutat pe educaţia general-umanistă, unde reperele do-
minante vor rămâne Antichitatea greco-romană, ştiinţa,
filosofia şi comentariul literaturii engleze.

Textele au o structură superior intelectuală. Toate
sunt precedate de un motto în limba greacă sau latină,
ce absoarbe substanţa ideatică a eseului şi a secvenţei
narative. În expunere, amândoi au folosit dezinvolt re-
ferinţe la filosofi antici, la personalităţi ale culturii en-
gleze şi continentale. Redactate la persoana întâi
singular cu, adesea, emoţionant implicare empatică,
Addison şi Steele explorau la început de veac un inedit
areal tematic.

Amândoi „attempted to make moral behaviour fa-
shionable by attacking prevailing boorishness, preju-
dice, gambling and violence of their society, while
praising marriage familial, devotion, and good man-
ners”7. Spectacolul străzii, extravaganţa moravurilor,
comportamentul englezului în cafenea, magazine, la
slujba religioasă, în sala de spectacol teatral, în pro-
pria-i locuinţă, moda, ambientalul, bunul-simţ, cultivarea
personalităţii, socializarea relaţiilor interumane etc. vor
fi fost receptate ca expresia unui cod „as the true ideals
of gentleman”.

Din eseuri şi textele narative a fost exclusă morali-
zarea directă. Rafinarea moralităţii fără moralizare a
fost principiul formulat de Mr. Spectator. Năzuinţa lui,
exprimată printr-o antimetateză, era „să însufleţească
moralitatea prin înţelepciune şi să tempereze
înțelepciunea prin moralitate”: „…to enliven morality
with wit, and to temper wit with morality”. Peste vreme,
preromanticul Edward Young a fost impresionat de re-
petarea inversă a propoziţiilor. În structura antimetate-
zei, el a perceput „a wholesome and pleasant regimen”,
„o sănătoasă şi agreabilă administrare” a moralităţii8.

Sfaturile – generaliza Addison, în eseul din 17 oc-
tombrie 1712 – sunt mai totdeauna primite cu evidentă
neplăcere. Îndemnul, povaţa, îndrumarea formulate prin
funcţia conativă a limbajului, creează receptorului sen-
timentul unei supărătoare superiorităţi exercitate de
emiţător. De aceea, persuasiunea a fost învăluită în
umor şi ironie.

Însoţit de un surâs, omorul – căruia Addison îi ima-
ginează metaforic genealogia în eseul din 10 mai 1711
– dojeneşte fără severitate, prin forţa evocatoare a ima-
ginilor artistice. Folosită sub forma „asteism”-ului – în
terminologia lui Heinrich Platt – ironia urbană ridiculi-
zează idei, atitudini, comportamente în răspăr cu nor-
mele etice.

În eseuri şi în secvenţele argumentative din textele
epice, Addison şi Steele ironizează aluziv şi comen-
tează cu umor aspecte negative din viaţa citadină lon-
doneză. Cu fiecare text orientat spre destinatarul
colectiv, procesează o nouă informaţie sau reia din alt
unghi investigativ un argument anterior, încât tot-
deauna, în substanţa democraţiei, pulsează o dinamică
interioară. Organizate adesea pe structura unei poves-
tiri în ramă, textele narative exemplifică idei, experienţe
existenţiale prin fabulă şi fişe caracterologice, însoţite
de reflecţii asupra naturii umane.

Deductibile din succesiunea argumentelor sau dizol-
vate în pasta imaginarului antropologic, preceptele etice
păstrează încă, sub povara anilor, temperatura autenti-
cităţii originare. Valabilitatea lor etern-umană l-a deter-
minat pe anglistul Louis Cazamian să reformuleze, în A
History of English Literature, antimetateza dlui Specta-
tor: „The task of Steele and Addison ist o reconcile
these opposite tendencies, to moralize refinement and
refire morality”.

Istoria literară continentală a subliniat semnificaţia
de excepţie a ziarului. În The Spectator – generaliza
Paul Hazard – Addison şi Steele au creat personaje mo-
derne, pentru a le „impune nenumăraţilor cititori din An-
glia, mai întâi, apoi în toată Europa. Au studiat omul
pentru plăcerea de a-l descrie”. Şi au avut harul de a-l
convinge să-şi regândească noul statut social, deoa-
rece amândoi năzuiau să-l transforme într-un „model de
umanitate”9. Prin creaţia amândurora – adăuga Pierre
Bourdiau – „the middle class” a obţinut „un drept de in-
trare” într-o societate guvernată de „un cod specific de
comportare şi exprimare”10.
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Addison, precursorul preromantismului

Istoria literară engleză a reţinut superioritatea idea-
tică şi stilistică a textelor semnate de Addison: „…it was
written to many modern young people are the social sa-
tires hitting so negtly the vanities and follies of the eigh-
teenth century…”11. Nu întâmplător, ele au fost
reimprimate în The Works of Addison, o ediţie în trei vo-
lume, apărută la New York, în anul 1854.

De la Stadiul instruirii, Addison a trecut treptat la ele-
mentele de cultură generală. În eseuri, s-a oprit la as-
pectele ştiinţifice ale actualităţii sau a valorificat
valenţele filosofice ale cotidianului. Prin detalierea sem-
nificativă şi exemple adecvate, a conturat, de pildă, în
eseul din 17 noiembrie 1712, câmpul semantic al ne-
ologismului „idiosincrasie”. A comentat noţiunile: „inteli-
genţă, judecată, asemănare”, teoretizate de Loke. A
prezentat dialogurile lui Platon şi a definit silogismul.
Luând ca pretext sintagma „lentile microscopice”, a rea-
lizat anatomia corpului uman, în procesul disecţiei. As-
piraţia făpturii spre tinereţea veşnică i-a prilejuit
incursiunea în psihologia vârstelor umane ş.a.

A redactat comentarii literare şi a diseminat idei es-
tetice. A conturat structura narativă şi a elogiat Paradisul
pierdut. A relevat trăsăturile native ale „geniului” sha-
kespearian şi a dezvăluit contemporanilor The Pleasure
of Imagination. Plăcerea constă în vizualizarea şi con-
templarea realităţii extralingvistice. „Supremul Autor” al
lumii a alcătuit astfel fiinţa umană „încât să ne delectăm
în chip firesc cu marele, noul, frumosul, în propria noas-
tră specie”. Sursele plăcerii nu se află în „relaţia de ex-
terioritate” cu făptura, ci în sufletul ei. Iar imaginaţia,
concretizată în creaţie, exercită asupra receptorului „un
efect moralizator, reflexiv şi religios”12.

Identificarea imaginaţiei cu aptitudinea „de vizuali-
zare” i s-a părut lui Wellk – în primul volum din Istoria
criticii literare moderne – eronată, din cauza extensiei
nelimitate a sensului. Însă imaginaţia „ca producere de
imagini” înseamnă fie „reproducerea senzaţiilor în lipsa
obiectelor care le-au provocat, fie creaţiile libere ale fan-
teziei” umane. Alături de „mobilitate spirituală”, „experi-
mentare mentală”, „combinatorică”, aptitudinea de
„vizualizare” – veche denumire a noţiunii – rămâne una
dintre cele patru accepţiuni ale conceptului de imagina-
ţie13.  

Semnificaţia eseurilor semnate de Addison trece din-
colo de hotarele epocii imediate. În textele lui se ivesc
– nesesizate până acum – întâiele teme şi motive pre-
romantice engleze. Succesiunea anotimpurilor, evocată
în eseul din 31 mai 1712, reluată prin metaforice imagini
vizuale în scrisoarea unui „cititor”, la 9 iulie, nu este re-
ductibilă exclusiv la un sentiment anume. Trăirile inte-
rioare ale instanţei narative sunt de natură revelatorie.
În indiferenta succesiune a segmentelor anului, emiţă-
torul descoperă o lume ce ascultă de glasul tăcut al na-
turii. Valoarea evocatoare a ideilor addisoniene va fi
reluată, peste un deceniu şi jumătate, în The Seasons
de James Thomson.

O trăire autentică freamătă în eseul din 30 martie
1711. Mr. Spectator zăboveşte gânditor în cimitirul şi în

catedrala Westminster Abbey. Mormintele provoacă,
analogic, meditaţia referitoare la fragilitatea biologică a
făpturii umane. Melancolia ce fumegă deasupra textului
va fi receptată de Thomas Gray, în Elegy Writter in a
Country Chrchyard. În eseul din 16 iunie 1711, funcţia
conativă şi elementele ei indiciale invită receptorul să
conştientizeze contiguitatea dintre timp şi curgerea lui
ireversibilă. Tema va fi preluată de Edward Young în
Night Thoughts of Life, Death and Immortality. Iar Ed-
ward Gibon o va extinde, în The Decline and Fall of the
Roman Empire, asupra unui amplu segment temporal
din istoria europeană.

Addison a anticipat atracţia romantică pentru folclor.
Fără a folosi noţiunile „folklore” sau „folk literature”, a
comentat, în numerele din 21 şi 25 mai 1811, poemul
epic Chevy Chase, „an ancient border ballad”. „The old
song” – argumenta – este „the favorite ballad of the
common people of England”. Fără a fi un cântec bătrâ-
nesc „only the rable of a nation”, rămâne o valoroasă
creaţie, ce suportă omologii concordante cu secvenţe
similare din poemele semnate de Homer sau Virgiliu.

Addison nu a fost singurul admirator al baladei. Îna-
intea lui, Ben Johnson şi Philip Sidney au remarcat va-
loarea vechiului folksong de frontieră. Dar el este cel
dintâi care îi relevă singularitatea intrinsecă: „…the sen-
timents in that ballad are extremely natural and poetical,
and full of the majestic simplicity which we admire in the
greatest of the ancient poets”. Redactată „in the Gothic
manner”, Chevy Chase „are always simple, and some-
times exquisitely noble; that the languages often very
sounding, and that the whole is written 3ird a true poe-
tical spirit”14.

Stilul

În 1937, la sosirea în Londra, Samuel Johnson şi-a
notat o axiomă: „I felt strong dispositions to be a Mr. Ad-
dison”15. Iar „at the very start of The Idler, Johnson tried
in style to catch the easy, conversational tone of Addi-
son and Steele”16. Trecerea timpului a atenuat admiraţia
iniţială. În convorbirile cu James Boswell, referitoare la
esenţa limbajului addsonian, Johnson a exprimat o ati-
tudine duală. După o frază concesiv constatativă: „What
we attemped, he performed”, alte două, coordonate an-
tonimic, aşază armătura stilistică a eseurilor pe o imagi-
nară linie mediană. Stilul lui Addison „nu este niciodată
lipsit de vlagă, dar nu izbuteşte să fie energic; nu e ni-
ciodată trepidant, dar nici nu stagnează” („…he is never
feeble, and he did not wish to be energetic; his never
rapid, and never stagnates”).

Sub aspect calitativ, exprimarea – continua Johnson
– rămâne situată între coordonatele inferioare şi supe-
rioare ale expresivităţii: „His sentences have neither stu-
died amplitude, nor affected brevity: his periods, though
not diligently rounded, are voluble and easy”. („Propo-
ziţiilor le lipseşte amplitudinea studiată, dar nici nu afec-
tează concizia; cu toate că nu sunt rotunjite cu atenţie,
frazele sunt curgătoare, uşor accesibile.”)

Imediat, într-o altă amplă frază, recomandă stăruitor
proza lui Addison tuturor celor ce vor să stăpânească
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„un stil englezesc”: „Whoever wishes to attain an En-
glish style familiar but not coarse, and elegant but not
ostentatious, must give his days and nights to the volu-
mes of Addison” („Cine doreşte să-şi însuşească un stil
englezesc familiar, dar nu vulgar, şi elegant fără a fi os-
tentativ, trebuie să-şi dedice zilele şi nopţile volumelor
lui Addison.”) 17.

Boswell însuşi a caracterizat contrastiv expresivita-
tea amândurora: „Addison’s style, like a light wine, plea-
ses everbody from the first” („Stilul lui Addison,
asemenea unui vin uşor, mulţumeşte de la început pe
toată lumea”18). Stilul lui Johnson, „uşor ca lichiorul,
pare iniţial mult mai viguros, dar treptat îţi dezvăluie o
savoare superioară” („…like a liquor of more body,
seems too strong at first, but, by degrees is highly reli-
shed”), perceptibilă în melodia structurilor sintactice: ar-
monia lor captivează auzul şi înşfacă atenţia
receptorului.

Johnson nu a inclus textele lui Addison în contextua-
litatea momentului istoric, iar critica literară engleză nu
a îndrăznit să-l contrazică. De aceea, viziunea lui
Joh nson va fi reluată sinonimic în anii următori. Addison
ar fi impus modelul „of the middle style”, un limbaj stan-
dard, apt să vehiculeze idei, concepte, trăiri sufleteşti,
noţiuni şi concepte. A atenuat deosebirile dialectale şi
a creat o modalitate superioară de exprimare, deşi, ade-
sea, a coborât „prea mult, până la limbajul conversa-
ţiei”19.

„Middle style” nu motivează perenitatea textelor lui
Addison. Limbajul emiţătorului s-a materializat în ceea
ce McLuhan va numi, peste două secole, „descoperirea
prozei echitone”20. Tehnică nouă de exprimare, stilul
„echiton” constă în modelarea uniformă a exprimării,
tonul egal, degajat de variaţiile verbalizării orale. Carac-
terizat prin proprietate, corectitudine, claritate şi subtili-
tate analitică, limbajul unitar a fost însoţit de
omogenizarea perspectivei. În eseuri, Addison integra
succesiv ideile şi ordona logic argumentare. În textele
narative, linearitatea cronologică a devenit constantă
compoziţională. Iar vocile narative au folosit relatarea
homodiegetică, monologul adresat, descrierea şi, inter-
mitent, dialogul.

Addison, constatăm astăzi, a utilizat ceea ce Roman
Jakobson va numi ulterior „funcţiile limbii”. Ecourile rea-
lităţii extralingvistice şi atitudinea afectivă, indirect per-
cepute prin funcţia conativă a limbajului dezvăluie
experienţele cognitive, existenţiale şi înzestrarea crea-
tivă a emiţătorului.

Joseph Addison a stăpânit adecvat resursele expre-
sivităţii. A folosit frecvent, pentru stabilitatea lor noţio-
nală, verbe, adverbe, şi substantive ce denumesc
atitudini, stări emoţionale, acţiuni habituale şi aserţiuni
cu valabilitate generală. A sesizat semnificaţia unităţilor
suprasegmentale, în menţinerea contactului cu recep-
torul, prin intermediul funcţiei fatice, şi rolul semnelor de
punctuaţie în modelarea gândului. Atenta distribuţie a
cuvintelor în enunţ, jocul ideilor, folosirea frecventă a fi-
gurilor plasticizante şi de insistenţă transformă textul
dintr-un spaţiu discursiv alert, într-o meditaţie asupra re-
laţiilor interumane în societatea engleză de început de

veac.

Ecourile

De la apariţie, ziarul a cunoscut un răsunător suc-
ces. The Spectator cădea pe un fertil orizont de aştep-
tare, deschis de „glorioasa revoluţie”. Fiecare număr,
imprimat în patru-cinci mii de exemplare, era citit, ana-
lizat şi comentat pretutindeni. „…To bring Philosophy
out of the closets and libraries, schools and colleges –
afirma Addison –, to dwell in club and assemblies, at
tea-tables and coffeehouse”.

Modificarea taxei de timbru, în august 1712, a de-
terminat irentabilitatea imprimării. Pierderile pecuniare
erau mari. De aceea, editorii i-au suspendat apariţia.
Cererile au continuat să fie constante, astfel încât toate
numerele din The Spectator au fost reimprimate în
volum. Primele patru – comenta Steele, în tomul al şap-
telea – au avut, fiecare, un tiraj de 9000 de exemplare.
Până în anul 1800, The Spectator a fost retipărit în
cin cizeci de ediţii. Într-un ritm mai lent, reeditarea a con-
tinuat până spre sfârşitul mileniului.

Ziarul şi volumele editate au provocat şi statornicit o
modificare de esenţă. Oamenii începutului de veac au
început să citească pasiv, în gând, „în calitate de con-
sumatori culturali”21. 

Succesul antum şi postum are o explicaţie. The
Spectator se adresa deopotrivă clasei de mijloc, seg-
mentului „gentry”, inclusiv „of the fair sex”. Lumea femi-
nină „especially apprecied the Spectator’s effort to
promote civil behaviour in an age that was brutal even
in the highest social circles”. Addison a comentat moda,
a analizat rostul evantaiului şi a sugerat modalităţile de
folosire, a întreprins o incursiune în istoria pieptenelui
şi a îngrijirii părului etc. etc.

Aspiraţia volitivă spre instrucţie şi educaţie, impri-
mate profesionalismului şi substartului acţional „of the
middle class”, s-a întâlnit cu năzuinţa generală de cu-
noaştere a celorlalte segmente sociale, inclusiv a noilor
generaţii. Receptorul colectiv a intuit acţiunea „autoe-
ducatoare şi omogenizatoare”22 a ziarului şi a cărţii asu-
pra spiritului uman şi s-a străduit realmente „să-şi
însuşească metodele cunoaşterii aplicate”. Prin iscu-
sinţa minţii, rafinarea moravurilor, cultivarea limbajului,
făptura umană poate accede spre „a self made man”.
Din aceste motive, ziarul a pătruns şi în mediul aristo-
craţiei engleze. „Promoting the ideals of rafinament and
morality”, The Spectator „helped set a new tone in so-
cial behaviour, both for the established aristocracy and
the aspiring middle class”. Ziarul şi volumele tipărite au
sugerat receptorului „cum să-şi organizeze toate cele-
lalte activităţi pe o bază simetric lineară”23. Transforma-
rea experienţei intelectuale în forme practice va fi
realizată în Robinson Crusoe, 1719, de Daniel Defoe.    

În contextul solicitărilor contemporane, Addison şi
Steele au decis să continue. În 1713, amândoi au editat
The Guardian. Apoi simpatiile politice i-au despărţit.
Steele s-a apropiat de Casa de Hanovra, Addison a
rămas fidel partidului Whig.

A încercat să polarizeze atenţia publicului asupra
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unei alte serii de The Spectator. A editat, singur, în
1714, 80 de numere, 556-635. Dar cotidianul nu a mai
avut răsunetul seriei dintâi, considerată superioară. În
Edinburgh Review din iulie 1943, istoricul Thomas Ma-
cauly a formulat o supoziţie diferită: noua serie conţine
„perhaps the finest essays, both serious and playful in
the English language” („…poate cele mai subtile eseuri
din literatura engleză, deopotrivă grave şi şăgalnice”)24.

Periodicele editate ulterior de Addison: The Freehol-
der, 1715-1716, de Steele: The Englihman, 1713-1714,
„a more political paper”, The Theatre, „a bi-weekly
paper”, 1720, nu au mai avut imensa popularitate a co-
tidianului The Spectator.

Imitat în Marea Britanie, în vestul continentului eu-
ropean, model folosit de Benjamin Franklin pentru The
Pennsylvania Gazette, The Spectator a rămas un reper
instituţional în fixarea limbii engleze moderne, „cultiva-
ted a general reading public which liked to read polished
language that was nonetheless comprehensible”.

Sub cenuşa timpului, jăraticul fiecărei pagini addiso-
niene îşi păstrează incandescenţa de odinioară. Avivate
prin lectură, amalgamate în creuzetul unui virtual atha-
nor alchimic, eseurile şi textele epice au transformat
The Spectator în matricea arhetipală a literaturii engleze
moderne.

Ele au pregătit vocile narative ale romanului realist
şi sentimental din prima jumătate a secolului al XVIII-lea
şi au anunţat noua sensibilitate preromantică.

1. Horia-Roman Patapievici, Omul recent, Humanitas, Bu-
cureşti, 2004, p. 145.

2. Antoine Prost, Douze leçons sur l’histoire, Edition du
Seuil, Paris, 1996, p. 217.

3. Isser Wolock, Eighteenh Century Europe. Tradition and
Progress. 1715-1789, W.W. Norton and Company Ltd, New
York, London, 1982, p. 190.

4. G.M. Trevelyan, Istoria ilustrată a Angliei, în româneşte
de Florica Eugenia Condurachi şi Dan Hurmuzeanu, Editura
Ştiinţifică, Bucureşti, 1975, p 586.

5. R.B. Inglis, A.C. Cooper, C. Oppenheimer, W.R. Benet,
Adventures in English Literature, Harcourt, Brace and Com-
pany, New York, Chicago, 1950, p. 274.

6. Ian McGowan, The Restoration and Eighteenth Cen-
tury, vol. 3, Macmillan, London, 1789, pp. 171-176.

7. Isser Wolock, op. cit., p. 191; când nu menţionez altfel,
citatele provin din acelaşi volum, aceeaşi pagină.

8. Margaret Drabble, The Oxford Companion to English
Literature, fifth edition, Oxford University Press, Oxford, New
York, Tokyo, Melbourne, 1985, p. 926.

9. Paul Hazard, Criza conştiinţei europene, 1600-1775,
traducere de Sanda Şora, prefaţă de Romul Munteanu, Uni-
vers, Bucureşti, 1973, p. 330.

10. Pierre Bourdieu, Regulile artei. Geneza şi structura
câmpului literar, traducere de Bogdan Ghiu şi Toader Saulea,
Univers, Bucureşti, 1993, p. 324.

11. R.B. Inglis, A.C. Cooper ş.a., op. cit., p. 274.
12. R.G. Gilbert, H. Khun, Istoria esteticii, în româneşte de

Sorin Mărculescu, prefaţă de Titus Mocanu, Meridiane, Bucu-
reşti, 1972, pp. 219-221.

13. Mielu Zlate, Psihologia mecanismelor cognitive, ed. a
II-a, Polirom, Iaşi, 2006, pp. 487-489.

14. Ian McGowan, op. cit., pp. 176-186.
15. W. Jackson Bate, Samuel Johnson, Counterpoint,

Washington D.C., 1998, p. 361.
16. Idem, p. 335.
17-18 James Boswell, Life of Samuel Johnson, Great

Books of the Westwrn World, LL.D. Encyclopedia Britannica,
Inc., Chicago, fifth edition, 1994, p. 61.

19. Ian Gordon, The Mouvement of English Press, Indiana
University Press, 1987, p. 145.

20. Marshal McLuhan, Galaxia Gutenberg. Omul şi era ti-
parului, cuvânt înainte de V.E. Maşek, traducere din limba en-
gleză de L. şi P. Năvodaru, Editura Politică, Bucureşti, 1975,
p. 435.

21. Idem, p. 402.
22. Idem, p. 418.
23. Idem, p. 230.
24. Margaret Drabbe, op. cit., p. 925. 
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De unde vine disprețul unora dintre noi față de cio-
banul din Miorița? De ce este ponegrit? De ce negăm
valoarea poemului nostru național? Filologul austriac
Leo Spitzer, profesor universitar în Germania și în USA,
teoretician al literaturii și fondatorul stilisticii moderne,
a afirmat că Miorița este „una dintre marile opere clasice
ale literaturii universale.”1 Ce au unii împotriva celei mai
frumoase poezii create de strămoșii noștri? Miorița nu
poate să le placă celor ce o înțeleg pe dos, celor ce nu
văd abstracțiunile exprimate prin cuvinte concrete cu
sens metaforic și confundă conținutul poetic sublim din
versuri, cu relatarea unui fapt divers de la ziar. Cum de
au înțeles greșit? Beneficiază de scuza că au citit-o în
grabă și au crezut că textul prezintă vreo acțiune din
realitatea concretă. Nu au observat că aparenta
narațiune descrie o simțire din suflet și ceva ce se pe-
trece numai în imaginația personajului principal. Au cla-
sificat Miorița ca un text epic, narativ, iar nu ca un text
liric. Au simplificat definiția pe care o dădeau rapsozii
populari – cântec bătrânesc – un gen literar extrem de
complex, specific literaturii române și au crezut că ar fi
o baladă despre un fapt întâmplat. Tot din grabă și cu o
superficialitate la fel de scuzabilă, mulți nu au remarcat
bogăția de idei frumoase și luminoase din Miorița. Nu
au remarcat sensul simbolic, metaforic al cuvintelor și
nici măcar nu au observat sensul unei simple conjuncții
sau altor cuvinte cheie. Să o luăm pe îndelete,
bătrânește.

Adelaïde-Marie-Émilie Filleul, marchiză de Souza-
Botelho, contesă de Flahault de la Billarderie, fiica
nelegitimă a lui Ludovic XV, a fugit din Franța ca să nu-i
taie gâtul ghilotina, ca soțului ei. A ajuns la Londra fără
niciun ban și s-a apucat să scrie cărți, ca să aibă din ce
trăi. Cărțile ei au avut un succes uriaș, a devenit atât de
cunoscută, sub numele Madame de Souza, încât a tras
sforile la cel mai înalt nivel diplomatic și a exercitat o
putere neoficială asupra mai multor țări, de la Lisabona
până la Moscova. Talleyrand, vulpoiul suprem al acelor
vremi tulburi, a întrebat-o care era optimismul absolut.

Această femeie, cu așa inteligență în diplomație și cu o
asemenea capacitate intelectuală, încât cărțile ei se
reeditează mereu și se vând bine chiar și azi, a dat vul-
poiului un răspuns pe măsura lui: „A-și începe testa-
mentul astfel: Dac-o fi să mor...” (Commencer ainsi son
testament: Si par hasard je meurs...).2 La fel își începe
testamentul ciobanul nostru din Miorița: Şi de-a fi să
mor (versul 49 din varianta lui Alecsandri). Dacă o fi să
mor, zic toate variantele Mioriței. Cum de nu au obser-
vat savanții această conjuncție-cheie: dacă? Mai sunt
și alte cuvinte-cheie, care de la înălțimea celor mai
înalte vârfuri intelectuale, au rămas nebăgate în seamă.
Probabil că Jules Michelet și mulți alții nu cunoșteau
aceste vorbe ale celebrei scriitoare, când au spus că
ciobanul este pesimist. Bonjouriștii noștri nu au pus la
îndoială discernământul francezului. Prima datorie în
cercetarea științifică este de a pune la îndoială și a ve-
rifica tot ce au stabilit autoritățile științifice precedente.
Iar Jules Michelet nici măcar nu era om de știință, ci un
romantic pesimist, cu o înțelegere strict personală a is-
toriei țării sale, dezavuat de toți istoricii francezi. Ce să
înțeleagă el despre ceva din afara Franței? Cercetarea
anterioară a Mioriței a neglijat conjuncția condițională
dacă, precum și faptul că ciobanul pune verbele la
condițional și la conjunctiv, moduri prezumtive în Gra-
matica Academiei noastre.

Antropologul scoțian Victor Turner3 arată că aspectul
modal al verbului este hotărâtor în comunicare. El
analizează deosebirea dintre realitatea cotidiană și viața
oglindită în teatru sau în ritualuri. Omul în realitatea
cotidiană face ceva (works), iar în teatru și ritualuri joacă
(plays). Acțiunea reală este dirijată de necesitate
economică și raționalitate, pe când cea teatrală sau
rituală e fantezie. Acțiunea adevărată este la modul in-
dicativ. Cea neadevărată e la modul conjunctiv sau op-
tativ și exprimă sentimente, dorințe sau temeri, spre
deosebire de atitudinile cognitive, care implică o acțiune
rațională. Modul conjunctiv, optativ și condițional sunt
moduri prezumtive, care exprimă o acțiune virtuală și

Victor Ravini

UNII AU ÎNŢELES MIORIŢA PE DOS
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neîndeplinită. Pornind de la V. Turner, eu clasific 973 de
variante ale Mioriţei, după modul verbului referitor la
omorul ciobanului:

- rapsodul, mioara, ucigașii sau ciobanul vorbesc de
un omor viitor, iar verbul este la modul prezumtiv – uci-
derea e părelnică și nu a avut loc

- ciobanul poruncește la modul imperativ să fie ucis
– omorul nu se efectuează niciodată

- rapsodul vorbește de omor la indicativ trecut – fap-
tul e împlinit. 

Primele două categorii concordă cu ceea ce spune
Dumitru Caracostea4, care respinge istoricitatea acțiunii
din poezie; cu Victor Kernbach5, care se îndoiește că
Mioriţa ar fi o poveste despre un omor îngrozitor; cu
Al.  Amzulescu6, care spune că moartea ciobanului
poate fi o moarte rituală simbolică, un rit de inițiere pen-
tru ciobani, și cu Ion Filipciuc, care afirmă că „Ciobanul
din Miorița nu este o victimă, ci un ales, un sol, un re-
prezentant al comunității.”7

În unele variante mai vechi, bine păstrate, ciobanul
cere el însuși să fie ucis de trei ori: la răsăritul soarelui,
la amiază și la apus.8 Numai la teatru sau într-un ritual
simbolic poate cineva să fie ucis de trei ori. El mai cere
să fie îngropat de trei ori la rând, în diferite locuri și să
nu pună pământ peste el, iar el va cânta din fluier pentru
oile sale. Cine a mai pomenit să fie careva îngropat de
trei ori la rând în aceeași zi? Și fără să fie acoperit cu
pământ? Niciun etnolog n-a mai întâlnit un asemenea
obicei. În altă variantă, doi ciobani îl vor omorî cu securi
și cu topoară și cu bolovani de moară. Trei substantive
la plural, cel puțin șase obiecte, pentru doi ucigași. În
alta, îl vor ucide cu nouă topoare. De ce așa multe arme
pentru doi ucigași? În Baltagul lui Sadoveanu era sufi-
cient un singur baltag, dar acolo era o ucidere
adevărată. În Miorița nu poate fi vorba de o ucidere
reală, ci de o punere în scenă. Moartea și îngroparea
ciobanului sunt scene de teatru popular, un ritual
tradițional, cu sensuri simbolice sacre, unde el este re-
gizorul și actorul principal. 

Numărul de 9 topoare din Miorița (varianta CXCIII
rândul 7, pagina 651 din antologia lui Adrian Fochi9,
culeasă în Munții Apuseni) coincide cu numărul de 9 to-
poare din bronz descoperite lângă Iași de Cezar Cioran
în 2015. Topoarele „acestea erau așezate în cerc, ca
niște raze solare, ceea ce sugerează o dispunere cu o
semnificație ritualică, masculină” – afirmă Senica
Țurcanu, arheolog și șefă a Muzeului de istorie a Mol-
dovei.10

Miorița prezintă un simulacru de ucidere, mimesis,
ca la teatru sau ca într-un ritual. Aceeași moarte
simbolică a eroului principal are loc și în jocul
călușarilor, moment eliminat din spectacolele coregra-
fice de azi, desacralizate. Doar în câteva variante omo-
rul este la indicativ trecut, însă ciobanul e reînviat de
mama lui. Asemănarea cu alți eroi mitologici, din alte
culturi, este evidentă. Cercetătorii care au făcut
comparații cu Călușul sau cu mituri asemănătoare din
alte culturi au fost discreditați fără drept de apel,
sancționați chiar și de către Eliade. 

Varianta lui Alecsandri, ca și toate variantele din pri-

mele două categorii sus-menționate, se încheie cu vor-
bele ciobanului. Așadar, după ce ne-a spus poezia și
ne-a lăsat cu gurile căscate, el revine la oile sale și
pleacă cu ele la păscut. Este evident că ciobanul din
Miorița nu a fost ucis. Toată acțiunea se petrece în
imaginația lui. El ne povestește viziunea sa poetică de-
spre o eventualitate – care nu are loc – și ce presupune
el că ar putea zice mama lui. G. Călinescu11 și încă alții
ne-au atras atenția că Miorița nu este o relatare despre
o întâmplare concretă, ci e un mit. Însă unii cercetători
l-au desconsiderat pe Călinescu și pe ceilalți și au afir-
mat că poemul descrie o crimă adevărată. Cum a putut
să fie înțelegerea celor mai fini intelectuali mai apropiată
de crimă, decât de poezie? De la Ovid Densusianu12 și
până la Mircea Eliade13, mulți au confundat frumusețea
poetică și sensurile înalte din Miorița, cu un fapt divers
de la ziar. Academicianul Romulus Vulcănescu afirmă
că „variantele care se referă la o culpă reală și justă nu
comentează moartea ciobanului, ci o consemnează pur
și simplu, ca un fapt divers.”14 El argumentează pe larg
că ciobanul e condamnat la moarte pe drept sau pe ne-
drept, pentru unsprezece crime.15

În Miorița nu poate fi vorba de o ucidere cu implicații
juridice. Cuvântul lege apare în sumedenie de variante
ale Mioriței din antologia lui Adrian Fochi16, a lui Virgil
Medan17 sau a lui Cristea Sandu-Timoc18 și s-a crezut
fără temei că are sens juridic. Celebrități universitare,
prea conștiente de superioritatea lor față de restul lumii,
nu s-au gândit să caute în orice dicționar român-român
și să vadă că lege are două sensuri, unul religios – mai
vechi și unul juridic – mai nou. În toate textele vechi, de
la Coresi până la clasicii noștri, ba chiar și mai recent,
în ziarul Contemporanul (seria postbelică), lege are un
sens religios19. Clasicii zic pravilă în loc de lege cu sens
juridic, ba chiar și Mihai Beniuc zice pravilă, când vrea
să dea culoare rurală.20 În cultura populară, orală, lege
este atestat numai cu sens religios și niciodată cu un
sens juridic. Deci, cauza și scopul uciderii în Miorița nu
pot să fie juridice, ci religioase.

Este de mirare că Mircea Eliade a acceptat întru
totul interpretarea juridică a lui Adrian Fochi și a filozo-
fului marxist-leninist Pavel Apostol (fost Pál Erdös).21

Eliade ignoră ce a spus Călinescu și exclude că Miorița
ar fi un mit. Nu e nevoie să avem cine știe ce studii su-
perioare ca să vedem singuri că ciobanul din Miorița nu
poate fi un personaj concret, ci un personaj literar, ex-
ponent al bunătății și perfecțiunii omului în general. El
este un erou din mitologia pre-creștină a strămoșilor
noștri, ce trece printr-un ritual tradițional, sacru, ezote-
ric, de inițiere a ciobanilor în tainele psihicului uman și
ale universului, așa cum le înțelegeau oamenii pe
atunci. 

Confundarea mitologiei arhaice cu realitatea de la
tribunalele din zilele noastre a fost inițiată de Ovid Den-
susianu. Caracostea a arătat greșeala metodologică a
acestuia – că Miorița nu poate fi datată pornind de la
37  de sentințe de la tribunal, posterioare publicării ei – ,
dar nu a fost luat în seamă și s-a ajuns astfel la regre-
tabila răstălmăcire a poemului. Erudiți îngropați în cărți
și cu dispreț pentru originea țărănească a culturii noa-
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stre strămoșești au crezut că străbunii noștri erau proști,
incapabili de a crea metafore și alegorii poetice. Au citit
Miorița cu ochelari opaci, iar tot ce este luminos și
înălțător în Miorița au văzut ca întunecos și tragic. În
acest fel ni s-a băgat pe gât o înțelegere pe dos a
Mioriței, cum că ar fi vorba de o crimă murdară, ciobanul
ar fi resemnat, pesimist și un laș, iar ca el ar fi întregul
popor român. Concepția că Miorița ar fi dăunătoare in-
dividului și națiunii este falsă. Dăunătoare individului și
națiunii este interpretarea greșită a Mioriței, din partea
unor savanți orbiți de propria lor strălucire. În apărarea
lor, pentru că îi stimez și trebuie să îi stimăm, aș zice
că nu își dădeau seama de aberațiile pe care le-au
scris.

Străbunii noștri nu puteau să fie proști sau răuvoitori,
ca să creeze și să ne lase moștenire nouă, strănepoții
lor, un poem nociv, așa cum au afirmat unii sau alții. No-
cive și răuvoitoare sunt teoriile unor celebrități prea mari
ca să mai respecte vreun cadru teoretic și vreo meto-
dologie de cercetare adecvată. Singura lor metodologie
a fost părerismul, iar cadrul teoretic a fost bunul lor plac.
Nu s-au bazat pe nicio lucrare neutră de referință, ci
doar și-au atacat rivalii. Au înțeles totul anapoda, în
lipsă de orice alte idei. Au pus pe seama ciobanului și a
tuturor românilor propriile lor frustrări, spaime, defecte
de caracter și deruta lor existențială. Doctrina cu care
ne-au mințit încă de pe băncile școlii l-a făcut pe Nichita
Stănescu să creadă că Miorița ar fi școala tristeții noas-
tre naționale22. Noi nu avem vreo tristețe națională, ori-
cât de triști am fi unii dintre noi câteodată. Nu Miorița
este școala tristeții noastre naționale, ci școala
interpretărilor tenebroase, confuze și contradictorii,
păguboase, pe care ni le-au injectat unii dintre cei mai
străluciți intelectuali. Cercetători, pe care îi respect, au
încercat să cenzureze pasaje întregi și ne-au propus să
aruncăm la gunoi cele mai frumoase și mai emoționante
versuri din Miorița. În ce scop? Ei știau mai bine decât
oricine că știința nu dă voie cercetătorilor să modifice
textul cercetat. Cam prea mulți au atacat în fel și chip
acest poem străbun. Nu putem ști dacă exegezele lor
vătămătoare au fost o strategie premeditată sau
inconștientă de a pângări cea mai luminoasă creație a
folclorului nostru și de a înjosi astfel identitatea noastră
națională, de care le-o fi fost rușine. În toată bibliografia
la Miorița nu am găsit cuvântul țăran. Nu avem de ce
să ne fie rușine că ne tragem din țărani sau din ciobani,
ci ne putem mândri. Sunt cele mai onorabile meserii, la
baza oricărei civilizații. Eliade se codește să foloseasă
cuvântul cioban și zice păstor, ceea ce pentru Miorița
este inadecvat, deoarece acest cuvânt a pătruns din
latină în română cu sensul de conducător religios și abia
în vremuri moderne a fost extins de orășeni la sensul
de cioban.

În Miorița nu poate fi vorba de un sacrificiu uman
sângeros, ci de un ritual tradițional sub formă teatrală,
un obicei ce se repetă an de an. Cele mai vechi și mai
bine păstrate variante ale Mioriței sunt colinde. Acestea
se cântă în cor în ograda fiecărui gospodar, ca să-i
ureze trai bun și belșug în noul an. De la o casă la alta,
ciobanul din Miorița primește numele bărbatului care e

nădejdea familiei și care, astfel, devine personaj în text.
Țăranul respectiv primește rolul eroului mitologic, ce se
sacrifică ritual și se unește cu natura divinizată, pentru
a o reînvigora cu forța sa. El ascultă cu mândrie ceea
ce i se cântă lui. Dacă în Miorița ar fi vorba de o ucidere
adevărată, ce familie i-ar mai fi primit pe colindători să
le ureze moartea bărbatului care e capul familiei? Ar fi
asmuțit câinii pe ei. Savanții nu au înțeles ceea ce orice
țăran analfabet și cu palmele crăpate înțelegea. Vorba
veche din bătrâni: „Unde e carte multă, e și prostie
multă.” 

Savanți, pentru care am tot respectul, au vrut să ne
convingă că e vorba de o crimă adevărată. Nu au văzut
că poemul prezintă o visare poetică. Au refuzat cu
inexplicabilă îndârjire să accepte că totul e simbol,
metaforă și alegorie cu multiple înțelesuri abstracte, lu-
minoase și sublime. Mulți savanți l-au ignorat pe
Călinescu și au tras concluzii pripite, aberante, jigni-
toare pentru demnitatea de român. Nu și-or fi dat seama
că astfel ei calomniază și insultă propria nație? Pentru
apărarea lor, am arătat în carte că interpretările lipsite
de logică și contradictorii pornesc de la o documentare
insuficientă, definiții greșite, evaluări sau clasificări ero-
nate și alte deficiențe metodologice. Nu pot ști din ce
cauză, unii savanți, de a căror bună credință nu ne
putem îndoi, au încercat să ne îndoctrineze cu
interpretări false și otrăvite ale Mioriței. Nu știu nici în
ce scop. E inexplicabil.

Mioara îi spune ciobanului să-și cheme un câne, cel
mai bărbătesc și cel mai frățesc. Deci cel mai… dintre
mai mulți. Pluralul e clar. Încă de la început ni se spune
că el are câini mai bărbați, la plural. El însuși spune: În
dosul stânii,/ Să-mi aud cânii. Dacă ar fi fost vorba să
cheme câinele ca să îl apere de cei doi ucigași, de ce
să-și cheme numai un câine și nu toți câinii? Oricine știe
că nici cel mai viteaz câine nu poate face față, când are
de luptat cu doi adversari. Înseamnă că nu este vorba
să-l apere, ci e vorba de altceva. O mioară năzdrăvană
nu poate vorbi despre un câine adevărat. Cine a mai
pomenit vreo operă literară în care animale fabuloase
vorbesc cu sau despre animale reale? Dialogul cioba-
nului cu mioara este un monolog interior. Mioara este
alter egoul său. Mioara e o metaforă ce poate simboliza
acea parte din sufletul omenesc pe care C.G. Jung o
numește Anima, adică partea feminină a sufletului
fiecărui om, iar câinele simbolizează Animus, partea
masculină.23

Toată acțiunea din Miorița se petrece în peisajul
lăuntric, psihologic al ciobanului și este proiectată asu-
pra peisajului exterior, geografic. Autorii anonimi ai
Mioriței amestecă imagini interne și imagini externe, cu
aceeași măiestrie derutantă ca și Dante, Petrarca,
Omar Khayyam, Baudelaire sau alți scriitori celebri ai li-
teraturii culte, la care farmecul este că autorul reușește
să ne vrăjească cu confuzia dintre realitate și fantezie,
încât luăm abstracțiunea din poezie drept adevăr con-
cret, în așa fel încât ne trec fiorii, ne transpunem în
situația eroului principal și ne identificăm cu el. Baude-
laire ne face să ne transpunem în situația unui albatros
cu penele smulse, iar savanții noștri nu s-au putut trans-
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pune în situația personajului principal din Miorița și l-au
înțeles cum l-au înțeles. Au confundat sensul luminos
al poemului cu o crimă murdară, iar înălțătoarea lui
experiență sufletească cu resemnarea, pesimismul,
lașitatea și ce li s-a mai părut lor. Fiecare dintre noi
înțelege o operă literară după cum îi este predispoziția
caracterului și structura sufletească. 

Moartea, îngroparea și nunta cosmică a ciobanului
se repetă simbolic, în colinde la început de an, iar în
unele variante la Sf. Ilie.24 Ciobanul din Miorița moare
simbolic, la fel ca atunci când apostolul Pavel, din Biblie,
spune că el moare în fiecare zi, pentru a se uni cu Dum-
nezeu și recomandă credincioșilor să facă și ei la fel.25

Multe alte personaje celebre din civilizația altor popoare
au efectuat experiențe psihologice de extaz poetic sau
religios și sunt bine analizate de știința religiei. Alegoria
morții și alegoria nunții cosmice sunt două alegorii dife-
rite, nu pot fi termenii unei singure alegorii, cum s-a cre-
zut, în baza unei clasificări și a unei definiții greșite.
Ambele alegorii sunt bine-cunoscute în istoria literaturii
universale și în fenomenologia religiilor. Ciobanul moare
simbolic pentru a se uni cu divinitatea adorată, zeitatea
feminină din ceruri sau care în alte variante apare pe
munte ca o fată împodobită cu simboluri solare ori lu-
nare. Fata ce apare pe munte este apariția (hierofania)
unei divinități, iar nu o nimfomană, cum au crezut unii
cercetători, cărora li se alătură până chiar și Eliade, care
îi citează fără rezerve și fără comentarii26. Este vorba
de o hierogamie, adică bine știuta unire a sufletului
omului cu o divinitate, o stare de fericire, cu senzația de
nemurire și că timpul s-a oprit în loc – oricât de
trecătoare ar fi acea trăire. Ciobanul din Miorița a reușit,
cu îndrumarea spirituală a mioarei (alter egoul său),
ceea ce nu a reușit Gilgamesh îndrumat de Utnapishtim
și nici Faust al lui Goethe cu ajutorul lui Mefisto (tot un
alter ego, al lui Faust și al lui Goethe). Frumusețea pei-
sajului geografic din Carpați, în care se desfășoară
părelnica acțiune din Miorița, simbolizează metaforic
frumusețea gândurilor și sentimentelor ciobanului și
totodată este o proiecție în exterior a peisajului lăuntric,
din sufletul lui. Acest procedeu este frecvent folosit în
literatura universală și a fost bine analizat de psihologul
american James Hillman.27 Principalul peisaj mioritic se
află mai degrabă în sufletul eroului principal din poezie,
iar el, sau autorii anonimi ai poemului, îmbină peisajul
geografic și cel sufletesc cu o desăvârșită măiestrie. Tot
ce se petrece în jurul ciobanului se petrece de fapt în
inima lui și se adresează inimii noastre. Miorița o
receptăm în inima noastră. Mai depinde și cum o
receptăm în cap. Au străinii capete mai inteligente decât
avem noi? Leo Spitzer sau Ernest H. Latham Jr.28 și alți
străini – care până la sfârșitul secolului trecut făcuseră
123 de traduceri ale Mioriței în diferite limbi29 – prețuiesc
poemul nostru național mai mult decât îl prețuiesc unii
dintre savanții noștri. Chiar așa se poate sfida
discernământul unor intelectuali străini imparțiali sau al
lui G. Călinescu, al lui Marin Sorescu și al multor, multor
altor români care acordă o înaltă prețuire pentru Miorița,
la fel ca pentru Luceafărul lui Eminescu? 

Am arătat cu multe alte argumente în cartea Mioriţa

– Izvorul nemuririi30 că poemul nostru național folosește
aceleași procedee de tehnică literară și are același
conținut de idei sublime, comparabile cu cele mai valo-
roase opere din literatura universală. Avem datoria să
denunțăm totalitarismul din știință și să repunem Miorița
pe piedestalul pe care au pus-o de la început
traducătorii străini și de unde câțiva dintre erudiții noștri
au trântit-o în noroiul dâmbovițean al rivalităților univer-
sitare, fără să își dea seama că în noroi ne împingeau
și pe noi toți, cu strămoși și strănepoți cu tot și cu toată
țara, dar în primul rând s-au îmbrâncit pe ei înșiși. Să-i
spălăm pe cei care au murdărit Miorița și să repunem
valorile la locul lor. Fără valorile noastre naționale, noi
ce valoare avem? Valoarea declarată la fisc? Aia azi e,
mâine nu mai e, ca și fabricile, pădurile și orice bogăție
materială. Dar Miorița este moștenirea noastră nepieri-
toare și inalienabilă. Miorița e tot ce avem mai scump și
nu ne-o poate fura nimeni, nici chiar ai noștri ca brazii,
care prin scrierile lor au încercat să ne facă operație la
creieri și să o aruncăm la gunoi. Miorița este conștiința
noastră de noi înșine ca națiune și ca indivizi, e mândria
noastră de români în lume. Miorița, cu toate cele peste
două mii de variante ale ei, a fost, este și va fi izvorul
nemuririi limbii române, al culturii românești și al
eternității neamului nostru. Repet și voi repeta: Cui
lăsăm Miorița și cum o lăsăm? Voi repeta până când toți
elevii, din toate școlile, vor afla ce spune Occidentul, ce
gândesc traducătorii străini, care sunt de acord cu Leo
Spitzer, că Miorița este „una dintre marile opere clasice
ale literaturii universale.” Până când profesorii le vor ex-
plica elevilor de ce este o capodoperă universală în timp
și pe toate meridianele.
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Sunt totuși unele întrebări neatinse de anacronism,
al căror răspuns însă nu poate fi amânat sine die nu atât
din cauza argumentelor care se pot estompa în timp, ci
pentru obiectul lor atât de serios: A existat balada
Miorița în Teleorman? O întrebare fie ocolită de unii, fie
nesocotită de alții. 

Un aspect teoretic esențial care conduce categoric
la un răspuns obiectiv este, înainte de toate,  acela care
se referă la „existență”. Ce înseamnă pentru un fapt fol-
cloric atât de discutat, ca Miorița, a exista? Și de aici,
pentru a face deosebiri între a semnala prezența și ad-
judecarea spirituală a motivului/temei într-un anume
spațiu e nevoie de argumentul unor considerente etno-
logice plauzibile.     

Existența Mioriței în varianta baladă este cu atât mai
incontestabilă acolo unde își suprapune arealul cu cele
ale variantelor colind și bocet – geneza acesteia e acolo
unde este și spațiul ei etnografic; deci, unde păstoritul
a fost și a rămas ocupație fundamentală. Hărțile sinop-
tice ale răspândirii baladei pe care le întocmește Adrian
Fochi în Miorița – tipologie, circulație, geneză, texte
(Ed.  Academiei, 1964) relevă acest aspect cu rarefierile
și estompările de frecvență în afara arcului carpatic.
Comparativ, situația baladei Meșterul Manole pentru
zona Teleorman e alta, după datele lui Ion Taloş, dată
fiind distanţa relativ mică faţă de Curtea de Argeş. 

Personal, întrebarea despre existenţa Mioriţei în Te-
leorman mi-a fost sugerată de o cronică a lui Ion Filip-
ciuc la o culegere a noastră care i-a prilejuit etnologului
bucovinean o consemnare: „...Un fapt de mirare oare-
cum, demn de tot interesul cititorilor revistei noastre, ră-
mâne acela că în Folclor din satele de pe Burdea nu
întâlnim nicio variantă a Mioriței. Cu oarecare
bunăvoință pot fi depistate însă două relicve „mioritice”,

mai întâi în balada Costea” și (n.n.) mai apoi în balada
Ciobanului care și-a pierdut oile (în Miorița. anul VI,
nr.  1/11), 23 martie 1996 pp. 53-54). Fără a ne pronunța
din capul locului asupra judecății lui Ion Filipciuc, am
aminti, avându-l ca sursă pe Adrian Fochi, o afirmație a
lui Ion Diaconu, celebrul cercetător vrâncean al Mioriței
din primele decenii ale veacului al XX-lea, care aprecia
pentru aria sa culturală că în Vrancea, numai în biserică
nu se cântă Miorița. Or, de aici și până la cele numai
4-5 localități din Teleorman unde a putut fi culeasă (!?)
balada sunt diferențe care se cer comentate. 

Dacă în toată Muntenia până la sfârșitul secolului al
XIX-lea aveam doar 4 semnalări ale Mioriței, zelul cu-
legătorilor de folclor face ca în 1964 autorul celebrului
studiu monografic să numere în această zonă 60 de
semnalări (p. 478). Cei mai atenți culegători de folclor
au intuit cauzele în tradiția etnografică a zonelor pe care
le explorau și au evitat pe cât posibil capcanele  entu-
ziasmului. O atenție suplimentară aduceau și editorii,
de pildă în publicarea seriei Folclor din Oltenia și Mun-
tenia a Editurii pentru Literatură (vol. I – Ioan Șerb;
II  –  Gh. Alexe și Vasile D. Nicolescu; III-IV Iordan Datcu;
V – A. Millea și I. Stăncescu) și avem, astfel, doar în
colecția N. I. Dumitrașcu (vol. III, „păstorești”, p. 31)  o
variantă (Pe picior de munte,/ merg oile frunte,/ vreo
opt-nouă sute,/ de n-or fi mai multe...”, însă și această
variantă e din com Boarta, Sibiu, notată de la Mircea
Paraschiva), apoi o alta, de la Gh. I. Neagu (vol. V,
„păstorești” – Mioara, p. 106: Mioară, mioară,/ laie, bu-
călaie,/ de mi-ești năzdrăvană,/ de trei zile-ncoace.../,
din satul Coslogeni, com. Dichiseni, notată de la Zam-
fira Mocanca, de 66 de ani, în 1932). 

În Materialurile folcloristice (ed. lui Iordan Datcu,
Ed.  Minerva, 1980, vol. I, p. 274), din colecția lui Chris-

Iulian Chivu

MIORIŢA ÎN TELEORMAN
‒ puncte de vedere ‒
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tea N. Țapu avem o variantă din Cucuieți (Teleorman),
culeasă de la cobzarul Ion Stancu (P-un picior de
munte/ scoboară oi multe,/ multe și cornute/ și mai
multe sute/ și cin´ le trăgea,/și cin´ le mâna?/ Vătafu
Ion,/ Ca el niciun om,/ fecior de mocan/ și de
mocârțan...) – o variantă situată între Miorița lui Alec-
sandri și Oaia năzdrăvană a lui Gh. Dem. Teodorescu. 

Când vorbim despre originalitatea variantelor din
Muntenia, trebuie să avem în vedere o astfel de suspi-
ciune, întreținută textual și de culegerile menționate de
A. Fochi ca venind din Teleorman. Ele pendulează con-
stant între cele două tipuri: cel al lui V. Alecsandri (Poe-
zii populare ale românilor adunate și întocmite de Vasile
Alecsandri – 1866) și cel al lui Gh. Dem Teodorescu
(Poezii populare române, 1885), acesta din urmă pre-
cizându-și sursa (Scris după moș Petrea Crețul Șolcan,
lăutarul Brăilei, în ziua de 6 august 1883, la Lacul
Sărat...).

Semnalările din Teleorman ale baladei, cum se
vede, au fost răspândite și conservate predilect pe fond
lăutăresc, ca la Gh. Dem Teodorescu: La Picior-de-
munte,/ Pe dealuri mărunte,/ Prin plaiuri tăcute,/ De
vânturi bătute,/ Urcă şi scoboară/ Şi drumul măsoară/
Trei turme de oi,/ De oi, tot ţigăi,/ Cu harnici dulăi,/ Ş-un
mândru cioban/ Tânăr moldovean,/ Cu trei dorojani,/
Feciori de mocani... Și nu sunt nici prea departe de va-
rianta Alecsandri: Pe-un picior de plai,/ Pe-o gură de
rai,/ Iată vin în cale,/ Se cobor la vale,/ Trei turme de
miei,/ Cu trei ciobănei./ Unu-i moldovan,/ Unu-i ungu-
rean/ Şi unu-i vrâncean./ Iar cel ungurean/ Şi cu ce-l
vrâncean,/ Mări, se vorbiră... 

Textele din Teleorman, antologate de Adrian Fochi
confirmă ceea ce spuneam mai sus. Iată doar câteva
mostre: Verde de-un șuboi/ Trei turme de oi/ Cu trei cio-
bănei/ Tot urcând la deal,/ Coborând la vale,/ Trei turme
de oi,/ Cu trei ciobănei./ Unu-i moldovean... (p. 758, din
Adămești-Nanov); Iată vin în cale/ Scoboară la vale/
Trei turme de oi/ Cu trei ciobănei./ Unu-i ungurean...
(p.  759, Uești, Videle); respectiv, Verde vrej de linte,/ Pă
picior dă munte,/ Coboară oi multe,/ Mândre și mă-
runte,/ Mândre și cornute... (p. 759, Clejani-Videle), ca
să nu mai amintim de unele încropiri hilare:  Foaie bob
de linte,/ Nainte, nainte,/ Pe-ăl picior de linte... [sic!],
cum citim într-un text din Bragadiru de Zimnicea
(p.  762).

În culegerea noastră, Folclor din satele de pe Bur-
dea (Ed. Teleormanul Liber, Alexandria, 1994), am ocolit
textele îndoielnice, mai ales că timpul (circa 20 de ani
de observare a zonei) ne-a permis experimente folclo-
rice, reluări dătătoare de garanții. Nu am neglijat textele
care țin de repertoriul vechi lăutăresc, dar nici nu le-am
pus pe picior de egalitate cu cele produse în comunitate
și care nu fac obiectul asimilărilor prin conculturație și
contaminări.

Simultan cu culegerea noastră, se publicau la In-
spectoratul Şcolar Teleorman două culegeri. Cea mai

credibilă dintre ele, semnată de profesorii Constantin
Munteanu, Florea Răgălie și Marin Cazacu (Folclor din
Teleorman, Alexandria, f.a.), propune la ciclul
„păstorești” doar balada Costea, în două variante, și
Ciobanul care și-a pierdut oile. De aceeași
circumspecție dă dovadă și Monografia folclorică a
județului Teleorman (Casa Creației Populare Alexan-
dria, 1971), semnată de Horia Barbu Oprișan. Cealaltă
culegere a Inspectoratului Şcolar Teleorman (Folclorul
literar din Teleorman, 2 vol., Casa Creației Populare,
Alexandria, 1978) este de un amatorism exuberant,
care răzbate de la piesele antologate până la girul
științific al lui Octav Păun.

Știam cum se face această culegere (multe piese
sunt culese de elevi) și tocmai pentru asta am refuzat
să colaborez cu materiale culese din zona unde eram
profesor de limba română, riscând să fiu apostrofat în
câteva rânduri. Volumul I al acestei culegeri, la cap. III,
„păstorești”, vine cu Miorița (p. 173), urmată de Cei trei
păcurari, în două variante (p.177 și 178), după care no-
tează Cântecul lui Costea (p.180) și Ciobanul care și-a
pierdut oile (p.183) – toate culese de elevi, respectiv de
Gâdea Angela (Zimnicea), Gheorghe Mihaela (Turnu
Măgurele), Ghiței Carmen (sat. Băduleasa), Militaru
Maria (com. Zâmbreasca) și Ionescu Adrian (com. Tro-
ianu). 

Cum în cele mai multe variante ale Mioriței
diferențele se fac de la început, textul de la Zimnicea,
care „scăpase” profesorului Marin Cazacu spre a fi
cules de o elevă peste numai câțiva ani, ne asigură edi-
torii (p. 272), e de o largă răspândire și are variante la
Alecsandri, Gh. Dem Teodorescu, Ov. Densușianu, Ni-
colaescu-Plopșor, C. Brăiloiu, Cristea Sandu-Timoc,
I.  Diaconu ş.a. Nu intrăm nici aici în detalii. Cine
cunoaște bibliografia și notorietatea folcloriștilor citați
știe de ce nu o mai facem. Varianta de la Zimnicea în-
cepe așa: Pe-o gură de munte,/ Coboară oi multe,/ mai
toate cornute,/ Toate miorele,/ Mândre ocheșele,/ Cu
nouă ciobani,/ Toți sunt veri primari,/ Și cu strinu´ zece,/
Din galbeni i-ntrece...

Să nu fi cunoscut Octav Păun la data când gira cu-
legerea Inspectoratului Şcolar că în 1964 Adrian Fochi
semnalase pentru zona Teleorman prezența Mioriței la
Cucuieți, Beuca, Mavrodin, Adămești și Merenii de Sus?
De acolo Inspectoratul Şcolar nu aduce nimic în acest
sens în culegerea amintită. Apoi, sinonimul „păcurar” ‒
pentru păstor, cioban, oier (dacă circulă cu adevărat în
Teleorman) ar putea să se fi extins în zonele extracar-
patice fie prin culegerile de basme ardelenești (vezi, de
pildă, I. Pop-Reteganul) sau prin culegerile de poezie
populară tipărite în tiraje de masă prin anii ’60. 

O privire asupra lexicului celor două variante Cei trei
păcurari ne trimite la graiul ardelenesc de nord: Pe
munții cei mari/ Sunt trei păcurari:/ Doi îs veri primari,/
Unu-i mai strinuț/ Ce-l chema Petruț... (p. 177) sau Sus
în vârful muntelui,/ Sub crăcuța bradului,/ Erau trei pă-
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curărei/ Cu oile p-îngă ei... (p. 178). Îndoielile noastre
privind „existența” Mioriței în Teleorman merg și mai
adânc, trecând peste numele ciobanului (Petruț!) și ros-
tirea tipic năsăudeană p-îngă, până la argumentul et-
nologic adus de nu mai puțin credibilul Romulus
Vulcănescu, aflat în Zona Zimnicea pentru cercetări et-
nologice în 31 martie și între 5 și 7 aprilie 1960 (potrivit
unor caiete de notițe și schițe ale academicianului, care,
vremelnic, mi-au trecut pe sub ochi și, cum am avut
presimțirea că se vor pierde irecuperabil, le-am copiat
prin scanare). Romulus Vulcănescu dă relații riguroase
despre ciobănitul din Zona Zimnicea, despre ciobanii
din Vaideeni care veneau aici pentru iernatul oilor, dă
relații despre drumurile păstorilor (Drumul oilor), despre
îngrijirea turmelor, despre prelucrarea pieilor pentru co-
jocărie etc., însă nu culege balade. 

Având în vedere prezența aici a ciobanilor din Vai-
deeni, am putea lua în calcul unele contaminări, or con-
taminarea se petrece doar asupra unui produs autohton
preexistent care comportă finisări, de a cărui existență
ca fapt folcloric material nu avem știință. Etnologul aca-
demician știa foarte bine aceasta și nu aștepta  ca odată
cu ciobanii din Vaideeni să vină în Teleorman și folclorul
păstoresc.

Ciobanii de aici, consemnați cu toate datele lor de
Romulus Vulcănescu, erau obișnuiți cu păstoritul se-
dentar sau cel mult cu cel pendulator, însă ei se arată
interesați să învețe din experiența ciobanilor
transhumanți din Vaideeni (inclusiv cum să-și facă stâ-
nele, cum să-și croiască bituștile) în timp ce își petrec
iernile împreună pe Digu’ Pelinului de la Dunăre. De la

ei învață cum să trateze unele afecțiuni ale ovinelor,
cum să prelucreze laptele, cum să țină evidențele mai
ales prin crestături de răboj, cum să construiască bor-
deiul pentru ciobani, dar nu avem indicii să fi preluat de
la ei folclor păstoresc – informațiile lui Vulcănescu fiind
cele ale unui etnolog profesionist. 

Ce au neglijat însă în asumarea Mioriței „păstrătorii”
ei din Teleorman e că își finalizează pastișele frecvent
în maniera variantei lui Alecsandri, cu omorul ei ipotetic,
și mai rar, dacă nu chiar deloc, în spiritul celei a lui
Gh.  Dem. Teodorescu care îl consemnează explicit ca
fărădelege, ca destin tragic. Și asta nu din rațiuni este-
tice nebănuite, ci cel mai sigur din comoditate sau din
necunoaștere, fiindcă pentru fondul lor emoțional ar fi
fost de așteptat să le rețină mai mult atenția finalul va-
riantei lui Teodorescu: Vorba nu sfârşea,/ Dorojani
venea/ Şi se repezea/ Şi mi-l răpunea,/ Turmele să-i ia./
Iar, de-l omora,/ Ei mi-l îngropa/ La brâu de perdea,/ ’N
strunga oilor,/ Jocul mieilor,/ Dorul bacilor/ În dosul stâ-
nii,/ Unde dorm câinii./ Ei, de-l îngropa,/ La cap îi punea/
Căvălaş de soc,/ Mult zice cu foc;/ Căvălaş de os,/ Mult
zice frumos;/ Căvălaş cu fire,/ Mult zice subţire./ Vântul
când bătea,/ În caval sufla,/ De jale-mi cânta:/ Oi că se
strângea,/ Câini că s-aduna,/ Oile plângând,/ Câinii tot
lătrând,/ Pe stăpân chemând./ Aşia, tot aşia,/ Vremea
vremuia,/ Dar oaia bârsană,/ Oaia năzdrăvană,/ Ea se
tot uita,/ Şi nu mai vedea/ Pe mândra fetiţă/ Cu neagră
cosiţă,/ Prin crânguri umblând,/ Din gură cântând,/ De
el întrebând,/ Să-i spuie că-i dus,/ Dus pe munte-n sus,/
Dincolo de munte,/ Prin vârfuri cărunte,/ Căvălaş să-şi
dreagă / Şi flori să-i culeagă. 
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Dacă ar fi să compar cel mai recent roman al lui Du-
mitru Crudu, Ziua de naştere a lui Mihai Mihailovici (Edi-
tura Humanitas, 2019), cu o operă similară din literatura
noastră, aceea ar fi Povara bunătăţii noastre (1963) a
lui Ion Druţă, roman care îmbină cronica de familie cu
imaginea unei istorii frământate a Basarabiei izbutind
să treacă existenţele dramatice ale unor personaje în
sfera valorilor durabile. 

Cu toate că a debutat cu un volum de versuri demn
de a atrage atenţia (Falsul Dimitrie, 1994), interesul
pentru Dumitru Crudu se manifestă mai cu seamă după
publicarea Manifestului fracturismului (1999) pe care îl
semnează alături de poetul Marius Ianuş. O receptare
grăbită şi nedreaptă, am spune, de vreme ce semnata-
rii, deopotrivă dornici de înnoire, mizau pe problematici,
demersuri şi finalizări total diferite. În vreme ce Marius
Ianuş adânceşte latura eticismului în literatură, cu ac-
cente rebele de schimbări radicale şi eşuează mai târ-
ziu din pricina unui insuficient suport estetic original,
Dumitru Crudu este răvăşit de abisurile propriei fiinţe
creatoare, de criza unei neputinţe a înţelegerii poetului
cu sine, de o căutare a echilibrului lăuntric pe care nu
izbuteşte să-l identifice din pricina clişeizării cotidianului,
de natură să-i ascundă imaginea sinelui. Să observăm
că şi titlul primului volum face trimitere la o legendară
impostură din istoria ţarilor, mai cunoscută nouă tot prin
artă, dacă avem în vedere opera Boris Godunov a lui
Modest Mussorgsky. Autorul avea să exprime şi decla-
rativ această stare, cu o sinceritate aproape brutală,
chiar în 1999, într-un interviu acordat lui Mihai Vaku-
lovski în revista electronică Tiuk (k-avem kef). Afirmaţii
precum „Eu nu m-am suportat niciodată ca om sau ca
poet.” sau „Eu nu sunt poet, dar îmi doresc foarte mult
să fiu.” sunt dezvoltate până la dezvăluirea unei crize a
autorului autentic, comparabilă poate cu cea baude-
laire-iană, ca să mergem mai adânc în evoluţia poeziei:
„Eu cred că voi putea să scriu cu adevărat poezie abia

după ce am să mă las de poezie ori, mai bine zis, după
ce am să renunţ la poezia pe care am făcut-o (am
scris-o?) până acum. Nu-mi place. Eu vreau să fiu un
om viu, un om real şi palpabil. Poeziile mele de până
acum au fost ale unui om ratat, ale unui hoit care ţinea
un buchet de flori în mână.” Mărturisirile sale nu sunt
lipsite totuşi de o vibraţie poetică: „Scriu poezie ca şi
cum m-aş arunca pe fereastră.”

Manifestul celor doi, înţeles de o seamă de tineri
poeţi ca o oportunitate, s-a transformat repede într-o
mişcare de grup spectaculară, cu o acoperire mai mare
sau mai mică în calitatea textelor, fără a mai considera
că era nevoie să mediteze asupra justificărilor profunde
ale unuia dintre iniţiatori şi să le înţeleagă, prea grăbiţi
să mineze literatura română de până acum, ceea ce nu
s-a mai întâmplat, din motive deja bine cunoscute. În-
ţelegerea superficială a poziţiei sale l-a determinat pe
Dumitru Crudu să se delimiteze de fracturism, chiar
atunci când gruparea devenea mai zgomotoasă. În
2001, într-un alt interviu luat de acelaşi Mihai Vaku-
lovski, în aceeaşi revistă electronică, poetul afirma cât
se poate de limpede: „Marius Ianuş a rămas un militant,
un om care vrea să impună anumite lucruri. Eu însă
m-am retras din acest joc. Acum nu mai vreau să
schimb faţa literaturii. Mă interesează mai mult să ajung
eu să scriu mai bine. Existenţa mea şi biografia mea mă
marchează atât de mult încât găsesc în ele suficiente
motive pentru a mă revolta. Cauza răului şi a nefericirii
o găsesc în mine. Dacă societatea nu se poate
schimba, măcar eu să reuşesc asta.” În acelaşi timp,
contrar unor puseuri neoavangardiste ale timpului nos-
tru, vedem că poetul apreciază valorile literare pe care
le-au creat generaţiile anterioare: „Optzeciştii sunt cea
mai puternică grupare de scriitori care există astăzi.
Tendinţele dominante ale literaturii sunt configurate de
ei. Părerea mea este că tot ce există mai valoros în li-
teratura română postbelică a fost făcut de

Andrei Moldovan

DUMITRU CRUDU ŞI DRUMUL 
DRAMATIC SPRE NICIUNDE
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optzecişti.”  (Ibid.)
Revenind la Ziua de naştere a lui Mihai Mihailovici,

dar mai ales la comparaţia pe care o făceam cu roma-
nul lui Ion Druţă, este cazul să spunem că dincolo de
apropierile deja semnalate, la care am mai putea
adăuga o desăvârşită artă a povestirii, susţinută de o
dominantă a coordonării în structurile frazei, ba chiar şi
de formule narative, pigmentate, atât cât stă bine, cu
expresii moldoveneşti, toate venind dinspre tradiţia con-
solidată de I. Creangă şi M. Sadoveanu (nu excludem
influenţe ale marilor prozatori ruşi, aşa cum bine ob-
servă Marius Miheţ într-o cronică din nr. 34/2019 a Ro-
mâniei literare, deşi e singura filiaţie pe care o remarcă),
romanul lui Dumitru Crudu este unul de o acută moder-
nitate prin structură, modificări de perspective narative,
luarea în seamă a detaliilor sau a gesturilor care devoa-
lează drame interioare ş. a., dacă ar fi să ne referim
doar la aspecte ale modului de realizare. O astfel de îm-
binare între moduri tradiţionale şi căile moderne de co-
municare în proză sunt de natură să contureze profilul
unui autor care, după experienţa poetică încă în plină
derulare şi atent urmărită de critica literară (nu neglijăm
succesele pe care le-au avut piesele sale de teatru, atât
ca scriitură, cât şi în ipostaza de spectacole), se împli-
neşte, iată, în mai multe genuri literare. Dacă ar fi să
dăm crezare propriilor mărturisiri – şi de ce nu am
face-o!? – am spune că se află pe drumul spre poezia
cea adevărată, pe care o caută cu atâta patimă.

Romanul, în ciuda unei statornicii a construcţiei, a
unei desfăşurări narative bine echilibrate, pare să fie şi
un experiment. Autorul urmăreşte evenimentele care se
derulează într-o singură zi a anului, 28 iunie, ziua de
naştere a lui Mihai Mihailovici, dar şi ziua ocupării Ba-
sarabiei de trupele ruseşti (1940), devenită ulterior săr-
bătoare naţională a Moldovei sovietice. Acest
pseudojurnal, marcat de evenimentele unei singure zile
din an, începe în 1940 şi urmăreşte aproape fiecare an
(cu mici excepţii), până în 2018, la moartea celui care
ar putea fi considerat personajul principal. 

De fapt, cronologia este oarecum întoarsă spre un
curs care ar putea fi repetabil, de vreme ce jurnalul zilei
de 28 iunie 2018 este în debutul volumului şi e singurul
relatat la persoana I, din perspectiva unui grădinar al
scriitorului britanic David Lodge, venit la Bucureşti să-l
însoţească pe prietenul său, Ciprian, fiu al lui Mihai Mi-
hailovici, ajuns şi el grădinar la Londra. Naratorul estre
într-o „ieşire” la Chişinău, pentru că tatăl prietenului său
tocmai murise şi pentru că nu a vrut să tulbure ceremo-
nialul de înmormântare. Neştiind nici română şi nici
rusă, în capitala Republicii Moldova, londonezul este
luat drept David Lodge şi aproape obligat să accepte
această impostură, fără putinţa de a se apăra, fruntaşii
literelor basarabene foind în jurul său, dornici să se facă
cunoscuţi cât mai repede în mediile britanice. În sfârşit,
speriat de întorsătura pe care o iau lucrurile şi care
ameninţau să îl pună în postura unei false identităţi, gră-
dinarul englez, escaladând un geam de la toaletă, reu-
şeşte să fugă şi, fără a mai trece pe la hotel, să se
întoarcă la Bucureşti. Relatarea la persoana I a acestei

întâmplări singulare nu este una întâmplătoare, după
cum întâmplătoare nu e nici relatarea unei ameninţă-
toare situaţii de impostură, temă care îl urmăreşte pe
Dumitru Crudu încă de la Falsul Dimitrie până la, iată,
cea mai recentă dintre scrierile sale. Este aproape un
strigăt al autorului care caută partea cea adevărată şi
pură a sinelui, speriat de falsele identităţi care îi dau târ-
coale („pe mine mie redă-mă”).

Cititorii care aşteaptă o „revenire” a grădinarului în
finalul volumului, după mai vechi şi îndătinate practici
romaneşti, vor rămâne dezamăgiţi, pentru că sfârşitul
cărţii aduce din nou o schimbare de perspectivă, dar
prin întoarcerea la cronica zilei de 28 iunie 1940 (după
episodul cu grădinarul, volumul continuă cu anul 1943),
cu ocuparea Chişinăului de către armata rusă şi naşte-
rea, în aceeaşi zi, a lui Mihai Mihailovici, zi care mar-
chează şi începutul unei existenţe dramatice a familiei
alungate de militarii sovietici din casa lor din Chişinău
şi obligate să pribegească pe la rude, într-o existenţă
în care valoarea umană se degradează tot mai mult,
fără putinţa de a-şi reveni cu adevărat. Este drama unei
familii urmărite de-a lungul a patru generaţii, dar şi
drama unei provincii româneşti.

Ceea ce am numi „experimentul” lui Dumitru Crudu,
în primul rând aceste secţionări în timp (ca să nu le
numim pe nedrept fracturi şi să alimentăm astfel spe-
culaţii nedorite), este unul care izbuteşte graţie unei ad-
mirabile puteri de evocare, reuşind să dea imaginea
unei drame ce marchează o perioadă zbuciumată din
istoria Basarabiei, prin oamenii săi. Modul de a structura
materia epică nu duce nicidecum la sincope, ci, para-
doxal, la o curgere narativă unitară susţinută bine de is-
toria supravieţuirii unui neam, al lui Mihai Feodorovici
Lebădă, personajul care debutează în roman printr-o
înfrângere, bătut sălbatic de un vecin pentru că îşi
apăra copilul de numai trei ani în faţa tovarăşilor lui de
joacă. Este prima lecţie de umilinţă dintr-un lung şir care
au să-i urmeze, mai ales că se întâmplă în prezenţa fiu-
lui. Se înşiră apoi ororile războiului, ocupaţia rusească,
violurile, foametea şi delaţiunile, deportarea în Siberia,
adulterul soţiei tocmai cu cel care i-a cauzat arestarea
şi surghiunul, Radu Gavrilovici, preşedintele sovietului
sătesc, la rândul său bântuit mai târziu de un destin po-
trivnic. Unele scene par de-a dreptul halucinante, dacă
nu am şti din istoria nu prea îndepărtată că s-au întâm-
plat aievea. Aşa ar fi cerşitul şi vânatul resturilor de
mâncare de către Mihai, fiul lui Mihail Feodorovici, în
restaurantul din Ungheni, unde petreceau militarii ruşi,
dezlănţuiţi şi brutali, precum şi căutatul hranei în balega
de cal, după plecarea muscalilor: „Cu ultimul strop de
putere pe care-l mai avea, băiatul se târî spre baligele
aburinde din mijlocul drumului şi începu să râcâie cu un
băţ, şi toate grăunţele de porumb îngropate în bălegar
le băga în buzunar. Alături curgea un pârâu, spre care
băiatul se târî de-a buşilea şi-şi băgă capul în apă.// Dar
de grăunţele din buzunar nu se atinse, le păstra pentru
surioara sa Tamara, pentru frăţiorii săi Valentin, Ivan şi
Anatol şi pentru mămica sa scumpă, ca aceasta să facă
făină din ele, iar, ulterior, o turtă.” (D.C., Ziua de naştere
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a lui Mihai Mihailovici, p. 34)
După moartea lui Mihail Feodorovici Lebădă, fiul

său, Mihai Mihailovici este în primul plan al naraţiunii,
adolescent, bântuit de primele iubiri şi primele dezamă-
giri, rebel, mai mult stăpânindu-şi vulcanul lăuntric,
„găzduit” şi prin casa de nebuni, înţelegând greu, de
multe ori, lipsa de fermitate a oamenilor, adesea apro-
piaţi, dar având şansa unei căsătorii reuşite, cu fiica
unui coleg de surghiun al tatălui său, chirghiz, frumoasa
Barno, căsnicie care l-a făcut să poată depăşi nume-
roasele obstacole pe care i le-a scos viaţa în cale, lui şi
familiei sale care a devenit între timp destul de nume-
roasă.

Se desprind, ca într-o poveste, personaje de tot felul,
colorând imaginea epocii, multe din familia lui Mihai Mi-
hailovici, dintre rude, dar şi dintre alţi oameni alături de
care vieţuiesc şi supravieţuiesc. Sunt personaje tipice
pentru o epocă inconfundabilă, zugrăvită cu o mare
forţă de evocare, conturând o frescă a acelei vremi. Aşa
ar fi Radu Gavrilovici, activist politic înscăunat de ruşi,
pradă apoi propriilor sale metode, întemniţat şi sărăcit,
cel care moare într-o mare mizerie, nu înainte de a o
percepe şi pe cea sufletească; cântăreţul Iosif Kobzon,
cel care interpretează şlagăre oficiale ruseşti la radio,
cu prilejul zilelor festive, un soi de artist sacru, pe care
dacă nu îl ascultai nu puteai să te consideri un cetăţean
sovietic adevărat, un fel de Păunescu al vremii sale; Va-
leriu Borisovici, ajuns profesor universitar dintr-o poziţie
socială mai mult decât modestă, turnător, cel care a dis-
trus destinele multor familii, Felix, frate al lui Mihai Mi-
hailovici, care îşi pierde minţile, apoi rătăceşte pe străzi
ca un boschetar, după ce, în timpul invaziei din Ceho-
slovacia, militar fiind, încearcă să evadeze la Praga,
este prins şi bătut crunt; Ilie Vrabie, „învăţătorul de limbă
şi de literatură moldovenească”, om de o mare modes-
tie şi bunătate; Iosif Cosminovici, un fanatic activist so-
vietic, dar activ şi după dobândirea independenţei de
stat a Republicii Moldova, în tabăra comuniştilor filoruşi,
desigur; poetul George Podaru, scriitorul care renunţă
la idealurile artei, ce-i aduc doar sărăcie, pentru a de-
veni un cântăreţ al puterii sovietice, ceea ce i-a schim-
bat radical statutul social; miliţianul Iulică şi mulţi, mulţi
alţii. Numărul mare de personaje dă densitate romanului
prin multiplicare a situaţiilor, fără să fie resimţite ca o
aglomerare.

Nu doar personajele, ci şi scenele, în care se simte
şi omul de teatru, sunt remarcabile, cu un mare poten-
ţial de evocare, chiar dacă, dincolo de text, se simte
adesea atitudinea subiectivă a autorului, marcată de o
ironie ce împinge spre grotesc, spre sarcasm. Iată des-
crierea unei scene de la o manifestare festivă, într-o
cantină: „Deodată, şobolanul s-a dezlipit de podea şi a
traversat cantina, împodobită cu drapele ale Uniunii So-
vietice şi cu pancarte roşii, unde se vedeau oamenii
muncii care erau felicitaţi pentru măreaţa zi a eliberării
de sub ocupaţia românească, şi s-a oprit în mijlocul sălii
şi toţi se holbau înfricoşaţi la şobolan şi nimeni nu-l mai
urmărea pe Fidel. Văzu şobolanul şi Raia Victorovna, o
colegă de secţie de-a lui Mihai Mihailovici, care smulse

polonicul din cratiţa cu ciorbă şi cu el în mână se repezi
spre şobolan, şi toţi o urmăreau pe frumoasa Raia care,
la rândul ei, îl urmărea prin cantina împodobită de săr-
bătoare pe şobolanul ăla agasant, cu polonicul în mână,
şi când îl ajungea din urmă îl izbea cu polonicul – jnap,
jnap, jnap – şi cu toţii tresăreau bucuroşi, ea însă mereu
trăgea pe alături, fiind, sau ea neîndemânatică, sau şo-
bolanul acela prea sprinten, dar aşa sau altfel, ea per-
manent nimerea pe alături...” (op. cit., p. 136) Oricum,
până la urmă l-a omorât, cu polonicul, se înţelege.

Nu sunt puţine pasajele în care, în condeiul roman-
cierului, se face simţită vocaţia poetului sau a drama-
turgului, ceea ce este un câştig pentru naraţiune:
„Cadavrul lui nenea Boris se înclină în stânga şi se buşi
de palier. Ca să nu cadă, îl încolăci cu o mână pe după
gât. Şi cum stăteau aşa, aşezaţi în fund şi rezemaţi cu
spatele de peretele coşcovit, păreau a fi amândoi doi
beţivi obosiţi şi sărmani, care au băut toată noaptea şi
toată ziua şi acum nici măcar pe picioare nu se mai pu-
teau ţine. Sau, altfel spus, era ca şi cum cineva ar fi
aruncat un ou în aer şi ar fi plecat instantaneu şi nu ar
mai fi avut cine să-l prindă.” (Ibid., p. 102) Şi sunt nu-
meroase asemenea pasaje.

Nu putem să fim de partea acelor comentatori care
afirmă că Ziua de naştere a lui Mihai Mihailovici ar fi un
roman autobiografic. Legile elementare ale creaţiei lite-
rare presupun o distribuire a fiinţei creatoare în perso-
najele sale, în atâtea şi atâtea feluri, în atâtea şi atâtea
întâmplări. Încercarea de a identifica biograficul aucto-
rial în operă este o vânare de iluzii lipsită de sens. Este
şi cazul romanului lui Dumitru Crudu care, spre exem-
plu, pune episodul iubirii pentru Iulia (mărturisit întocmai
de autor, ca amintire a copilăriei sale, într-un interviu)
pe seama lui Mihai Mihailovici, pentru ca în naraţiune,
Răzvan, unul dintre cei patru copii ai personajului prin-
cipal (Vasile, Ciprian, Răzvan şi Lenuţa) să împrumute
tot mai mult din biografia autorului. Nu vom gândi astfel.
Un roman este o operă de creaţie, nu e un volum de
memorii şi vom judeca în consecinţă.

Ziua de naştere... nu are urmă de speranţă sau
aceasta este atât de îndepărtată încât nu se zăreşte.
Personajele eşuează în viaţă. Mihai Mihailovici îşi
pierde picioarele în războiul ruso-moldovenesc şi
ajunge o epavă de om într-un cărucior cu rotile, luat la
Bucureşti de Ciprian şi îngrijit de admirabila Barno. A
patra generaţie din familia lui Mihail Feodorovici Lebădă
sunt tineri risipiţi în lume (Anglia, Italia, Olanda, Germa-
nia...), fără însă a-şi împlini aiurea visele. Răzvan, cel
care rezistă la Chişinău, angajat la Radio Europa Liberă
din capitala Republicii Moldova, iluzionat o vreme de
statutul postului de radio, menit, credea el, să-i dea sen-
timentul unei existenţe depăşind impostura, trăieşte o
mare deziluzie când instituţia se contaminează de jocu-
rile murdare ale politicianismului. Este dat afară şi
pleacă la Berlin cu familia sa, ca şi cum ar fi mers spre
niciunde. Romanul lasă un gust amar, pentru că, în
urma a numeroase drame, zguduirea care să permită
ivirea vreunui orizont nu se întâmplă.
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Cu un an în urmă, doamna Magda Ursache propu-
nea în „Pro Saeculum” ca data de 14 octombrie să fie
desemnată prin decret prezidențial, parlamentar, guver-
namental – n-am habar despre prioritățile acestor
instituții – Ziua Editorului. Iar argumente pentru o astfel
de decizie există cu asupra de măsură! Să nu vă imagi-
naţi că propunerea doamnei Ursache. a stârnit vreun
ecou, a sensibilizat vreun decident, a iscat vreo ru-
moare sub cupola academică sau sub alte cupole…!

Mi-am amintit de ea acum, când ne apropiem verti-
ginos de sărbătoarea… Sfintei Parascheva! 

Ca angajat în structura unor instituţii culturale, îl
ştiam pe Niculae Gheran din „anii de dezgheţ” – din pă-
cate de scurtă durată –, când se schimbase garnitura
proletcultistă, el fiind promovat ca secretar al Consiliului
editurilor şi difuzării cărţii din Comitetul de Stat pentru
Cultură şi Artă. Alături de alţi editori, ca Mihai Şora, Du-
mitru Trancă, Ion Marinescu, se dovedea a fi altă stofă,
de-ar fi să le judecăm activitatea după registrul recon-
siderărilor literare. Ulterior, după amploarea revoluţiei
culturale chineze – vizibilă în pelagra „Tezelor din iulie”
ale tov. Ceauşescu – a fost „rotat” la Editura Ştiinţifică
şi Enciclopedică, cât mai departe de viaţa literară, unde,
în virtutea vechilor preocupări, a înfiinţat câteva colecţii
cu instrumente de muncă intelectuală, ca dicţionare de
literatură, biobibliografii, indici bibliografici, cronologii,
panorame literare şi biografii înconjurându-se de cola-
boratori de marcă, precum Alexandru Zub, Dimitrie Va-
tamaniuc, Gabriel Ştrempel, Ion Bălu, unii dintre ei
consideraţi „persona non grata”. Separat de multe lu-
crări de interes naţional ale acestora şi-a văzut, la
rându-i, de comentarea şi publicarea operelor lui Re-
breanu, singura ediţie critică, în 23 de volume, curat in-
tegrală, din creaţia secolului XX, între multe începute şi
abandonate de iluştri predecesori ca Perpessicius,
Tudor Vianu, Şerban Cioculescu ş.a. L-am cunoscut la

Bistriţa, încă din 1985, anul Centenarului Rebreanu,
când, în urma unor ostilităţi stupide cu organele de par-
tid, n-a fost invitat măcar să participe – de altfel ca şi la
Bucureşti, cu prilejul sărbătoririi Romancierului la Ate-
neul Român. (Nu şi la Roma, Budapesta şi mai târziu
la Academia Română.) Ulterior, am colaborat cu domnia
sa la Aiud, Tescani şi Bistriţa, unde aveau loc colocvii

Niculae Gheran

„MESERIA DE EDITOR E O PROFESIE
DE GRANIŢĂ”
- Interviu de Virgil Raţiu  –

Niculae Gheran la începutul ediţiei critice Rebreanu
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anuale despre Rebreanu, pe vremea când statul îşi per-
mitea să finanţeze acţiuni culturale de mai mare respi-
raţie, cu participarea personalităţilor ce s-au impus în
cercetarea fenomenului Rebreanu. Mereu am profitat
de prezenţa distinsului confrate, pisându-l cu întrebări
pe care le-am publicat în diverse reviste, aşa cum o fac
şi acum. Aşadar: 

– Care sunt păcatele editurilor actuale? Care au fost
păcatele vechilor edituri, dinainte de 1947?

– Mai bine mă întrebai ce înţeleg eu prin editor, fiind-
că, potrivit legislaţiei, o instituţie, să zicem spital, nu
poate fi patronată doar de un profesionist, ci şi de un
cioban înstărit, de pildă, îndrituit să ridice o clădire de
profil, cu tot necesarul sanitar, dar căruia ii este interzis
să facă o injecţie. Nu-i glumă; Hagi, mare fotbalist, are
o clinică stomatologică de mâna întâi în Constanţa, dar
ca investitor, străin de meserie, îi este interzis să se im-
plice ca dinţar. Nu şi-ntr-ale editorlâcului, unde, din
moşi-strămoşi, ucenicii lui Gutenberg au proliferat, cul-
minând cu apariţia multor edituri, înmulţite ca ciupercile
după ploaie. În trecutul îndepărtat – când tiparniţa era
şi editură –, fenomenul se justifica istoric prin însuşi pro-
cesul evolutiv al cărţii, ca-n cazul bucoavnelor înregis-
trate de Ion Bianu şi Nerva Hodoş în „Bibliografia
românească veche”, ca şi în cazul celor peste
73  300  de titluri, tipărite între 1831 şi 1918, clasate în
„Bibliografia românească modernă”alcătuită la Biblio-
teca Academiei Române, sub coordonarea lui Gabriel
Ştrempel. Mai târziu – îndeosebi în perioada interbelică
–, explozia tiparului a dus la apariţia nenumăratelor
case de editură, diferenţiate ca valoare prin produsele
lor, confruntate însă adesea, ca şi azi, cu o agresivă ne-
gustorie de carte. „Mulţi chemaţi, puţini aleşi!”, editori
devotaţi unei profesii polivalente, născuţi, iar nu făcuţi,
alături de ageamii puşi pe căpătuială, lipsiţi de ştiinţa
unei profesii neomologate. E ca şi cum m-ai întreba: ce
diferenţă este între „Intercontinental” şi hanul „La trei
păduchi”, valabilă deopotrivă în trecut ca şi azi.

– Poate traduceţi mai exact ce înţelegeţi prin profe-
sionalism polivalent, neomologat ca meserie.

– Fac o demarcaţie categorică între a fi patron de
editură şi editor, ba chiar între redactor şi editor. În
trecutul îndepărtat, mulţi dintre marii predecesori ai pro-
fesiei, precum Ioan V. Socec şi urmaşii săi, fraţii Şaraga,
Leon Alcalay, H. Steinberg, Georgescu-Delafras, pro-
veneau din tată-n fiu din lumea producătorilor de carte,
tipografi, legători, anticari, aş zice cu predispoziţii ge-
netice în promovarea literei. Majoritatea erau lipsiţi de
studii superioare, dar stăpâni pe o meserie ce presupu-
nea gust artistic – dovadă nu doar selectarea operelor
fundamentale ale culturii naţionale, dar şi spirit întreprin-
zător în lansarea unor colecţii de largă difuzare, siste-
matizarea unui sistem organizat de răspândire a cărţii.
Peste hotare, la fel: unii editori sunt urmaşii mai multor
generaţii de profesionişti, ca în cazul familiei Gallimard
sau ai casei de editură Schott, care a tipărit partiturile
lui Beethoven încă din timpul când acesta trăia. Profesia
şi-au însuşit-o în mers, trăind între şpalturi şi corecturi.
În preajma colaboratorilor. De aici şi familiarizarea cu
lumea creatorilor, cu mijloacele de producţie, concomi-
tent cu alegerea tehnologiei ce se impune, fler comer-
cial şi cunoştinţe economice, ca şi juridice, măcar în

privinţa legislaţiei drepturilor de autor. Adesea, obişnuiţi
să trăiască în anonimat, creau în jurul lor atmosfera
prielnică autorilor merituoşi, cu îndrăzneala pe care
mulţi colegi de azi nu ştiu s-o cultive. Fiindu-mi la înde-
mână, iată ce-i scria lui Rebreanu un editor de la
„Socec”, într-un moment tulbure, despre o carte proble-
matică, care decenii nu va fi reeditată:

Mai dragă îmi va rămâne cartea aceasta, domnule
Ocneanu, pentru că mi-a dat prilejul să te cunosc mai
aproape pe D-ta şi ca editor şi adevărat colaborator, dar
mai ales ca om de mare înţelegere şi cu suflet ales. În
răstimpul lung cât s-a frământat Gorila, am avut norocul
să câştig un prieten – pe D-ta, domnule Ocneanu.

Îţi mulţumesc pentru toate şi-ţi urez noroc şi izbândă
în toate!

Cu multă afecţiune şi multă afecţiune prietenească
Liviu Rebreanu

(dedicaţie aplicată pe-o ofertă spre vânzare la
„Ocazii.ro”)

Cine mai ştie azi de Ocneanu, între atâţia soldaţi că-
zuţi la datorie, glasuri discrete, comparativ cu larma
multor broaşte umflate, ce se consideră lei şi tigri în pro-
fesie? În presă, divorţul unui manelist, măritişul fetei
sale, căsătoria unui fotomodel, reîmperecherea acele-
iaşi după despărţirea bărbatului anterior, banii câştigaţi
la strigarea darului – ori, mai delicat, lăsaţi după ciorba
de potroace sub farfuria locului marcat –, meniul mai
ales dacă s-a servit crocodil la proţap, invitarea celebrei
soprane să onoreze nunta unor mârlani, sau „să facă o
cântare” din „Traviata”, altceva decât o zice Romica Pu-
ceanu sau Fărâmiţă Lambru, au fost subiecte preferate
din viaţa noastră culturală, nu şi despre dispariţia multor
scriitori sau a vreunui editor de prestigiu.

– Într-adevăr regretabil. Dar să revenim la clasifica-
rea editorilor. Buni şi foarte buni, mediocri sau ciubote
s-au întâlnit şi se întâlnesc în toate meseriile. Să înţe-
legem că în trecut şi azi practica şi experienţa stau la
baza formării cadrelor de specialitate?

– De regulă da, mai ales pentru începuturi, deşi nici
mai târziu, la noi şi aiurea, nu toţi editorii de marcă s-au
înghesuit să depăşească meandrele experienţei furate
din practica anterioară. Mai degrabă procesul de for-
mare a cunoscut reversul medaliei. În perioada interbe-
lică, profesori universitari ca Alexandru Rosetti, Ion
Simionescu sau Dumitru Caracostea au dobândit cali-
tatea de directori ai unor importante case de editură,
numai că întreaga lor calificare s-a format în mers. Nu
întâmplător, fiindcă meseria de editor e o profesie de
graniţă, cu multe tangenţe redacţionale cu filologia, teh-
nologic cu ingineria poligrafică, comercial cu ştiinţele
economice şi juridice, în materie de legislaţie, başca cu
arta prezentării artistico-grafice. Nu cunosc o instituţie
de învăţământ superior care să aibă ca obiect profilul
unei atare policalificări, nici măcar o catedră de textolo-
gie, pentru pregătirea unor filologi care să fie speciali-
zaţi în reactualizarea seriilor de „Opere” de la ESPLA,
Editura Academiei, EPL sau Minerva, bine lucrate de
universitari, dar ghilimetate din pricina cenzurii. De aici
şi distincţia ce-o fac în definirea profesiei de redactor
– cadru specializat într-un domeniu de specialitate, cu
solide cunoştinţe filologice, în stare să asigure acurate-
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ţea textului tipărit (niciodată sub nivelul gramaticii) – şi
editor, lucrător policalificat în producţia de carte. Or, la
noi, în trecut ca şi azi, a guvernat principiul „ciocul şi no-
rocul”, precum datul în cărţi.

– Exemplificaţi, vă rog!
– De unde să încep? De la 23 August „ziua eliberării

de sub jugul fascist”? Sau de la 22 Decembrie 1989,
ziua „Marii Revoluţii”, de 30 de ani, de când orbecăim
în tranziţia de la sărăcia multilateral-dezvoltată la plu-
ralismul ei mondializat, în căutarea „luminiţei de la ca-
pătul tunelului”, pentru mulţi totuna cu lumânarea de la
căpătâiul mortului?! S-o luăm cu vreo 70 de ani în urmă
când, după naţionalizarea întreprinderilor şi trecerii lor
la stat,  medicii, inginerii, profesorii şi alţi oameni ai mun-
cii de la oraşe şi sate şi-au continuat activitatea, cu ex-
cepţia editorilor, lăsaţi de izbelişte pe drumuri odată cu
desfiinţarea fostelor unităţi particulare? Un singur editor
de profesie nu s-a păstrat de sămânţă. Precum desco-
perirea roatei, s-a luat totul de la început, creându-se o
Direcţie Generală a Editurilor, Poligrafiei, Difuzării Cărţii
şi Presei, pe lângă Consiliul de Miniştri. Era în februarie
1950, cu personal recrutat dintre tineri de 20-24 de ani,
de regulă cu studii neterminate, fără nicio tangenţă cu
activitatea editorială, majoritatea studenţi de la litere şi
drept. Încă nu împlinisem 21 de ani şi asistam la naşte-
rea noilor edituri de profil, ca şi la crearea centrelor re-
gionale de difuzare a cărţii.

– Şi cum rămânea cu policalificarea invocată mai
sus, condiţie obligatorie celor chemaţi să asigure coor-
donarea procesului editorial? Aveaţi măcar conducători
capabili să vă califice în meşteşugul acestui proces?

– Vai de mine! Cum îţi poţi închipui că polivalenţa
preocupărilor nu era variată, comparativ cu imperativele
dictaturii proletariatului, ale clasei muncitoare conducă-
toare? Directorul general, Radu Mănescu, fusese pro-
prietarul unei fabrici de porţelanuri, nu capitalist
oarecare, ci cotizant la „Ajutorul Roşu”, ditamai ilegalist
– potcovit de Siguranţa Statului cu olecuţă de lagăr la
Târgu Jiu (de altfel, ca şi Arghezi, dar, politiceşte, nu şi
la modă); directorul general adjunct fusese droghist,
foarte bun gospodar, cum avea să se afirme în mânui-
rea banilor; şefa direcţiei editoriale, fără vreo calificare
anume – cu grad de director adjunct, fiind exclusă din
partid, ca soţie a lui Belu Zilber, arestat în procesul Pă-
trăşcanu; singurul om de „specialitate” fiind un profesor
de franceză, moştenit de la Ministerul Artelor, unde, în
direcţia lui Nicolae Moraru, colaborase la inventarierea
cărţilor interzise şi epurarea bibliotecilor de otrăvurile
culturii burghezo-moşiereşti. Ca scriitor, se legitimase
cu o singură broşură realist-socialistă, „Bobocica”, dar
mai ales ca soţ al Ninei Casian, poetă talentată, con-
vertită la proletcultism, care cândva scria inspirat „...Şi
era lumină, şi era lumină, ca-ntr-un pahar de ceai în
care-a explodat o albină”, iar acum, la comandă, balada
iubitului care-a murit, împărţind „Scânteia” în ilegalitate.

– Şi cum vă descurcaţi?
– La început analizând un imens stoc de carte, in-

ventariat pe reţeaua librăriilor, propunând măsuri de li-
chidare. Mai pricepuţi decât noi se dovedeau anticarii
şi librarii. Din toată mişcarea asta, mai mult comercială,
binevenită a fost înfiinţarea unor standuri de cărţi în in-
stituţii şi întreprinderi, cu vânzare pe datorie şi achitări

la plata salariilor, precum şi dotarea bibliotecilor orăşe-
neşti şi rurale, pe baza unui fond bugetat, crearea unor
puncte de desfacere a cărţii în cooperativele de consum
de la sate, premii şcolare etc. Deşi înscăunaţi ca in-
spectori pe lângă editurile nou create, redacţional ne
dovedeam mai puţin pregătiţi, în comparaţie cu lucrătorii
din interiorul lor, profilaţi ca ingineri, medici, jurişti etc.
Din această pricină, la nivel central, oportunitatea acti-
vităţii editoriale s-a manifestat, aproape unilateral, prin
coordonarea planurilor de apariţie, la început trimes-
triale, apoi anuale, mai târziu prin cercetarea portofoliilor
de contracte şi redacţionale, pentru echilibrări tematice.

– Cu ce competenţă?
– Cu ce-a dat Dumnezeu unuia şi altuia. Fiindcă din

personalul angajat nu toţi eram o apă şi un pământ, pe
placul cârmuitorilor supremi, majoritatea politicieni agra-
maţi. Odată cu schimbarea vremurilor, s-a urmărit ca
„policalificarea” editorilor să se întărească politiceşte
prin înzestrarea aparatului coordonator cu absolvenţi ai
Academiei „Jdanov” (mai târziu „Ştefan Gheorghiu”), cu
foşti strugari, cizmari, tapiţeri, lucrători din activul jude-
ţean de partid, muncitori din producţie care să îmbună-
tăţească compoziţia socială şi etnică a structurii
executive. Dacă după naţionalizarea din 1948 tipogra-
fiile s-au primenit cu directori recrutaţi dintre lucrătorii
respectivelor unităţi, editurile n-au fost dotate cu mana-
geri competenţi, ci paraşutaţi la bunul plac al unor is-
pravnici, cu indivizi detronaţi din posturi mai socotite, de
regulă transferări din activul de partid, ca să nu amintim
de eternul sistem de promovări prin spirit de gaşcă, pre-
cum cercul de colaboratori care au roit în jurul redacţiei
româneşti de la postul moscovit de radio sau din foşti
membri ai PCUS. De reţinut că „specialistul” care dubla
directorul general al noii instituţii era consilier sovietic –
Pervîi Komendant –, mulând microstructura noastră
funcţionărească după „Glavpoligrafizdat”. Şi, ca să nu
rămânem orfani, ne-a înarmat cu un manual de organi-
zare editorială, totalmente diferit de aşezarea vechilor
case de editură, inclusiv cele de marcă, precum Editura
Fundaţiilor Regale, Cartea Românească, Cultura Na-
ţională, Socec ş.a. Cartea – sfântă la acea vreme – îi
avea ca autori pe Marcus şi Leman, care standardiza-
seră aparatul editurilor, amplificându-l, că deveniseră
microministere.

– Adică!
– Adică, paradoxal, nu văd un editor „de modă

veche” capabil să reziste din punct de vedere econo-
mic. Fără excepţie, ei gospodăriseră mici întreprinderi,
suple, de pe urma cărora să le rămână un câştig, pe
când acum mecenatul i-ar fi obligat să facă faţă multi-
tudinii cerinţelor tematice, dictate de varietatea dome-
niilor de literatură, cu produse nerentabile, dar bine
remunerate. Organizarea internă a noilor unităţi deve-
nea paralizantă, prin înfiinţarea multor secţii redacţio-
nale, deservite de servicii tehnice şi economice
costisitoare, în medie cu 50-60 de salariaţi, în timp ce
editori ca Ciornei şi Georgescu-Delafras se descurcau
singuri, iar suratele lor mai productive funcţionau cu
sprijinul unor consilieri externi şi-un personal extrem de
redus: un secretar de redacţie – care, între altele, dădea
şi indicaţii tehnoredacţionale (format de zaţ şi corp de
literă) –, 1-2 precorectori şi un contabil. Ca şi-n Occi-
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dent, unde uneori aparatul difuzorilor de carte e mai
dezvoltat (ex „Larousse”, cu reprezentanţi externi pe
toate continentele). Non multa, sed multum. La Editura
Fundaţiilor Regale, din strada Orlando –, cu puţini an-
gajaţi, Păstorel Teodoreanu avea şi locuinţă, ca ulterior,
după 1950, sediul (parter, demisol şi etaj) să găzdu-
iască peste 60 de salariaţi, redacţia de literatură univer-
sală ocupând un etaj aparte pe acelaşi bulevard
Magheru, la care se adăuga un depozit pe strada Popa
Nan. Pe vremuri, sponsorizarea de către Carol al II-lea
era susţinută de Loteria înfiinţată pe lângă editură. Or,
după crearea Direcţiei Generale a Editurilor, pentru fi-
nanţarea planului anual de apariţii eram subvenţionaţi
cu 50 de milioane de lei. E de ajuns să menţionez că
banii alocaţi întreţinerii personalului editorial depăşeau
cu mult plata drepturilor de autor, substanţiale, compa-
rativ cu ziua de azi. Zece ani a durat calificarea noastră
editorială, până când am învăţat să ne autofinanţăm,
graţie dezvoltării unor genuri rentabile de tipărituri, pre-
cum dicţionare, literatură de informare, cărţi poştale ilus-
trate, ghiduri, colecţii de popularizare, în toate
domeniile, putând suporta pierderile editurilor tehnico-
ştiinţifice etc.

– Cu siguranţă şi abundenţa maculaturii politice.
– Spre norocul şi ghinionul nostru, altă gâscă. Edi-

tura Politică era creditată direct de partid, funcţionând
ca o secţie distinctă a C.C. al P.C.R.

– Norocul îl întrevăd, nu şi ghinionul.
– Coordonarea producţiei lor nu intra în obligaţiile

noastre redacţionale, dar blestemul desfacerii cădea pe
spinarea Centrului de Librării şi Difuzare a Cărţii. Pro-
iectele planurilor de apariţii erau trimise librarilor, prin
16 centre regionale (ulterior judeţene). Precomenzile
se  centralizau apoi şi ajustate de o comisie de tiraje.
Nimeni nu-şi permitea să preia cerinţele pieţii, cu sute
de mii de exemplare din Alexandre Dumas sau Jules
Verne şi vreo mie din faimoasele „documente de partid”,
deşi depozitele erau suprasaturate cu „Opere nemuri-
toare”. Ghinionul consta în executarea unor false co-
menzi, pietre de moară aruncate într-un stoc
nevandabil, tiraje înghesuite în sala cinematografului
„Marna” (afectat, de bombardamente din anii războiului,
fă să beneficieze acum de-o bombă salvatoare). Cu
toate astea, practica dobândită în definitivarea planurilor
tematice ne-a calificat pe unii în aşa mod că, după
10  ani – repet –  nu mai aveam nevoie de subvenţii, edi-
turile oferind la buget 50 de milioane, iar cele peste
800  de librării urbane alte 50 de milioane, dobândite şi
din comercializarea papetăriei, motiv pentru care ne-am
opus descentralizării, motivând că o tare măsură ar pa-
raliza întregul proces de difuzare a cărţii.

– În perioada amintită erau la modă oficiile de califi-
care, învăţământul profesional, centralizat pe domenii;
cum se face că n-aţi beneficiat de cursuri de speciali-
zare?

– Cum îţi închipui că ne-au lipsit? Serviciul de cadre
şi învăţământ avea grijă nu doar de verificarea personal
a salariaţilor, ci, din vigilenţă, şi a părinţilor, rudelor apro-
piate şi strămoşeşti, dar să organizeze şi cursuri de pre-
gătire profesională, în care preponderenţa o avea
studierea tezelor de partid şi cunoaşterea aprofundată
a vieţii tovarăşului Stalin („Scurtă biografie” – minus

spargerile şi crimele din perioada gruzină), plus „Istoria
Partidului Comunist Bolşevic”, care, deşi intitulată la
rându-i „scurtă”, lărgea cadrul narativ, pornind cu un
secol în urmă, când bieţii mujici aveau în jurul izbei nişte
zdrenţe de pământ, otrezki – dacă ţin bine minte cum
se numeau. Nu-i cu mirare că în mediul ceţos în care
lucram, adevăraţii iubitori de carte, în curs de formare,
aveau să se distingă în coordonarea unor genuri de li-
teratură, devenind cu vremea specialişti în materie. Mă
refer la Antoaneta Ralian şi Crina Coşoveanu, excelente
traducătoare din engleză şi franceză, la Gheorghe Pie-
nescu, Andrei Rusu, Ion Marinescu, Iura Derevencu,
Emil Idriceanu sau Emil Stănculescu. Specializarea
şi-au desăvârşit-o mai mult în editurile în care au func-
ţionat, uneori obligaţi să se adapteze specificului lor.
Exemplu elocvent ar fi polivalenţa profesiei de redactor
la dicţionare şi, mai ales, la enciclopedii, unde ucenicia
e de lungă durată.

– Iar acum?
– Şi bine, şi rău. Acolo unde editurile nou înfiinţate

au beneficiat de aportul unor redactori cu un palmares
recunoscut, meseria îşi spune cuvântul, iar recrutarea
lor s-a făcut şi se face de mântuială, se revine la ce-a
fost odată ca niciodată. Marfă de camion sau bună de
stocat. Cu ani în urmă, la o instituţie serioasă, s-a scos
la concurs un post de redactor, unde s-au prezenta vreo
20 de inşi. La rugămintea unui prieten, am făcut impru-
denţa să accept selectarea. Nedorind să adaug 19 res-
pinşi la lista „prietenilor” mei, în loc de fixarea unor
întrebări sau subiecte pentru o lucrare scrisă, am con-
ceput un text de-o pagină cu greşeli crase de redactare,
între care un dezacord gramatical, un pleonasm, text cu
o punctuaţie deficitară, virgule între subiect şi predicat,
o bâlbâială în plasarea unor cuvinte asemănătoare („or”
şi „ori”) etc. Rezultatul? Dintre toţi candidaţii, o singură
fată avea doar trei greşeli – la urmă neangajată, pe con-
siderentul că „ş-aşa suntem prea multe femei aici şi-ar
fi cazul să angajăm şi un bărbat, fiindcă avem nevoie şi
de cărat tipărituri”. (De cărat sau de prăsilă era treaba
lor; n-aveam „vot în chestie”.) După calitatea multor
cărţi, pun capul pe tăietor că mulţi „editori” de az – de
directori mă abţin să spun ceva – n-ar rezista la o dic-
tare de şcoală primară, ca pe vremuri, care începea cu
Dusu-s-a bădiţa dus! Scriind corect, aşa am intrat, la
11  ani, la Liceul „Cantemir Vodă”, după cum tot cu
aceste vorbe voi pleca la bătrâneţe.

Atâta doar – lege dreaptă şi universală – sentinţa fi-
nală, pronunţată încă de la naştere, o ia Cel de Sus, cu
excepţia sinucigaşilor. Prieteni de-o viaţă, ne-am des-
părţit ca totdeauna zâmbind, promiţându-ne să reluăm
discuţia. Întrebări ar fi cu duiumul, din păcate cu răs-
punsuri care depăşesc intenţiile generoase ale oame-
nilor de bună-credinţă, iubitori de carte. Oare
desfiinţarea sutelor de librării, a multor biblioteci urbane
şi, mai ales, comunale, căminelor culturale, lăsate strict
la cheremul „liberei iniţiative”, odată cu privatizarea sis-
temului economic, argumentată cum că „statul nu-i bun
gospodar”, să nu explice falimentul la care s-a ajuns?
Numai că în aşteptarea răspunsului european, plecăm
de pe meleagurile noastre şi ajungem la Bruxelles.
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Trăind noi în vremuri noi,/ Linguşesc, iată, corbi doi!/
Finalul fabulei se ştie,/ Însă acum morala se rescrie. 

Aşadar, doi Corbi, ambii George – Seniorul, epigra-
mist, traducător, bibliolog, autorul a cel puţin 25 de cărţi,
primul preşedinte al Comisiei Naţionale a Bibliotecilor
din România, membru al Uniunii Scriitorilor din Româ-
nia, al Uniunii Scriitorilor din Moldova şi al Societăţii
Scriitorilor Târgovişteni, preşedintele Uniunii Epigramiş-
tilor din România şi directorul revistei „Epigrama”, şi Ju-
niorul, manager în cadrul unei firme multinaționale,
stăpânit de „nebunia sacră” a bibliofiliei, posesorul unei
„comori” de autografe, manuscrise, documente și cărți
rare, adus în atenţia publicului de regretatul Ion Brad,
în 2016, prin volumul Comorile unui prieten tânăr:
George Corbu-Junior, apoi (re)afirmat pe cont propriu,

în 2018, cu volumul Un catastif ciudat şi personajele
sale. 

Asumându-mi doar parţial rolul vulpii, îi provoc pe
cei doi la un dialog (trialog!), spre a-i determina „să
scape caşul” mărturisirilor, întru „îndestularea” cititorilor
şi reabilitarea corbului din fabulă! Căci trebuie să-i dau
dreptate Seniorului: Şters, dispreţuit, umil,/ Corbul, ce
stârneşte ura,/ A-nălţat croncănitura/ La valoarea unui
stil!

– „Un personaj original”, dacă ar fi să-l credem pe
academicianul Eugen Simion (şi n-avem motiv să nu o
facem), „mergând în pas alert pe stradă, cu privirea în
jos, fixat parcă definitiv într-o fantasmă necunoscută”.
Stimate domnule Senior, o fi doar una? Or fi mai multe?

– Portretul lovinescian din care aţi desprins această
constatare este datorat nu doar criticului literar eminent,
ci şi scriitorului Eugen Simion. Fantasmele noastre ne
pun în lumină personalitatea, definind-o. Omul este o fi-
inţă fantasmatică şi nu mă îndoiesc că un eseu cu acest
subiect ar fi de natură să contribuie la mai buna cunoaş-
tere a omului. Îi mulţumesc academicianului Simion
pentru caracterizarea cu care m-a învrednicit, aceasta
rămânând până astăzi unul dintre semnele identităţii
mele. Memorabil, portretul trasat cu o empatie evidentă
îmi serveşte – nici nu s-ar putea altfel – de panaş.

– Domnia voastră, domnule Junior, de câte fan-
tasme îl bănuiţi?

George Corbu Senior
George Corbu Junior

„SUNT BIBLIOFIL! – CU SENSUL 
ORIGINAR DE IUBITOR AL CĂRŢII –
AR TREBUI SĂ FIE SAU SĂ DEVINĂ

DEVIZA TUTUROR CELOR 
CE-ŞI RECUNOSC SAU AFIRMĂ 
APARTENENŢA LA UMANITATE”

- Interviu de Rodica Lăzărescu -
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– Mă bucură această descriere inspirată a domnului
academician. Așa cum se știe, spiritul omului este son-
dabil și cognoscibil până la un punct dincolo de care își
face loc terenul vast al presupunerilor, dar, cel puțin de
când și cât am putut să-l cunosc, tata este un călător
infatigabil pe urmele scânteietoare lăsate de scrisul ma-
rilor personalități ale culturii române pe care le evocă și
pune în valoare de peste cinci decenii. A avut și șansa
unică de a fi în preajma unor mari creatori, cum ar fi
Tudor Mușatescu, Ion Manu, Nichifor Crainic, Radu Gyr
și Ion Petrovici, pentru a nu-i aminti decât pe câțiva.
Acestea și altele din aceeași sferă sunt, cred,  umbrele
luminoase asupra cărora este aproape permanent aple-
cat.

– Să mai apelăm la distinsul academician Eugen Si-
mion: „este loial în prieteniile sale literare şi are, asta
pot să spun cu precizie, un cult aproape mistic pentru
valorile spiritului”. Propun să le luăm pe rând.

Cum aţi defini prietenia? Dar prietenia literară, atât
de rară nu doar în zilele noastre?

S. – Este încă o tuşă la portretul amintit. Nu mă în-
cumet să definesc prietenia, dar ţin să remarc nota sen-
zorială a acestei valori în plan personal: prietenia
trebuie să o simţi pentru a o integra notelor comporta-
mentale. Numai astfel ea poate deveni realitate palpa-
bilă. Despre ea s-au scris tratate, eseuri, maxime, s-au
elaborat definiţii îndeosebi poetice. Un eseu admirabil
i-a fost consacrat în chip de prefaţă, sub titlul Cuvânt
despre prietenie, de Teodor Vârgolici în deschiderea
unei cărţi pilduitoare: Eminescu şi marii săi prieteni (Bu-
cureşti, Editura Eminescu, 1989). În el se vorbeşte des-
pre prietenia literară ce i-a unit, într-o trinitate, pe
Eminescu, Creangă şi Slavici. Din păcate, literatura ro-
mână nu prea excelează la acest capitol. 

M-am întrebat și mă mai întreb încă dacă prietenia
nu este expresia manifestă a unei vocații... Convocate,
verbele auxiliare ar putea spune ceva fundamental în
conturarea portretului caracterial al unei persoane: a fi
prieten, dar a avea prieteni. 

Prietenia, inclusiv cea literară, este greu de „întreţi-
nut”, de aceea atunci când există şi se manifestă ca
atare, sfidând potrivniciile, ea trebuie considerată o po-
doabă a firii umane. Dar ea se caracterizează atât prin
ceea ce reprezintă în sine, cât şi prin ceea ce nu este.
Păcatele „capitale” într-o prietenie sunt trădarea, dezin-
teresul, lipsa de afecţiune şi devotament, meschinăria,
labilitatea, ipocrizia. Din păcate, această instituţie mo-
rală prin excelenţă este în declin, simptom al degradării
continue a moravurilor. Epigramistica a consemnat, cu
pregnanţă, vulnerabilitatea acestui înălţător sentiment
uman. Antologiile de profil furnizează mostre de spirit
având ca ţintă falsa prietenie. Printre cei ce i-au intuit
resorturile psihologice şi nu numai, amintesc numele
unor redutabili epigramişti precum Sofronie Ivanovici,
Mircea Ionescu-Quintus, Constantin Nicola, Dimitrie
Jega, Ştefan Tropcea, Vasile Tacu, Mircea Trifu. Am în-
drăznit să mă pronunţ şi eu, respectând canoanele ge-

nului, prin mai multe corbigrame, din care voi cita numai
două: Nu cred să pot nici eu decide/ Când mintea ori
stihiile/ Fac duşmăniile solide,/ Lichide – prieteniile.
(Morală) și Bun de nimic, / Factice, / Eşti un a mic, /
Amice! (Lui X). Socotesc că sinonimul amic este inferior
termenului prieten, primul fiind utilizat cel mai adesea
conjunctural.

– Sunteţi prieten cu tatăl dvs.? Aş adapta puţin un
adagiu francez (Les amis de mes amis sont mes amis)
şi vă întreb: prietenii tatălui dvs. sunt şi prietenii domniei
voastre?

J. – Prietenie cu tata... greu de încadrat în reperele
acceptate. Plecând de la credința mea că prieteniile nu
sunt făcute pentru a menaja orgoliile, avem o relație
care transcende spațiul convenției bidimensionale tată-
fiu și dinamizează practica exercițiului bibliofil de zi cu
zi. În esență, „viul ou, la vârf cu plod” al tuturor
conversațiilor și întâlnirilor noastre, deși pare greu de
crezut, este dedicația, manuscrisul, documentul de is-
torie literară. Nu prea vorbim despre altceva.

Prietenii lui mi-au fost într-un anume sens prieteni,
cel mai bun exemplu fiind maestrul meu Ion Brad, că-
ruia îi aduc un omagiu și pe această cale acum, la șase
luni după ce ne-a părăsit pentru totdeauna, dar m-aș
referi și la Gabriel Țepelea și Mircea Ionescu-Quintus,
pe care nu-i pot numi prieteni, dar pe care i-am cunos-
cut bine și respect modelul lor uman. Trecând în planul
unei prietenii virtuale, poate că cel mai aproape de ci-
tatul pe care l-ați dat este genialul Tudor Mușatescu pe
care nu l-am cunoscut, fiindcă atunci când eu mă
nășteam el era deja în Câmpiile Elizee (îmi amintesc
însă cu deosebită plăcere de marea afecțiune pe care
mi-o arătau atât soția sa, tanti Kitty, cât și câinele lor,
Pongo, un superb cocker spaniel),  dar din ce am dis-
cutat cu tata, care i-a fost ca un fiu, era persoana cea
mai atinsă de fiorul spiritului din câte a cunoscut. Vă
închipuiți că vorbea așa cum scria... este de necrezut
să tăifăsuiești cu cineva care reproduce fidel limbajul
personajelor din volumul Doresc ca micili mele
rândulețe, din 1945, fiind în același timp și autorul unor
dedicații care te înmărmuresc, una chiar pe acest
volum: Această carte îmi aparține până la moartea mea.
După „aceea”, i-o dăruiesc amicului meu drag George
Corbu. Tudor Mușatescu. Era cu un an înainte de a
muri, după cum mărturisește o notă autografă a tatii. O
alta, uluitoare și ea, dar în cu totul alt registru este, și
mărturia unor sentimente pe care foarte rar le exprimi
în scris și este adresată unei actrițe evocate în jurnalul
lui Mihail Sebastian, care a jucat și la Naționalul
bucureștean și a cărei prestație, probabil, l-a dezamăgit
într-una dintre piesele sale, poate chiar Licuricii, unde
pe prima pagină citim consternați: „Domnișoarei” Mar-
gareta Papagoga, cu dispreț și repulsie. Tudor
Mușatescu. Este edificator faptul că tata are această
carte chiar de la marele dramaturg, ceea ce ne spune
că, totuși, fiind o persoană cu un pronunțat simț al
sensibilității relațiilor sociale, nu a trimis „domnișoarei”
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(ghilimelele ne trimit malițios la statutul social, la vârsta
artistei sau la resentimentele dintr-o relație) vorbele cu
pricina. Izbucnirea temperamentală rămâne însă și con-
trazice flagrant sensul cuvântului dedicație: „text scris
pentru cineva pe o carte, pe un album etc., în semn de
omagiu sau de afecțiune”, ilustrând originalitatea celui
ce-și spunea Mușcătescu, în duelul epigramatic susținut
cu tatăl meu.

Și ca să vedeți cât de neașteptat se împreunează
destinele oamenilor și se țes firele de tensiune spirituală
ale istoriei literare ca într-o rețea ce nu se supune ni-
ciunei reguli precise, ci doar hazardului responsabil de
aceste scurtcircuite, haideți să citim împreună o
dedicație a poetului Vasile Voiculescu, de pe volumul
Poezii (ediții definitive): Domnișoarei Margareta Papa-
goga sub a cărei protecție muza mea poate de-acum
dormi netulburată (de către oficiul de închiriere). Cu mii
de mulțumiri V. Voiculescu 1950, iar dedesubt acest
splendid catren: A fost în suflet, poate, foc/ Scânteia
unui scump noroc…/ ...S-a stins și vers și vis… Acum/
Închide cartea numai scrum. V.V.

Înclin a crede că domnișoara (fără ghilimele de
această dată) l-a ajutat pe marele poet în acei ani de
grea restriște să-și găsească, fie și pentru puțin timp,
liniștea locativă. O ilustrare cum nu se poate mai bună
a proverbului Pentru unii mumă, pentru alții ciumă și în
același timp o mărturie a fascinației pe care o poate
exercita cercetarea literară, ca un policier de bună cali-
tate.

Și, ca să stimulez curiozitatea și imaginația cititorilor,
adaug că memoriile lui nea Tudorică însumând mai
multe dosare ce conțin dactilogramele acestora au fost
dăruite tatii cu mult înainte de a fi publicate în volumele
7 și 8 din seria de Scrieri (1969-1990), din care au fost
expurgate episoade senzaționale constând în anecdote
și povestiri licențioase care își așteaptă cuminți rândul
la botezul tiparului pentru a da naștere unei posibile lu-
crări de fond „infern” sau „curiosa” – în limbaj bibliofil.
Citez deocamdată, cu timiditate, doar o cugetare amară
având o posibilă legătură cu ofensatoarea dedicație de
mai devreme: Cele trei mari etape ale iubirii: presenti-
mentul, sentimentul și resentimentul.

– Evocaţi-ne, domnule Senior, figura unora dintre
prietenii domniei voastre…

– Înainte de a vorbi despre prietenii-obiecte, amin-
tesc o vorbă despre cei însufleţiţi, despre oameni – nu
omit marii şi sincerii prieteni care sunt şi rămân anima-
lele –, reproducând în original, un gând al fabulistului
francez Florian: À quoi bon tant d’amis? Un seul suffit
quand il vous aime!

Rămânând în acelaşi areal cultural, nu pot elogia în-
deajuns maxima hugoliană potrivit căreia Cărţile sunt
prieteni reci, dar siguri!, cu toată tenta ei de mizantropie.
Cărţile nu sunt, totuși, prieteni necuvântători, precum
animalele, pentru că ele sunt alcătuite din cuvinte care
ne vorbesc şi atunci când tac, lectura presupunând un
act participativ, un dialog, totuși, pe care nu-l poţi realiza

decât în compania unui prieten. În ce mă priveşte, nu
am doi, trei sau mai mulţi prieteni de acest fel, ci numai
unul, mai exact una şi incomparabilă prietenă: biblio-
teca. Ea mă apără, oferindu-mi adăpostul unei cetăţi
inexpugnabile. De va fi existând fericire, atunci ea şi
numai ea mi-a oferit reţeta acesteia. În ea îmi întâlnesc
marii și puținii prieteni ce și-au lăsat numele pe nemu-
ritoarele lor cărți.

– Ştiu că prietenii dvs., domnule Junior, stau în raf-
turi! Vorbiţi-ne, rogu-vă, de doi-trei preferaţi!

– Marii mei prieteni, sau mentori dacă vreți, au fost
Ion Brad, Geo Dumitrescu și Pericle Martinescu. I-am
evocat pe larg în cărțile pe care le-ați menționat și i-am
cunoscut urmând un triunghi imaginar în ordinea de mai
sus, fiecare trimițându-mă la următorul pentru ce alt-
ceva decât să îmi scrie o dedicație pe un volum de de-
mult. Să știți că am și mulți prieteni în viață, cum ar fi
distinșii oameni de cultură – doamna Georgeta Filitti și
domnii Valeriu Râpeanu, Aurel Rău, Ion Vlad, Titus
Vîjeu, asta pentru a nu numi decât câțiva, ei fiind și
apropiați sfătuitori și susținători ai mei într-ale bibliofiliei.
Se cuvine să amintesc că pe toți aceștia i-am cunoscut,
cum altfel, tot prin grija părintească a lui Ion Brad, în
marea sa generozitate cum este cea a adevăraților
învățători care, așa cum spunea Nikos Kazantzakis,
sunt aceia care se folosesc pe ei înșiși ca poduri peste
care își invită elevii să treacă; apoi, facilitând trecerea
acestora, prăbușindu-se cu bucurie, îi încurajează să le
creeze pe ale lor.

La loc de cinste în rafturile bibliotecii mele, prin co-
morile pe care le am de la ei, stau alți doi mari prieteni
ai mei. Se cuvine să proiectez pe ecranul recunoștinței
aceste două figuri providențiale pentru formarea și de-
venirea mea bibliofilă: așadar, îi pomenesc cu emoție
pe Constantin Pappia și Simion Mihuță. Constantin
Pappia, alintat cu tandrețe conu’ Dinu, al cărui fiu am
devenit prin adopție spirituală, el neavând urmași, era
un personaj matein de o distincție misterioasă cum rar
se poate întâlni, întruchiparea cunoscătorului rafinat a
cărui iubire pentru propriile cărți o regăsim antitetic în
descrierea enciclopedistului d’Alembert care făcea ur-
mătoarea remarcă: Dragostea pentru cărți, când nu
este călăuzită de filozofie și de un spirit luminat, este
una dintre pasiunile cele mai ridicole. El a avut rolul de
a mă translata în universul, criptat până atunci, al legă-
turii decorate de carte în care evolua cu o naturalețe ui-
mitoare. Era o încântare să-l asculți cum, sub vraja unui
exemplar unic legat de Canape, Knoll, Aussourd sau
Mercier, un om tăcut și retractil începea să comunice și
făcea dovada unei extraordinare erudiții. Mă și mir că a
acceptat publicarea unui articol despre tezaurul biblio-
tecii sale, scris cu mult meșteșug de alt prieten al fami-
liei noastre, Gheorghe Buluță (articol apărut întâi în
revista Biblioteca Bucureștilor și reluat apoi în revista
Plural a ICR). Și pentru că sunt la ceasul destăinuirilor,
vă dezvălui că cea mai mare parte din aceste neste-
mate se află acum în colecția mea conform dorinței sale
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testamentare duse la îndeplinire de fratele său Alexan-
dru și de soția sa Elena care și ei, la rândul lor, m-au
îndrăgit ca pe copilul lor. Am trăit o poveste ce pare din
alt veac și în multe ceasuri de zăbavă pe claviatura me-
moriei revăd cu ochii sufletului aceste plăsmuiri lumi-
noase, providențiale pentru destinul meu bibliofil.

Apoi anticarul suprem Simion Mihuță al cărui ucenic
am avut privilegiul să fiu și la care m-a dus tata atunci
când a constatat că mi s-au aprins călcâiele după pri-
mele cărți rare. Era un adevărat fenomen, în ciuda
instrucției modeste, avea un simț aproape supranatural
în aprecierea cărților, fie că era vorba de un incunabul,
de o carte cu gravuri în metal din secolul XVII în limba
germană, de o ediţie elzeviriană de secol XVII în latină
sau de un manuscris al unui mare savant român inter-
belic. Având acces la rezultatele licitațiilor desfășurate
în marile capitale europene, am avut ocazia să mă con-
ving de nenumărate ori de această abilitate taumatur-
gică. Pur şi simplu, cartea, documentul îi dezvăluiau
valoarea, îi cântau prețul! De aceea, poate, devenea
brusc iritat când, cu candoarea specifică tinereții, îl în-
trebam cât face o carte sau dacă un preț e prea mare
și-mi răspundea sibilinic: „Prețul îl face mușteriul”, „Azi
e mult, mâine nu mai e mult” sau „Dacă se găsește ci-
neva să-ți deie cât ai cerut înseamnă că face”. Am fost
un apropiat al său până în ziua când a trecut la cele
veșnice și mă gândesc cu infinită recunoștință și
afecțiune la autodidactul care devenise o veritabilă
instituție a cărții, în bună măsură și grație
incandescenței spirituale datorate personalităților pe
care, în virtutea meseriei, a avut șansa să le cunoască
după aducerea sa în București ca ucenic librar dintr-un
sat de lângă Caransebeș de unchiul său, librarul și an-
ticarul Ioan Cărăbaș: Tudor Vianu, G. Călinescu, Ion
Barbu și alții. Merită să citez aici formidabila dedicație
a unei alte legende a anticariatului bucureștean, Radu
Berceanu, care pe prima pagină din lucrarea Universul
cărților de Albert Flocon, pe care a tradus-o cu măiestrie
în 1976, îi scria Lui Simion Mihuț, acest „Univers al
cărților” în care a trăit o viață întreagă, în care l-am cu-
noscut, stimat și în care sperăm să ne sfârșim zilele.
Stima și dragostea tălmăcitorului, Radu Berceanu
10.XI.76. Rar poți vedea o mărturie mai zguduitoare a
unei pasiuni care, prin intensitate, să însoțească purtă-
torii acesteia până în clipa de pe urmă! O adevărată
invocație către zeii cărților!

În paranteză fie spus, tata a fost în preajma altui bi-
jutier al comerțului clandestin de carte în plină dictatură,
Radu A. Sterescu, de care l-a legat o trainică prietenie
până la moartea acestuia. Singurul interviu cu acest ce-
lebru anticar este datorat tatii, fiind publicat în revista
Ramuri pe când aceasta se afla sub conducerea lui
Marin Sorescu. De altfel, tata a vorbit și la înmormânta-
rea sa, alături de Ioan Alexandru și Lucian Stanciu, unul
dintre „locotenenții” acestuia. 

Foarte mulți oameni de cultură au beneficiat de ser-
viciile acestui faimos anticar particular. Nu numai inte-

lectualii români, ci și străinii îl frecventau cu folos. Pen-
tru atașatul cultural american Ernest H. Latham Jr.,
Radu Sterescu, care „în anii ’80 ținea, la negru, un an-
ticariat în micul său apartament de la parterul unei clă-
diri pe lângă Bulevardul 1 Mai”, „rămâne în mintea mea
unul dintre marii eroi – poate mai bine zis antieroi – ai
Războiului Rece. Multe biblioteci din Statele Unite, in-
clusiv a mea, au fost îmbogățite prin străduința lui” (Ma-
gazin Istoric, anul LI – serie nouă – nr. 4 (613), aprilie
2018, p. 34). 

Cum se vede, tată și fiu, fiecare și-a avut anticarul
său! Ambii au pus cărămizi solide, indestructibile la te-
melia însemnatelor noastre biblioteci.

– Revenim la vorbele profesorului Eugen Simion: nu
vi se pare că sunteţi cam demodat cu acest cult pentru
valorile spiritului, azi, când la modă e să dai în tot ce e
valoare (de la miturile fundamentale ale românilor la
Eminescu), când e chiar politically incorrect să vor-
beşti de valorile naţionale?

S. – „Corectitudinea politică” la care, într-o vreme nu
prea îndepărtată, s-a apelat ca la un instrument de di-
minuare a valorilor naţionale şi de conformare şi supu-
nere unor comandamente de aiurea, a făcut şi mai
poate face mult rău tocmai pentru că se crede a fi pe
placul mondialiştilor, al globaliştilor à outrance. Cei ce
au îndrăznit să nege valorile naţionale vor purta pururea
stigmatul acţiunii lor denigratoare, nesăbuite.

Concluzia ce se degajă ar fi că suferim de micşorism
(numele real al complexului de inferioritate), mizerabi-
liada tinzând să devină epopeea de facto a neamului.
Dacă am spune că batjocorismul (mai ales cel auto)
este noua religie, avem tabloul complet al marasmului
înconjurător care a ajuns să constituie mediul nostru
ambiant.

Precum se ştie, elitele au fost dintotdeauna un factor
coagulant într-o societate, iar în cultură au acţionat ca
veritabili lampadofori. Falşilor (deci, autoproclamaţilor)
elitişti le-aș aminti vorbele cu miez ce urmează: „Corec-
titudinea politică te obligă să nu te speli fiindcă le ştir-
beşti păduchilor dreptul la existenţă” (Vasile Ghica) şi,
mai apăsat, gândul ferm al unui laureat Nobel: „Corec-
titudinea politică este duşmanul libertăţii, deoarece ea
respinge cinstea şi autenticitatea. Trebuie s-o înfruntăm,
deoarece este o falsificare a adevărului” (Mario Vargas
Llosa).

Socotesc de aceea că sintagma corectitudinea poli-
tică nu poate fi aşezată decât între ghilimele.

– Mai întâi, o mică precizare pentru cititori – Seniorul
e născut la 17 august, Juniorul la 1 aprilie. Deci: zodia
Leu are în comun cu zodia Berbec pasiunea și senzua-
litatea – zic cititorii în stele. Eu adaug, în ceea ce vă pri-
veşte, şi „boala” care începe cu „biblio-”. Lăsând la o
parte că rimează cu „corb”, acest „morb” e cumva ere-
ditar?

S. – Nu vă înșelaţi câtuşi de puţin. Din moment ce
aţi constatat elementul de legătură osmotică, totul în-
cepe să se lege – și să ne lege temeinic.
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– Îmi vine să vă întreb, domnule Junior, nu ce căuta
neamţul în Bulgaria, precum nenea Iancu, ci ce caută
un matematician în bibliofilie.

– Voi începe cu o epigramă a tatii care deslușește
relațiile astrale dintre aceste zodii „animaliere” (vorba
lui Emil Brumaru): Și destinul, dragii mei,/ Este uneori
zevzec/ A permis ca din doi lei/ Să se nască un berbec.
Pentru că, amănunt semnificativ, părinții mei sunt și par-
teneri de zodie.

Putem vorbi de o ereditate bibliofilă tardivă, pentru
că pătrunderea mea în acest spațiu magic îmi aduce
aminte de o formulare antologică dintr-o dedicație a lui
Paul Goma pe primul său volum, Camera de alături, din
1968: Dnei Maria Bănulescu, D-lui Ștefan Bănulescu,
acest debut împleticit. paul goma, 8 august 1968, întru-
cât până la 22 de ani, în materie de bibliofilie, am fost
în ipostaza de increat, ceea ce este incredibil, ținând
cont de faptul că am crescut într-o casă în care mirosea
a carte rară precum în biserică a tămâie, dar bine că în
cele din urmă s-au milostivit cerurile de mine și am
ajuns să trăiesc acest fantastic dat. Spun fantastic fiind-
că „nu știu alții cum sunt”, dar pe mine mă străbate un
frison metafizic de mare intensitate la atingerea unei
cărți sau a unui manuscris care a trecut prin mâinile lui
Eminescu, Caragiale, Delavrancea, Mateiu Caragiale
sau Nae Ionescu, Cioran, Eliade. E greu de explicat...
Ca și rătăcirile unui matematician în bibliofilie și pentru
că ați adus aminte de matematică, transcriu cu pioasă
amintire una dintre multele dedicații pe care profesorul
Solomon Marcus mi le-a dat de-a lungul timpului, cea
de pe tratatul de Analiză Matematică din 1971: Colegu-
lui meu mai tânăr George Corbu Jr. cu același drag de
matematică. Solomon Marcus 13.03.2012, și sentimen-
tala caracterizare, plină de emoție, pe care a făcut-o
Dan Barbilian (nu Ion Barbu de această dată), bunului
său prieten Al. Rosetti pe volumul Notă asupra lucrărilor
științifice din 1940: Lui Alexandru Rosetti, școlarului de
altădată și savantului de astăzi. D. Barbilian 3.5.1940.

Nu cred că există o anume formare care să te cali-
fice pentru a deveni bibliofil, singurele virtuți călăuzi-
toare fiind pasiunea și priceperea, dar aceasta din urmă
nu o poți dobândi decât printr-o trudă agonică, epui-
zantă și în zeci de ani de mistuire continuă pe acest rug
veșnic aprins. Altfel spus, așa cum afirma mereu gran-
diosul anticar Simion Mihuță, trebuie să-ți treacă prin
mâini vagoane de cărți. Acestea nu se pot întâmpla
dacă bibliofilul nu are și o mare anduranță, fiindcă în fie-
care săptămână au loc în Europa și în țară zeci de
licitații de cărți, manuscrise, autografe, dedicații… mii
de piese săptămânal. Concentrează-te, fă o selecție,
evaluează mental pe baza descrierii din catalog, trimite
e-mail pentru participare (însoțit de scrisoarea de boni-
tate bancară; în treacăt fie spus, acum, după mai bine
de zece ani în care mi-am adjudecat o mulțime de cărți
sau manuscrise la licitații organizate de marile case din
Europa este suficient să trimit un simplu e-mail, dar re-
numele se câștigă în timp) și solicită eventual fotografii,

răspunde la telefon în ziua și la ora când se licitează
piesa, plătește și, în fine, recuperează, personal, prin
cunoștințe (cărora le rămâi pe veci recunoscător pentru
vocația de curier cultural) sau prin poștă (cu emoțiile
aferente) lotul adjudecat! În consecință, așa cum arată
aceste sinusoide, de cele mai multe ori, prețul nu re-
flectă decât parțial efortul depus pentru a intra în pose-
sia unei cărți sau scrisori, ca să nu mai vorbim de
încărcătura emoțională și de conversia celei mai
prețioase resurse care nu mai poate fi redobândită: tim-
pul. În plus, această pasiune are și o funcție vital ree-
nergizantă, deoarece atunci când ești epuizat mental
după chinuitoare încercări cotidiene, speranța că desti-
nul îți va scoate în cale săptămânile viitoare o piesă de-
osebită te face să îți descoperi disponibilități nebănuite.
Nu pot încheia acest răspuns fără o constatare
esențială aparținând eruditului Christian Galantaris
care, în celebrul său Manuel de bibliophilie, tipărit la
Paris în 1997 în 999 de exemplare plus câteva marcate
A-Z și H.C. pentru prietenii autorului și editorului, afirma
că „Nu există bibliofil în vârstă de douăzeci de ani... A
iubi cărțile vechi ca și cum ai gusta vinurile vechi este
un semn de maturitate” și completează cu un citat din
Charles Nodier „O bibliotecă de lux este haremul bătrâ-
nilor”. Și, fără a transcrie în original dedicația care mă
onorează: Pour George Corbu qui, à l’autre extrémité
de l’Europe, n’a pas laissé échapper un événement
pourtant minuscule: la publication de cet ouvrage. Avec
mille compliments pour son goût, sa vigilance, et des
sentiments bibliophiliques confraternels très sincères.
Chr. Galantaris Paris, 13 juin 2018.

– Stimate domnule George Corbu Senior, că tot vor-
bim despre familie, de câte ori v-a… tradus soţia?

– Am trăit să primesc şi o asemenea întrebare, pe
care nu putea să o pună decât o persoană aparţinând
sexului complementar. Dacă însă întrebarea priveşte,
cum cred, familia de spirite şi cum profesiunea soţiei
mele este într-adevăr cea de traducătoare, atunci tre-
buie să spun că „traducerile” ei sunt de tot puţine. Dar
nu am suferit şi nu sufăr din această pricină. Sunt bu-
curos însă că, împreună cu distinsul şi regretatul ei tată,
poetul bulgar Nikolai Zidarov, a servit exemplar cultura
română, poezia îndeosebi, traducându-i pe cei mai va-
loroşi poeţi din toate timpurile, reuniți în primăvara lui
1989 într-o admirabilă antologie a poeziei române
(470  de pagini) cu titlul Korabi na slanţeto (Corăbiile
soarelui).

– Apropo de tradus, stimate domnule George Corbu
Junior, mi-aţi relatat mai de mult o butadă, v-aş ruga să
o redaţi şi pentru cititorii noştri!

– Eram cu părinții în vacanță, cândva prin anii ’80,
la Casa de creație a Uniunii Scriitorilor de la Valea Vi-
nului, în munții Rodnei și la un moment dat marele dra-
maturg Paul Everac a întrebat-o pe mama, făcând cu
haru-i cunoscut o aluzie savuroasă la profesia ei de tra-
ducător și translator: „Doamna Corbu, acest băiat nu
este născut dintr-o traducere, nu-i așa?”
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– Care sunt perspectivele bibliotecii într-un viitor mai
mult sau mai puţin apropiat? Mă refer la instituţie, căci
bibliotecile de prin casele oamenilor au cam dispărut
(parcă nici mobila respectivă nu se mai produce). 

S. – În finalul eseului meu Biblioteca, un mod de a fi
scriam: Biblioteca a fost, este şi rămâne apoteoză a ge-
niului uman aflat in competiţie cu el însuşi (revista Bi-
blioteca, Serie nouă, X, nr. 1, 1999, p. 21). Ea nu va
dispărea decât odată cu omul, ceea ce nu poate fi ac-
ceptat nici ca probabilitate. Cât despre bibliotecile per-
sonale (private), indiferent de forma şi de mărimea lor,
este bine să ne amintim de ceea ce spunea Cicero: „O
casă fără bibliotecă este ca un corp fără suflet”.

Sunt bibliofil! – cu sensul originar de iubitor al cărţii
– ar trebui să fie sau să devină deviza tuturor celor ce-şi
recunosc sau afirmă apartenenţa la umanitate. Nu am
în vedere, desigur, conceptul de „bibliofilie pentru toți”
lansat, sunt mulți ani de-atunci, de un alt prieten al fa-
miliei noastre, Romulus Vulpescu.

J. – Îngăduiți-mi să intervin, fiindcă a fost amintit
eminentul cunoscător al literaturii franceze medievale
Romulus Vulpescu și să citez o dedicație pe o superbă
ediție bilingvă Poezii (Balade, Cântece, Carole, La-
mente, Rondeluri) de Charles d’Orléans, alcătuită de el
în 1975: Domnului George Corbu junior – colecționar
de carte rară – mulțumirile unui autor bucuros că-i băgat
în seamă. Romulus Vulpescu, 13 Decembrie 2003.

– Dar perspectivele bibliofiliei? Ce va mai colecţiona
un bibliofil din era comunicării electronice, domnule Ju-
nior?

– Viitorul bibliofiliei este strălucit prin ramurile ce pro-
babil nu se vor usca niciodată: dedicația, legătura de-
corată și cartea ilustrată. Iată ce spunea Michel
Vaucaire în cartea La bibliophilie din 1970: „Bijuteria
perfectă a bibliofilului ar fi deci cartea care ar alătura in-
teresului literar, frumusețea și raritatea”. Și pentru că a
venit vorba de această carte, voi stărui transcriind cele
două dedicații surpriză de pe pagina de titlu: Prietenului
Gh. Buluță, o caldă amintire din Paris. Dan Simonescu
26 iunie 1977 și Lui George G. Corbu, acum această
carte din inimă primită și dăruită. Cu solidaritatea de
breaslă a lui Gheorghe Buluță. 22.03.2004. Un traseu
afectiv reconstituit între doi prieteni ai familiei noastre și
îndrumători ai mei pe acest drum, trecuți amândoi în
altă lume: marele savant Dan Simonescu şi discipolul
său Gheorghe Buluță, evocat mai sus și care, ca un bi-
bliofil ce se respecta, a ștampilat pe aceeași pagină ex-
librisul său simbolic în care personaje extrase parcă din
gravurile incunabulelor se odihnesc la umbra unui
copac pe ale cărui crengi sunt marcate literele alfabe-
tului. În ce privește scrisoarea și manuscrisul, pare des-
tul de ciudat să colecționeze cineva e-mailuri printate,
nu credeți? Chiar trimise de personaje ilustre. Consider
că mare parte din valoarea scrierii olografe a unei
personalități derivă din faptul că, așa cum spunea Um-
berto Eco, „putem considera scrisul ca pe o prelungire
a mâinii. În acest sens el este aproape biologic. E o teh-

nologie de comunicare direct legată de corp”. Așadar,
trepidația frenetică a ideii este amplificată de scris, care
poate reda, la extrem, și dispoziția emoțională a auto-
rului. Vom continua să explorăm cu fervoare vremurile
când, preluând titlul unei rubrici a doamnei Georgeta Fi-
litti din revista Magazin Istoric, oamenii își  trimiteau scri-
sori. Nemaivorbind de faptul că genul epistolar, căzând
victimă revoluției comunicării, a determinat implicit o ra-
portare a numărului pieselor manuscrise la acest mo-
ment T0, generându-le acestora o valoare ascendentă.
Au trecut douăzeci de ani de când Jean Claude Carrière
afirma în volumul de convorbiri cu Umberto Eco mode-
rate de Jean-Philippe de Tonnac din care l-am citat mai
sus și pe marele scriitor italian: „Dacă obiceiul
corespondenței manuscrise se pierde, mai multe profe-
siuni vor dispărea cu totul: grafologi, scribi publici,
colecționari și negustori de autografe…”, și, cel puțin în
ceea ce privește piața manuscriselor și autografelor, nu
se întrevede vreo confirmare. La licitațiile internaționale
o dedicație a lui Verlaine sau Balzac ori o scrisoare a
lui Proust au o cotă care excede în multe cazuri valoa-
rea de atunci. Este adevărat că la scara istoriei două
decenii sunt o perioadă neglijabilă, dar evoluția de
etapă obligă la prudență. În plus, dedicația scrisă de
mână, deși până într-un punct destinul ei se configu-
rează simbiotic cu cel al cărții tipărite, îi va supraviețui
acesteia fiindcă, presupunând prin absurd că nu s-ar
mai tipări deloc cărți, ce ar putea opri oamenii să dea
dedicații pe cele deja existente, scrise de ei sau nu, sau
pe variante ieșite din imprimantă? Un exemplu elocvent
este constituit de sutele de volume pe care marii mei
prieteni Ion Brad și Pericle Marinescu mi le-au dedicat,
deși nu erau scrise de ei, ci fuseseră la rândul lor primite
cu dedicație de la autori. 

Pentru a sublinia cele de mai sus voi cita în original,
cu aceleași calde sentimente, dedicația în care prietenul
meu, marele bibliofil Michel Wittock, fondatorul bibliote-
cii din Bruxelles care-i poartă numele, evocat pe larg de
mine în Comorile unui prieten tânăr, îmi relata povestea
legării cărții L’amour enseveli din 1985, de Fernando Ar-
rabal, cu două gravuri de Julius Baltazar, exemplarul
numărul 39 din cele 65 cât a avut toată ediția, semnat
de autor și ilustrator, care pe pagina de titlu conține
două acuarele originale ale artistului și două dedicații
pentru Michel Wittock, una a autorului și cealaltă a
des enatorului: Cette reliure a été commandée à Jean
Paul et Colette Miguet pour moi-même, après que Ju-
lius Baltazar et son complice Fernando Arrabal m’ava-
ient dédicacé l’exemplaire. C’est avec émotion et un
réel plaisir que je retrouve ce livre dans la bibliothèque
de mon ami George. Bruxelles le 16.III.2016. 

– Domnule Senior, prin secolul al XIX-lea, Grigore
Alexandrescu zicea că „E prea bun pentru fabuli veacul
în care trăim”. Epigrama cărui veac i s-ar potrivi? Sub-
scrieţi celebrului vers bacovian: „o, ţară tristă plină de
humor”? Care este „personajul” preferat din lungul şir
al ţintelor epigramistului George Corbu?
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– Voi răspunde succint celor trei aspecte încorporate
în întrebarea dvs. Secolul XX este secolul epigramei, la
români, chiar dacă scriptic specia se manifestase, în
perimetrul literar, de pe la jumătatea secolului al
XIX-lea. Dar, după 1900 şi apoi de-a lungul întregului
veac se înregistrează sub raport tipografic un avânt fără
precedent al tipăriturilor de gen, între care şi un număr
de antologii care au fixat în conştiinţa publicului feno-
menul: Epigramiştii noştri (1914), de Sofronie Ivanovici;
Antologia Epigramei româneşti (ed. I, 1933; ed. a II-a,
1934) de A.C. Calotescu-Neicu şi N. Crevedia; Dansul
săbiilor (1975) , de Ion Arieşeanu şi Ion Velican; Epigra-
mişti români de ieri şi de azi (1979), de Mircea Trifu (co-
ordonator), Dumitru Munteanu, Giuseppe Navarra şi
George Zarafu; Epigrame alese (1993), de Giuseppe
Navarra; Buturuga mică. Antologie a epigramei româ-
neşti de pretutindeni (Chişinău, 1993), de Efim Tarla-
pan; O antologie a epigramei româneşti actuale (1999),
de Petru Poantă şi Ioan Pop. Pentru a nu mai pune la
socoteală o seamă de dicţionare și culegeri editate de
Clubul epigramiştilor „Cincinat Pavelescu” din Bucu-
reşti. La acestea trebuie adăugat numărul considerabil
de volume personale tipărite de-a lungul şi de-a latul
ţării, însumând peste 2000 de titluri, toate existând în
biblioteca mea de specialitate, în covârșitoarea lor ma-
joritate cu dedicații. Un ghid indispensabil în materie
este impunătoarea lucrare a doamnei Elis Râpeanu
Epigrama în literatura română, la origine teză de doc-
torat susținută la 18 octombrie 1999 și publicată în anul
2001 (592 p). Încununare și prim triumf al genului a fost
apariția revistei Epigrama (dec. 1938-dec. 1943), intitu-
lată buletin lunar al epigramei românești,  publicație sin-
gulară la noi, avându-l ca director pe umoristul și
epigramistul Virgiliu Slăvescu (seria nouă a revistei, cu
apariție trimestrială însă, înregistrează, din 1993 până
la data acestui interviu, 88 de numere). Al doilea triumf:
„instituționalizarea” epigramei prin crearea Uniunii
Epigramiștilor din România (10 august 1990).

În privința mult citatei expresii bacoviene, atât de ex-
presivă, poate și unde este de aflat într-un vers oximo-
ronic, aș face observația că ea i se potrivește ca o
mănușă melancolicului, contestatarului ordinii bur-
gheze, maestrului tablourilor sumbre, de plumb, în fine,
„întristatului” congenital Bacovia. Dar cred că ar trebui
reprodusă integral poezia de numai două strofe Cu voi
... care o conține, în strofa a doua. Primul catren sună
astfel: Mai bine singuratic și uitat/ Pierdut să te retragi
nepăsător/ În țara asta plină de humor,/ Mai bine singu-
ratic și uitat. După această amară autodefinire a poetu-
lui însuși și conduita pe care și-o prescrie, urmează cea
de-a doua strofă, finală, în care intervine generalizarea,
poetul revendicându-și, indirect, genialitatea într-un cli-
mat de copleșitoare tristețe, cu toate că accentul se de-
plasează în întregime către țară. Să fie o întâmplare că
și alt poet moldovean, Samuel – Samy Rosenstock și-a
ales un pseudonim care trimitea, în mod subtil, la
aceeași deprimantă realitate: Tristan Tzara (Trist – în –

țară)? Iată catrenul în chestiune: – O genii întristate
[s.n.] care mor/ În cerc barbar și fără sentiment, –/ Prin
asta ești celebră-n Orient,/ O, țară tristă, plină de
humor... În pronunția curentă, virgula dintre o și țară nu
pare a fi marcată, sintagma fiind percepută ca o definiție
a țării. Se mai poate glosa pe marginea acestui vers ce-
lebru, dar, deocamdată, subscriind parțial sentinței ba-
coviene, subliniez faptul, deloc banal, că la el umor este
precedat de h, așa cum pledează etimologia cuvântu-
lui.

Referitor la ținta/țintele epigramelor mele, am înce-
put și continui și astăzi să fac „haz de necazul numelui”,
fabula lui La Fontaine fiind punctul de plecare, într-un
demers constant de autocunoaștere. Mă introspectez
în permanență, cu ajutorul epigramei, apelând la autoi-
ronie, sondându-mi pe cât îmi stă în putință caracterul.

– Este epigrama o specie literară sau (încă)
„umblă-n zdrenţe”? Cum aţi defini-o în proză? 

– Ține de domeniul evidenței faptul că epigrama
este un gen distinct de literatură. Nu este hazardat s-o
învestim chiar cu atributele unui gen literar autonom dis-
juns din cel liric, evoluția ei istorică, de la Martial,
strămoșul nostru latin, clasic al literaturii universale, tra-
dus admirabil (și aproape integral) în românește de
poetul și epigramistul clasic Tudor Măinescu, în 1961,
până la marii noștri clasici Cincinat și Păstorel învede-
rând acest fapt de istorie literară. Dacă va fi acceptată
propunerea lui Adrian Marino de completare a genurilor
literare cu genul comic, atunci nu poate fi nicio îndoială
că epigrama își va ocupa locul de drept și între granițele
acestui nou gen. Definiției clasice din istoriile și
dicționarele literare este greu să-i mai adaugi ceva. Cu
toate acestea, în eseurile ce i-am dedicat de-a lungul
anilor am elaborat, fără să fi urmărit acest lucru, câteva
definiții personale precum: 1) Epigrama este un text
(evident, mini) care, pornind de la un pretext si utilizând
un subtext, se ivește într-un anumit context. 2) Farme-
cul unei epigrame constă tocmai în faptul că ea este o
instituție a surprizei. 3) ... trebuie remarcată încă forța
de seducție și fascinația pe care o exercită această
sprințară vietate literară în contemporaneitate. Nu pot
lăsa de o parte o definiție ce mi-a fost inspirată de o
emisiune de televiziune, pe care, deși am exprimat-o
inițial în proză, am trecut-o în versuri, părându-mi-se
demnă de un asemenea veșmânt: Dragii mei, acesta
este/ Adevăru-adevărat:/ Epigrama e-o poveste/ Cu
final neașteptat.

– Cât de serioasă este epigrama? (Mie mi se pare
că-i ceva de râsu’-plânsu’.) Dar epigramistul? 

– Pentru a discuta serios, dar nu pedant, despre
acest subiect, voi confecționa, cu oarecare aproximație
un silogism și încep prin a spune că există două noțiuni
estetice fundamentale: comicul și tragicul. Umorul este
una dintre formele de manifestare a categoriei estetice
a comicului. Umorul și ironia sunt, însă, calități
nedezmințite ale inteligenței. Or, epigrama n-a încetat
de a fi percepută, definită chiar, drept un zâmbet al
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inteligenței.
În ce mă privește, nu-mi place expresia râsu’-

plânsu’, cu toate că poate fi invocată în cazul de față.
Prefer să nu vă spun motivul pentru care nu o accept.

– Vă respect opţiunea, dar vă întreb: ce-ţi trebuie să
fii epigramist?

– În primul volum din seria Corbigramelor (1995) am
reprodus un decalog al epigramistului, compus cu două
decenii mai devreme. Un exercițiu similar a întreprins și
umoristul și epigramistul Mircea Trifu (a se vedea volu-
mul acestuia Epigramma, 1976). Cum însă îmi cereți să
numesc câteva dintre exigențele pe care le reclamă
această străveche artă, mă încumet să indic unele din-
tre ele, fără pretenția de a le enumera pe toate: ţinută
etică impecabilă, capacitate de improvizație, simț al
umorului, spirit de observație, spirit de fairplay (nu doar
în duelul epigramatic), talent și iarăși talent, cu alte cu-
vinte înzestrarea ce se cere oricărui scriitor (poet). Și
încă... Dacă, poate, n-am fost destul de convingător,
atunci, cum în cazul epigramistului avem de-a face cu
un umorist, apelez la aserțiunea filosofului și eseistului
Emil Cioran pentru a evidenția rolul și, de ce nu, misiu-
nea socială a unui astfel de autor: „Trăim cu toții în
eroare, exceptându-i pe umoriști. Doar ei au priceput,
în joacă parcă, zădărnicia a tot ce e serios și chiar a tot
ce e frivol”.

– Mă întorc către Junior: ce-ţi trebuie să fii colecţio-
nar?

– Ce anume împinge pe cineva să strângă obiecte
de artă, fie că ele sunt tablouri, sculpturi, porțelanuri sau

mobile? A defini o persoană prin prisma unui singur obi-
cei poate fi de multe ori irelevant, ba chiar riscant; nu
însă și în cazul colecționarilor de artă pentru care
această nobilă patimă devine o emblematică trăsătură
de caracter, depășind prin apropierea de valorile perene
ale civilizației limitele unui simplu hobby. De fapt,
această comunicare a iubitorilor de artă cu geniul crea-
tor al artistului se realizează „sub pecetea tainei” pe
care o naște ideea de frumos. Nu degeaba Platon spu-
nea în dialogul Banchetul: „Căci dacă viața merită prin
ceva s-o trăiască omul, numai pentru acela merită care
ajunge să contemple frumusețea însăși”. Merită
evidențiat prin ce se deosebește un bibliofil de ceilalți
colecționari de obiecte de artă. Cine s-ar putea entu-
ziasma în fața unei polițe pe care își dorm somnul ne-
atingerii câteva duzini de cotoare? Spre deosebire de
tablouri, de exemplu, care comunică imediat febra es-
tetică, o carte bibliofilă într-o bibliotecă are, la o primă
privire, sensurile încifrate. Pentru a avea acces la
înțelesurile sale e nevoie în primul rând de gesturi
atente, fiindcă o manevră greșită îi poate deteriora ire-
mediabil legătura, iar o atingere fără a avea mâinile cu-
rate poate lăsa urme ce nu mai pot fi șterse. O carte
rară, chiar purtând veșmintele de gală ale unei legături
de artă, este mult mai puțin accesibilă la nivelul
simțurilor, fiind necesar un mare rafinament intelectual
în aprecierea sa. Particularizând acum la diferența din-
tre un colecționar de carte și un bibliofil, dacă ar fi să
teoretizăm, mi se pare fundamentală și anume că pen-
tru a fi colecționar sau tezaurizator nu este necesar a fi
pasionat sau priceput. Ideea de colecționar ne duce mai
mult cu gândul spre o investiție ce nu presupune ne-
apărat sentiment ca la bibliofil, care-și iubește, spu-
neam undeva, aproape fizic piesele de a căror existență
se leagă indisolubil viața sa de zi cu zi. Cu alte cuvinte,
așa cum spuneam și mai devreme, de multe ori, prețul
plătit pentru o piesă bibliofilă nu acoperă nici măcar
parțial trepidația afectivă ce precede achiziția ei. Există
colecționari care dau o comandă unor anticari, la gă-
sirea cărții plătesc prețul cerut și aventura s-a încheiat,
iar emoția se transferă în așteptarea următoarei cărți.
Nu asta înțeleg eu prin bibliofilie, ci mai degrabă așa
cum suferința e necesară pentru tămăduirea unor boli,
tot așa sacrificiile făcute pentru procurarea unei cărți ți-o
vor apropia și mai mult și vor stinge patima, însă pentru
foarte scurt timp.

– Stimate domnule Senior, vă provoc la un ping-
pong intervievistic. Nu vă amăgiţi – doar întrebările sunt
scurte!

București sau Târgoviște? (locul nașterii) 
– Hélas, București!
– Epigramist sau bibliolog?     
– Epigramist și bibliofil.
– Ioan Bianu sau Dan Simonescu? 
– Înlocuiți conjuncția sau cu şi.
– Urmuz sau Caragiale?
– Idem, dar cu inversarea locurilor, trecându-l primul
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pe Caragiale.
– Cincinat Pavelescu sau Păstorel? 
– Ambii sunt corifei ai epigramei naționale, marii ei

clasici.
– Râsul sau bâta? 
– Râsul și stilizarea acestuia, surâsul.
– Sonetul sau rondelul? 
– Ambele, cu o reverență pentru sonet.
– USR sau USM? 
– Ambele, ca fiind părți ale unui întreg spiritual.
– Pelicanul sau babiţa? 
– Să-l întrebăm pe Urmuz! Dacă lucrul se dovedește

dificil, atunci să mergem în Deltă.
– Am uitat că am în faţă un maestru al conciziei, deci

răspunsurile s-au dovedit la fel de scurte ca întrebările!
Stimate domnule Junior, pentru domnia voastră am un
exerciţiu de imaginaţie la care ţin mult, dar pe care nu
l-am propus până acum decât unor scriitori, niciodată
unui matematician! Există un text celebru al lui Lovi-
nescu despre cele cinci ursitoare care s-au adunat în
jurul leagănului lui Sadoveanu spre a-i meni destinul.
Ce or fi menit ursitoarele venite la pătuţul micuţului
Ge orge în acea primă zi de prier a anului 1972?

– Dacă ar fi să ne situăm pe tărâmul magic evocat
de învățatul Romulus Vulcănescu în tratatul Mitologie
română din 1985, pe care a scris o caldă dedicație fa-
miliei noastre: Domnilor George Corbu = 2 (senior și ju-
nior) și Doamnei Paulina Corbu – omagiul cordial al
autorului (cu părerea de rău că această primă ediție e
plină de greșeli de tipar), Romulus Vulcănescu post fes-
tum al apariției 26 mai 1988, simpozion de ecologie,
Academia de Agricultură din București., unde spune că
„cele trei împuternicite divine ale Soartei – Ursele – apar
în a treia noapte de la naștere, în camera copilului, pen-
tru a-i fixa soarta”, la mine cred ca au venit mai de-
vreme, de nerăbdare să se convingă că am venit pe
lume și că nu e nicio păcăleală. Se spune că lângă
pătuțul meu s-ar fi găsit un bilet schimbat între ele de
aceste zâne, cu următoarea inscripție: Pe-acest tânăr
te rog scrie:/ Ca model de temelie/ De-azi încolo să îi
fie/ CORBU-n în bibliofilie.

– Stimate domnule Senior, vă apropiaţi vertiginos de
un prag de vârstă. Priviţi înapoi cu nostalgie, cu mânie?

– Sper să nu mă împiedic de acest prag și nici să-mi
pună cineva, ca de-atâtea ori în viață, vreo piedică. În
orice caz, nostalgia e de rigoare, nu numai bilanțul unei
vieți, dacă ți-e dat să atingi o asemenea etapă. În rest,
am avut, ca orice om obișnuit, momente de urcare și de
coborâre, de sus şi jos, de măreție și cădere. Între ele,
o istorie personală, devenită mitologie de uz intern; ma-
terie pentru memoriile pe care nu le voi scrie niciodată,
pentru că, în fond, ce aș putea spune mai mult decât că
Necunoscutul mă pândea tot timpul după câte un colț,
că uneori i-am auzit chemările, iar de cele mai multe ori,
din prea mare grabă (o constantă caracterologică!), nu?
M-aș situa la limita banalului ceea ce nu poate constitui
în niciun caz un deziderat.

– Dar spre viitor? Ce proiecte aveţi?
– N-am avut, iar astăzi cu atât mai puțin nu am pro-

iecte. Un program de dezvoltare/devenire intelectuală
voi fi avut, chiar fără să-l fi definit ca atare. Altminteri,
tot ce mi s-a întâmplat de-a lungul vieții, în bine și în
rău, a fost un spectacol de lumini și umbre în care ful-
gerele au brăzdat cu intermitențe întunericul. Tot ce am
trăit a fost opera Neprevăzutului. De la început, n-am
știut unde și dacă voi ajunge undeva, iar astăzi mai mult
ca oricând, privind în urmă, certific, la rându-mi, că viața
este vis!

– Stimate domnule Junior, ce „comoară” urmează să
scoateţi la iveală?

– Am să vă fac o mărturisire în premieră. Este ce se
cheamă azi un breaking news. Maestrul Ion Brad,
într-una dintre ultimele noastre întâlniri, suferind și țintuit
la pat, mi-a strâns mâna cu o forță nebănuită și mi-a
spus privindu-mă cu o intensitate de fascicul laser: Ju-
niorule, cartea cu dedicații către tine...! Va fi o revelație!
Revăd mental de multe ori această scenă și aud acest
enunț testamentar pe care voi încerca să-l onorez pe
cât îmi vor permite firavele mele puteri în care el a cre-
zut cu tărie.

– Dacă cititorii noştri se aşteaptă şi la o morală, îi
rog să mai citească o dată, de două ori, de mai multe
ori fraza pe care am pus-o în titlul acestui dialog! Invi-
taţilor mei nu-mi rămâne decât să le adresez multele
mele mulţumiri – sper şi ale cititorilor!
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Când călătorește în străinătate, este întâmpinat de
președintele țării respective. A acceptat să vină totuși
la Tecuci, deși nu ne-a găsit pe harta Europei, iar dom-
nul primar ne-a onorat cu prezența aproape o jumătate
de oră. Cu câteva luni în urmă, Naji ne-a trimis o con-
sistentă broșură cu impresiile lui. A vrut să nu-i scape
nimic. Când redacta textul, m-a sunat: „Cum se cheamă
delicioasa prăjitură pe care ne-a oferit-o ÎPS Arhimandrit
al Galațiului?” Era vorba de tradiționala noastră plăcintă
cu brânză de vaci. După un schimb de e-mailuri, s-a
născut acest dialog. M-a întrebat dacă mai avem pa-
lincă. Nu, nu este un islamist eretic, ci un catolic de-al
nostru.

– Dragă Naji, ai mai fost în România în 2002, când
ai obţinut locul I la un concurs internațional de poezie.

În 2017, te-au chemat aforiştii.
– Da, am fost preşedintele de onoare al Festivalului

Internaţional al Aforismului, pentru românii de pretutin-
deni, organizat de Fundaţia Pelin din Tecuci. Când am
primit invitaţia ta, m-am speriat, pentru că nu am găsit
această aşezare pe harta Europei. Apoi, după o şedere
de şapte zile la voi, am afirmat cu multă bucurie că
această urbe se află în inima mea.

– De ce?
– Pentru că am găsit nişte oameni deosebiţi care

m-au uimit prin ospitalitate, responsabilitate, umor şi ta-
lent. Mi-ați făcut un program, cam obositor, dar foarte
interesant. M-am întâlnit într-un dialog cu elevii olimpici,
am vorbit la Radio local, am vizitat frumosul muzeu de
istorie, am admirat două mânăstiri de măicuţe, o şcoală
specială, o fermă zootehnică (Agrimat, Matca) cu  per-
formanţe de top mondial, am pus o coroană de flori la
Mausoleul din Mărăşeşti ,am avut discuţii foarte intere-
sante cu prof. Benone Puşcă, preşedintele Universităţii
„Danubius” din Galaţi şi cu ÎPS Casian, Arhiepiscopul
Dunării de Jos. Şi am participat, evident, la  lucrările fes-
tivalului.

– Aici ce ţi-a plăcut în mod deosebit?
– Mi-a plăcut faptul că a fost prima întâlnire a aforiş-

tilor români de pretutindeni şi că unii au parcurs distanţe
enorme până aici. Am cunoscut scriitori veniți din diferite
țări ale Europei, dar și din America. Au avut loc dezba-
teri, lansări de carte, un recital de aforisme, gala pre-
miilor şi două agape. Marea revelaţie au oferit-o elevii.
Ei nu au fost implicaţi în festival ca spectatori, cum se
obişnuieşte, ci au fost actori. Au discutat despre afo-
risme, le-au grupat tematic, le-au comentat, au făcut
desene corelate cu „miezul” aforismelor. La insistențele
tale, elevii au realizat, după festival, aproape 200 de

Naji Naaman

„NU SUNT  LEGENDĂ, 
CI UN OM VIU, NORMAL”

- Interviu de Vasile Ghica –
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texte aforistice și desene după ele. Noi am selectat
50  de lucrări. Cu ele am realizat acea splendidă carte,
„Gânduri desenate”, în șase limbi, în 3000 de exem-
plare și în condiții grafice deosebite. Am difuzat-o, prin
fundația noastră, în toată lumea. Copiii au pus Tecuciul
și chiar România pe harta lumii. Pot să spun că îi pân-
deşte celebritatea.

– Să nu exagerăm, dar e posibil să se remarce câ-
teva talente, dacă vor fi bine antrenate. Ce ţi-a mai plă-
cut?

– Că v-aţi adresat românilor de pretutindeni, fiindcă
circa o treime dintre conaţionalii voştri trăiesc în afara
graniţelor ţării. Şi că, iată, aveţi premianţi din Canada,
SUA, Italia, Franţa, Israel, Republica Moldova.

– Naji, ai fost invitat aici, pentru că eşti o legendă a
culturii universale actuale.

– Nu sunt  legendă, ci un om viu, normal.
– Ai impresionat lumea prin pregătirea ta de tip re-

nascentist şi prin conceptele şi strategiile lansate. Pen-
tru că eşti stră-strănepotul fenicienilor, popor cu o
civilizaţie de peste 7.000 de ani, ţi-ai propus să vânturi
cultura orientală spre Occident şi invers. Să vedem, mai
întâi, cum te-ai format din punct de vedere spiritual. De
când şi cum ai început să visezi, să faci proiecte?

– Aveam numai şapte ani când visam să scriu o
carte şi să o difuzez gratis. La nouă ani am redactat
prima revistă într-un singur exemplar. La 12, am scris
prima nuvelă, iar la 17 ani, am fondat „Mişcarea uma-
nistă”. 

– Apoi ai început marşul spre celebritate. Ai scris
până acum 78 de cărţi, care sunt traduse în 44  de limbi.
Renumitul tău festival se derulează la turaţie maximă.
Te rog să le explici cititorilor noştri în ce constă faimosul
tău proiect „Cultură gratuită”.

– Când mi-am dat seama că, în viaţa omului, cultura
are un rol esenţial, m-am gândit cu îngrijorare la cei lip-
siţi de resurse financiare. Ei erau frustraţi prin naştere
de cele mai nobile necesităţi. Nu am apelat la sponsori,
pentru că deseori această cale generează umilinţă.
M-am adresat marilor investitori. „Nu vă cer nimic, le-am
spus. Vă rog să-mi permiteţi să vă prezint proiectele
mele.” În final, i-am întrebat dacă e normal ca un număr
atât de mare de oameni să nu aibă acces la cultură.
Le-am demonstrat că, dacă îmi vor pune la dispoziţie
fonduri, voi şti cum să le gestionez. Iar specialiştii lor să
mă controleze. Au acceptat şi m-am apucat de lucru.

– Concret, ce ai întreprins?
– Am înfiinţat chioşcuri unde ofeream volume în mod

gratuit unor oameni săraci, dar însetaţi de cultură. Car-
tea, cadoul, se oferă după ce librarul are o discuție cu
solicitantul despre autor, despre alte cărți etc. Am înfi-
inţat muzeul „Amprente”. Aici vin scriitorii, dau auto-
grafe, lasă pagini scrise de mână, sunt înregistraţi pe
bandă citind din operele lor. Se editează colecţia „Opere
complete”. Cititorii sunt ajutaţi să-şi înfiinţeze biblioteci
personale, acordăm foarte multe premii. Facem turism
cultural, cititorii fiind îndrumaţi să viziteze casele memo-
riale ale scriitorilor celebri. Întreprindem tot ce putem ca

volumele valoroase să ajungă la cititorii pe care îi me-
rită. Vrem ca nicio carte bună să nu ajungă pe oala cu
smântână.

– Şi noi am avut un om care trecea munţii şi graniţa
pe furiş cu desaga doldora de cărţi pentru fraţii noştri
de acolo. Se numea Badea Cârţan. Tu eşti un Badea
Cârţan modern şi universal. Eşti bogat?

– O, nu! Uneori împrumut bani din bănci, ca să-mi
pot derula proiectele. Sunt supranumit „nebunul culturii
gratuite”.

– Şi acum avem un „nebun” al culturii. Se numeşte
Doru Eugen Pelin. Fără el festivalul meu rămânea o no-
bilă aspiraţie. Poate aforismul să relanseze interesul
omului contemporan pentru lectură?

– Da, dacă vom găsi strategii adecvate.
– Poate deveni aforismul un adăpost al speranţei?
– Da. Spiritul meditativ va fi principala hrană spiri-

tuală a omenirii. Vasile, eu te admir de multă vreme. Ai
luat mai întâi un premiu, la Festivalul nostru, ți-am pu-
blicat volumul „În ghearele râsului”, pe care l-ai lansat
la Forumul Asia-Europa. M-am bucurat mult, acum un
an, când ți-am văzut cartea „Photaphorismes” pe care
ai publicat-o, în vara lui 2018, la Paris, împreună cu ce-
lebrul fotograf elvețian Bruno Toffano. Este o apariție de
excepție.

– A fost inițiativa și realizarea fostului meu elev Petru
Dumitriu, azi ministru plenipotențiar și reprezentantul
României la ONU.

– Albumul trebuie trimis la marile târguri de carte din
Occident.

– La noi, Naji, aforismul este o cenușăreasă. Acum
doi ani, am fost cu un manuscris la o editură importantă.
Mi s-a comunicat un nu hotărât. Și pentru că am cerut
niște explicații, redactorul-șef a chemat un badyguard,
care m-a condus pe scări. Dar să revenim la oile noas-
tre. Spun-mi, Naji, va ajunge omul de mâine doctor în
ştiinţă şi analfabet în cultură?

– Fenomenul este în derulare. Numai cultura gratuită
îl poate stopa.

– Care este, după opinia ta, scopul major al artei?
– Să-i facă pe oameni mai buni şi mai iertători. Ier-

tarea este elixirul umanismului şi al compasiunii. Aceste
două calităţi ne vor ajuta să avem o lume fericită.

– Naji, când ai fost la noi în octombrie 2017, ne-ai
adus cinci puieți de cedru, arborele vostru legendar, bi-
blic. Te rugăm să revii peste un an, ca să-i vezi cum se
simt. Vei mai avea o bucurie. Tu ești academician și ți-ai
susținut doctoratul la Sorbona. Vei avea ocazia să te
întreții cu o altă legendă a lumii contemporane. Este
vorba despre savantul François Rastier, ilustru profesor
la Sorbona și cel mai renumit continuator al lui Ferdi-
nand de Saussure, fondatorul structuralismului univer-
sal. I-am publicat, acum un an, un grupaj de foarte
interesante aforisme, în Antologia Festivalului.

iulie, 2019
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În recenta Istorie a filosofiei românești (coordonatori
Al. Surdu, Dragoș Popescu și Șt. Dominic Georgescu,
București, Ed. Academiei, 2018) este reiterată, dacă nu
în premieră, cel puțin oficial, teza existenței unei vocații
filosofice românești, asta în situația când, „exceptând
populațiile care n-au cunoscut încă scrisul”, mai sunt și
țări lipsite de filosofie proprie, chiar și de import. Aflați,
așadar, în situația, cu totul fericită, de a consemna
existența unei filosofii naționale (pe care destui o neagă
și azi, în ciuda unei evidențe incontestabile), nu ne ră-
mâne decât să constatăm că, de la începuturile mitico-
fondatoare și până la vârfurile, și căderile, inerente, din
contemporaneitate, filosofia i-a sedus constant pe inte-
lectualii locali, care au reușit chiar performanța sincro-
nizării cu mișcarea occidentală similară și, în anumite
ocazii, „chiar obținerea de performanțe” (Al. Surdu, Notă
asupra ediției, op. cit., p. XIV).

Mergând pe filonul primelor începuturi, de la stră-ro-
mâni până la 1918, anul când „bunul Dumnezeu ne-a
ajutat și, cu jertfe, am făcut Marea Unire”, și chiar mai
recent când, după 1990, „am început să ne refacem
rândurile”, astfel că „mulți au răspuns la apel, iar alții
ne-au trădat”, se poate vorbi pe drept de amploarea
unei discipline care, dincolo de a fi un miracol, căci
nimic nu se naște din nimic, reprezintă totuși un proces
îndelungat, parcurs de înțelepții celui mai numeros
neam din istoria Europei, cum ne-o spune și Herodot,
vestit pentru înțelepții săi încă din Antichitate. Urmărind,
așadar, firul „narativ” al acestui Compendiolum, cum i-ar
fi spus D. Cantemir, editat în anul Centenarului Unirii,
nu ne rămâne decât să ne sfiim  în fața performanțelor,
dar și să constatăm că destule nume de „filosofi” sau,
generic vorbind, de gânditori și chiar de „inovatori”, unii
pur și simplu intuitivi geniali, au rămas în afara consem-
nărilor oficiale, mulți pierzându-se în ceea ce s-ar numi
„mediul de difuzare”, haloul ce însoțește orice fenomen,
cultural sau social, dar, fatalmente, esențial pentru un
neam.

Între nenumăraţii „ostași necunoscuți” ai bătăliei

pentru filosofia românească, despre care profesorul
Al.  Surdu spunea, reluând o vorbă a lui Hegel, că este
„rezultatul propriei istorii”, cu înfrângeri, victorii, dar
mereu cu speranțe, este și un ofițer de marină, azi
cvasi-necunoscut, Ștefan Christescu, căpitan... de
geniu, cum se auto-intitula, un „năstrușnic” de felul lui,
dar care ne-a lăsat o imensă operă filosofico-științifică,
publicată, cea mai mare parte, în limba franceză, și des-
pre care au ajuns la noi prea puține mărturii. Născut la
București, dar din părinți originari din Alexandria, Tele-
orman, Ștefan Christescu (10 februarie 1863-8 octom-
brie 1929) a urmat studii militare la București și la Paris,
fiind licențiat ca inginer în construcții navale, iar din
1885 a devenit ofițer, arma Geniu Maritim, de unde și
pretenția hazoasă de a fi considerat... om de geniu. A
lucrat la Arsenalul de Construcții al Armatei, iar din
1894, ca civil, la Șantierul naval din Turnu Severin, fiind
o vreme și șeful Marinei Comerciale Române. În 1901
scoate gazeta (efemeră) Jurnalul industrial, de unde și
caracterizarea de „filosof și jurnalist” făcută de biblio-
graful său, Stan V. Cristea, în Dicționarul scriitorilor și
publiciștilor teleormăneni (Alexandria, Ed. Rocris, 2005,
p. 107).

Curând trece în tabăra filosofilor, publicând, în 1904,
primul studiu despre Energia universală, electricitatea
și viața, continuat, în următorii 20 de ani, cu alte
aproape 20 de „uvraje”, cum le spunea el, pe teme pre-
cum „creațiunea universală, gravitația și energiile natu-
rii” etc., ultimul, cronologic, Undele gândirii, apărând în
1926. În 1924 a înregistrat, pe persoană juridică, Aca-
demia de Cosmogonie Științifică „Eterona”, al cărei
scop era studierea și dezvoltarea „sistemului de cosmo-
gonie științifică”, prin evidențierea energiilor gândirii
omenești, a energiilor fiziologice ale omului și întregului
regn animal, a energiilor substanțiale mineralogice ale
pământului și a substanței cosmice din Soare și din Uni-
vers (!). Culmea, era chiar crezut, fiind bine primit la
Academia Franceză, având și strânse legături de prie-
tenie/colaborare cu savanți precum Daniel Berthelot,

Marian Nencescu

ETERONA – IDEEA „NĂSTRUŞNICĂ”
A UNUI CĂPITAN… DE GENIU
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guvernatorul oraşului Strasbourg, ori Eduard Belin,
președintele Uniunii Radiofonice a Franței.

Academia bucureșteană a căpitanului Christescu
avea inclusiv un organ de presă, Eterona, „revistă uni-
versală pe înțelesul tuturor”, dar și un muzeu, unic la
noi, ce a funcționat în locuința fondatorului, de pe strada
Romană, nr. 156, din București, înregistrat la Notariatul
de pe lângă Tribunalul Ilfov, în 1926. Cu totul, aflăm de
pe portalul on-line Bucureștii vechi și noi, Muzeul Ete-
rona avea 25 de secțiuni, începând cu Organizarea ce-
lulară și solenoidă a lumilor, și sfârșind cu Aportul
științific de ordin metafizic. O Arhivă și o Sală de lectură,
laolaltă cu numeroase laboratoare, aparatură și planșe
completau un univers „dedicat fenomenelor din natură”,
dar cu puternice reverberații în interpretarea filosofică
a lumii, pe care căpitanul Christescu o vedea zguduită
din temelii odată cu publicarea (viitoare) a Eteronicei,
probabil sistemul filosofic propriu.

Având girul unor personalități publice ale vremii, pre-
cum publicistul Stelian Popescu, patronul ziarului Uni-
versul, al vice-amiralul Vasile Urseanu, fondatorul, prin
resurse proprii, în 1910, al primului Observator Astro-
nomic de la noi destinat publicului, ori al doctorului Du-
mitru Gerota (1867-1939), primul radiolog român,
întemeietorul sanatoriului-spital ce-i poartă azi numele,
Muzeul Eterona a fost inaugurat la 15 noiembrie 1928,
dar, din păcate, ca orice inițiativă bună, s-a risipit înainte
de vreme. Zadarnic vom căuta în ghidurile muzeelor
bucureștene de dinainte și de după 1945 această
instituție, căci ea a pierit odată cu moartea inițiatorului
ei, fără ca Asociația Științifică a Studenților mediciniști,
moștenitorul de drept, desemnat testamentar de fonda-
tor, să revendice vreodată localul și patrimoniul.

Promotor neobosit al propriilor teorii, Ștefan Chris-
tescu a fost și un orator original, descris cu empatie, dar
și cu oarecare ironie, de Mircea Vulcănescu într-un text
autobiografic, Fundația (cu referire, desigur la Fundația
Culturală și Biblioteca „Carol I”, azi Universitară): „Nu
uit conferințele căpitanului Ștefan Christescu [ținute în
Aula Fundației – n.n.], un specimen de savant amețit de
teorii, care venea cu o întreagă aparatură de saltimbanc
[s.n.] – linii, metri, sfori, apărători de muște – în frac și
cu mănuși albe ca să ne dovedească „cum am dat jos
pe Ainstăin/Einstein, probabil. În loc să înceapă cu
Doamnelor și domnilor, el rostea un: – Bă, eu sunt că-
pitan, dar și geniu, și scotea o carte de vizită – Uite ce
scrie aici! Iar acolo scria, desigur... ingénieur de génie.
Cert e că noi făceam haz de el, și, având de ales între
dusul la circ, sau la Fundație, alegeam in corpore
Fundația” (text publicat în 1940, în revista Luceafărul,
și reluat de editorul Marin Diaconu în antologia De la
Nae Ionescu, la Kriterion, București, Humanitas, 2003,
p. 357).

Din nefericire, nu toți studenții erau la fel de amuzați
de teoriile anti-Einstein ale lui Ștefan Christescu. Într-o
antologie de documente privind Antisemitismul univer-
sitar 1919-1939 (editor Lucian Năstasă, Cluj-Napoca,
Ed. Institutului pentru Studierea Problemelor
Minorităților Naționale, 2011) găsim o scrisoare sem-
nată de căpitanul Ștefan Christescu, datată 12 iunie
1922, și adresată Rectorului Universității din Iași, prin

care acesta își revocă întâlnirea cu studenții din cauza
unei „scrisori plină de provocațiuni grosiere, cuprinzând
și amenințări” la care urmau a se deda „adepții lui Ein-
stein” în cazul că va conferenția la Universitate. Pre-
caut, gânditorul adaugă: „A nu se crede că fac din
criticile mele o chestiune antisemită, eu nefiind antise-
mit [s.n.]. Totuși, comentează indignat: „O chestiune ein-
steiniană, prezentă și în teoriile matematice ale acestui
învățat, a degenerat și a intrat într-o problemă politico-
socială și religioasă, fiind susținută chiar de cei care nu
o înțeleg deloc” (op.cit., p. 35, Arhiva Universității din
Iași, Dosarul 1000, Rectorat, f. 79). Ca o precizare su-
plimentară, Ștefan Christescu era implicat și în politică,
fiind un membru marcant al Partidului Conservator De-
mocrat („tăchist”), ce milita pentru emanciparea
funcționarilor de stat și a membrilor „proletariatului inte-
lectual urban”, refuzați pe piața muncii într-o perioadă
economică insuficient dezvoltată.

„Bizar”, excentric și orgolios, căpitanul Ștefan Chris-
tescu i-a atras atenția și lui Lucian Blaga, inspirându-i
articolul Un fantast și oficialitatea (ziarul Patria, nr. IV,
1922), numele său fiind consemnat și în câteva Enci-
clopedii ale vremii, Minerva, Cugetarea etc. Și totuși,
care este contribuția filosofică a sa, singurul element
ce-i asigură apartenența la marea familie a înțelepților
„adoratori de zei și umblători prin fum?” Într-o lungă is-
torie a gândirii fondatoare locale găsim și momentul
1629, când sub domnia lui Leon Tomșa, călugărul Be-
nedict, predicatorul curții domnești, are inițiativa
înființării primei Școli de grecie (probabil pentru a re-
duce influența slavă/slavonă pe plan religios, dar și po-
litico-economic). Sub domnia lui Matei Basarab,
funcționa, la 1646, o astfel de școală la Târgoviște, con-
dusă de Paisie Ligaridis, și de un alt conațional al său,
Ignatie din Chios, iar în Moldova găsim prima școală de
limba latină, Colegiul de la Cotnari, înființat de Vodă
Despot Heraclidul, predecesorul Colegiului (de greacă
și latină) Sfinții Trei Ierarhi, de la Iași (apud A. Cama-
rino-Ciocan, Academiile domnești din București și Iași,
București, Ed. Academiei, 1971, p. 21 ș.u.). Înflorirea
Academiilor grecești o întâlnim în vremea lui Șerban
Cantacuzino (1678-88), la București, și, cu deosebire,
a lui Antioh Cantemir (1705-07), care îl aduce, la Iași,
pe „dascălul” Teofil Corydaleu, școlit la Padova, sub
oblăduirea lui Cezare Cremonini, care susține, la Iași,
primul curs complet de neoaristotelism, cuprinzând co-
mentariile la cele șase tratate din Organon (Categoriae,
De interpretatione, Analitica priora, Analitica posteriora,
Topica și Sofistici elenichi). În acest fel, susține
C.  Noica, traducătorul și comentatorul operei lui Cory-
daleu (după originalul francez al lui Cleobulos Tsourkas,
La vie et l’œuvre de T. Corydaleu, 1574-1646): „Româ-
nia își reia rolul de centru al studiilor umanistice și al im-
primeriilor, care au funcționat aproape fără întrerupere
și atât de profitabil”.

Alături de cursurile de logică, fizică, etică ori metafi-
zică, un rol deosebit l-a avut cursul de astronomie
„rămas inedit”, susține traducătorul său, Șerban Nicolau
(De caelo/Despre cer, cu un Studiu introductiv,
București, Ed. Paideia, 2005), o continuare a tratatului
aristotelic Despre fizică/Physica, ce cuprinde interpre-
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tările de fizică aplicată, intitulate Despre generare și dis-
trugere. În acest tratat, comentat de Corydaleu, spre
admirația lui C. Noica, se face referire la lumea supra-
lunară a astrelor, căreia Aristotel îi spune Cerul (ho ou-
ranos), sau Totul (to pan). În accepțiunea aristotelică,
Cerul era alcătuit din corpuri simple (haplon somaton)
sau elemente. Lumea sublunară, respectiv Pământul,
era alcătuită din cele patru elemente empedocleene
(pământ, apă, aer, foc), în vreme ce lumea supralunară
era alcătuită dintr-un singur element, numit de Aristotel
eter, ce se supunea unei singure forțe – deplasarea cir-
culară. Fără greutate, negenerat indestructibil și inalte-
rabil, eterul nu are nici creștere, nici descreștere. Toate
corpurile cerești, astrele fixe sau cele în mișcare, sunt,
susținea Aristotel, alcătuite din eter, evoluând, sub
forma unei sfere eterice, în jurul centrului, „homocen-
tric”, care este Pământul. Iar Corydaleu supralicitează,
afirmă Șerban Nicolau (Perioada greco-latină, în Istoria
filosofiei românești, p. 35): „Încercând să descrie natura
materiei corpului ceresc, care este eterul, este semna-
lat, inclusiv sufletul lui (pentru cei nefamiliarizați îndea-
juns cu gândirea aristotelică, Corydaleu avea și un
avertisment: „Nos dicimus de Aristotele, non de re ipsa
/ Noi vorbim despre Aristotel, nu despre lucrurile însele
– n.n.).

Fără a mai insista asupra tuturor comentariilor cory-
daliene, vom constata că teoria eterului, expusă în
cur sul de la Cotnari, a dat roade, ea inspirând, două se-
cole mai târziu, nu doar un epigon, cum a fost căpitanul
Șt. Christescu, ci și un „greu” al filosofiei, Vasile Conta
(1845-1882). Astfel, în prima sa lucrare filosofică de an-
vergură, Teoria fatalismului (publicată, în premieră în
Convorbiri literare, 1875-76, apoi în traducere franceză,
la Paris, în 1877), Conta interpretează fatalismul (în
fond, determinismul universal, respectiv relația univer-
sală dintre cauză și efecte), ca pe o continuă transfor-
mare, superioară, a forțelor fiziologice din care s-a
constituit materia anorganică. Ca un element de nou-
tate, Conta identifică creierul uman drept consecința su-
premă a diversificării proceselor organice, cea mai
importantă de la apariția materiei,  și plasează sufletul
în creier, astfel încât, cum bine observă comentatorul
său, Claudiu Baciu, „orice ființă organică este un echi-
libru dinamic de forțe” (Istoria filosofiei, p. 124). Teza
contiană despre fatalism este completată cu aceea des-
pre Ondulația universală (tipărită, la fel, în foileton, în
Convorbiri literare, iar ulterior, postum, la Paris, în tra-
ducerea lui D. Rosetti-Tescanu, în 1895), în care mo-
delul ondulatoriu este identificat de autor, nu doar în
natură, dar și în istoria societății, a evoluției ideilor și a
culturii. Este, dacă vrem, gândul dus la desăvârșire,
cum îl numea profesorul Al. Surdu, acel „sentiment ro-
mânesc al ființei” ce a vibrat în sufletul fiecărui român,
care a înțeles unda ca pe o realitate originară (La porțile
împărăției, București, Ed. Contemporanul, 2016,
p.  214). 

Așadar, Conta, și mai târziu Blaga, urmat de Ștefan
Odobleja, și până la Constantin Noica, ce îi scrie lui
Odobleja o prefață la Introducerea în logica rezonanței
(Craiova, Ed. Scrisul Românesc, 1984), au fost seduși
de vibrații și consonanțe, difuzate în diferite medii: na-

tural, senzorial, cultural, inclusiv noetic, toate aceste
forme de manifestare certificând triumful românescului
în filosofie, sau, cum i-ar fi spus Noica, duhul ori vibrația
supremă. Nu întâmplător, același Claudiu Baciu numea
Sistemul Ondulațiunii contian „prima înțelegere a rolului
metafizicii în interiorul culturii umane” (ib., p. 125),
Conta însuși, deși era un gânditor materialist, punând
metafizica pe treapta cea mai înaltă a sistemului ierar-
hizat al științelor.

Fără a insista prea mult asupra legăturii dintre
spațiul onduliform și spațiul mioritic, de pildă, vom con-
semna, totuși, o idee blagiană, și anume că „în orizontul
inconștientului spațial, orizontul indefinit ondulat răz-
bate, cu undele sale, până sub bolțile conștiinței” (feno-
men numit de Blaga personanță, și care este determinat
de vibrațiile conștiinței). Să ne mai mirăm, deci, că mulți
gânditori români, mai mari sau mai modești, cum a fost
inclusiv căpitanul Christescu, au mers pe urma
ideii/tezei/concepției onduliforme, apelând frecvent la
descoperirile științifice ale epocii (sub influența, desigur,
a empirismului englez, ori a pozitivismului francez) pen-
tru a investiga și cataloga științific „tot ce există în uni-
vers”, evidențiind, cu acest prilej, „sensul ascendent” al
acestei evoluții?! 

Legat de interesul lui Ștefan Christescu pentru eter,
în special (în accepțiunea sa eteronii sunt parte a ato-
milor primordiali din care s-au născut alte particule, mai
complexe, ultra-eterii, care umplu spațiul nostru inter-
planetar și care constituie substanța umană a atomilor),
vom semnala că, distinct de accepția clasică (am văzut,
aristotelică), eterul sau „al cincilea element” este pre-
zent și în hinduism, fiind identificat cu termenul Akasha
(în traducere, aproximativă, Cerul), respectiv baza și
esența tuturor lucrurilor din lumea materială și primul
element din lumea astrală. Și budiștii au adoptat acest
concept, sensul lui Akasha conducând spre ideea de
„spațiu infinit”. În fizica modernă eterul sau eterii sunt o
clasă de compuși organici, folosiți în trecut ca anestezic
general, iar în concepție cosmologică, eterul („lumini-
fer”, căci are și capacitatea de a se aprinde, a arde, a
străluci) reprezintă mediul în care se propagă lumina,
respectiv spațiul superior, de dincolo de nori. Astăzi, în
lumina Noii Ordini Mondiale, eterul este văzut ca „sursa
unității universului” care se „co-creează” pentru tot-
deauna, este sufletul a tot ce e în Univers. Firesc, este
considerat „Creația lui Lucifer”, purtător de rău, sau,
cum ar spune Ron Hubbard, părintele scientologiei,
„unul din absoluturile de neatins”. 

Văzut din perspectivă științifică, drept mediu sau
substanță, eterul apare și în Teoria relativității restrânse
a lui Einstein (elaborată în 1905), care înțelegea prin
eter un mediu fizic cu anumite proprietăți. În fapt, Ein-
stein merge pe urmele lui Newton, care, în A treia carte
a opticii (1818) stabilea că „în mediul eteric, la ieșirea
din apă, sticlă, cristale sau orice corpuri contacte, razele
de lumină se curbează”. Asta înseamnă că, pe distanțe
mari, respectiv între corpurile cerești, lumina e atrasă
de corpurile compacte, ajungând în spațiu tot mai rare-
fiată. În secolul al XIX-lea s-a făcut chiar un experiment
științific, eșuat, de altfel, cunoscut sub numele de Ex-
perimentul Michelson-Morley, prin care s-a încercat a
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se detecta mișcarea Pământului, în mediul eteric. La
rândul lui, fizicianul James Maxwell a încercat să ex-
plice fenomenele electromagnetice prin intermediul me-
canicii transmise de la un corp la altul, situație ce nu se
poate dezvolta decât, evident, într-un mediu propice.
Acest mediu electromagnetic, identificat de Maxwell, nu
este altceva decât vechiul mediu eteric luminifer (Tratat
asupra electricității și magnetismului, partea a IV-a, cap.
XX). În aceste condiții, meritul lui Einstein este acela de
a nu condiționa mișcarea de prezența eterului absolut,
el afirmând că relativitatea se manifestă chiar „fără ni-
ciun eter”. Mai mult, în Teroria generalizată a relativității,
Einstein identifică spațiul ca având acele calități acor-
date anterior eterului. În opinia sa, spațiul fără eter e de
neconceput, căci, vid fiind, nu ar permite propagarea lu-
minii. În consecință, eterul poate fi gândit ca o caracte-
ristică a mediilor ponderale ce pot fi întâlnite în timp, în
vreme ce ideea de mișcare nu îi poate fi aplicată (Eterul
și teoria relativității, articol publicat de Albert Einstein în
1920).

Din toată această dispută științifică, nestinsă până
în zilele noastre, căpitanul Ștefan Christescu alege să
se concentreze pe „oricare contraziceri” din teoriile lui
Einstein. În vreme ce „părintele relativității” prezenta
eterul ca imobil, Christescu afirmă că energiile naturale
nu sunt constante, ele sunt într-o schimbare continuă
„de la o clipă la alta”, și că odată cu ele se schimbă ete-
rul, lumina și gravitația. Ștefan Christescu prezintă
acest fenomen ca pe o concepție proprie, pe care o
numește sistemul celular al lumilor. Sistemul său, filo-
sofic în principal, dar și științific, în măsura în care ia
parte doar la discuțiile avansate ale vremii, fără să și
experimenteze fenomenele sau să le integreze siste-
mic, se bazează pe o teorie originală a simțurilor, șapte
cu totul în opinia sa, căci celor cinci „clasice” li se mai
adaugă gravitația și gândirea. 

Simțul gravitației, de pildă (prezent și la animale,
susține Christescu), rezultă din faptul că inclusiv ființele
vii sunt constituite din aceleași celule ca și universul
(văzut în totalitate, ca un organism viu). Gândirea, la
rândul ei, devine simț în măsura în care comunicăm cu
lumea exterioară, legăm „vizibilul de invizibil”. Nașterea
universului, problema fundamentală a filosofiei, ca și a
fizicii clasice ori cuantice, este rezolvată de Ștefan
Christescu prin teoria eteronilor. Aceștia sunt forțe so-
lenoide, deduse din starea eteronică inițială, care înma-
gazinează energie rezultată din mișcarea de rotație și
translație, constituind ceea ce el numește starea elec-
tromagnetică a corpurilor. Eteronii sunt, deci, elemente
constitutive ale Universului, care determină mișcarea
de rotație a sistemului solar pe același principiu ca și
rotația sistemului celular. Mișcarea este complexă,
susține Christescu, de la simplu, la duplex și chiar tri-
plex, iar forța prin care ea se manifestă determină tipu-
rile mișcării: eliptice, elicoidale ori de dublă elice.
Realitatea lumii, susține căpitanul Ștefan Christescu,
derivă deci din existența evolutivă a Pământului și din
cele trei tipuri de mișcări enumerate anterior, la care se
adaugă simțurile noastre, plus gândirea. „Relativitatea
noastră stă, deci, în raport cu relativitatea Pământului,
într-un triplu sistem”, conchide Ștefan Christescu.

Astăzi, aceste teorii „științifice” ce fac apel la eteri,
solenoizi și eteroni sunt ca și uitate, mai ales că fizica
modernă, cuantică, a depășit de mult aceste concepte,
vorbindu-se acum de fenomene dinamice, probabilis-
tice, iar nu de o teorie completă a câmpului, cum se
făcea pe vremea lui Einstein. „Într-un mediu sub-cuan-
tic, ascuns, cunoașterea naturii cam pare să lase de
dorit”, afirma Louis de Broglie (1892-1987), laureat al
Premiului Nobel și descoperitorul unui nou tip de unde,
denumite Dualismul corpuscul-undă: „Extinderea
cunoașterii la un mediu de referință universal contrazice
chiar teoria relativității” (Analele Fundației Louis de Bro-
glie, 1987).

Prin ideile și teoriile sale „avangardiste”, putem
spune, Ștefan Christescu rămâne, atât în istoria filoso-
fiei românești (e adevărat, pe o poziție mai modestă),
dar și a gândirii științifice anticipative, un mare
„nedreptățit”, asemenea lui Ștefan Odobleja, deși a avut
câteva sclipiri de inovator genial, el propunând, între al-
tele, construirea unui aparat „fără fir” (numit de el Radio-
conducător sau coherer), menit să capteze și să
stocheze undele telepatice sau undele gândirii. Să ad-
mitem, studiul fenomenului telegândirii, în fond tot o
aplicație a undei, este o idee a lui Ștefan Christescu ce
ar merita să fie extinsă, dacă nu cumva, în secret, ea a
și fost experimentată și realizată de unele puteri mon-
diale despre care Ron Hubbard ne vorbește criptat. 

gândul dus la desăvârșire
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După o viaţă întreagă de trudă destoinică şi devotată
în mijlocul muntelui de marmură albă strălucitoare numit
Liviu Rebreanu, Niculae Gheran, ajuns acum în pragul
vârstei matusalemice, a reuşit să ridice – lucrând ai-
doma unui sculptor inspirat, strângând şi cea mai firavă
fărâmă din preţiosul material şi găsindu-i locul potrivit
în edificiul înălţat de-a lungul a peste cinci decenii – cel
mai frumos şi mai impresionant monument închinat
vreodată vreunui scriitor român – ediţia integrală unică
a operei romancierului, nuvelistului, dramaturgului, pu-
blicistului şi directorului strălucit al Teatrului Naţional
„I.L. Caragiale”.

Ajuns în acest prag, eu îl văd – cum îl vedem noi toţi,
cei care scriem cu oarecare înzestrare în limba română
– îl vedem aşadar toţi intrând şi onorându-ne în aula
sacră a Academiei Române, prin care, din nefericire, ră-

tăcesc nedumeriţi atâţia pitici.
Ar fi o clipă care nu ne-ar onora numai pe noi, l-ar

onora pe Rebreanu însuşi, ar onora chiar şi Academia
Română, unde Niculae Gheran îşi află, oricum, locul cu-
venit, căci Istoria va face în cele din urmă dreptate.

Şi ca o încununare luminoasă a acestei pomenite de
mine trude destoinice şi devotate, Niculae Gheran a
ajuns să semene, cum nu se poate mai bine, la chip şi
la trup, cu eroul sculpturii sale. Rar s-a potrivit ca un cri-
tic şi istoric literar consacrat unei opere literare strălucite
să ajungă să semene cu eroul lui!

Dinu Săraru

GÂNDURI LA ANIVERSARĂ
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Schiţând portretul cercetătorului dăruit operei lui
Liviu Rebreanu, martor al istoriei culturii, cronicarul şi
publicistul a cărui vervă e bine cunoscută, am reţinut
(analogiile sunt în totul întemeiate) opiniile sale despre
Constantin Stănescu. Prezent în paginile revistelor, co-
mentând cu o pasionantă şi inepuizabilă fervoare cărţi,
puncte de vedere formulate de personalităţi ale vieţii li-
terare româneşti, intervenind în dialoguri tot mai nume-
roase, Niculae Gheran descoperă în Constantin
Stănescu un veritabil împătimit al universului cărţilor,
„incredibila lui răbdare de a citi de dimineaţa până seara
presa şi cărţile confraţilor săi, pentru harul de a scrie
detaşat de orice prejudecată despre creaţiile lor […] Mo-
dest, fără să facă zgomot în jur, Stănescu a semnat
condica scrisului zilnic, precum Pompiliu Constanti-
nescu…” (Ex-Temporale, p. 5 şi 7).

Iată, în opinia mea, un posibil şi pe deplin legitimat
portret al lui Niculae Gheran însuşi, consacrat – cum
ştim – operei lui Liviu Rebreanu, inflexibil în decizia rea-
lizării ediţiei marelui prozator. Au fost decenii de cerce-
tare, de reunire a unor tineri decişi să renunţe la alte
preocupări pentru a explora şi restitui în timp real făuri-
rea ediţiei şi a unei imense Biblioteci: însemnări, cores-
pondenţă, memorii etc. Inspirat interlocutor în
numeroase interviuri, cronicar şi eseist, publicist des-
chis diversităţii culturale şi literare, Niculae Gheran a re-
plicat incisiv ori cu umor. La cei nouăzeci de ani ai săi,
vechiul şi mereu tânărul meu prieten ţine să ne atragă
atenţia, neignorând etosul omului de cultură: „…nu atât
vârsta ne defineşte locul printre semeni, ci, să nu-mi fie
în nume de rău, caracterul” (Ex-Temporale, p. 17).

Regăsesc în registrul confesiv şi prietenesc din me-
sajele sale sau din numeroase dialoguri care continuă,
neoscilant, să celebreze căldura prieteniei şi a preţuirii
reciproce, opinii demne de reţinut.

Mărturia cea mai elocventă a prieteniei noastre
(ne-am întâlnit numai o dată, la Cluj, sub semnul inde-
lebil al legăturilor noastre tot mai strânse graţie regre-
tatului Vasile Fanache, ulterior să înregistrăm „dialoguri”

telefonice sau corespondenţă). Reamintesc mesajul
său aniversar, Scrisoare deschisă către un prieten, apă-
rut mai întâi în Pro Saeculum (nr. 7-8, oct.-dec. 2014)
şi reprodus în acelaşi an în volumul Ion Vlad, Sub im-
periul lecturii (Ed. Eikon, 2014). Cultivarea prieteniei,
preţuirea unor oameni de cultură precum Adrian Marino,
Mircea Zaciu, Marian Papahagi, Aurel Sasu şi Constan-
tin Cubleşan confirmă o neaşteptată şi convingătoare
recunoaştere a comuniunii intelectuale. Istoricul literar
este, îmi cer scuze pentru sublinierea poate prea insis-
tentă, un autentic istoric: jurnale, confesiuni, corespon-
denţă, mărturii tulburătoare reunesc ceea ce Niculae
Gheran numeşte în unul dintre numeroasele sale inter-
viuri o necesară investigaţie, o „severitate ştiinţifică” pre-
zentă la G. Călinescu, Şerban Cioculescu, Pompiliu
Constantinescu sau numeroşi tineri cercetători (vezi Ion
Vlad, Lectura prozei, Ed. Cartea Românească, 1991 şi
Dreapta şi necruţătoarea magistratură a timpului,
Ed.  Şcoala Ardeleană, 2017).

Poetica epopeii şi proiectul tot mai riguros conceput
sunt semnalate de numeroşi critici literari; subliniam, la
rândul meu: „Niculae Gheran continuă extraordinara
aventură a  «Dosarului» Liviu Rebreanu după ediţia
operei”,  fiind „…un memorialist surprinzător şi, mereu
captivant, stârnind interesul pentru documentul uman şi
social…” (Dreapta şi necruţătoarea magistratură a tim-
pului, p. 135 şi 144). Diversitatea investigaţiilor precum
şi regimul intelectual respectat în anii petrecuţi în Biblio-
teca Academiei Române; disciplina de o extremă ri-
goare; relaţiile de o remarcabilă urbanitate cu
intelectuali de  incontestabilă valoare – acad. Ioan-Aurel
Pop, Dumitru Radu Popescu, Nicolae Manolescu sau
membrii juriului desemnat pentru premiul Perpessicius,
conferit autorului Ediţiei Rebreanu: Zoe Dumitrescu-Bu-
şulenga, Al. Piru, Edgar Papu, Paul Cornea, Constantin
Ciopraga, Nicolae Manolescu şi Ion Vlad – proiectează
evoluţia unei personalităţi recunoscute; de aici situarea
sa în familia cărturarilor „protejaţi” de resursele intelec-
tuale şi de tinereţea scrisului său.

Ion Vlad

NICULAE GHERAN – SPIRITUL 
CREATOR AL ISTORICULUI LITERAR



gheraniana

70 SAECULUM 5-6/2019PR
O

„Atelierul” pregătitor pentru EDIŢIA REBREANU e
comparabil cu un spectaculos edificiu, având momente
şi coordonate inaugurale. O spune în primele pagini ale
volumului Rebreniana (I) explicându-i cititorului impre-
sionat de cele 23 de volume „tipărite de-a lungul unei
vieţi […] n-am apucat să le văd într-o nouă serie, cu
aportul unui colectiv instruit, cu care începusem să pu-
blic şi un corpus de documente, din care au apărut două
volume de corespondenţă („Intime” şi primul tom din te-
tralogia „Scrisori către Rebreanu”, abandonată deşi se
dovedise a fi o excelentă panoramă a vieţii culturale in-
terbelice), colectiv alcătuit din Rodica Lăzărescu şi An-
drei Moldovan, secondaţi de Emese Câmpean şi
Lorenţa Popescu” (Rebreniana, I, Editura Academiei
Române, 2017, p. 14).

Cronologia şi seriile (în ordinea formelor narative:
schiţe, nuvele, romane, teatru etc.); discursul narativ şi
natura inconfundabilă a tipolo-
giei impresionante se asociază
în raporturi complexe şi de na-
tură istorică; structura pregătirii
şi definitivării volumelor e rele-
vantă pentru o disciplină intelec-
tuală exemplară. Am în vedere
geneza, mărturiile scriitorului în
plin proces de creaţie; universul
creat; ecourile realităţii (biogra-
fii, evenimente istorice, climatul
socio-politic, dramatismul şi di-
mensiunea substanţei realităţii
şi a ficţiunii narative etc.). Nu
surprind paginile destinate jude-
căţilor de valoare precum şi ge-
nezei romanului Pădurea
Spânzuraţilor: „S-a scris atât de
mult despre «Pădurea Spânzu-
raţilor» – notează autorul celor
două tomuri Rebreniana – încât,
astăzi, paginile bibliografiei cri-
tice le depăşesc pe cele ale
operei” (Rebreniana, I, p. 125);
numeroase şi riguros examinate
sub specia unor realităţi politice şi a conglomeratului de
curente într-o  anume perioadă istorică, au reclamat
precizări şi o atentă analiză în cazul romanului Gorila.

Respectul lui Niculae Gheran pentru oamenii de cul-
tură recunoscuţi şi în memoria culturii româneşti („Dar
şi mândria de a lucra în sala de manuscrise interzise
alături de Perpessicius, C.C. Giurescu, Şerban Ciocu-
lescu ori, mai rar, de G. Călinescu, Tudor Vianu”, Ex-
Temporale, Casa Cărţii de Ştiinţă, 2018, p. 220) nu
ignoră strategii mai puţin avuabile, iar în „Scrisoare des-
chisă către Nicolae Manolescu” se adresează unui prie-
ten căruia i se confesează… (Ex-Temporale,
pp.  324-328).

Anii tentativelor şi, mai apoi, ai asumării operei lui
Liviu Rebreanu îi permit să descopere colaboratori
avertizaţi, neuitând formaţia lor universitară: Rodica Lă-
zărescu, Cornel Cotuţiu, Andrei Moldovan, Olimpiu Nuş-
felean, Ioan Pintea, Aurel Podaru, Virgil Raţiu, Victor
Ştir, Ion Moise, Mircea Oliv, în majoritatea lor formaţi în
universităţile clujene şi bucureştene (Rebreniana, I,

p.  13).
Deceniile pregătirilor; întâlnirile generoase; dosare;

arhive; confruntări necesare; imperativele rigorii şi ale
spiritului ştiinţific prezidează un demers unic (Niculae
Gheran va numi disciplina cercetării un „şantier edito-
rial”). Autorul ediţiei ţine să reamintească cititorilor şi co-
legilor săi de breaslă, invitându-i să-şi rostească
propriile lor opinii: „…patru decenii din viaţă în jurul unui
monument care, şi fără mine, ar fi înfruntat oricum tim-
pul, osteneală făcută ca şi cum m-ar fi asigurat cândva
că voi trăi o sută de ani” (Ex-Temporale, p. 123). Biblio-
teca Academiei Române, arhivele, mărturiile universului
lumii copilăriei şi a familiei, ale unora dintre nuvele şi ro-
mane, alcătuiesc teritoriul unic, inimitabil şi, totodată,
inegalabil al operei devenite EDIŢIA LIVIU REBREANU.

Prietenii lui Niculae Gheran aparţin, în marea lor ma-
joritate, vieţii literare; publicişti redutabili, cronicari, re-

dactori şi personalităţi ale scrisului.
Am pomenit nume cunoscute şi cu o
biografie definită prin multiple şi recu-
noscute referinţe. E cazul lui Nicolae
Manolescu sau al lui Dumitru Radu
Popescu; vocaţia epistolară a istori-
cului literar se regăseşte şi în scriso-
rile adresate unui strălucit istoric,
preşedinte al Academiei Române,
Ioan-Aurel Pop. În acelaşi timp, co-
mentariul lui Niculae Gheran menit să
elogieze prozatorul şi dramaturgul
Dumitru Radu  Popescu mi se pare
aidoma unei efigii definitorii, demne
de cariera sa. Leul albastru, nuvela
care a produs o exagerată şi exce-
sivă dezbatere, culminând prin jalnice
acuze sau simple procese de intenţie,
într-o perioadă a sentinţelor exage-
rate şi, nu arareori, cu repercusiuni
pentru creator; comentariul publicat
mai întâi în Pro Saeculum în 2015
face parte din seria de evocări sau de
mesaje adresate prietenilor. Portrete,
aduceri-aminte, şi un profund senti-

ment al comuniunii spirituale se regăsesc în interviuri
sau în corespondenţă.

Într-o Scrisoare deschisă către un prieten, adresată
semnatarului acestui omagiu aniversar, ţine să afirme,
reluând de fapt un motiv justificat de anii noştri: „Aşa că
până atunci, îmi îngădui să-ţi doresc, ţie şi celor dragi,
sănătate, linişte sufletească şi un sfat: nu uita să râzi.
Fiindcă, Dumnezeu să mă ierte, nu ne putem plânge că
n-am avea de ce” (Pro Saeculum nr. 7-8, oct.-dec. 2014
şi reprodus în Sub imperiul lecturii, Editura Eikon, 2014,
pp. 15-23).

„Proiectul” Rebreanu şi Ediţia Rebreanu (1968-
2005) continuă să fie un fapt unic pentru viaţa literară
românească, de natură să proclame valori nu doar strict
literare, ci şi un demers demn de un cărturar şi de colegi
în înfăptuirea acestui monument literar. La 90 de ani,
Niculae Gheran rămâne credincios scrisului, prieteniilor
şi speranţei unei cariere luminate de credinţă şi de în-
crederea în destinul unei vieţi demne.
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Prolog. Există personalităţi remarcabile care îşi da-
torează celebritatea prin ataşamentul special faţă de o
anume problematică, faţă de o anume personalitate
exemplară a unei culturi etc. Astfel, Perpessicius a intrat
în empireu îndeosebi prin ediţia Eminescu, Şerban Cio-
culescu prin Caragiale, G.T. Kirileanu prin Ion Creangă,
iar Niculae Gheran (n. 14 octombrie 1929, Bucureşti)
prin cei peste cincizeci de ani dăruiţi memoriei lui Liviu
Rebreanu. Un C.D. Zeletin este cotat drept unul dintre
cei mai mari traducători români din toate timpurile.
C.D.  Zeletin a protestat însă, argumentând că este poet
care traduce (cu o consistentă operă originală), nu, pur
şi simplu, traducătorul. Mai mult, este un eseist subtil,
original, istoric chiar şi, deopotrivă, un medic cu o me-
rituoasă operă ştiinţifică. Şi exemplele se pot înmulţi.
Niculae Gheran se află într-o postură similară,
uitându-se că a debutat ca prozator satiric, că este un
memorialist şi un eseist de excepţie. A spus-o în diverse
contexte, dar, mai ales, în volumul Ex-temporale (Cluj-
Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2018), operă
densă, complexă, în care memorialistica, eseul, convor-
birile, epistola, satira, arta portretului se întâlnesc sub
un singular simţi al realului, demn de Liviu Rebreanu,
fără a lăsa vreo clipă impresia eclectismului. Textele au
apărut, iniţial, în „Pro Saeculum”, „Cultura”, „Adevărul
literar şi artistic”, „Observator cultural”, „Polemici” (New
York), „Mesagerul literar şi artistic”, „Acolada”, „Apos-
trof”: „Adunând aceste slove, nimic din ce am publicat,
între 1990 şi 2018, nu mă ruşinează”, ţine să precizeze
autorul, în virtutea exemplarei lui conştiinţe profesionale
şi artistice. „Slovele”, atrage atenţia Niculae Gheran, se
adaugă volumelor postdecembriste Sertar (Bucureşti,
Editura Institutului Cultural Român, 2004), Cu Liviu Re-
breanu şi nu numai (Bucureşti, Editura Academiei Ro-
mâne, 2007), Liviu Rebreanu prin el însuşi (în
colaborare cu Andrei Moldovan, aceeaşi editură, 2008),
Rebreniana (2 vol., aceeaşi editură, 2017). 

Marea ediţie. Ex-temporalele, fericit şi sugestiv titlu,
se întâlnesc adesea cu istoria celor 23 de volume ale
ediţiei Liviu Rebreanu (primele trei, în colaborare cu Ni-
colae Liu, 1968, următoarele, IV-XXII, 1970-2003), la
care s-au adăugat volumele de corespondenţă (de şi
către autor), jurnalele, caietele, cele două volume Re-
breniana (urmându-i, aici, pe Perpessicius, cu Emines-
ciana şi pe Şerban Cioculescu, autor al Caragialianei),
la un loc simbolizând cele trei ţări româneşti împlinite,
cultural, în ediţii critice: Moldova, Ţara Românească şi
Transilvania, cum o subliniază adesea Niculae Gheran.
Plus Tânărul Rebreanu (1986), Rebreanu. Amiaza unei
vieţi (1989). Cu volumul al 23-lea a fost mai „încuraja-
tor”, fiind radiat de pe lista de subvenţii ale Ministerului
Culturii, instituţie deculturalizată în aşa hal, încât nu-
mele lui Rebreanu a intrat sub zodia damnatio memo-
riae! Recte a cenzurii economice, de astă dată. De fapt,
au fost piedici şi în cazul altor două volume, respinse
de cenzura ideologică din vremea lui Ceauşescu, iar
după de cenzura economică: „Degeaba m-am adresat
prim-ministrului Radu Vasile, ministrului Culturii Ion Ca-
ramitru, preşedintelui comisiei de cultură din Camera
Deputaţilor Ţepelea, surzi până la Dumnezeu şi-o
palmă deasupra. Urma să mă adresez premierului
ungar, că tot ducea dorul de ce fusese cândva şi nu va
mai fi. Nu de alta, dar Liviu debutase la Orăştie, într-o
tiparniţă românească – pe timpul vechii Austro-Ungarii
–, fusese ofiţer de honvezi, scrisese sute de pagini în
maghiară ş.a.m.d. De ce premierul ungar? Dar de ce
Sörös? La care a apelat fosta Editură Minerva şi a cărui
emblemă o văd şerpuind pe cotorul a două titluri din
serie” (vezi eseul Un om de bine, p. 63). Până aici au
putut merge noii culturnici. În context, salvarea a venit
de la un om de ispravă, Mircea Prahase, directorul ge-
neral al Muzeului Judeţean Bistriţa-Năsăud, Niculae
Gheran renunţând la postul de director al Editurii Insti-
tutului Cultural Român (de unde lua o „leafă bunicică”),

Theodor Codreanu

EX-TEMPORALELE



gheraniana

72 SAECULUM 5-6/2019PR
O

preferând condiţia de muzeograf principal, unde a dus,
în bună măsură, la sfârşit proiectele legate de moşteni-
rea culturală a lui Liviu Rebreanu. Spun „în bună mă-
sură”, deoarece iniţiativa de la Bistriţa-Năsăud va fi, în
cele din urmă, sugrumată pe căi ciudate: „Invitaţi-l pe
Moldovan – spune Niculae Gheran în scrisoarea adre-
sată lui Olimpiu Nuşfelean, la 25 februarie 2014 – să vă
spună cum a fost desfiinţat şantierul Rebreanu, deschis
la Bistriţa, cu scopul valorificării imensului tezaur de do-
cumente din arhiva Romancierului, aflată în depozitul
Academiei. După terminarea ediţiei critice în 23 de vo-
lume, deschisesem un şantier, cu manuscrisele pe
masă, scopul fiind formarea unei echipe de tineri în
stare să continue activitatea susţinută de mine 50 de
ani” (p. 169). Noii culturnici n-au putut suporta un veri-
tabil Institut „Liviu Rebreanu”, după cum n-au suportat
niciodată ideea unui Institut Naţional „Mihai Eminescu”
pentru care au militat Perpessicius, Dimitrie Vatama-
niuc, Petru Creţia, Nicolae Georgescu ş.a. Ata ete titua-
tia!, vorba celebrului Petrache Lupu de la Maglavit
(pp.  177-181).

Ediţia lui Niculae Gheran este un fenomen unic în
cultura românească, chiar raportată la alte ediţii, inclusiv
cele deja invocate: Eminescu şi Caragiale. O spune şi
întreprinzătorul ei: „unică între multe începute şi aban-
donate, consacrate veacului XX românesc” (p. 167), cu
atât mai mult, cu cât fondul de manuscrise rebreniene
este comparabil cu cel eminescian. În primul rând, ea
este opera unui singur autor (excepţie făcând primele
trei volume), pe parcursul unei jumătăţi de secol, în
vreme ce la ediţia Eminescu au trudit, începând cu Per-
pessicius, câteva generaţii şi colective de cercetători,
ediţia academică nefiind completă şi cu atât mai puţin
una ne varietur.

Întrebat de Lucia Negoiţă: În ce moment al vieţii a
apărut această frumoasă obsesie literară, care a fost
ediţia Rebreanu, Niculae Gheran o va contrazice
prompt: „Te dezamăgesc, dar n-a fost vorba de nicio ob-
sesie”, nici de vreo „veneraţie oarbă faţă de scriitor”,

precum la Emilia Milicescu, „devotata cercetătoare a
operei lui Delavrancea, căreia i se umezeau ochii când
vorbea despre autorul adorat, dragoste ce n-a împiedi-
cat-o să admită forfecarea textelor încredinţate tiparului,
la cererea cenzurii. Veneraţia nu ajută la nimic, mai ales
când printre instrumentele folosite se află şi un bisturiu.
Nici un chirurg serios nu-şi operează copilul” (p. 262,
263). Ce vrea să spună Niculae Gheran e că ediţia sa
este a unui profesionist de înaltă clasă, profesionism
format cu luciditate şi răbdare benedictină la şcoala de
cercetători formată în jurul lui Al. Piru, cel care l-a însăr-
cinat să antologheze şi să prefaţeze opera lui
Gh.  Brăescu (debutând editorial, altminteri, în 1963, cu
o monografie despre acel scriitor), după care a urmat
editarea a trei volume Rebreanu, de proză scurtă, în cu-
noscuta colecţie „Biblioteca pentru toţi” a Editurii Mi-
nerva. Aşa a intrat în cursa ediţiei. Din instinct de
economie, s-a limitat doar la Rebreanu, ştiind ce a păţit
Perpessicius cu ediţia Eminescu, pe care a trebuit s-o
abandoneze. Odată intrat în labirint, şi-a ignorat vocaţia
de prozator, pe care a încercat s-o recupereze prin cele
patru volume din Arta de a fi păgubaş, al patrulea tom
abordând actualitatea postdecembristă sub titlul Bordel
nou în şteoarfe vechi (Bucureşti, Editura Pallas Athena,
2014), având ca protagonist pe Silviu Borcan! Unul din-
tre cei puţini care l-au readus în matca talentului propriu
a fost C. Stănescu, de la „Adevărul literar şi artistic”,
care i-a încredinţat susţinerea unei rubrici: „Ce bine tră-
iam înainte de a-l cunoaşte pe Costică Stănescu!” Îna-
inte avea doar o grijă: Rebreanu, Rebreanu, Rebreanu
(p. 220). Acum, se mai adăugase una! Prin Rebreanu
însă a cunoscut în profunzime o întreagă epocă politică
şi culturală, iar cine trece prin aşa ceva „dobândeşte
inevitabil un acut simţ al proporţiilor şi nu te mai intere-
sează nimic, nici un limbric dintre contemporani din con-
ducerea ţării care vin şi pleacă, de regulă după ce şi-au
chivernisit rostul, lăsând jale în urma lor şi o mie de în-
trebări fără răspuns. Cu atât mai puţin un prezidenţial,
care, la o paradă, întoarce spatele preşedinţilor ce l-au
precedat, refuzând să dea mâna cu ei de dragul între-
ţinerii unei continue stări conflictuale. La sfârşit de man-
dat, mai vrea şi o moşie, o casă pe vecie, pe fondul unei
sărăcii generalizate, a falimentării economiei naţionale.
Fiindcă aşa stau lucrurile în ţara Marelui Licurici, unde,
peste ocean, alegătorii nu trăiesc în mizerie, nu-s osân-
diţi să care-n spinare o mafie de paraziţi, ventuze ale
bugetului de stat” (p. 221).

Cu aceasta putem intra în universul prozatorului sa-
tiric şi al eseistului de acută observaţie socială şi poli-
tică.

Ţară de înlocuitori. Un laitmotiv al ex-temporalelor
este observaţia că România, începând cu 23 august
1944 şi până în anul de graţie curent, a devenit o ţară
de înlocuitori. O spune tranşant în interviul acordat Ro-
dicăi Lăzărescu: „Trăim într-o ţară de înlocuitori. Asis-
tăm la o piesă cu o distribuţie a unor actori ambulanţi,
ce interpretează rolul unor ilustre personalităţi istorice,
precum Iuliu Maniu, Dinu Brătianu sau Titel Petrescu,
pe care personal am apucat să-i văd în realitate, înainte
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de a fi judecaţi şi condamnaţi la ani grei de închisoare,
unde şi-au sfârşit zilele. După execuţia lui Antonescu,
aşa s-a netezit calea spre dictatură, facilitându-se lan-
sarea «partidului unic». Bat în lemn şi sper ca după exe-
cuţia lui Ceauşescu să fim feriţi de repetarea aceleiaşi
experienţe” (pp. 279-280). Ceauşescu însuşi s-a vrut
un înlocuitor al marilor voievozi români. După el, şi mai
mulţi înlocuitori, încât bătutul în lemn n-a folosit la nimic.
Cel mult, limba de lemn a fost înlocuită cu cea de plastic
a noii demagogii şi cleptocraţii.

Se poate spune că sintagma ţară de înlocuitori este
chiar axa gândirii istorice a cercetătorului şi martorului
vremilor în care i-a fost hărăzit, lui Niculae Gheran, să
trăiască. În definitiv, istoria noastră modernă stă sub
zodia formelor fără fond, devenite, după argumentaţia
bogată a sociologului Constantin Schifirneţ, un brand
românesc, fenomen prezent, altminteri, în modernitatea
tendenţială din Estul Europei, cum o numeşte autorul,
ca alternativă la modernitatea organică din Occidentul
european (vezi Constantin Schifirneţ, Formele fără
fond, un brand românesc, Bucureşti, 2007; Modernita-
tea tendenţială. Reflecţii despre evoluţia modernă a so-
cietăţii, Bucureşti, 2016). În secolul al XIX-lea, prin
Eminescu, Titu Maiorescu, I.L. Caragiale, adepţi ai mo-
dernităţii organice, fenomenul a fost profund radiogra-
fiat, în cultură consecinţele pozitive văzându-se
începându-se chiar cu ei, tendinţă care avea şanse să
se impună definitiv odată cu împlinirea Marii Uniri,
epocă străbătută şi de personalitatea puternică cu care
s-a confruntat o întreagă viaţă Niculae Gheran: Liviu
Rebreanu. Autorul lui Ion s-a stins din viaţă, la 1 sep-
tembrie 1944, în anul în care armata sovietică intra tri-
umfătoare, ca „aliată”, pe teritoriul românesc,
inaugurând epoca înlocuitorilor. De ţinut minte că era
chiar actul care deschidea noua cale: un armistiţiu ine-
xistent prezentat ca existent de către regele ţării, încă
din ziua de 23 august 1944, semnat post factum abia
pe 12 septembrie, când ţara era deja ocupată, peste
150 000 de ofiţeri şi soldaţi fiind aruncaţi în vagoane de
vite şi trimişi înspre Siberia. În acele zile când un act di-
plomatic autentic era înlocuit cu o ficţiune, Liviu Re-
breanu agoniza sub imperiul a două cancere, unul
individual şi altul mărşăluind în organismul întregii Ro-
mânii. „Realitatea însăşi e o minciună, câtă vreme su-
portă interpretări felurite”, spune cvasi-nietzschean
Niculae Gheran (Op. cit., p. 49). Într-adevăr, o nenoro-
cire istorică va fi interpretată ca pe o „eliberare”, ca pe
o mare victorie. Şi nu numai în vremea comunismului,
ci şi după, căci „armistiţiul” de la 23 august a fost feno-
menul fondator de înlocuire: un rege autentic, fidel me-
nirii sale până la capăt, s-a autoînlocuit (silit sau nu, cu
ameninţarea uciderii a o mie de tineri) cu un rege care
„înţelege” rostul înnoitor al veacului (cum se precizează
în actul de abdicare), acela al internaţionalismului pro-
letar, perpetuat, după 1989, cu un alt „internaţionalism”,
rebotezat globalism. 

O naţiune care trăieşte o asemenea catastrofă se
arată subminată de însuşi sistemul ei imunitar care tre-
buie să fie, înainte de toate, serviciile secrete. Ar fi fost
de aşteptat, crede Niculae Gheran, ca, după căderea

comunismului, serviciile secrete postdecembriste, să re-
vină la mentalitatea Serviciului de Siguranţă interbelic,
când acesta  „îşi făcea datoria, cu exclusivitate în folosul
ţării”, nicidecum în folosul unor puteri străine sau al
„unor şefi provizorii, dintre care unii puşi pe căpătuială”.
Exemplul cel mai elocvent îl găseşte în Mihail Moruzov
(1887-1940), şeful Serviciului de Informaţii al Armatei
Române: „Pe vremea lui Moruzov, Serviciul de Informa-
ţii nu era subordonat niciunui internaţionalism proletar
şi nici vreunei mondializări, ce l-ar fi obligat la servituţi.
Se zice că pentru Siguranţa Statului recrutase fruntaşi
din toate partidele, legale şi ilegale, miniştri, metrese
ale unor persoane influente, astfel că ştia dinainte tot
ce se pune la cale, cine dă şi ce primeşte, cât înca-
sează şi ce oferă. Pentru asta, directorul Serviciului Se-
cret de Informaţii a şi fost împuşcat la Jilava, din ordinul
lui Horia Sima, să uite pe veci că i-a fost, la rându-i, co-
laborator” (p. 181).

Schimbarea de rost a serviciilor secrete a deschis
era înlocuitorilor. Valul irezistibil de înlocuitori din epoca
dictaturilor proletare ale lui Gheorghe Gheorghiu-Dej şi
Nicolae Ceauşescu, pe toate palierele vieţii politice,
economice şi culturale, cu toate tragediile şi ororile, este
bine cunoscută. Niculae Gheran invocă multe exemple
din acea perioadă, însă mai neaşteptată şi mai gravă
este perpetuarea tragicomediei după Marea Revoluţie
din Decembrie. Această continuitate remarcabilă nu a
scăpat nici lui Niculae Gheran şi nici altor scriitori din ul-
timele decenii, exemplul cel mai elocvent fiind ciclul de
romane al lui Eugen Uricaru, alcătuit din Supunerea
(2006), Cât ar cântări un înger (2006), Plan de rezervă
(2011), Beniamin (2014) şi Permafrost (2018). În defi-
nitiv, este previziunea lui Iuri Andropov, a evoluţiei
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cvadri-stadiale1 a regimului şi partidului comunist, care
a deschis calea perestroikăi gorbacioviste, iar, final-
mente, a erei globalismului tutelat de neomarxismul cul-
tural încuibat în „corectitudinea politică”. După 1989,
partidul comunist, resemnat în pluralism, parcurge ulti-
mele două stadii, revenind la putere sub masca demo-
craţiei. Şocul diseminării în pluripartidism este semnalat
astfel de Niculae Gheran: „Cum dracu se face că peste
noapte toţi privilegiaţii multilateral-dezvoltaţi aţi devenit
anticomunişti?” (p. 254). Partidul s-a autodizolvat ca şi
cum n-ar fi existat urmă de „comunişti” în România. Tre-
cerea s-a făcut „subtil” pe linia diplomaţiei şi serviciilor
secrete, sub umbrela aceloraşi protagonişti de la Yalta,
rima perfectă cu Malta. Disjungerea s-a făcut din timp
chiar în sânul faimoşilor semnatari ai Scrisorii celor
şase. Niculae Gheran o distinge între Mircea Răceanu
şi Silviu Brucan. Probabil nu întâmplător, ex-tempora-
lele încep cu această paralelă. În vreme ce Mircea Ră-
ceanu a fost condamnat la moarte în urma derulării
anchetei anunţate de Procuratura Generală, printr-un
comunicat din „Scânteia”, la 14 martie 1989, Silviu Bru-
can a reuşit performanţa unei duble forme de înlocuire:
în primul rând, s-a autoînlocuit pe sine, acel zelos „jus-
tiţiar” comunist din paginile vechii „Scântei” a anilor ’50
cu „profesorul” care dă lecţii de democraţie, iar pe de
altă parte a reuşit să substituie condamnarea la moarte2

a comilitonului din Scrisoarea celor şase cu farsa ares-
tării sale la domiciliul din Dămăroaia, rezervându-i-se
rolul de protagonist al Marii Revoluţii din Decembrie,
sub umbrela lui Gorbaciov şi a Occidentului, căci, va
observa fiul lui Răceanu, tatăl său voia o altfel de schim-
bare a regimului Ceauşescu, consonantă cu a celor
care s-au jertfit în decembrie 1989. Marile puteri însă
l-au preferat pe Silviu Brucan. „Cu mintea de pe urmă,
– spune Niculae Gheran într-un adaos la eseul În jurul
unui comunicat – înclin să cred că pentru partenerii
americani Silviu Brucan – client mai vechi în afaceri ex-
terne – era mai bine plasat în noua guvernare de la Bu-
cureşti, după cum, de când lumea, două săbii nu intră
în aceeaşi teacă. Personal, nu cred că Profesorul chi-
romant, lipsit de orice calificare, a fost cartea pe care
se poate miza, jucând la două capete, în cadrul sforăriei
politice, meserie bănoasă demult practicată de el, pe
faţă şi dos, în cadrul unei jenante gazetării oportuniste”
(p. 19). 

Subtilităţile „literare” ale jocului de eminenţă cenuşie
a revoluţiei vor constitui obiectul „destinului” lui Silviu
Borcan din Bordel nou cu şteoarfe vechi. De altfel, Ni-
culae Gheran ţine să facă distincţie între ficţiunea lite-
rară şi istorie, atunci când este interpelat de Paul
Cornea, într-o scrisoare, privitor la duritatea satirei din
al patrulea volum al seriei Arta de a fi păgubaş: „Satira
pe care o practici, dragă Niculae, e uneori feroce însă,
în ansamblu, e greu să-i conteşti îndreptăţirea” (p. 206).
Tot relativ la Bordel nou cu şteoarfe vechi, îi răspunde
şi lui Virgil Raţiu, care considera că îi dă prea mare
atenţie lui Silviu Brucan, portretizat vizibil în personajul
Silviu Borcan, ca „martir al rezistenţei”, avatar al „disi-
denţei autocronice” (îi va zice Paul Goma), în realitate,
formă de înlocuire, benefică pentru căpătuirea postde-

cembristă. Niculae Gheran îl îndeamnă pe Virgil Raţiu
să lase de-o parte ficţiunea „şi să ne ocupăm de realul
tractir politic, fiindcă la masa de scris eu nu mi-am pro-
pus să fac istorie”, ci literatură, precum Rebreanu în ro-
manul Gorila (p. 219). E calea evitării confuziei între
niveluri de realitate distincte, care îl ajută să vadă ceea
ce disidenţi ca Brucan sau Ion Mihai Pacepa încearcă
să mascheze, orientând însă, indirect, atenţia către vi-
cleniile istoriei. E motivul pentru care Niculae Gheran a
acceptat să postfaţeze cartea lui Pacepa Moştenirea
Kremlinului (Bucureşti, Editura Venus, 1993), din care,
dincolo de jumătăţile de adevăr şi de fantezii precum
părerea că Ceauşescu ar fi fost împuşcat în ceafă de
Virgil Măgureanu şi de Gelu Voican Voiculescu, reţine
meritul serviciilor de spionaj de a fi adus tehnologie oc-
cidentală în România (fapt evaluat însă acuzator de ge-
neral), cea mai importantă concluzie trasă din mărturiile
cărţii fiind însă aceea a recunoaşterii supravieţuirii post-
decembriste a „moştenirii Kremlinului”, recte a teoriei
stadiale andropoviene: „Rămâne ca scurgerea timpului
să valideze – sau nu – demersul propus de I.M. Pa-
cepa, dovedind cât de întinsă, apăsătoare şi nocivă se
arată a fi, în continuare, umbra Kremlinului aşternută
peste România” (p. 44). Iar componenta principală a
acestei moşteniri este eschiva „anticomunismului” care
legitimează o presupusă luptă cu „ciuma roşie”: „în Ro-
mânia continuă să existe forme ruso-sovietice de gu-
vernare, bazate pe aportul poliţiei secrete” (p. 41), în
care este ancorată şi justiţia sub pretextul independen-
ţei acesteia, care independenţă se dovedeşte a fi o
cumplită răzbunare politică, adică tocmai antiteza justi-
ţiei, transformarea ei în instrument politic.

Înlocuitorii, observă Niculae Gheran, au dat năvală
încă din zilele revoltelor de stradă din 1989. Întâi, „tero-
riştii”, în realitate înlocuitori de terorişti, căci „terorizaţii”
jucau, simultan, rolul de terorişti. Nu fără tâlc, „ulterior,
a intervenit între beligeranţi un pact de încetare a focu-
lui, pentru a nu transforma România într-un nou Liban,
iar Bucureştiul într-un alt Beirut”, „ceea ce ar putea ex-
plica iertarea păcatelor şi ştergerea urmelor” (p. 29).
„Arestarea unui singur terorist şi judecarea lui publică –
scria Gheran în 1990 – ar restabili întregul adevăr. Cel
mai prost reporter al Televiziunii Române (nu în mod
obligatoriu directorul general Emanuel Valeriu), l-ar
putea întreba de una, de alta, ajungând la concluzii edi-
ficatoare. Doar nu au fost extratereştri!! Să nu fie, adică,
reporterul curios să ştie unde a învăţat «teroristul» me-
seria armelor sofisticate, la ce şcoală, cu ce profesori,
din ce unitate a făcut parte, pe cine a avut comandant,
ce camarazi a mai avut alături? Trăgând de un fir, s-ar
deşira întreg ciorapul” (p. 30). Numai că ciorapul avea
trainică şi tainică împletitură kominternistă. Cu aceasta
a şi fost judecat Nicolae Ceauşescu, într-o capodoperă
de înlocuitor de proces, în care, cu mânie proletară,
avocaţii apărării, Constantin Lucescu şi Nicolae Teodo-
rescu, şi-au jucat, în acelaşi timp, rolul de acuzatori.

Pe asemenea teren, era musai ca înlocuitorii de oa-
meni politici să meargă pe aceleaşi linii cu aceia din era
bolşevică, de astă dată arătând că-i suplinesc pe Ana
Pauker, pe Iosif Chişinevschi, pe Gheorghiu-Dej şi pe
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Ceauşescu cu „adevăraţii” comunişti, cei „cu faţă
umană” (Silviu Brucan, Ion Iliescu, Petre Roman ş.a.).
Mai mult, au ieşit din adormire urmaşii lui Iuliu Maniu,
ai Brătienilor, ai lui Titel Petrescu şi chiar ai legionarilor,
însă mai toţi cu fizionomie de înlocuitori, fie prin radica-
lismul „anticomunist” post factum, fie prin aceea că par-
tidele istorice erau deja penetrate de comunişti remaiaţi.
Niculae Gheran dă ca exemple pe liberalul Radu Câm-
peanu, propulsat în alegeri cu lozinci de felul Moarte co-
muniştilor!, slogane care n-au făcut diferenţa între
nomenclaturişti şi simplii membri de partid, iar, din spa-
ţiul  ţărănist, pe Liviu Petrina, înlocuitor sadea al verita-
bililor naţional-ţărănişti, bănuit a fi avut chiar o misiune
specială pe lângă Corneliu Coposu. Zicătoarea Unde
dai şi unde crapă, luată ca titlu al unui eseu, este o
oglindă perfectă a fenomenului înlocuitorilor. Aceştia
n-au făcut decât să aducă servicii inestimabile lui Ion
Iliescu şi FSN-ului, meritând să fie „decoraţi” de Front
(p. 21). 

Următorii lideri politici s-au dovedit tot nişte jalnici în-
locuitori. Emil Constantinescu, prin fizionomie, arăta ca
o copie palidă a lui Alexandru Ioan Cuza, noul preşe-
dinte fiind poreclit de popor Ţapul, rol pe care şi l-a asu-
mat prin declaraţia că a fost învins de sistem, deci
recunoscându-se „ţap ispăşitor”, nemaiavând de ce să
candideze la următoarele alegeri prezidenţiale. A rămas
în istorie ca semnatar, alături de Adrian Severin, a Tra-
tatului cu Ucraina (7 iulie 1997), prin care s-a recunos-
cut că teritoriile româneşti din acest stat hibrid şi profitor
de pe urma odiosului Pact bolşevico-nazist Ribbentrop-
Molotov nu au aparţinut şi, deci, nu vor aparţine Româ-
niei. Şi mai dezastruos se va dovedi următorul
pezevenghi înlocuitor de preşedinte, subminator de
drept al economiei naţionale (vezi neantizarea flotei ro-
mâneşti, una dintre primele din lume), un semidoct care
a introdus moda „preşedintelui jucător”, sub admiraţia
Grupului pentru Dialog Social, erijat în şef de stat „hi-
perdemocrat”, care a mimat şi statutul de om cult, câş-
tigând, şi din această impostură, două mandate,
lăudându-se cu lectura hazlie a Levantului lui Mircea
Cărtărescu pe care, la următoarea campanie electorală
l-a înlocuit cu… Mircea Cărtărăscu! Ca să pară că n-a
citit doar un singur poet! 

Ceauşescu a pretins că este înlocuitorul modern al
marilor voievozi români. Emil Constantinescu s-a limitat
la Cuza. Trebuia să vină unul care să-l înlocuiască şi pe
Carol I. Evident, nu putea fi decât un neamţ, marele la
stat Klaus Werner Iohannis, care n-a ezitat o clipă să
se recunoască a fi un… politruc! Această recunoaştere
ar fi putut fi cel mai mare merit al sibianului dacă minu-
natul cuvânt politruc n-ar fi fost rostit dintr-o crasă incul-
tură politică. Cu asemenea zestre intelectuală nu putea
să nu-l îngenuncheze, la alegeri, pe un alt înlocuitor, de
astă dată pe un confrate plagiator care a fost asemuit
cu… Nicolae Titulescu, sub numele său Victor Ponta.
În orice caz, Klaus Iohannis, antiteză de german şi imi-
tator al arhetipului de leneş din celebra Povestea unui
om leneş, de Ion Creangă, a consacrat definitiv în poli-
tica românească imaginea oblomoviană a şeful de stat
aflat veşnic în vacanţă în ţara numită atât de măgulitor

de Papa Ioan Paul al II-lea, Grădina Maicii Domnului. E
drept, a existat o perioadă a vieţii când viitorul politruc
şi-a asigurat, prin „muncă”, un confort liniştitor, făcând
rost de şase sau şapte case, confort care a lipsit celor-
lalţi politicieni, nevoiţi să prospere pe alte căi. Acestora,
neştiinţa de carte „nu le-a îngăduit să se îmbogăţească
de pe urma meditaţiilor, precum un «neamţ, german sau
teutonic»” (p. 173). „Aşa stând lucrurile, – conchide Ni-
culae Gheran, extinzând observaţia la majoritatea poli-
trucilor – la ce să te aştepţi din partea unor milionari
pentru care cartea e înlocuită cu jocul de cărţi, cu bar-
butul, tablele sau, mai nou, cu ruleta?” În scrisoarea
deschisă către academicianul Ioan-Aurel Pop (20 fe-
bruarie 2017), venind în întâmpinarea Apelului Acade-
miei Române redactat de destinatar şi de colegii
Gheorghe Păun şi Victor Voicu, semnat, finalmente, de
101 de academicieni, bilanţul fenomenului înlocuitorilor
în noua democraţie ia amploare, culminând cu substi-
tuirea vechiului internaţionalism cu „imperativele mon-
dializării” menite să mutileze mai departe naţiunile mici:
„«Să ne mutăm în altă ţară» – spunea premonitoriu
Goga, într-un context ostil. Halal treabă. Şi asta de ce?
Pentru că trăim într-o ţară cu înlocuitori într-un scenariu
istoric cu o distribuţie başanchioară: în locul lui Carol I
de Hohenzollern, joacă Werner Klaus Iohannis; în locul
Brătienilor, doamna Alina Gorghiu, dublată de Raluca
Turcan; în locul lui Iuliu Maniu, Aurelian Pavelescu
(«acela mic, cu capu’ mare»), în locul lui Titel Petrescu
şi Lucreţiu Pătrăşcanu, Victor Ponta şi Liviu Dragnea;
cu predecesori ca Silviu Brucan – la obârşie negustor
de piei de cloşcă, reprofilat în profesor universitar, făr’
de liceu, de nuiaua căruia şi elevul Ion Iliescu îi era
teamă – sau Traian Băsescu, pe mări şi oceane coman-
dant de navă, mai lungă decât un teren de fotbal, pe
care treaz-beat, putea merge drept sau împleticit, pe
uscat mic negustor de cafea, ţigări, whisky, blugi şi len-
jerie fină, parfumuri şi medicamente. Să ne mirăm că
trăim într-o ţară în care caracuda s-a transformat în del-
fin, iar ordonanţele au devenit generali, unde nişte ter-
chea-berchea, trei lei perechea, au ajuns miliardari, fără
să producă nimic, decât vânzând din averea statului?
Despre ce corupţie vorbim, când ţara asta a fost şi e fă-
râmiţată, bucată cu bucată, cu acte-n regulă? Care-s şi
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unde se află adevăraţii angrosişti, ca să nu le spunem
stăpâni? Mai existăm ca stat suveran sau am devenit
colonie?” (p. 287). Ce să răspundă cumpănitul şi blân-
dul preşedinte al Academiei Române?

În cultură, lucrurile au stat la fel de rău, dacă nu mai
rău. Luând ca termen de comparaţie marii scriitori ro-
mâni, Niculae Gheran reaminteşte că, în proletcultism
Eminescu a fost înlocuit cu Theodor Neculuţă, Arghezi
cu Alexandru Toma, „fascistul” Liviu Rebreanu cu
Al.  Sahia, criticii Titu Maiorescu, E. Lovinescu ş.a. cu
Dobrogeanu-Gherea, Mihai Novicov, Sorin Toma
ş.a.m.d.: „Vârsta îi împiedică pe tineri să priceapă de
ce într-o vreme când autori de maculatură, precum Ale-
xandru Jar, se lăfăiau în librării şi biblioteci, mari scriitori
interbelici, precum Cezar Petrescu, Adrian Maniu sau
Alexandru Philippide, erau nevoiţi să-şi câştige o pâine,
stilizând cărţi traduse din patrimoniul rus, din fericire ca-
podopere. Aşa se explică de ce Donul liniştit al lui Şo-
lohov sună mai bine în româneşte decât în limba natală.
Compromisuri? Să fim serioşi. Cam în aceeaşi vreme
le-au făcut şi martirii din puşcării, marea majoritate de-
terminaţi să semneze că niciodată nu vor mai ridica
mâna împotriva regimului, invitaţi «să-şi aducă aportul»
– ca să mă adresez în limbajul asupritorilor. Ştiu multe
din ce astăzi se vorbeşte puţin. Decretul de eliberare a
deţinuţilor era semnat din toamna lui 1963, numai că
Securitatea a cerut să se aplice mai târziu, în 1964, să
aibă vreme de «lămuriri»” (p. 197).

A fost curmată practica înlocuitorilor în cultura post-
decembristă? Dimpotrivă, ofensiva a fost şi mai execra-
bilă decât în politică şi în economie. Ca şi în anii ’50,
s-a început cu „detronările” şi „demitizările” marilor va-
lori naţionale în frunte cu Eminescu şi până la cele ale
exilului. Mai mult de atât, s-a creat şi un cadru legal de
opresiune, precum controversata Lege 217/2003, ac-
tualizată în 2015 şi 2019: „Bietul Moses era un dulce
copil, faţă de focul stârnit de noua lege, care, prin efec-
tul ei diabolic, poate fi revendicată de urmaşii lui Horia
Sima. «Câinii de polonezi» – cum scrie undeva Gogol,
fără ca prin asta să i se lezeze monumentalitatea, este
o expresie nevinovată, comparativ cu cascada antise-

mită din opera lui Iorga, ucis mişeleşte de fanaticii le-
gionari (de altfel, ca şi Codreanu). Mai toţi comentatorii
legii repetă numele unor Mircea Eliade, Emil Cioran,
Mircea Vulcănescu şi Petre Ţuţea, dar, Dumnezeule,
lista poate fi amplificată sine die. Cui foloseşte?”
(p.  229). În niciun caz culturii române şi nici politicii. Se
pare că rezistenţa prin cultură, despre care s-a vorbit
atâta, rămâne încă valabilă şi azi. Li se reproşează in-
telectualilor, cei creatori prin excelenţă, că nu intră în
politică, precum cândva Kogălniceanu sau Ion Ghica.
După opinia lui Niculae Gheran, coincidentă cu aceea
din Trădarea intelectualilor, celebra carte a lui Julien
Benda (1929), adevărata slujire a Cetăţii de către inte-
lectuali este tocmai aparenta izolare de viaţa publică:
„În ce face, un creator există prin el însuşi, nicidecum
prin majoritatea care-l poate accepta sau nu accepta.
Prin singurătatea lui, nu se izolează de mersul Cetăţii.
Dimpotrivă, în perspectivă istorică, o legitimează”
(p.  89).

Am putea continua pe multe pagini periplul prin la-
birintul înlocuitorilor din radiografierea lui Niculae Ghe-
ran, prin care, iată, descoperim nu doar un prozator
autentic, ci şi un necruţător istoric, martor al societăţii
româneşti dintre 1944-2018. Îl consider pe Niculae Ghe-
ran o conştiinţă a vremii noastre, acum când atinge ex-
traordinara vârstă de 90 de ani.

1. Descoperind şubrezenia sistemului economic centrali-
zat, încă din 1957, Iuri Andropov a gândit supravieţuirea doc-
trinei marxist-leniniste în clipa când energiile partidului
comunist se vor epuiza. A prevăzut salvarea elaborând doc-
trina celor patru stadii de evoluţie a partidului: 1) partidul îşi
asumă deschis numele de comunist şi ia puterea prin revolu-
ţie, instaurând dictatura proletariatului; 2) când numele de co-
munism se compromite, partidul şi-l schimbă, dând impresia
unei noi revoluţii, reintroducând, aparent, pluralismul; 3) prin
pluralism, pierde puterea şi se resemnează; 4) revine la pu-
tere într-un cadru aparent democratic.

2. Mircea Răceanu a fost judecat sumar, pe 20-21 iulie
1989, şi condamnat la moarte, sentinţă comutată la 20 de ani
de închisoare în urma intervenţiei personale a preşedintelui
american George W. Bush.
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Cine l-a cunoscut mai de aproape pe Niculae Ghe-
ran știe că editorul și monograful lui Liviu Rebreanu este
un om de spirit. Nu există discuție, întâlnire publică sau
privată în care să nu iasă la lumină mușcătura sa
malițioasă, spusa zeflemistă, plăcerea cozeriei picante,
aplecarea spre șuetă, spre  rostirea în doi peri, cu ac-
centuate trimiteri caracterologice. Gheran iubește po-
vestea în sine, anecdotica savuroasă și nu de puține ori
acest mod de a fi ascundea pe undeva pe povestitorul
tăinuit, pe prozatorul „de sertar”, căruia îi plăcea să
colecționeze fapte și întâmplări cu tâlc, gesturi și aven-
turi cu caracter senzațional, ca după o masă bună la
sfârșitul căreia vine și cafeaua cu un strop de coniac.
M-am întrebat de mai multe ori (și poate l-am și întrebat
personal pe autor) ce destinație va avea până la urmă
această enormă colecție de tipuri și destine caricatu-
rale, acest „dosar de existențe”, dacă nu se va ivi până
la urmă o nouă „comedie umană”, care să adune sub o
singură copertă imensa picanterie a unor noi Decame-
ron-uri? Iată că răspunsul colegului meu literat a venit
prompt și fără drept de apel și tocmai când mă
așteptam cel mai puțin. Poveștile și întâmplările vieții
sale, dintre care multe ne-au fost descrise în volumele
sale de memorii și comentarii literare (în Sertar în primul
rând) au căpătat o transpunere epică savuroasă, furni-
zând materia a două romane străbătute de un puternic
spirit caragialesc, intitulate Târgul Moșilor și Oameni și
javre, reunite sub titlul comun Arta de a fi păgubaș, con-
tinuate apoi cu volumul trei (În spatele cortinei) și patru.
Cel de al patrulea, poate și ultimul, a apărut în 2014 cu
subtitlul Bordel nou cu șteoarfe vechi. 

Nu știu la ce s-o fi gândit autorul când a dat acest
titlu generic scrierilor sale, căci numai „păgubaș” n-a
fost el în viață. A trăit în preajma unor oameni
importanți, a avut noroc de urcușuri și coborâșuri spec-
taculoase, doar că n-a ajuns politician, categorie socială
pe care o detestă cel mai mult. N-a fost însă nici „spul-
berat”, nici trimis la închisoare sau la munca de jos, cum
au pățit-o alții, ci, dimpotrivă, iată-l acum pe punctul de

a-și încheia cariera literară nu numai în calitate de mare
editor, ci și de mare prozator și pictor de moravuri.
Muncă literară de „recuperator” și „restaurator” al unei
epoci de tristă amintire. Titlul dat acestui ciclu, Arta de
a fi păgubaș, traduce mai cu seamă o atitudine
justițiară, dar și o anume lehamite interioară, autoper-
siflantă, la adresa unei stări de spirit pe care a încer-
cat-o de-a lungul timpului, aceea de a nu forța mâna
destinului și a prefera să stea mai degrabă în spatele
protagoniștilor, în loc de a fi el cel care să dea tonul
într-o societate pe care o detesta în chip fundamental.
A putut asista astfel la ridicări și căderi spectaculoase,
ale unor inși care „au sărit peste cal” sau și-au depășit
propria lor potență. Conștient de aspectul efemer al
lumii în care trăia, al personajelor de mucava pe care
avea datoria să le servească, inşi cu o cultură îndoiel-
nică, dar cu fumuri de personaje providențiale, omul de
cultură Gheran a preferat calitatea de observator sau
pe cea de cercetător, afundându-se în rafturile pline de
mistere ale arhivei Rebreanu din sala de manuscrise a
Academiei Române pentru a pune cărămidă cu cără-
midă la așezământul unei noi construcții critice asupra
scriitorului ardelean. Față de pasagerii spectacolului de-
gradant al puterii, cocoțați pe cataligele unor proptele
de partid, Niculae Gheran a preferat să coboare la
„munca de jos” a istoriei literare oneste, a unei
reconstrucții migăloase și temeinice, dând cu tifla spiri-
telor băgărețe, spectacolului decepționant al declasării
și ororilor proletcultiste. O primă experiență a avut-o prin
repunerea în circulație a scriitorului Gh. Brăescu, con-
siderat de E. Lovinescu drept unul dintre promotorii de
primă mărime ai cenaclului său. Odată cu descoperirea
continentului Rebreanu, Gheran își depășește propriile
temeri și incertitudini spre a intra pe poarta mare a isto-
riei literare. A rămas în continuare un observator de
clasă al societății și lumii de parveniți în care trăia, adu-
nând în fiecare zi noi scene și episoade dintr-o saga
plină de umor și maliție pe care o va scrie la anii
senectuții. Desigur că abordarea ar fi putut să îmbrace

Mircea Popa

NICULAE GHERAN – 
DE LA CARICATURĂ LA PAMFLET
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un chip eminamente memorialistic, dar s-ar fi pierdut
„sarea” șugubeață și cantitatea de maliții pe care proza
sa suculentă, apăsat caricaturală, o produce, ca
dintr-un corn al abundenței fără istov. Oricum,
convențiile genului l-ar fi obligat la temperarea suflului
„demonic” pe care amintirea sa l-ar fi estompat, pe când
registrul polifonic al prozei a putut să-i ofere un spațiu
mai larg de manifestare, „defularea” propriu-zisă nema-
iîntâlnind niciun fel de piedecă pentru ca încărcătura de
spunere „pe ulița mare”, de „spurcare” civică să fie lă-
sată să se desfășoare în voie. „Felia de viață” este in-
tegrată unui flux existențial mult mai animat, creația de
personaje e mult mai vie, dinamica acțiunii devenind
esențială. Una dintre atracțiile prozei sale se bazează
pe ideea de memorialistică deghizată, respectiv pe as-
pectul ei de „proză cu cheie”, punându-l pe cititor în pos-
tura de a încerca să identifice personajele cu prototipul
lor real, deși autorul servește nu de puține ori indiciile
necesare pentru a devoala identitatea multora dintre
personajele de care vorbește. Aspectul caricatural al
acestora, ticurile de care suferă le divulgă nu de puține
ori identitatea, alături de numele sub care figurează în
roman.

Cel dintâi element care sare în ochi atunci când
deschizi romanele lui Niculae Gheran este pitorescul,
un nestăvilit joc cu cuvântul, o sete aproape
monstruoasă de a surprinde limbajul suburban,
capcanele stilului pitoresc, de mahala, acea mușiță
superbă care se etalează în viața de fiecare zi a
personajelor și care se lipește „ca marca de scrisoare”
pe existența lor diurnă. Bucureștean pursânge, el
trăiește reveria basmică a lumilor prin care trece ca pe
un blestem, colecţionând ca Anton Pann și Cilibi Moise
vorbe „de la lume adunate și iarăși la lume date”,
concentrația veninului gheranian simțindu-se încă din
cartea Cu Liviu Rebreanu și nu numai, în VIP-uri și
vipere, în De ieri și de azi, unde regăsim fauna vieții
editoriale lăfăindu-se în toată splendoarea sa și când
redă caricatural mai multe scene de o neașteptată
savoare. Așa, de exemplu, gustăm din plin farmecul
insolit al gestului lui Vladimir Streinu de a-l așeza pe
nevolnicul Bănuță în vecinătatea lui Arghezi sau
asistăm cu sufletul la gură la bătălia nesfârșită dintre
Ion Bănuță și Ilea Melinescu, episoade reluate acum și
în Oameni și javre, dar la scara 1/1. Ca să ajungem însă
să gustăm întâmplările „lumii pe dos”, aduse în
România de regimul comunist, trebuie să trecem mai
întâi prin balcanica „lumea a Moșilor”, unde scriitorul ne
răsfață cu poveștile copilăriei și ale adolescenței. Prin
fața noastră defilează o întreagă colecție de Mitici
autohtoni, precum Ionel Roșu, Moise Neagu, Gică
Grăbitu, Titi, Rudel Herșcu, Gorică, Deftu, Vasile
Giurgiu, Lordul, Ion Pătrunjenaru-Moțu ş.a., trăgând
după ei destine insolite și întâmplări cu haz. Vorbirea
plină de haz a acestora sau numai comentariul savuros
al scriitorului rezumă stilistic această lume „de graniță”,
aflată la întretăierea dintre Bine și Rău, dintre Lume și
Nelume, dintre Ordine și domnia Bunului plac. Autorul
ține o contabilitate strânsă a unor episoade care de care
mai înflorate, spre a le însoți în permanență de vorba
sa mucalită, trecută ușor pe la școala lui Creangă, în

care se concentrează „morala fabulei”: „Cinici până la
Dumnezeu și-o palmă deasupra, i-au lăsat să se p...
împotriva vântului”; „Vorba ceea: neam născut
despuiați, ce-i pe noi e de căpătat”; „Precum toate
animalele de același sex, la început freamătă în
preajma femelei, pentru ca ulterior să se comporte
lamentabil, sub nivelul focului de tabără de la sfârșitul
unei partide de vânătoare, deși mulți se întorc la casele
lor cu traista goală”; „Făcea toți banii, după cum banii o
făcuseră pe zi ce trece și mai bună”; „Șoarece era el, îl
fătase un partid cât o căcărează”; „Când văzură că
încetul cu încetul li se usucă punga, au închis robinetul”;
„Fugiră ca potârnichile de ne lăsară cu curu-n baltă”;
„am luat din realitate doi bărbați: unul cam fătălău, altul
cotoi bătrân, curvariu patentat, miorlăind pe toate
burlanele” etc.

Între multele personaje pitorești care își duc destinul
în Târgul Moșilor, putem număra câteva a căror zbatere
sub soare ar fi putut servi singure drept materie pentru
adevărate romane ca Maidanul cu dragoste sau Sfânta
mare nerușinare. Gheran vine să adauge literaturii
mahalalei pagini memorabile și o faună pe măsură.
Între personajele schițate de el se distinge figura
absolut pitorească a Moțului, tovarăș de afaceri cu tatăl
său, cel care a fondat cooperativa „Aprovizionarea
moților”, furnizând unei capitale amenințate de frigul
unei ierni siberiene lemnele de foc necesare, dar care,
pentru afacerea în stil mare pusă pe picioare, ajunge
să înfunde lagărul de la Târgu Jiu, de unde iese
„recondiționat”, ca unul care a fost persecutat de
legionari. În aceeași măsură e surprins într-un insectar
pe măsură un atare Vasile Giurgiu din Făinari, strungar
la I.O.R., care vrea neapărat să se însoare cu o fată
mare, dar când Panait tâmplarul îi livrează o huidumă
ca Muma Pădurii, ciocușă pe deasupra și „începută”,
balamucul stârnit de el nu mai are limite, răsturnând tot
cartierul cu susu-n jos. Lumea oamenilor mari e privită
uneori prin ochii de copil ai scriitorului, redimensionată
și restructurată în așa fel ca haloul ei de poveste să
capete o identitate cât mai precisă. Sunt invitați în scenă
și tovarăşii și prietenii de zbenguieli ai tânărului Gheran,
cu întâmplările memorabile de la școală, cu fantezia
unor jocuri și a unor farse puse la cale pentru neuitare.
Personaje precum Spilka rusul, Jirai armeanul, Cornel
Șase-Luni devin protagoniștii unor scene de neuitat,
spre a alimenta poveștile mahalalei o bună bucată de
timp, dar și pentru a întreține doruri adolescentine,
idealuri și încercări de tot felul. Nu este lăsată pe
dinafară nici viața profesorilor de la liceul Cantemir, unii
dintre ei intelectuali cu faimă, trecând și ei prin ciurul și
dârmonul șotiilor școlarilor. Toate aceste întâmplări sunt
narate pe fondul unor iminente schimbări social-politice,
când eroul nostru asistă la lupta pentru putere a
legionarilor, la viața plină de restricții din epoca
antonesciană și condițiile grele de război, resimțite la
fiecare pas, dar și la nevolniciile aduse de pătrunderea
rușilor în țară. Tânărul Gheran se lasă ademenit de
sloganurile noii puteri, prinzându-se în jocul
promisiunilor alimentate de social-democrați sau de
comuniști, participând la diferite serbări și acțiuni
culturale organizate de aceștia, astfel că instalarea
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noului regim îl găsește într-o poziție avantajoasă, de
activist la Uniunea Patrioților. De aici va putea fi
propulsat spre vârfurile de conducere ale UTC-ului,
intrând astfel într-un cerc tot mai aproape de cel al
puterii politice populare din domeniul culturii.

Noua situație de „propagandist cultural” va fi
zugrăvită mai pe larg în cel de al doilea și al treilea
volum, Oameni și javre și Îndărătul cortinei. E vorba mai
cu seamă de lumea scoasă la suprafață de noul regim
introdus în țară odată cu tancurile sovietice, regim care
nivelează toate structurile de ierarhie și de putere de
până atunci, aducând în fruntea treburilor culturii
semidocți și analfabeți notorii, scoși din mediul lor
natural de lucrători la munca de la sapă sau de la
strung. Majoritatea celor ridicați acum în fruntea
bucatelor sunt o adunătură de nătărăi, pe care nici
spoiala de peste noapte la „școlile de partid” nu-i
luminează prea tare, și care, în afară de punerea în
practică a ucazurilor de partid și a „demolărilor”
reciproce, pe bază de „dosar”proletar, nu știu nimic
altceva. Secretari generali ai UTC-ului, responsabili cu
munca de partid sau de tineret din cartiere și uzine, apar
în carte cu numele lor adevărat, așa încât cine vrea să
reconstituie documentar viața culturală a epocii va
trebui în chip necesar să consulte și cartea lui Niculae
Gheran. Umplu rând pe rând paginile cărții personaje
precum Petre Dumitrescu, Constanța Crăciun,
Gheorghe Florescu, Ion Gheorghe, Leonard Brătescu,
Dragomir, Ion Pumnea, Florea Chiță, Gheorghe
Vasilichi ş.a. aducând cu ei întreg bălegarul unei epoci
a javrelor, destinate să sporească și mai mult haosul
proletcultismului general, a politicii de cadre și a luptei
de clasă. Căderile și ridicările, mazilirile și căpătuielile
fac deliciul unor comentarii acide, din mulțimea de
încurcă-lume, ivindu-se pe ici pe colo și efigiile
nepatinate ale unor inși luminați, ca Paul Cornea,
Mircea Malița, Mircea Sîntimbreanu, G. Pienescu. În
ansamblu, epoca stă sub semnul imposturii.
„Restructurarea – scrie prozatorul – a primenit
programa corpului didactic, prin venirea tovarășilor
Erwin Glaser, Israel, Onescu, Schreiber ejusdem
farinae. Istoria românilor a scris-o Mihai Roller, mâna
dreaptă a tovarășului Răutu, și el la C.C., devenit
membru în noua Academie Română, odată cu
îndepărtarea altora, precum Blaga. La facultate unde
acum domnește Barbu Câmpina, aproape că ți-e teamă
să pronunți numele lui Iorga, Giurescu sau
P.P.  Panaitescu, izgoniți din bibliografia cursurilor
universitare. La Litere s-a lucrat cu aceleași preferințe,
mă feresc să le etichetez, George Călinescu fiind
înlocuit cu Ion Vitner. Marginalizarea lui a început când
i-au fost îndepărtați asistenții, Adrian Marino, Ovidiu
Papadima, Dinu Pillat și Alexandru Piru, profesorul
aflând abia la ultimul curs, ținut la începutul anului 1949,
că a fost descăunat. Studenții s-au zbârlit și protestul
lor a fost atribuit, cum știți, unor provocatori.” Răul cel
mare vine de la dogmaticul Leonte Răutu, care „efectiv
și-a făcut neamul de râs, realizând o atmosferă ostilă
în sânul intelectualității românești... Negustorii și
meseriașii evrei din cartierul copilăriei mele, toleranți
prin excelență și respectați pentru corectitudinea lor,

erau cu zece capete deasupra acestui îmbătat de
putere, aflat în comerțul cu lumea înconjurătoare sub
nivelul lui Herșcu boccegiul.”

Fenomenul la modă atunci, pe care-l denunță la fel
de necruțător autorul, este povestea „ilegaliștilor”, în
majoritatea cazurilor simpli profitori și creatori de...
ilegalități. Capitolul dedicat demascării acestei șlehte de
inși care „sug sângele poporului” e un document real de
istorie națională. Urmează să aflăm dezvăluiri dintre
cele mai dureroase cu privire la viața editorială din țară
și la politica păguboasă din domeniu, când alți oameni
nepricepuți și răuvoitori au făcut tabula rasa o moștenire
culturală valoroasă. Nici istoria editurii românești din anii
postbelici nu se va putea scrie fără referiri documentate
la cartea de față. Pe lângă fondul acesta de răfuială cu
fantoșele trecutului cultural românesc, cartea ne oferă
și două momente de respiro. Modul în care a făcut
cătănie N. Gheran, trăgând din greu cu sapa și lopata,
în condiții de pușcăriaș și perioada în care a fost
pacientul sanatoriului de la Moroeni, și a mai putut să-și
vadă și de viața personală. Sunt două capitole
mărginașe, dar din care aflăm care era viața cotidiană
în socialism și cum își făceau datoria alte două instituții
de bază ale statului, armata și serviciul sanitar.
Reîntoarcerea la munca redacțională ne face părtași la
alte schimbări de politică culturală a regimului, când în
fruntea bucatelor vin oameni ceva mai luminați. Autorul
nu pierde ocazia să ni-i prezinte mai de aproape pe
Petre Dumitriu în postura de mare director, pe Paul
Georgescu și pe Porcmălniceanu, pe Bănuță și pe Ilea
Melinescu în permanentă dispută, lăsând o fereastră
deschisă spre viața de culise a multor mărimi literare,
care dă bine unei cărți cu tâlc. Pătrund în carte și
secvențe din viața unor scriitori ca Mihail Sorbul,
Al.  Cazaban, Al. Hodoș,Tudor Măinescu, Camil
Petrescu, Z. Stancu, Al. Balaci ş.a. sau accederea în
poziție de director al Circului a lui Iosefini. Memorabilă
e replica lui Jebeleanu referitoare la Doamna Agatha,
soția poetului Bacovia, al cărei rol esențial în viața lui ar
fi fost acela să-l „întristeze”. Peisajul caricatural al epocii
este întregit în capitolele La porțile Orientului și Roata
lumii ce desăvârșesc mișcarea de caleidoscop a
mediilor pe care o reușește N. Gheran aici, dar mai ales
viața culturnicilor capitalei primește din partea sa o
caracterizare autentică, putând sta la baza unor studii
de caz.

Povestea maculată a lumii în care trăiește este
continuată în volumul Bordel nou cu șteoarfe vechi, în
care autorul ajunge cu saga lui mai aproape în perioada
contemporană, născută odată cu „răzmerița” din 89, și
populată de figurile politice ale primelor decenii ale
României „libere”. Din felul în care ni se descrie
„facerea” noii lumi, ne dăm seama că materia pe care o
folosește prozatorul în continuare nu se va deosebi cu
nimic de cea anterioară, menținându-se aceleași culori
tari din primele trei volume. Cu același verb coroziv cu
care ne-am obișnuit tratează autorul galeria noilor
parveniți de după 89, o lume care n-a apus, ci,
dimpotrivă, a continuat să existe parcă în forme și mai
monstruoase, hipertrofiate. Cuvântul „revoluție” este
ocolit de el în mod premeditat, în locul lui punându-se
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cel de „ciorovăială”, „răzmeriță” sau de „lovitură de
palat”, descrierea schimbării de regim făcându-se cât
se poate de aproape de adevăr, spre deosebire de
versiunile oficiale menite a manipula masele. În plus,
N.  Gheran a avut avantajul de a fi fost „coleg” la
Centrala editurilor cu Ion Iliescu, de a fi avut sub ochi
Casa Scânteii și trusturile de presă răsărite pe ruina
celor vechi, prin aceiași oameni transformați peste
noapte, după modelul conducătorilor, în revoluționari
sadea și dușmani înfierbântați ai regimului Ceaușescu.
Viziunea din interior a acestor perfide „mișculații” îi
provoacă tonuri de pamflet, ieremiade și accente
vitriolante, punând în pagină figuri scelerate, chipuri
patibulare, un fel de structuri „catilinare”, cum ar fi spus
Eminescu. Sunt chipuri care frizează patologicul,
precum cele ale lui Silviu Borcan, Al. Mârlădeanu, Radu
și Vasilică Vărzaru, Max Drăguș, oameni cu „școala
vieții”, dar lipsiți de școala moralității. Faptul că „trădarea
la români e ca lăutarii la nuntă” pune în ecuație o
mulțime de elemente sumbre, care au pecetluit soarta
noastră pe timp de câteva decenii. Tonurile întunecate
în care este surprins acest viespar de intrigi și patimi îi
sunt la îndemână prozatorului, care, prin personaje din
mediul editorial, precum Gumăreanu şi Giurcă, își
reverberează cercul de relații de sus până jos, de la
etapa convertirilor dirijate până la aceea a Institutului
Cultural și de la episoadele legate de publicarea
dicționarului Zaciu până la transparente întâmplări din
viața lui Grigore Traian Pop. Sulemeneala e în cele mai
multe cazuri de suprafață, identificarea cu personaje și
situații reale fiind de cele mai multe ori la îndemâna

fiecărui cititor.
Prin vasta panoramă închinată celor 50 de ani din

viața României contemporane, Niculae Gheran și-a
dobândit un loc onorabil între prozatorii cei mai citiți și
comentați ai acestei epoci de tranziție, la care ne-a fost
dat să asistăm. Amintirile întipărite în memorie sau
întâmplările la care am asistat au căpătat, cum era și
firesc, o anumită opacitate, pe care romanul ciclic al lui
Gheran le readuce la lumină, ștergând cocleala depusă
de timp și obligându-ne să fim mai băgători de seamă
cu destinul nostru și cu al celor de lângă noi, dacă nu
dorim cu tot dinadinsul să fim înghițiți de istorie și de
iremediabila ei tăvălugeală. Posedând un limbaj de
pamflet literar, cu o dinamică vie și o vânzoleală
caracteristică a personajelor, N. Gheran obține efecte
dintre cele mai puternice, printr-un realism frust, o
atmosferă pe măsură, un stil percutant, comparabil cu
al cronicarilor de familie din etapa post Neculce. Spirit
intransigent și treaz, Gheran vrea să descrie
întâmplările epocii „așa cum au fost”, nelăsând nimic
netaxat sau ignorat. La noul său „prag de vârstă”, el stă
în fața noastră cu o operă de editor încă neegalată de
nimeni și cu o creație romanescă pe care a dorit s-o
lase ca un testament generațiilor tinere, să nu se mai
lase înșelate de fel de fel de veleitari și aventurieri, care
au dus țara și poporul român în fundătura de față. E
mesajul cel mai de preț pe care acest om de aleasă
cultură a considerat necesar să-l transmită generațiilor
de tineri scriitori, sugerând nevoia adâncă de
schimbare, de întoarcere la valorile autentice ale
neamului.
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Recenzând recent Ex-temporale-le domnului Nicu-
lae Gheran, observam că monograful și realizatorul
ediției critice integrale „OPERE – Rebreanu”, în 23 de
volume, cu anexele ei documentare de la Biblioteca
Academiei (1969-2005), – unică în bibliografia dome-
niului în care se încercaseră multe serii inițiate și aban-
donate pe parcursul unei jumătăți de veac, – se
dovedește și un publicist de atitudine, incitant, plin de
freamăt civic, documentat, foarte pliat pe evenimente,
aspecte, oameni din vremea noastră.

Martor al unui timp istoric care, deși nu a dus la îm-
plinirea tuturor așteptărilor, i-a oferit libertatea exprimării
unor adevăruri deloc comode („cu cele mai crude referiri
la realitate”), domnul Gheran avea să deranjeze cu scri-
sul său anumite mentalități, care se regăseau oarecum
direct în legătură cu lumea memorialisticii din romane
sau cu referențialitatea socio-morală și caracterologică
din publicistica sa. Națiunea română însăși, așezată la
„hotarul dintre lumi, în zona întâi de pericol” – crede au-
torul – nu a avut niciodată un destin ușor în istorie,
multe dintre treburile țării fiind încă neașezate.

Inimitabilul farmec de memorialist, pe care-l întâlnim
în tetralogia Arta de a fi păgubaș, e mărturia unui modus
cogitandi, devenit figură a spiritului creator, căci domnia
sa a avut prilejul să depună „mărturie”, vreme de
aproape trei decenii, despre oameni cunoscuți bine și
întâmplări trăite. Avem de a face cu o cronică
„șugubeață” a celor 25 de ani de la Marea Revoluție din
Decembrie, începută în 2008 (I. Târgul Moșilor, II. Oa-
meni și javre, III. Îndărătul cortinei, IV. Bordel nou cu
şteoarfe vechi), o narațiune în ramă istorică, cu perso-
naje ușor de recunoscut sub identitatea unor nume
„ușor alterate”, în general lumea pe care a cunoscut-o
și în care a trebuit să-și caute „rezidența” când la
București și Bistrița (unde participa anual la simpozioa-
nele „Rebreanu”), când la Breaza și, în ultimă ipostază,
– întrucât la Bellu „e gălăgie mare, prea mulți deștepți
pe metrul pătrat” –, într-un colț la Mănăstirea Dobric din

județul Bistrița-Năsăud, dorință pe care mitropolitul Clu-
jului, IPSS Andrei Andreicuț, i-ar fi împlinit-o dacă res-
pectivul lăcaş de maici ar fi beneficiat de locul cu
verdeaţă necesar… 

Cu această vivacitate hâtră de lucid octogenar și
într-un stil plin de savoare jovială și colorată oralitate,
domnul Niculae Gheran scrie fără rezerve adevăruri
crude, similare unei profesiuni de credință ce cuprinde
în fasciculul de raze întreaga problematică a „ex-tem-
poralelor” sale, scrise, așadar, oarecum cu detașarea
senectuții care-i dă dreptul la incizii fără milă și expri-
mări tăioase:

„Exceptând libertatea cuvântului – mare cucerire de-
mocratică – dacă nu și singura cu care ne-am pricopsit
–, pentru mine bariera din Decembrie 1989 n-a însem-
nat mai nimic. Experiența trăită după 23 August – când
Stalin, Churchill și Roosevelt se tocmiseră și pe pielea
noastră –, mi-a anulat iluzia că, aflați la răscruce de dru-
muri, vom rămâne în afara oricărui obroc. «Nu spera și
nu ai teamă» – zice Poetul – și m-am ferit ca de dracul
de talciocul eșichierului politic (atent supravegheat de-
aproape și de departe). Așa că mi-am continuat activi-
tatea pe șantierul Rebreanu, ca și cum nimic nu s-ar fi
întâmplat. Despre contemporani și actualitate am mai
scris câte ceva, de regulă zeflemitor, fără teamă. Adu-
nând aceste slove, nimic din ce am publicat, între 1990
și 2018, nu mă rușinează. Parcă le-am scris ieri, spe-
rând nesmintit în vorba aceluiași Poet: «Ce e val ca
valul trece».”

Așadar nimic din cele scrise vreme de aproape trei
decenii nu-l fac, acum, să roșească pe editorul și scrii-
torul Niculae Gheran. Și despre ce anume scrie domnia
sa în aceste „ex-temporale”? Lexem sui-generis grafiat,
sugerând deopotrivă „detașarea”, dar și puterea
libertății de exprimare, poate totodată sugestia de a ră-
mâne... în afara timpului care macină, sub semnul unui
memento de judecăți istorice și morale, drept artă „pam-
fletară”...

Zenovie Cârlugea

UN URIAŞ DIN BREASLA
CĂRŢARILOR – NICULAE GHERAN
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„Ex-temporalele” domnului Niculae Gheran sunt,
dincolo de aplombul lor acuzator, grav, incisiv și în re-
gistrul „zeflemitor”, cum le consideră, niște tablete de
atitudine social-culturală și politică pe varii subiecte, în-
cepând cu „cazul diplomatului Mircea Răceanu” (con-
damnat de regimul ceaușist la moarte pentru înaltă
trădare și devenit liber după Revoluție), continuând cu
trăitele evenimente ale Frontului Salvării Naționale (la
victoria căruia a contribuit, fără îndoială, și trecerea în
umbră a lui Silviu Brucan, „infatuat și ranchiunos”, cu
rolul „unui Chișinevschi în gândirea politică româ-
nească, ridicându-și în cap toată intelectualitatea au-
tohtonă” și cultivat de „gazetărași de mâna a șaptea”),
cu acțiunile CPUN-ului, cu amintirea liderilor politici
Radu Câmpeanu și Ion Rațiu, contracarați de fesenis-
mul iliescian instalat confortabil, după alegerile din Du-
minica Orbului (20 mai 1990), cu considerații privind
„misteriada” teroriștilor vărsători de sânge pe care pu-
terea politică, în cârdășie cu justiția, presa etc., i-a „sal-
vat” de genocid național, cu „dezindustrializarea” țării și
vinderea proprietății publice bucată cu bucată, cu ta-
bloul prefirării la guvernare a atâtor partide, puse pe că-
pătuială și prea puțin pe îmbunătățirea situației din țară,
din care au luat calea străinătății nu mai puțin de patru
milioane de români ș.a.m.d.

Nu puține sunt și subiectele culturale, însuși autorul,
laureat al multor premii literare (Academie, USR) și po-
sesor al unor înalte ordine de stat („Meritul Cultural” în
două rânduri, ultimul acordându-i „dreptul la fanfară pe
ultimul drum, onoare la care renunț cu dărnicie”...), se
vede marginalizat și chiar înlăturat de la unele premieri
acordate unor „viteziști de cale lungă”... Chiar ultimul
volum din seria integrală „Opere – L. Rebreanu” i-a fost
refuzat de la subvenționare de „Comisia de subvenții de
la Ministerul Inculturii” pe motive hilare (că se suprapu-
nea cu „un volum din planul Fundației domnului Eugen
Simion”!, ce era cu totul altceva), găsind, în sfârșit, spri-
jin la Dinu Săraru „care nu știu ce a învârtit, ce-a sucit,
dar a găsit sprijin la niște francmasoni de mi-au tipărit
cartea” (nimeni din neamul său „nici eu, nici tata, viu
sau adormit, n-a fost francmason – păcatele noastre”).
Adresându-i-se „cu veche și sinceră prețuire” și
mulțumindu-i lui N. Manolescu pentru cronica din „Ro-
mânia literară”, domnul N. Gheran precizează totodată
că, în urmă cu 36 de ani, N. Manolescu și Al. Piru l-au
recomandat pe tânărul editor pentru primirea în Uni-
unea Scriitorilor (Scrisoare deschisă către domnul Ni-
colae Manolescu, pp. 324-334). Sunt și alte insatisfacții
trăite de „breslașul” N. Gheran, dar, cu umoru-i carac-
teristic de om hârșit în ale vieții, domnia sa trece suve-
ran peste toate.

Omul a cunoscut scriitori de seamă (Arghezi, Camil
Petrescu, M. Sadoveanu ș.a.m.d.), personalități ale
vieții noastre culturale (G. Ștrempel, Dimitrie Vatama-
niuc, Teodor Vârgolici, Petru Creția, Al. Săndulescu, Ti-
beriu Avramescu, Nicolae Missir ș.a.), de unde și
libertatea de a privi suveran peste unii contemporani „li-
bricoizi”: „Parcurgând, zi de zi, fie și livresc, o epocă,
alături de oameni mari, personalități ilustre din istoria
civilizației românești, dobândești inevitabil un acut simț

al proporțiilor și nu te mai interesează nimic, niciun lim-
bric dintre contemporanii din conducerea țării care vin
și pleacă, de regulă după ce și-au chivernisit rostul, lă-
sând jale în urma lor și o mie de întrebări fără răspuns.
Cu atât mai puțin un prezidențial, care, la o paradă, în-
toarce spatele președinților ce l-au precedat, refuzând
să dea mâna cu ei de dragul întreținerii unei continue
stări conflictuale. La sfârșit de mandat, mai vrea și-o
moșie, o casă pe vecie, pe fondul unei sărăcii genera-
lizate, falimentării economiei naționale. Fiindcă așa ar
sta lucrurile în țara Marelui Licurici, unde, peste ocean,
alegătorii nu trăiesc în mizerie, nu-s osândiți să care-n
spinare o mafie de paraziți, ventuze ale bugetului de
stat.”

Sau, indignat ca mai toți intelectualii de bună
credință, văzându-se „neputincioși” în democrația
postrevoluționară controlată politic: „Ca mai toți românii
vedeam, auzeam și tăceam. Nu din lașitate, ci din
neputință. În democrație, majoritatea hotărăște, iar votul
meu este egal cu al leliței din Pantelimon. Proști, dar
mulți, vorba lui Lăpușneanu! Reproșul că intelectualita-
tea stă departe de viața partidelor nu rezistă, atâta timp
cât, încazarmat, mi s-ar impune să cânt la ordin. În de-
finitiv, care este deosebirea dintre baba amintită mai sus
și distinșii parlamentari obligați să voteze în bloc, «la
vedere», arestarea unor colegi «la cererea justiției»?
(...) Esențial este ca rechizitoriul procurorilor să fie bine
probat, judecătorii să-și facă datoria potrivit
profesionalității și conștiinței lor, fără un obligatoriu zor-
năit de cătușe. Fiindcă pe cetățeni îi interesează în pri-
mul rând recuperarea banilor furați din averea statului,
nu spectacolul grotesc, de sunet și lumină, al unei noi
«Cântări a României»...” (Cum și de ce? Întreabă-te,
domnule!)

Când cineva i se adresează cu „Maestre”, autorul îl
atenționează să renunțe, „nu de alta, dar ca editor mi-a
fost dat să fiu în apropierea lui Arghezi, Bacovia, Adrian
Maniu, Camil și Cezar Petrescu, Perpessicius sau Sa-
doveanu”. Cu vocabula respectivă autorul spune că se
adresează „doar cizmarilor, croitorilor și altor meseriași”
(De la București la Bistrița – via Dobric).

„Trăim vremuri în care și proverbele se mai cer
adaptate” (precum „trecutul glorios, prezentul căcăcios
și viitorul misterios”), crede meșterul Niculae Gheran, și
multe din cele evocate în „ex-temporalele” sale vin să
confirme din plin zisa publicistului, un moralist ironic în
comentariile sale rotunzite de o colorată oralitate. 

Observator de tipuri, caractere, situații, autorul e un
narator jovial, uneori indignându-se cu grave acuze,
însă mai adesea făcând haz de necaz și trecând suve-
ran peste cele neplăcute, neîmpliniri și impedimente,
eșecuri și situații reprobabile.

În publicistica de această factură, care îl învecinează
cu scriitoarea Magda Ursache, Niculae Gheran
(n.  14  octombrie 1929, București) este o voce distinctă.
Și de astfel de „voci” limpezi, lucide, analitice avem
mare nevoie, azi, în societatea noastră atât de confuză,
scindată, neașezată. Altfel zis, cum ar putea să rămână
nepedepsite faptele bune ale dumnealui sau vorba unui
personaj hazos de care autorul își amintește în tableta
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A fost să fie!: „Nu știu ce avea cu mine, că bine nu-i fă-
cusem niciodată!”. 

Sunt mândru că, iată, l-am cunoscut, atât cât s-a
putut și mai mult prin corespondență on line, pe acest
uriaș din breasla cărțarilor, care a făcut din viață o ade-
vărată artă de a fi păgubaș la toate... Oare așa să fie
cu acest filolog de meserie, care, în sectorul editorial, a
parcurs întreaga ierarhie profesională, „de la soldat la
general”, cum însuși mărturisea într-un interviu acordat
Luciei Negoiță?!

Desigur, Timpul, cernitor a toate, va reține truda de
peste cinci decenii a editorului care a reușit să ducă la

bun sfârșit singura ediție critică integrală în 23 de vo-
lume, pentru un scriitor din secolul al XX-lea, Opere –
Rebreanu (plus alte două volume „Rebreniana” din
2017).

Urându-i Multă sănătate și vânt din pupa către Cen-
tenar!, îl încredințăm pe Scriitorul și Meșterul-editor Ni-
culae Gheran de mai vechea noastră prețuire și de
toată dragostea, în numele celor ce trudim la realizarea
trimestrialului de cultură Portal-MĂIASTRA din Țara lui
Brâncuși, în coloanele căruia numele domniei sale a
strălucit nu de puține ori. 

Întrebarea din titlu chiar i-a fost pusă lui Niculae
Gheran, de preotul Bordaşiu dispus să-l spovedească
la Biserica Silvestru, pentru ca cel ce a preferat să fie
„ucenic şi calfă în atelierul domnului Rebreanu” să
poată „trece la nevoie Dincolo, cu respectarea datinilor”.
Deocamdată, îndrăznim să credem noi, este nevoie de
Niculae, mai mult ca oricând, aici, în „Epoca de arginţi”
şi acum. Evenimentul s-ar fi întâmplat într-un Post al
Paştelui, la intervenţia lui Alecu Ivan Ghilia venit şi el la
acelaşi loc sacru, să se mărturisească la părintele Ga-
leriu. Probabil că argumentul lui Alecu, credincios-prac-
ticant, şi, probabil, cu siguranţă, ironia imanent tragică:
„– Hai şi tu, că mama a murit nespovedită, neîmpărtă-
şită” – îl va fi determinat pe Nicu, aşa cum îi spun prie-
tenii apropiaţi, să accepte dialogul cu slujitorul lui
Dumnezeu, nu oricum, ci pornit de la Decalog…

Neobişnuit a fost şi răspunsul care l-a lăsat pe pă-
rintele Bordaşiu, mut de uimire: „– Apoi, părinte, să tot
fie vreo 40 de ani!” Ce-ai putea zice să nu superi pe ni-
meni şi mai ales pe Dumnezeu? Răspunsul autorului

tetralogiei Arta de a fi păgubaş, Târgul Moşilor, I,
2008; Oameni şi javre, II, 2010; Îndărătul cortinei, III,
2012; Bordel nou cu şteoarfe vechi, IV, 2015 îmi con-
firmă opinia că scriitorul a fost întotdeauna sincer cu
sine, cu Dumnezeu şi cu ceilalţi, în spiritul exprimat
cân dva de Shakespeare în tragedia Hamlet: Fii sincer
faţă de tine însuţi; …şi atunci nu mai poţi fi fals faţă de
cineva. Se ştie, cei sinceri sunt iubiţi, dar sunt primii în-
şelaţi!

Această sinceritate necondiţionată faţă de femei,
faţă de duşmani, curtezane, faţă de prieteni, faţă de Text
îl va fi învăţat şi „arta de a fi păgubaş”, dar şi voinţa/plă-
cerea de a nu renunţa să-şi scrie cu vin negru testa-
mentul, să mediteze în stilul lui Ion Frunzetti: Fiecare
cu dama lui, numai eu cu dama mea, să nu invidieze
un bărbat ghebos lângă o muiere frumoasă (aici nu
prea-l cred!) şi, mai ales, să-şi păstreze libertatea inte-
rioară, adică, cum spunea Montaigne, „să poţi orice
asupra ta însuţi.” Personal mi se pare cel mai greu
lucru!

Petre Isachi

„CÂND TE-AI MĂRTURISIT 
ULTIMA OARĂ?”

sau ce înseamnă sinceritatea în arta romanului
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Sunt însă alături de Domnia Sa, în ceea ce priveşte
periodicitatea spovedaniilor. Odată la 40 de ani, prinzi
într-o viaţă de om, cel mult trei asemenea întâlniri – de
la origini până în prezent – cu bunul şi a toate ştiutorul
Dumnezeu. De ce este suficient doar de trei ori, mă veţi
întreba imediat? Pentru că prin ceea ce scrie, dar şi prin
Tot ceea ce face în slujba Literelor, scriitorul se mărtu-
riseşte celorlalţi, inclusiv Marelui Anonim. Confesiunile
lui depăşesc cu mult prin plenitudinea sincerităţii, nivelul
unui credincios practicant. Dar să-l urmărim chiar pe
editorul şi exegetul lui Liviu Rebreanu, după mărturisi-
rea de la Biserica Silvestru: Şi urmă o întreagă predică,
din care înţelegem cât de păcătoşi putem fi când ne
odihnim privirea pe picioarele, şoldurile şi sânii unei
femei, aleasă de jos în sus cu mângâierea ochilor. În-
ţeleg acum şi eu că Epicur avea dreptate când ne în-
văţa să nu alunecăm în păcat: „să ştim să ne fim
suficienţi nouă înşine”. Uşor de zis, greu de urmat. De,
„oameni şi javre” suntem!

Încerc să vă sugerez că toate Scrierile lui Niculae
Gheran sunt de/în fapt Mărturisiri ale voinţei de a nu
cădea sub „dictatura lui Se” (Heidegger). Adică sub in-
credibila idee că „fiecare este celălalt şi nimeni nu este
el însuşi”?! Autorul/ cercetătorul Integralei Rebreanu –
23 de tomuri ale Ediţiei critice de Opere; a lucrat sisific
peste jumătate de secol – refuză permanent, alinierea
la  modul de a fi comun şi esenţial mediocru, refuză „de-
căderea”, adică faptul de a nu fi sine-însuşi. El ştie, nu
doar de la Heidegger, că „tot ceea ce este original este
de îndată aplatizat şi luat drept binecunoscut, tot ceea
ce a fost cucerit prin luptă devine obiect de schimb”,
încât omului/ scriitorului ce se vrea el însuşi nu-i rămâne
decât angoasa în faţa libertăţii, în faţa lui a-fi-în-lume.

Este revelatoare starea de disconfort pe care a
trăit-o N. Gheran, când a descoperit că scriitorul spaniol
Felix de Azua a scris un roman cu titlul: „Povestea unui
idiot scrisă de el însuşi”! Adică şi-a asumat/ revelat
înaintea lui condiţia dostoievskiană de „idiot”. Nu as-
cund că mi se pare mult mai potrivită pentru metafizica
românului de pretutindeni şi de nicăieri, condiţia de „pă-
gubaş” – de citit neapărat, cele patru tomuri „arta de a
fi păgubaş”, un admirabil portret în palimpsest al pă-
gubaşului autohton, mult mai autentic (în opinia mea!)
decât cel dostoievskian – portret ce confirmă (poate fără
intenţie) teza lui Goethe: „cu cât suntem mai liberi, cu
atât vrem să fim mai liberi”. Cu spiritul polemic şi dem-
nitatea care-l caracterizează, Niculae Gheran s-a opus
şi se opune unor „ilustre nulităţi”, nu a cerşit, şi nu o face
nici în prezent, mila şi înţelegerea de la eterna clasă a
impostorilor, crede ca şi Mark Twain că „dreptul la pros-
tie este protejat prin Constituţie, el ţine de garantarea
dezvoltării libere a personalităţii umane”… Totul se
poate justifica, inclusiv prostocraţia!

Romanul fluviu „arta de a…” confirmă opinia reite-
rată de mulţi „confraţi”: cercetătorul Niculae Gheran ar

fi ucis în cei peste 54 de ani de sclavie pe Moşia Re-
breanu, un mare şi necesar romancier!? Eu zic că a
câştigat un mare romancier, aşa cum a recuperat lite-
rele italiene cu Giusepi de Lampedusa – tot cu un singur
roman „Ghepardul”. Urându-i Maestrului Gheran, acum
la ceas aniversar, ani mulţi, frumoşi şi liberi, adaug că
cel mai mult îl apropie de spiritul, estetica, poetica şi po-
ietica lui Liviu Rebreanu, excepţionalul roman (infra)rea-
list „arta de a…”. Cum am văzut şi la „spovedania” de
la Biserica Silvestru, dar şi în romanul bordelului nou şi
vechi, sinceritatea – care se ştie, nu este în literatură o
chestiune etică, ci una estetică – e calitatea de căpete-
nie a scriitorului N.G.

Cei doi scriitori se întâlnesc în poetica romanului şi
în arta de a revela „alienarea fiinţei umane de propria-i
esenţă”, cum se exprimă chiar autorul Integralei Re-
breanu. Obiectiv în naraţiune, prozatorul Gheran e în
fond un patetic în reflecţia ce pune în prim plan, co-
erenţa retorică/ logica realului,  limbajul inconfundabil,
urmându-l pe autorul capodoperei Pădurea spânzura-
ţilor, în sinceritatea în artă, în capacitatea de sinteză,
în revelarea unicităţii sufletului („Unic e numai sufletul.
Viaţa eternizată prin mişcări sufleteşti – realism” – L.R.),
în expresia frustă, „bolovănoasă”, în arta de a crea „oa-
meni şi javre”, de a ilustra ideea că arta este cea mai
minunată taină ce ne apropie de misterul eternităţii.

Dar să ne amintim şi de viziunea rebreniană asupra
scrisului, tocmai pentru a vedea aspiraţia absolutului,
atât la mentor. cât şi la discipol: „Scrisul nu mi se pare
deloc o jucărie agreabilă şi nici, mai cu seamă, o
jonglerie cu fraze. Pentru mine arta – zic „artă” şi
mă gândesc mereu numai la literatură – înseamnă
creaţie de oameni şi de viaţă. Astfel, arta, întocmai
ca şi creaţia divină, devine cea mai minunată taină.
Creând oamenii vii, cu viaţă proprie, cu lume pro-
prie, scriitorul se aproprie de misterul eternităţii. Nu
frumosul o născocire omenească, interesează în
artă, ci pulsaţia vieţii. Când ai reuşit să închizi în cu-
vinte, câteva clipe de viaţă adevărată, ai realizat o
operă mai preţioasă decât toate frazele frumoase
din lume (…). Literatura trăieşte prin ea şi pentru ea
însăşi. Durabilitatea ei atârnă numai de cantitatea
de viaţă veritabilă ce o cuprinde.”

În ceea ce priveşte poetica tetralogiei „arta de a fi
păgubaş”, care se explică prin ea însăşi, tocmai prin
„pulsaţia vieţii”, confirmă fluxul de continuitate rebre-
niană: literatura ca un reflex al construcţiei deliberate,
„documentaţie” care să confirme logica realului, poetica
atmosferei, ficţionalizarea realităţii, pluralitatea curente-
lor, expresia, nu însă ca scop, ci ca mijloc, amănuntul
emblematic şi simbolic, mişcare epică prestabilită, na-
rator omniscient, realismul dur, privire selectivă, convin-
gerea că târgul moşilor, oameni şi javre, îndărătul
cortinei, bordel nou cu şteoarfe vechi trăiesc autentic
prin originalitatea scriiturii, – prin ceea ce are ne-la-fel
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cu celelalte scriituri ale confraţilor, prin aspiraţia firească
spre epicul pur etc. 

Iată-l glosând pe autorul romanului Adam şi Eva
despre epicul pur ce pare să nu mai intereseze promo-
ţiile de prozatori contemporani, deşi acesta perpe-
tuează personalitatea genului: „Epicul pur este darul
de a zugrăvi – prin cuvinte – lucruri trăite ori numai
închipuite, în aşa fel încât să intereseze permanent
(…) Epicul pur e basmul (…) Epicul pur e o esenţă
căreia i se vor adăuga elemente viabile, necesare.
Epicul pur e în mine, ca şi poezia… Nu trebuie şi nu
poate fi lămurit. Cu epicul pur nu poţi construi. El
dă numai caracteristica genului”. Pe această carac-
teristică a genului interferează Niculae Gheran „feliile
de viaţă”, cu atributele romanului modern: morfologia
organică a pulsaţiilor de viaţă, a instinctului, inconştien-
tului, inefabilului existenţial, dar şi a unicităţii fenome-
nului vital, româno-balcanic.

Pentru a confirma celor ce n-au citit încă tetralogia,
corelaţia tradiţional-modern din romanul fluviu „arta de
a…”, dar mai ales limbajul şi harul de romancier al con-
sacratului rebrenolog, voi cita aventura amoroasă a bir-
jarului Spilka (Viena încă mai păstrează tradiţionala
birjă!) cu o (ne)fericită cucoană ce şi-a pierdut pantoful
(mitul Cenuşăresei), dar şi „podoaba de chilot plecat în
lume fără să se întoarcă”. Îl rog pe coautorul cărţilor,
fratele nostru cititorul, să observe poezia atipică a întâl-
nirii, conştiinţa naratorului, „pulsaţia de viaţă”, ironia şi
autoironia, realismul rebrenian, folosirea perspectivei
unice, logica psihologică a faptelor etc.: „Alături femeia
înţepenită lemn: anestezie totală. O clătină puţin –
nimic; încercă mai ca lumea – degeaba. De n-o
auzea cum răsuflă, de n-o vedea cum îi saltă pieptul,
ar fi zis că-i moartă. Păi, dacă aşa stau lucrurile, n-ar
fi rău să vadă, măcar cu un ochi, cum arată şi pe de-
desupt. Uşor, cu zăbavă, că nu-l grăbeşte nimeni.
Dar dacă se scoală?... Şi ce dacă se scoală!... La
urma urmei n-a făcut nimic. O să-i spună c-a dez-
brăcat-o să poată dormi mai bine. Numai că inima i
se zbătea să sară din piept. când s-o descalţe, ob-
servă că doamna are un singur pantof. Îl căută prin
casă, ba se duse şi afară să vadă dacă nu cumva-i
rătăcit în birjă – nimic. Ce-o să facă dimineaţa când
s-o scula? Are în casă doar cizme şi ghete cu elas-
tic… Că n-o pleca în picioarele goale?!... Mde! Mai
bine va trage trăsura lângă intrare şi-o căra-n cio-
rapi. La urma urmei, n-are nicio vină. Până una-alta,
se apucă să-i desfacă bumbii, uşurel-uşurel, grijuliu
să n-o trezească. Pentru o clipă, se mulţumi să-i su-
flece rochia sub bărbie, ca un fular. Odată cu ea se
strânse însă şi combinezonul, spre mirarea musca-
lului care cum observă că, la înghesuială, cucoana
nu rătăcise doar un pantof, ci şi podoaba de chilot,
plecat în lume fără să se-ntoarcă. Oare să nu mai
poarte vara? Mâniat de ce-l poate aştepta a doua zi,

îi trase binişor rochia peste cap, păstrând doar
combinezonul, perdea între naştere şi moarte. Fru-
museţea femeii îl paraliză pe Spilka mai rău ca pe
Gherasim, care de bine de rău, se mai ridica pe ju-
mătate. O vreme îi rămăsese doar bucuria de a-i
mângâia cu privirea şoldurile unduitoare, pulpele
arţăgoase, rotunjimea umerilor şi a genunchilor,
ob răznicia sânilor şi pielea-i mătăsoasă, mai catife-
lată decât anteriul lui de birjar, poate şi din pricina
minusculelor firicele de păr ce-i acopereau trupul
ca o pulbere de aur. Când se dumiri că nu visează,
îi atinse cu un fulg degetele picioarelor, unul câte
unul, urmând porunca buzelor, ce-l trăgeau pe ne-
băgate de seamă în sus, până când pufuleţul din tri-
unghiul vieţii, blestem diavolesc, îi ceru să i se
supună.

Spilka îşi îndreptă ochii spre cer, făcu o cruce
mare şi şopti cu evlavie:

– Iartă-mă, Doamne, că nu ştiu ce fac!
Mai roti trei cruci, scuipă pe dracu în stânga şi

dreapta, după care începu să vâslească agale,
agale, cu grija de a nu trezi femeia. Fulgerat, căzu
apoi cu capul în pernă, ca un pietroi aruncat în fun-
dul mării. Se trezi într-o gălăgie infernală:

– Dormi, lighioană, dormi. Hristoşii şi sfeştania
mă-ti de muscal. Ce caut eu despuiată în magher-
niţa asta?... Pantofi să te faci, bolşevicule!”

Sper că-mi daţi dreptate, cu „arta de a fi păgubaş”
literatura română contemporană a mai câştigat la roata
destinului un romancier de excepţie, ce-i continuă stră-
lucit pe scriitorii încă neegalaţi ai perioadei interbelice.
Ca şi predecesorii, N.G. creează personaje din propria
sa substanţă, perpetuează sentimentul metafizic al
existenţei, ne trimite neostentativ la polifonia dostoiev-
skiană, la unghiurile narative ale lui Faulkner, la lucidi-
tatea fără eclipse a lui Camil Petrescu, la configurarea
unei relaţii autentice de continuitate – discontinuitate în
istoria romanului autohton. 

Parcă împotriva realismului rebreniano-balzacian şi
a intenţionalităţii estetico-filosofice, „arta de a…” este
o expresie a unui suflet în toată complexitatea lui! Su-
fletul lui Niculae Gheran, cel care se mărturiseşte cu o
liminară sinceritate, simultan cititorului, eternul duhovnic
al scriitorului, şi lui Dumnezeu, acelaşi care l-a pedepsit
pentru păcatele lui să fie cercetător. Dar El a fost şi ră-
mâne pentru totdeauna un artist polivalent, cel mai util
dintre oameni, cum spunea undeva, Rodin! La mulţi ani,
Maestre! Buni, frumoşi şi liberi! 

15 iulie 2019, Bacău 



Volumul Ex-temporale (Casa Cărții de Știință, Cluj-
Napoca, 2018), semnat de Niculae Gheran, propune
grosso modo un periplu memorialistic, deși textele ce îl
compun au eterogenitatea lor, de la vechi articole de
presă la medalioane aniversare, de la interviuri la frag-

mente de corespondență. Apărute inițial în reviste pre-
cum „Polemici” (New York), „Mesagerul literar și artistic”,
„Cultura”, „Observator cultural”, „Pro Saeculum” sau
chiar în volume colective, textele în discuție reunesc,
într-un discurs inconfundabil, plin de haz și uneori inco-
mod, analize, teme și preocupări, situații și întâmplări
ce dau o imagine veridică asupra societății românești a
ultimilor ani. Perspectiva e mai mereu una ironică sau
autoironică, fiindcă și împrejurările descrise concură la
o asemenea viziune.

Pentru cel care și-a sacrificat ani buni în munca de
editor și exeget al lui Rebreanu, finalizând acest proiect
grandios (caz unic în istoria noastră literară), realitățile
prezentului postdecembrist nu apar deloc îmbucură-
toare. Însă, nedreptățile istoriei și superficialitatea
societății contemporane nu i-au atins harul vorbirii, dim-
potrivă, i-au ascuțit limba, dacă tot „trăim vremuri în care
proverbele se mai cer adaptate”, gen „Cine sapă groapa
altuia... departe ajunge” sau „Nicio faptă bună nu ră-
mâne nepedepsită”. Că trăim o epocă a trădării nu în-
cape îndoială, de la pactul tripartit dintre Churchill,
Roosevelt și Stalin, prin care România e lăsată sovieti-
cilor, în timp ce elitele românești mureau prin închisori
în așteptarea americanilor, trădările curg lanț. În acest
context, întrebările autorului vin firesc: Unde sunt
teroriștii? Cine sunt aceștia? Că de condamnări nici nu
se poate vorbi!

Bineînțeles că în spatele verbului tranșant și ade-
seori polemic, se află constatări triste referitoare la su-
biectele zilei (încă actuale): sărăcia, cerșetorii,
transportul urban, examenele naționale de bacalaureat,
statutul profesorului, exodul românilor spre Vest ș.a.,
toate acestea analizate cu inteligență și umor. Întâm-
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Monica Grosu

AMINTIRI DINTR-O ŢARĂ TRISTĂ,
PLINĂ DE UMOR
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plări concrete iau forma unor proze scurte ce nu exclud
jocul de rime, subtilitatea numelor proprii, exprimarea
mucalită cu fine trimiteri textuale. Sub aparența tonului
calm, se cuibărește sarcasmul, chiar o ușoară ambigui-
tate, fiindcă vorbitul în dodii presupune o atenție mereu
crescută. Uneori, personajul istorioarelor amintite e
însuși autorul, prins, fără voie, în ițele vreunui festival
sau ale vreunei premieri, colaborări etc. Astfel, ies la
iveală nu doar polemici (asumate), ci și aspecte de cu-
lise ale vieții literare românești, cel mai adesea tempe-
ramentale. 

Amuzantă ne-a apărut povestea aprobării unui loc
de veci la Mănăstirea Dobric (cea care, de fapt, nu are
cimitir, ci doar acces la cimitirul satului!), necesitând im-
plicarea unor personalități contemporane,
corespondența cu aceștia, toată situația creată fiind
cvasi-hilară, dar ilustrativă pentru realitățile românești,
uneori fără ieșire. Observăm însă că, în cazul de față,
scrisul nu poate fi separat de evenimentul cotidian, lite-
ratura creând contexte pentru a cuprinde pulsiunile zilei,
pentru a le imortaliza. Memoria și judecata lucidă, umo-
rul hâtru și observația caustică îl ajută pe autor să așeze
câteva aspecte ale lumii noastre la locul potrivit.

Din interviurile incluse în volum, ca și din celelalte
articole cu caracter autobiografic, îl cunoaștem mai bine
pe omul Niculae Gheran, editor cu o bogată activitate,
cu impresionante realizări (cu riscul asumat al repetării,
numim ediția Opere – Rebreanu, în 23 de volume),
autor al tetralogiei Arta de a fi păgubaș și al altor studii
și cercetări, dar mai ales trăitor al unor timpuri vechi și

noi, martor de seamă al boemei literare și al unor eve-
nimente memorabile. E de ajuns să menționăm că i-a
cunoscut pe Tudor Vianu, Marin Sorescu, Nichita Stă-
nescu, i-a fost apropiat lui Fănuș Neagu și profesorului
Alexandru Piru, iar acestea sunt doar câteva exemple,
căci multe alte întâlniri i-a prilejuit destinul în calitatea
sa de editor,  cercetător sau colaborator la diverse pe-
riodice, proiecte, manifestări. Pe toate acestea, autorul
le privește detașat, cu umoru-i specific: „Nu știu când a
trecut timpul, iar când mi-amintesc de întâmplările
de-atunci parcă s-au petrecut ieri, ceea ce înseamnă că
mâine-i și mai aproape. Nici nu mai știi ce e bine, ce e
rău. E ca și cum, străbătând jungla unei jumătăți de
secol, cu speranța de a ieși în lumină, te pomenești,
albit și gârbovit, exact în locul de unde ai plecat.”

Nu pot fi trecute cu vederea nici articolele cu carac-
ter aniversar (omagial), scurte medalioane atipice, de-
dicate unor colegi de breaslă, unii prieteni de nădejde
și apreciați oameni de carte (Vasile Fanache, Paul Cor-
nea, Ion Vlad, Alexandru Zub ș.a.). Toate aceste texte
aduc, firește, mărturia timpului în care au fost scrise,
dar, mai mult, ies din timp (ex-temporale), glisând
povești de viață exemplare. Discursul memorialistic al
lui Niculae Gheran are o fluență și o viteză anume, trece
repede de pe o stradă pe alta, aleargă, evocă, ilus-
trează, energizează prin prospețimea limbajului. De
aceea, lectura Ex-temporalelor, întinse pe aproape
400  de pagini, este o aventură a spiritului ce dozează
optim hazul de necaz cu o realitate istorică și biogra-
fică.
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Un freamăt de memorie îmi amintește că Niculae
Gheran, conu Niculae Gheran, respectuoasă apoziție
pentru a evita un ligament neconvenabil, stă să împli-
nească 90 de ani! Nu-mi vine a crede. Seniorul, folo-
sesc cuvântul în ambele lui sensuri, este cel mai tânăr
dintre toți scriitorii. Judecând după ritmul în care scoate
cărți, dă interviuri, replici, croiește planuri, pare c-a des-
coperit fântâna iuventuții undeva prin Breaza, unde s-a
retras de ceva vreme, fiindcă, zice el, cu un surâs
pișicher, la București s-au înmulțit deștepții pe metrul
pătrat. Și îi vedem peste tot, cocoțați în funcții bănoase,
dând mentei frecate prețuri noi... Conu Niculae îi exa-
minează cu interes de zoograf și le rezervă, cred eu, lo-
curi în Arta de a fi păgubaș, tetralogia terminată
provizoriu căreia vremurile noi îi suflă vânt în pânze.

Când vor să laude pe cineva căruia toate îi ies bine,
francezii spun că e bon à tout faire. Expresia o avem și
noi, însă cumva cu un praf plebeu, căci bun la toate ex-
clude fapta, facerea, opera. Într-o viață de om cum
puțini au avut-o, Niculae Gheran a trăit sub semnul
Operei. A lui Liviu Rebreanu, mai întâi, de care e atât
de legat încât a ajuns să i se spună Niculae Rebreanu.
Cele 23 de volume ale ediției critice Rebreanu, una din
rarele duse la capăt într-o cultură cu complexul adamic,
sunt un pisc editorial pe care timpul nu-l va nărui.
Opere, adică cercetări minuțioase și totuși pline de
vervă, sunt Tânărul Rebreanu și Rebreanu. Amiaza
unei vieți, volumele de corespondență rebreniană pu-
blicate nu demult (Intime şi Scrisori către Rebreanu,
A-B) și Rebreniana, două tomuri pe care autorul le-a su-
bintitulat modest Studii, articole, documente, dar care
alcătuiesc în fond un palpitant roman de aventuri inte-
lectuale. Iertați-mă că vă dojenesc la ceas aniversar,

dar nu fiți modest, coane Niculae, fiindcă de modestia
celor deștepți profită proștii! N-aș uita din suita operelor
și savuroasele Ex-Temporale și biobibliografiile Iorga,
Kogălniceanu, Călinescu, Arghezi, cărți care n-au pe
coperte numele lui, însă au fost inițiate de el, susținute
de el. 

Și am lăsat la urmă Arta de a fi păgubaș, veritabilă
epopee a unei lumi vrăjite care s-a dus. Am avut șansa
de a vorbi în toamna lui 2008, împreună cu Paul Cor-
nea, la festivitatea de lansare a primului volum, Târgul
Moșilor, dintr-o tetralogie căreia nu multe i se pot ală-
tura. Era primul pas al altei opere, de prozator, elogiat
apoi coral de nume prestigioase ale literaturii române.
Succesul îl schimbă, se zice, pe om. Nu și pe conu Ni-
culae Gheran, care, doi ani mai târziu, mă invita discret,
colegial, printr-o scrisoare, să repet isprava și la ieșirea
în lume a volumului doi. Octogenarul care băuse din
cupa gloriei literare își cerea smerit „scuze pentru ghe-
ranj”. Îi reproduc misiva, cerându-i, la rându-mi, scuze
că o fac, poate, prea devreme. „Gheranjați-mă”, coane
Niculae, măcar încă un deceniu!

26 august 2019
*

8 noiembrie 2010
Bătrâne comandant de oști,
Îmi spune Florin Rotarul – dir. g-ral la Biblioteca Me-

tropolitană – că te-a căutat de câteva ori pe mobil și n-a
izbutit să te prindă. La rându-mi, azi am încercat să te
contactez și, într-adevăr, cei de la „Orange” mă anunță
că, deocamdată, abonatul nu poate fi gheranjat. Despre
ce e vorba: după cum știi, tomul 2 din cartea știută este
ca și tipărit, urmând să fie etalat la Târgul de carte din
ultima decadă a lui noiembrie. Te rog să mă crezi: toată

Ioan Adam

POST-RESTANT

SCUZE PENTRU GHERANJ
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viața m-am ferit de asemenea „vederi”, lăsând miresei
să se descurce cum o vrea Dumnezeu. Nu mint! Ți-aș
aminti că, departe de larma Capitalei, lansarea ultimului
volum al ediției critice Rebreanu a avut loc la Prislop și
în Târgu Jiu, orașul editorului de ocazie. În rest, am mai
apărut în public la Cluj – în urma insistențelor lui Mircea
Zaciu, încăpățânat să mă prezinte studenților săi –, la
Alba Iulia, de data asta la presiunea lui D.R., care m-a
cărat tot într-un mediu universitar – după ce îmi publi-
case un volum la Ed. Academiei – și, în sfârșit, la Pri-
măria din Obor, unde ai făcut imprudența să vorbești în
lipsa generalului Ontzanu (fost plutonier). De patru ori
într-o viață de om!

Anul trecut m-am eschivat, spunând lui Rotaru că-s
bolnav. Din proprie inițiativă, au vorbit despre mine Var-
tan Arachelian și două doamne din asistență, deși, per-
sonal, nu-i cunoscusem personal. Așa se face că,
neputând refuza oferta unui om ce m-a tipărit pe gratis,
adevărată minune în ziua de azi, l-am îndemnat să se
adreseze domniei tale pentru împlinirea întregului ritual.
Crezi, nu crezi, mi-a fost jenă să apelez direct, așa că
o fac acum cu următoarele precizări:

„Evenimentul” ar avea loc peste două săptămâni, în
ziua de 22 noiembrie, între orele 11,30-12, în sala de
marmură de la parterul Pavilionului. În felul ăsta, scă-
păm de lărmălaia din incinta Târgului, care îmi amintea

de dughenele Oborului, unde diverși șleperi te agățau
să le vezi marfa. Dacă te încumeți să vii, aș fi mulțumit
să spui doar atât: „Despre N.G. am vorbit la Radio, am
scris într-o revistă și am recidivat la Primăria din Târgul
Moșilor. De data asta, prefer să-i dau cuvântul!” Căci,
ai să râzi, bătrâne, pentru că nu pot evita inevitabilul
spectacol funerar, prefer să vorbesc, deși o aprigă du-
rere de genunchi mă face să șchiopătez, iar ruperea
unei lucrări dentare mă obligă să nu râd. Dacă, totuși,
ai dori să spui o vorbă în plus, îți pot trimite prin internet
Cuvântul înainte și Epilogul (dacă nu și un exemplar, în
cazul când „Biblioteca București” ne poate înzestra).

Altceva, nu-ți spun. În spitalul de nebuni în care am
lucrat împreună, am avut zilnic de-a face cu mulți regi
și împărați, dar și cu modestia confraților care nu uitau
să ne spună, cu mâna pe inimă: „Nu fiindcă e cartea
mea, dar, crede-mă, e o capodoperă”.

Singurul amănunt pe care îndrăznesc să ți-l comunic
despre cadrul cărții ar fi că, împinsă de vremuri, maha-
laua copilăriei mele se mută în centrul urbei, înnobi-
lându-l.

Cu sentimente colegiale,
Niculae Gheran

P. S. Aștept provincia (și, dacă nu-ți cer prea mult,
un beep).

19 februarie 2014 – Portret în oglindă: Niculae Gheran şi George Bălăiţă 
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O regulă simplă și, am zice, aproape „naturală” ne
spune că dinamica, ritmul care eliberează ceea ce se
află în esența conceptului de „om cultural” nu sunt deloc
liniștite, ci marcate periodic (ne-o arată istoria) de con-
fruntări, desfășurate între adeziuni necontrolate și res-
pingeri vehemente – în episoade cu sensibilă
încărcătură pasională. Conflictualul, pe acest plan, agită
deopotrivă ambele structuri funcționale ale culturii,
așadar deopotrivă creatorul și consumatorul, sunt vehi-
culate noi concepte sau doar reluate unele mai vechi,
dar în sistem de intransigență, cum ar fi: prezenteismul,
gustul, imanența noului, schimbarea paradigmei, pre-
cum și versantul acestora, printre care continuitatea,
tradiția, perenitatea valorilor, specificul. Nimic din toate
acestea nu alterează, însă, până la urmă, existența
însăși a culturii dacă, într-un final, apare acel necesar
echilibru, posibil a fi văzut în algoritmul de sorginte al-
chimică a lui solve et coagula, starea în timp a culturii
nefiind niciodată raportabilă la o mișcare mecanic-li-
niară, ci – mai frecvent decât am crede – aflată într-un
continuum agitat și tulburat de chiar neliniștita căutare
și definire de sine asociată datului ființării.

Să recunoaștem: rândurile de mai sus nu se înde-
părtează de suprafața plată a locului comun, în
condițiile în care elipsa normalității întregului domeniu
nu e afectată. În aceeași situație se află și ideea că, în
fond, cultura nu creează o realitate materială, nici atunci
când suportul ei are o asemenea structură (vezi sculp-
tura sau orizontul arhitectural): vorbim de o finalitate
consumată pe un alt plan, poate cu îndepărtate, me-
diate și nesigure efecte în real, deși pornind din acesta,
pentru a-l reface ca abur al înțelegerii. Gratuitatea cul-
turii este, de aceea, doar o metaforă prin care se ex-
primă numai „inconcretul” efectului de primă instanță al
domeniului. Știm, de altfel, că, odată cu menționata alu-
necare în sinele ființei, sintagma „omul cultural” e, de

fapt, o tautologie, departe de o simplă intercondiționare,
înscriindu-se drept clauză identitară, nu fără vecinătatea
periculoasă a tatonării neantului ori a ceea ce este fără
a fi. Ține de firescul alcătuirii omului ca partea care du-
rează să fie numai cea a culturii (termen larg:
spiritualității), însușite și comunicate, aceasta sigilându-i
permanența. Ciudat este, însă, că echilibrul întregului,
chiar îmbolnăvirea ființei își au cauza tot în constituentul
care îl distinge și îl face – cum spun filozofii – să
depășescă natura: din spirit și din gândire se desprinde
filozofia, temei pentru ideologie, cea care secretă poli-
ticul, ca acțiune nemediată asupra realului. Or, cultura
(inclusiv filozofia, privită pe aliniamentul ei specific, nu
în metastazele sale) duce la cunoașterea realului, îl
poate modela subtil tocmai prin presiunea înțelegerii, în
timp ce politicul urmărește a-l supune și a-l transforma
încălcându-i legitățile. Politicul ridică și edifică, mult prea
des, himere, cultura afirmă posibilul și echilibrul aces-
tuia în susținerea ființării ca stare de excepție a ceea ce
există.

Am urmărit, cu frazările de până aici, să desprindem
pânza de fundal pe care s-a finalizat, în 2007, ampla
cercetare inițiată de prof. univ. Gheorghe Manolache în
cadrul „seminarului” Literaturi și culturi locale, demers
care a antrenat un număr impresionant de cercetători,
ale căror abordări au fost cuprinse în volumul omonim
apărut sub egida Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.
Pe plan internațional, momentul fusese prin excelență
unul politic, cu obiective deja bine delimitate în registrul
centrării atenției asupra principiului globalizării. Îndeo-
sebi după prăbușirea sistemului comunist și reorienta-
rea politico-economică a Chinei, apoi ca efect al largului
acces la tehnologii de ultimă oră, s-a impus – cel puțin
sub al doilea indice menționat – viziunea transnațională,
prin tensiuni de omogenizare, sprijinite și de resursele
comunicaționale ale unei limbi standardizate (cazul idio-

Mircea Braga

IMPERIALUL ŞI SPIRITUS LOCI
CA „DIVERSIUNE” ARHETIPALĂ
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mului american). Dar cercul s-a dovedit a fi vicios în
condițiile în care politicul însuși a acceptat, drept centre
de putere și dictat, forțe care, inițial, fuseseră doar mo-
duli ai instrumentării, printre care plaja economico-finan-
ciară, cea a industriei și tehnologiei, chiar a rigorii
militare, adică zonele deschise concurențialului. Proce-
sul a fost repede privit în lumina imperialului aproape
declarat, de unde apariția unor opoziții externe nu mai
puțin imperiale, cu funcție de erodare sau, cel puțin, de
încetinire și „supraveghere” a evoluției și caracterului
mișcărilor.

Nici în interiorul unei tendințe de parțializare a
inițiativei globalizării, cum este Uniunea Europeană, nu
se mai evidențiază entuziasmul calm al începutului. Nu
puține comentarii vizează existența, la nivel superior, a
unor structuri și substructuri nedemocratice, poate de-
pendente, și nu numai acestea, de anume centre de pu-
tere, apoi apariția unor „crize” întâmpinate cu soluții
considerate a fi de suprafață, emiterea unor „recoman-
dări” privite, nu o dată, ca arborând... obligativitatea, ve-
hicularea (doar atât?) a ideii integrării în două trepte
ș.a.m.d., până când dinamica animozităților a făcut din
Brexit ceva mai mult decât un accident oarecare. Ceva
pare a nu se fi înțeles, îndeosebi la nivelul variatelor
centre de putere (inclusiv a celor politice, monopolizând
spenglerian doar partea aferentă registrului civilizației),
anume că apariția unei „populații globale”, ca și a uneia
zonale, oricare ar fi zona în cauză, nu este consecința
imediată a unui proces politic, economic etc., ci a unei
evoluții „naturale”, posibil a fi facilitată și sprijinită, dar
niciodată prin constrângeri și programe, indiferent de
calitatea acestora. Iar până acum, dată fiind
unidirecționarea lor, niciun centru de putere nu se arată
a fi interesat de bidimensionarea ființei, de starea
existenței care își reclamă și realitatea/condiția cultural-
spirituală, că un atare „instinct” resimte ca neorganic
orice act de deturnare pe componente doar aparent ver-
satile, cum ar fi cele ale conștiinței de sine dobândite
prin istorie, loc și timp, educație și limbă, creație și
simțire etc. Lăsată în plan secund, de unde și sentimen-
tul că se află într-o marjă a indiferenței, actul de creație
în domeniu s-a abandonat lipsei de criterii, peste care
s-a suprapus și jocul periculos desfășurat la contactul
masiv între culturi diferite, din care s-a desprins realita-
tea că „armonia” predicată de la amvonul
multiculturalității poate deveni și altceva, dacă exterio-
rizarea acesteia primește forme conflictuale.

Întâmplarea a făcut ca, în același an 2007, când a
fost editată culegerea de studii avându-l ca director de
program pe Gheorghe Manolache, să apară și ampla
cercetare a Pascalei Casanova (va fi urmată în 2015,
cu trei ani înaintea decesului autoarei, de volumul La
langue mondiale. Traduction et domination), intitulată
La République Mondiale des Lettres, consacrată și
aceasta tocmai destinului literaturilor naționale în pei-
sajul actual al culturii lumii. Prezenţa, în titlu, a noțiunii
de „Republică” marchează, cel puțin în raport cu actua-
litatea, un act de cedare în fața evidenței: perspectiva
– deși corectă... politic din moment ce se deschide glo-
balizării – acceptă doar parțial tiparul omogenizator,

prescriind existența încă sesizabilă a diversității creației
literare în structuri definibile național și lasă loc unui ac-
cent permisiv care – sub semnul dur al „imperialului” –
nu era de așteptat. Dintre ideile avansate de Pascale
Casanova (de ansamblul acestora ne-am ocupat cu un
alt prilej) ne vor reține atenția, aici, doar câteva, îndeo-
sebi sub aspectul derivațiilor acestora și fără a insista
asupra nuanțelor venind dinspre psihologia unor scriitori
(cu sau fără condiționări din varii planuri). În primul rând,
autoarea relevă necesitatea contactului creatorului, di-
rect și constant, cu unul din centrele de putere literară,
pentru a trăi, simți, înțelege și a se integra pulsului ace-
lui mental și acelei practici care sigilează valoric opera
momentului, așa cum s-a întâmplat, până pe la mijlocul
veacului trecut, la întâlnirea cu mediul parizian, cum ar
trebui să se petreacă și azi, prin „solicitarea” centrelor,
ușor diseminate acum, în spațiile culturale americane,
englezești și franceze. Dincolo de gradientul de ultimă
oră al suportului „tehnic”, în beneficiul acestui scriitor va
intra și planșa solicitărilor „cititorului mondial”, ieșit din
constrângerile – consideră teoria în speță – care au par-
celat și izolat, până acum, sub toate aspectele, dar mai
ales istoric și geografic, literaturile lumii. De aici, într-un
al doilea rând, iminența opțiunii pentru un „model”, des-
prins dintr-un canon elaborat la nivelul acestor centre
de putere, întrucât numai un atare cadru oferă teoreti-
cienii care pot profesa la altitudinea de autorități mon-
diale. Dacă mai vechiul concept al „literaturii universale”
(v. Goethe și Herder, de pildă) nu mai poate rezona ca
sumă a literaturilor naționale, atunci nici „canonul mon-
dial” nu mai poate fi acceptat ca sumă a „canoanelor
naționale”. Consecutiv, într-un al treilea rând, pentru ca
„autoritățile centrale” să fie în măsură a elabora un
canon cât mai exact și mai cuprinzător, aceasta va fi po-
sibil numai în măsura în care pot avea acces, prin tra-
duceri în limba „acreditată”, a operelor naționale.
„Legea” devine, astfel, una a ”limbii mondiale” și a
excelenței traducătorului, excelență care devine echi-
valent al creației, întrucât presupune transpunere prin
adaptare a resurselor subterane, subtile și fragile, ale
operei, o re-construcție a acesteia în spiritul altei limbi
(limba de comunicare). Așadar, nu orice traducere
poate legitima, mai ales când „identicul” se învecinează
periculos, ca în poezie, cu aproximarea sau chiar cu ilu-
zia, iar „naționalul”, în cazul prozei, primește coloratura
pitorescului ori a exoticului.

În realitatea lumii, deci a întregului, orice notă impe-
rială – ne arată istoria – creează, în primul rând,
dependență. Concentrând puterile, sub toate formele
acestora, centrul se izolează de periferii, iar ca factor
decizional ajunge până la a le considera aproape de
condiția obiectului, posibilele conflicte de natură econo-
mică și financiară, ale repartiției ori chiar ale pieței fiind
rezolvate, în majoritatea cazurilor, prin soluția expedien-
tului. Cu timpul, „democrația” centrului e deturnată
preferențial, supraordonându-și propria identitate,
noțiunile se contrag în sens închis: „uniune”, de pildă,
când se operează doar la nivelul formelor concretului și
numai ale suveranității centrale, se detașează de starea
de comunitate a egalilor. Când în spațiul de exercitare
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a puterilor centrale se insinuează, de obicei venind din-
spre periferii, realitățile difuze, dar de profunzime, ale
conștiinței, centrul le va simți ca ostile, perturbatoare a
proceselor din concret și, astfel, conflictualul urcă (sau
coboară, depinde de înțelegere) în straturile culturalului
și spiritualului, identificabile în inserții autonomizate în
consistența naționalului.

Dacă citim realitatea zilelor noastre de pe o aseme-
nea filă, care nu este nici antieuropeană, nici antigloba-
lizare, ci una a defecțiunilor instrumentării, ne putem
explica de ce tensiunile comunitare, la contactul cu
practica „imperială”, sunt departe de a se aplatiza. În
acest context socio-politic, în care conceptul de națiune
a fost, în 2007, este și azi, pus oarecum la index ca fac-
tor de instabilitate, o dezbatere cum este cea propusă
de colectivul grupat alături de Gheorghe Manolache își
indică utilitatea doar dacă este privită ca o încercare de
a armoniza principiul centralist cu viziunea „periferiilor”,
în perspectiva unei democrații care să recunoască de
facto și funcția diversității sub semnul legitimității, con-
stituite în timp, a alterității. Ajută, în acest sens, și teza
„ironiei”, susținută de Rorty, care, totuși, problemati-
zează la extrem: totul poate fi coborât în derizoriu, în
aceeași măsură în care, ne spune filozoful, totul poate
fi posibil a se stabiliza prin re-devenire/re-descriere. Su-
punerea la ironie, însă, vizează îndeosebi politicul, mai
puțin acele plăci ale substratului care se ridică la
suprafață prin identitar, adică ființa și ființialul: orice
gesticulație ironică pe acest plan, în fond nu departe de
o negație, poate descalifica. Putem fi mai aproape, pe
acest plan, de un alt filozof, Jürgen Habermas, care,
deși acceptă ideea omogenizării zonale, o privește ca
o comunitate modulată doar printr-o politică unică
(relația cu „exteriorul”), înlăturând astfel riscul apariției
conflictului între „culturile minoritare” și „culturile majo-
ritare”, întrucât „Nu e necesară, și nici chiar posibilă
(subl. ns. – M.B.), purificarea cunoașterii omenești de
componentele sale subiective și de medierile sale inter-
subiective, de interesele sale practice și de ceea ce dă
culoare limbajului” (idee dezvoltată în Truth and Justifi-
cation).

În cultura română, o asemenea idee nu era nouă,
cum nu era nici în cea europeană, reluată mereu, rede-
finită și adusă în proximitatea diferitelor curente literare,
începând cu romantismul și continuând până în zilele
noastre, trecută chiar și prin retortele ”noii literaturi co-
muniste”. În preambulul volumului Literaturi și culturi lo-
cale, Gheorghe Manolache reconstituie, cu îndreptățire
(dată fiind, în parte, și situația oarecum asemănătoare
cu a prezentului), traseul „ideologic” al grupării „Thesis”
(constituită în 1930) și dezvoltat de Al. Dima pe princi-
piul „localismului creator”, drept consecință a „desincro-
nizărilor de timp psihologic și creator dintre centru și
periferie (sublinierile aut. – M.B.) artistică”, argumentul
fiind „că o cultură națională nu se dezvoltă într-un va-
cuum social, ideologic sau estetic și, mai ales, că ea nu
poate fi (re)distribuită (dirijată) de la un anume centru
către periferii (provincii literare)”.

E adevărat, la momentul respectiv discuția se purta
în interiorul culturii române, când poziția centrului, Pa-

risul (unic pe atunci), era preluată în limitele unui act de
sincronizare cu „orizontul” literaturii europene, în
opoziție cu staza conservatoare postsămănătoristă,
avându-l ca magistru pe Nicolae Iorga, în siajul căreia
funcționa și gândirismul. Și tot în același plan ne aflăm
și cu eforturile de sincronizare din deceniile comuniste,
eforturi dublate, însă, de necesitatea continuității, de
imediată urgență fiind și relația cu interbelicul național.
Ulterior, preocupările în temă au rămas internalizate, cu
excepția intervențiilor lui Cornel Ungureanu care, de la
„provincii literare” autohtone a creditat valoric și un
spațiu zonal mai extins, delimitat ca Mitteleuropa. Pro-
blematica în sine nu este nici gratuită, nici un capriciu
al deconstrucției, aflându-ne, de fapt, în fața unei „di-
versiuni” arhetipale sau categoriale, dacă vrem, consa-
crată în acest fel încă din antichitate ca Spiritus loci, de
care arhitectura, de pildă, nu s-a desprins niciodată. De
aici permanența rigorilor spațiului, în complementaritate
cu cele ale timpului, fapt vizibil și în propunerile din vo-
lumul Literaturi și culturi locale unde, alături de spații
mai frecvent comentate (Banatul, Sibiul/Cercul Literar,
teritoriile exilului etc.), primesc notificări esențiale și al-
tele (Iașul, Maramureșul/Nordul, teritoriile literare ale
minorităților). Deși în cauză nu se mai află diferențe
spectaculoase, mai ales în postmodernitate, date fiind
tentațiile prezenteificării de pe prag neorealist, pasul
către discursul liniar, aproape depersonalizat – resur-
sele diversității mai rămân încă active. Omogenizarea,
fie aceasta națională, europeană sau mondială, nu
poate fi un principiu al artei decât într-un timp omogen
și un spațiu omogen, pentru a nu mai vorbi și despre un
mental și simțire omogene, sub semnul radierii
alterității. Fraza de final a „seminarului” menționat su-
bliniază faptul că se impune „o altă (con)figurație, com-
petitiv-ecumenică, a Comunității Spirituale Europene”,
care să nu excludă importanța și valoarea diferențelor,
când ideea multiculturalității, expurgată de reflexe co-
rect politice, să redevină la sensul de curiozitate inte-
lectuală, de dorință de cunoaștere și de acceptare a
valorilor alterității, adică raliabilă staturii omului cultural.
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Când, în iulie 1952, am venit la Bucureşti să dau
examen de admitere la Facultatea de Filologie a Uni-
versităţii Bucureşti, am fost cazat în subsolul unei clădiri
de pe strada Armenească, unde locuia și el, graţie lui
Florea Oprescu, conjudeţean al meu, născut într-o co-
mună de pe lângă Roşiorii de Vede. Acolo l-am văzut,
o clipă, deschizând o uşă pe care a închis-o imediat,
pentru prima dată pe poetul Dimitrie Stelaru, cu capul
lui ca de buhă, înfăţişare pe care i-o dădeau cele două
smocuri de păr pe care le mai avea la tâmple. Nu l-am
mai văzut în cele câteva nopţi în care am rămas acolo.
Mai locuiau, în încăpătorul subsol, studenţii Petre
Stoica, poetul de mai târziu, care era student la Filolo-
gie, secţia română-germană şi Valeriu Sârbu, student
la secţia română. Peste ani, Petre Stoica îl va evoca pe
Stelaru în vreo douăzeci de pagini din cartea sa Amin-
tirile unui fost corector (1982). Florea Oprescu fusese
şi el student la secţia română a Facultăţii de Filologie,
unde a fost remarcat la seminarii de literatură universală
de Tudor Vianu, în cadrul cărora marele profesor în-
treba: „Ce părere are şi domnul Oprescu?”. Dacă Vale-
riu Sârbu, exmatriculat timp de un an, probabil pentru
că tatăl său fusese ofiţer şi în mod sigur pentru că fu-
sese turnat că a participat la întâlnirile unei grupări lite-
rare din care făceau parte D. Stelaru, Tudor George şi
Ludovic Antal, Florea Oprescu, fiu de chiaburi, posesori
ai unei maşini de treierat (batoză şi locomobil), n-a fost
reprimit, fiind în restul vieţii bibliotecar. D. Stelaru publi-
case până atunci, între 1935 și 1946, şase volume de
versuri, un alt volum apărându-i după aproape un de-
ceniu. L-am văzut, şi de data aceasta am şi schimbat
cu el câteva vorbe, la Editura pentru Literatură, unde
eram redactor. S-a întâmplat aceasta într-unul dintre
anii în care a locuit la Buftea (iulie 1965-octombrie
1968). Era cu ultima sa soţie, a treia, Anghelina Cioacă,
şi cu fiul lor. Mi-a spus că s-a mutat la Buftea pentru că
acolo are în faţa ochilor şi un deal, nesuportând câmpia
fără denivelări.

Spre regretul meu, şi cu siguranţă nu doar al meu,

volumul lui Gheorghe Sarău, Dimitrie Stelaru. Cores-
pondenţă din perioada 1934-2018 (trimisă, primită sau
referitoare la viaţa şi opera poetului), (Editura Vatra
Veche, Târgu-Mureș, 2018, 240 p.), din cele 230 scri-
sori, ilustrate, bilete etc., doar 15% sunt semnate de
Stelaru. Situaţie ce nu se datorează autorului cărţii, care
a făcut îndelungate şi stăruitoare demersuri să intre în
posesia a tot ceea ce lăsase poetul.

Sunt scrisori, cele mai interesante, de la scriitori prie-
teni, ca Miron Radu Paraschivescu și soția sa, din pă-
cate doar vreo nouă, Geo Dumitrescu, Lucian Teodosiu,
conjudeţean de-al poetului, Alexandru Husar, Ion Bă-
nuţă, director al Editurii pentru Literatură, Zaharia
Stancu, Traian Iancu, director al Fondului Literar, Ben
Corlaciu, Emil Vora, Laurenţiu Fulga, Mihail Straje, de
la sculptorul Ion Vlad, de la regizoarea de teatru Car-
men Mihuţescu ş.a. Sunt alte scrisori de la prima sa
soţie, Despina Berlingher, cu care a fost căsătorit între
anii 1947 şi 1950, cu divorţ apoi în anul 1954. Aceasta
recunoaşte în cel care i-a fost soţ a fi reprezentat pentru
ea „ciudatul meu zeu şi prieten”, de care s-a despărţit
pentru că erau două temperamente diferite, dar cu care
a corespondat mult după divorţ, adresându-i-se cu for-
mula „maestre”, ea şi fiica lor Eumene Iustiniana.
Aceasta, când avea 19 ani, i-a cerut tatălui ei să-i cum-
pere îmbrăcăminte, solicitare la care poetul a răspuns,
în 1969, cumpărându-i „o scurtă de piele, pantofi, len-
jerie, ciorapi şi altele de care avea nevoie”. Isteaţă,
bună la învăţătură, curioasă să afle de la tatăl ei ce este
poezia modernă, dorea să dea admitere, la Cluj, la psi-
hologie.

Sunt, în câteva scrisori, politeţuri adresate poetului.
Miron Radu Paraschivescu, care pregătea despre Ste-
laru o pagină cu poezii noi și cu o prezentare în revista
„Ramuri”, voia să se adreseze, implicit unor poeţi con-
temporani: „adică a atragere aminte (cam în genul: bă,
băgaţi-vă minţile-n cap! Uite ce-nsemnează poezie, nu
aiurelile voastre fără miez, spermă şi sare!) pentru ama-
torii de «libertate absolută» în poezie”. În anul când

Iordan Datcu

DIMITRIE STELARU 
ÎN CORESPONDENŢĂ
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scria aşa ceva, M.R. Paraschivescu se afla retras pen-
tru tot restul vieții sale la Vălenii de Munte. Fusese sătul
de tovărăşie: „Niciodată mai mult ca-n acest ev socialist
n-am apreciat mai bine tihna mic-burgheză, viaţa de fa-
milie şi niciodată mai mult ca-n acest ev al tovărăşiei,
n-am apreciat mai mult şi mai convins singurătatea”.
Ben Corlaciu îi trimite îndemnuri la scris: „Orice simţi şi
vrei tu să scrii – numai scrie, nu uita că Stelaru, dragul
meu Stelaru, e un mare poet. Va veni, repet, şi ziua
când vei avea, într-adevăr, o pâine şi un kilogram de
izmă pe masă. Uneori, nici nu ne dăm seama, în cea
mai cruntă mizerie, cât de aproape ne e salvarea. [...]
Când este vorba de un poet de talia ta, orice gând pus
pe hârtie devine o comoară. Cu cât suferi mai mult, cu
atâta eşti mai dator să-i lași lumii asemenea comori”.
Alexandru Husar, vechi prieten al lui Stelaru, profesor
de estetică la Universitatea din Iași, vorbind cu studen-
tul său Lucian Teodosiu, s-a exprimat astfel despre un
volum „strașnic” de poezii, care urma să apară: „Priete-
nul d-tale, Stelaru, are un volum de versuri la editură. Îi
bagă în buzunar pe Jebeleanu, Banuș, Beniuc, când o
să apară”. Lucian Teodosiu, preluând o expresie a pro-
fesorului ieșean, continuă și el referindu-se la o recen-
zie a lui Nicolae Manolescu la un volum al lui Stelaru:
„Puneți-l «în buzunar» și pe N. Manolescu, care nu știe
să citească versuri și judecă omul și nu opera. Un ma-
iorescian cu pretenţii de a doua mână, emite o critică
judecătorească, neindicată, enervantă prin repetiţia
aceleași [aceloraşi] formule de la un scriitor la altul”. Cu
siguranţă că Stelaru n-a subscris la asemenea carac-
terizare a eminentului critic Manolescu.

Volumul, cu puţinele scrisori aparţinând lui Stelaru,

este, totuşi, o contribuţie însemnată privind viaţa şi
opera poetului. La aceasta contribuie şi aparatul critic
cu care a însoţit-o Gheorghe Sarău, care şi-a dedicat
acestui demers mulţi ani, mărturie în acest sens fiind şi
alt volum pe care l-a publicat, Bibliografia Dimitrie Ste-
laru, la Editura Nico, din Târgu-Mureş, la un secol de la
nașterea poetului.

O observaţie: o scrisoare, din 12 mai 1966, din Vă-
lenii de Munte, către Stelaru, este semnată Vlad Sârbu.
Noi credem că este vorba de Valeriu Sârbu, pentru care
Stelaru era, cum am arătat la începutul acestor însem-
nări, o veche cunoştinţă şi pentru că el a fost profesor
la Liceul „Nicolae Iorga” din Vălenii de Munte între anii
1962 şi 1981, deci și în 1966, anul emiterii scrisorii.

O propunere: capitolul de repere bibliografice din ar-
ticolul despre Stelaru al lui Dumitru Micu, din Dicționarul
general al literaturii române (vol. S/T, 2007,
pp.  429-433), numără peste 60 de nume de critici literari
care au scris, de-a lungul anilor, despre opera poetului.
O carte, intitulată, să zicem, Dimitrie Stelaru interpretat
de..., în genul mai multor cărți numite astfel, apărute,
cu ani în urmă, la fosta Editură Eminescu, ar fi un ex-
celent instrument de lucru despre receptarea critică a
operei lui Stelaru.

În fine, cei care îl preţuiesc pe Stelaru au constatat
că în „O listă canonică. 100 de poeţi români în 100 de
ani (1918-2018)”, publicată de Nicolae Manolescu, în
„România literară”, nr. 16, 12 aprilie 2019, pe baza „op-
ţiunilor primite de la 35 critici, istorici literari și poeţi”,
orânduită după anul debutului, figurează şi Dimitrie Ste-
laru, debutant în volum în anul 1937.

Sebastian Grama

TABERNA PECCATI

Într-un singur subcapitol (Le petit théâtre des débits
de boissons) din cartea sa Le goût de l’ivresse. Boire
en France depuis le Moyen Âge (Ve-XXIe siècle) (Édi-
tions Belin/Humensis, Paris, 2017), Matthieu Lecoutre
ajunge, spectaculos, de la mască la prostituţie. Nu tonul
ori stilul, nu informaţia conţinută ori citatele, nu detaliile
pitoreşti ori alte focuri de artificii de la suprafaţa textului
au a ne reţine aici atenţia. Le cunoaştem bine din alte
lucrări de limbă franceză, deja „clasice” (Frica în Occi-

dent a lui Delumeau, Istoria vieţii private – Ariès
şi  Duby  –, Structurile antropologice ale imaginarului –
Durand, pentru a enumera doar câteva dintre cele tra-
duse). Nu. Ceva se mişcă dedesubtul vorbelor. Nu mă
interesează pentru el însuşi Matthieu Lecoutre, ci numai
acest bizar, autonom ceva. Numitul subcapitol se referă
la epoca medievală şi ne bucură citând versuri din Car-
mina Burana. Totul în două pagini şi vreo cinci rânduri.
Voi reproduce îndată rândurile de la început: 
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Le débit de boissons est un lieu de mise en scène,
que l’on boive beaucoup ou peu. Il est au cœur du re-
gard que l’on porte sur l’autre. Un besoin de se distin-
guer? On y boit alors du bon vin... (p. 134).

Şi apoi – numaidecât – pe cele din urmă:
On y rencontre enfin des prostituées que l’on peut

aborder facilement sous l’effet du vin et de la bière: le
débit de boissons peut être le lieu de la soif d’amour.
La taverne mérite alors son surnom de taberna pec-
cati... (p. 136).

Fără a complica inutil chestiunea ţesând apropieri
de Symposion, putem remarca deocamdată numai „le
débit de boissons” ca loc al transformării de sine –, dar
nu prin abandonul trăsăturilor adevărate în favoarea
unora străine, ci prin sublinierea celor existente. Motivul
nu este nici pe departe nou: e vorba despre masca re-
velatoare. În buna tradiţie a lui in vino veritas, alcoolul
distinge adevărul din materia figurii naturale, satisfă-
când astfel „un besoin de se distinguer”. O proteză aug-
mentativă – sens, de altminteri, constant al vechilor
termeni desemnând „semnul” (sema, signum). La fel ca
militarii care, după ce s-au distins în luptă, sunt însem-
naţi printr-o decoraţie (o distincţie militară), clientul de
vază al cârciumii se distinge prin calitatea superioară a
vinului consumat. 

La o primă abordare, am zice că ne aflăm destul de
aproape de ochiul bătrânului grec. (E o sinecdocă, nu
mă gândesc la un grec anume). Aidoma nobilei poţiuni,
masca tragică amplifica o trăsătură. Vinul „per-sonant”
ar anclanşa dialectica identificării prin diferenţiere: sunt
acesta pentru că sunt diferit. Şi, de aici – luxuriantele
serpentine legând subsolul întregii culturi europene: de
la Categoriile şi Topicele aristotelice până la problema
individuaţiei şi de la criza epidemică pe fondul apode-
miei originare până la concurenţa nominalismului cu op-
ţiunea realistă în Cearta Universaliilor – şi, mai departe,
către noi, cu ipostazele metafizicii criticate în spirit ana-
litic. Însă, de bună seamă, rupturile istorice complică ar-
moniosul tablou. Dintre acestea, una se manifestă chiar
în textul – sau pretextul – nostru: (le débit de boissons)
„est au cœur du regard que l’on porte sur l’autre”. În
limba greacă, „punctul de vedere” (înţeles foarte fizic,
drept loc de unde se priveşte) a dat pur şi simplu
θέατρον (theatron). Latina l-a tradus – ori poate că tră-
dat – cu spectaculum. Simetric, termenii veneau de la
câte un verb însemnând a privi (θεάομαι, theáomai, res-
pectiv specto, specio). Numai că privirea latină (care
operează în afirmaţia lui Lecoutre) se distanţase deja
de privirea elină. La fel ca noi, la fel ca medievalii. Tră-
săturile amplificate – şi fixate – prin masca tragicului
grec dădeau privirii o hotărâre imuabilă, intransgresa-
bilă a Destinului, excluzând aşadar în absolut orice po-
sibilă intervenţie a „personajului”: după cum sesiza
Nietzsche, esenţa tragediei omitea acţiunea prezentă,
ansamblul desfăşurării constând în reacţii (unul dintre
înţelesurile originare ale cuvântului ὑπόκρισις, hypokri-
sis), reacţii ale eroilor faţă cu inexorabilul. Nici pome-
neală de „subiect” în accepţiune modernă. Asimilarea
latină a mentalului grec a venit cu o mai mult sau mai
puţin discretă deplasare de accent: vechiul Străin pla-
tonic s-a domesticit sub figura „celuilalt”. Irecuperabilul

transcendent, hiperbola greacă s-a retras în orizontul
până la urmă casnic al unui alter ce nu-l mai aştepta
decât pe Freud ca să devină modă: (le) „regard que l’on
porte sur l’autre”. 

Astfel, primul nivel discutat rămâne doar pentru sa-
tisfacţia arheologului: bând printre maiestuoasele ruine
ale Imperiului, am încetat să-mi construiesc o mască
endeictică: îmi bricolez doar oglinda lejer deformantă a
unei figuri hipomnestice, bună de plimbat în piaţă (mai
demult forum, încă mai demult agora), devenită, la ri-
goare, hub sau pub. Cu alte cuvinte, semnul se află încă
prins (ba chiar mai tare) în vechea dichotomie platonică
dintre gimnastică şi fard: nu mă preocupă accesul ne-
mijlocit la ceea-ce-este, ci numai re-prezentarea („stili-
zată”) a ceea ce deja s-a prezentat. La cârciumă,
Sextus Empiricus – ce ironie: tot un grec... – a ieşit bi-
ruitor: aşa cum prevăzuse – şi reclamase –, din folosi-
toarea distincţie pe care ne-a lăsat-o el însuşi, nu
semnul endeictic a făcut istorie la suprafaţa culturii eu-
ropene, ci semnul hipomnestic (sau comemorativ). În
spatele scepticului doctor, vicleanul Gorgias râde: boala
suavă (sau plăcută: hedeia nosos) din Elogiul Elenei s-a
răspândit pe continent. Şi diagnosticul a devenit, până
la capăt, normă. 

Cuvântul s-a preschimbat în vin. Bordelul (o ascunsă
traducere septentrională pentru elinul σκηνή, skene,
care a dat „scenă”) este locul unde se bea ca „disponi-
bilizare”. Jocul pare limpede, formularea este ambiguă:
„des prostituées que l’on peut aborder facilement sous
l’effet du vin et de la bière”. Cine se află sub efectul vi-
nului şi al berii?, muşteriul (care astfel prinde curaj), ori
prostituatele (care astfel devin mai uşor abordabile)?
Sau poate că lucrează aici o elipsă: muşteriul se află
deja sub farmecul prostituatei, iar vinul şi berea echili-
brează raportul ameţind prostituata, pentru a o aduce,
pe această cale, într-o stare comparabilă cu a muşte-
riului. Să nu ne rătăcim. Prin definiţie, prostituatele sunt
abordabile. Influenţa vinului ar putea chiar să le facă
mai puţin abordabile, anesteziindu-le conştiinţa profe-
sională şi stimulându-le un orgoliu mai degrabă contra-
productiv. Că nu ne trădăm tema – e lesne de văzut:
chemând în scenă un personaj augustinian de evidentă
sugestie platonică; în De dialectica, retorica apare la un
moment dat sub chipul fascinant al unei curtezane fără
chip, infinit disponibilă căci fără esenţă proprie, gata să
se dea oricui şi să-şi modifice înfăţişarea potrivit cu fie-
care „stăpân”. (Ghilimelele îndeplinesc o funcţie istorică:
este vorba mereu numai de o „stăpânire” provizorie,
cumva „pe durata contractului”, ceea ce face ca „stăpâ-
nul” să fie stăpân mai curând în joacă, atrăgându-l
într-un spectacol ce-l are pe el însuşi drept actor – de
unde şi libertatea retoricii, exact aşa cum o proclama-
seră sofiştii: curtezana este liberă pentru că „stăpâni-
rea” este perpetuu jucată; mult mai târziu, Otto
Weininger avea să declanşeze proteste afirmând, în
Sex şi caracter, că femeia absolută nu are Eu). Pascal
readuce în atenţie personajul augustinian ca reine de
village, atât femeie superficială jucând rolul reginei spre
uzul entuziast al ţăranilor care iau podoabele ieftine
(„lanţuri şi oglinzi”) drept însemne regale, cât şi nume
curent pentru sonetul (poemul) excesiv ornamentat, în
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care vorbele goale şi strălucirea falsă a tropilor debor-
dează amplu sensul şi emoţia reale. Ceva mai strict
(dacă nu rigorist), Kant va include şi emoţia printre biju-
teriile superflue ce riscă să altereze frumuseţea. În Cri-
tica facultăţii de judecare, atracţia şi emoţia sunt
prezentate ca banale (dar nu simple) stratageme de a
o recomanda – fără a participa la ea. De la pharmakon
la parerga. Oarecum à propos de „personanţă”, Gorgias
şi Platon îşi continuă liniştiţi conversaţia undeva în spa-
tele tejghelei. 

Şi oarecum à propos de pasiunea „dezvoltării”,

care animă spiritele avântatei noastre epoci, uneori
se pare că plusvaloarea scontată şi declamată în
urma variilor exerciţii hermeneutice se lasă decodi-
ficată la rândul său ca multiplicare a măştii, frivol şi
iscusit rafinament al sensurilor derivate, secundare
cel puţin, care ocultează pe cât amintesc poziţii
mult mai vechi, structurante ale paradigmei cultu-
rale pe care o locuim. Poate că în taberna peccati
mocneşte, încă astăzi, uluirea comună ce ne-a de-
clanşat cândva istoria.              

Ana Bazac

NOICA, MATHESIS ŞI CULTURA

Cultura e una: dar cum?

Nu este vorba deloc la Noica nici despre „două” fe-
luri de culturi şi nici despre „două” caracteristici ale cul-
turii, de tip geometric sau istoric. (Așa cum nici la Pascal
nu există decât un singur spirit omenesc, ce se poate
manifesta „geometric” sau „cu finețe” ca modele ale ex-
cesivului, dar care sunt, în fapt, complementare).

Cultura este, în fond, ceea ce este anunţat de Noica
încă în Mathesis: antiteza simplei vieţuiri, istorice – mar-
cate de destin, adică de un curs în care obiectivele vie-
ţuirii sunt cele care, în ciocnirea lor şi în predominanţa,
mereu, a celor puternici sau aşezaţi de întâmplare
(„soartă”) în aşa fel încât să poată să şi le impună pe
ale lor, determină „devenirea pentru devenire”. Ca ma-
nifestare a artificialităţii, a unei creaţii ne-naturale, cul-
tura este „geometrică”, adică tocmai artificialitatea în
act, ordinea pusă de om în lucruri după propria raţiune
ce nu re-prezintă defel ipotetica „armonie naturală”, for-
mele construite de el şi ce forţează zbuciumul necuvân-
tător al naturii, transcendenţa către care tinde. Cultura
este „devenire întru devenire”, adică mişcare şi con-
strucţie în funcţie de sensul/sensurile dat/e date de oa-
meni. Cultura este „devenire întru devenire”, adică viaţă
dată de sensul uman, cultural, pe care îl dă omul.

Dacă omul este cel care dă sens vieţii sale – viaţa
nu are sens, omul este cel care construieşte
teleologia  –, este important cum are loc aceasta. 

Cultura e ceea ce creşte pe fundalul vieţii, desigur,
dar este ceea ce este tot ce are viaţa mai „generos”1:
creaţia exterioară mersului naturii. Faţă de aceasta, cul-
tura pare un „exces”. De ce? Deoarece este nu doar
ceva în plus faţă de „conţinutul imediat al vieţii”, ci şi
pentru că este un ghem de problematizări, de neodihnă
a spiritului manifestată prin semnificarea problemelor
pe care le reprezintă lumea şi omul pentru om. Excesul
nu trebuie să fie inutil: nu este nici al trăirilor legate de
prezent, de actual (viaţa istorică), şi nici al falselor ela-
borări de forme, care doar mimează spiritul, grevându-l
cu oportuniste imagini ale sollen-ului „natural”.

Iar opoziţia dintre cultura istorică şi cea geometrică
semnifică şi faptul că, dacă omul urcă la nivelul conşti-
inţei de sine şi, deci, a conştiinţei sensurilor pe care le
dă vieţii, el nu mai poate coborî decât cu preţul involu-
ţiei, a intrării, din nou, în câmpul în care nu raţiunea sa
conduce. Cei care nu urcă la idee râd de cei care o fac.
Aceştia le par ridicoli2. Dar soluţia nu este să rămână la
„restul” din afara ideii ci, dimpotrivă, să perseverăm în
a nu lăsa ca ideea să fie acoperită de viaţa trivială care
e un „rest”. Căci numai ideile deschid lumea lui possum-
potest: viaţa „naturală” stă sub semnul necesităţii ce îţi
închide cadrul; ideile, însă, sunt cele care permit „toate
lumile posibile”, inclusiv n alternative de vieţi.   

De ce este cultura geometrică? Poate pentru că
geometria este cea mai evidentă modalitate a matema-
ticii de a pune ordine în haoticele linii şi figuri ale vieţii.
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Dar modelul reprezentativ al culturii nu este matemati-
cianul, ci „omul moral al lui Kant”, adică schema de
comportament moral ce pune ordine umană în lumea
înconjurătoare. Mai mult: această schemă trebuie ge-
neralizată3, astfel încât toţi oamenii să poată să lucreze
cu ideea, să vadă lumea prin idee şi să depăşească ira-
ţionalul vieţii contingente. Cultura geometrică este
aceea a creaţiei libere – căci nimic nu este mai liber ca
spiritul –, a universalului, esenţa ideii şi, deci, a veşni-
ciei. Viaţa „naturală” implică moartea, viaţa spirituală,
întru idee, înseamnă „veşnicia”4. 

Să menţionăm şi elementele aduse de Noica pentru
a legitima punctul său de vedere: că, deoarece nu
putem cunoaşte logica istoriei reale, deoarece nu putem
deosebi astăzi un fapt care se va prelungi de altul care
va da pe o linie moartă, deoarece nu putem deosebi
adevărul faptelor, mai bine discutăm lumile posibile,
ideile5. Aceste elemente dau seamă de faptul că Noica,
şi atâţia alţii, nu era/u pregătiţi pentru a avea instrumen-
tele judecării vieţii reale. De aceea, se refugiau în idee,
socotită a fi adversul vieţii. Istorica diviziune socială
între munca fizică şi cea intelectuală a dus la nesocotiri
reciproce, obtuzităţi şi trădări reciproce. Dar sesizarea
faptului că adevărul omului este cultura – tocmai întru-
cât numai prin ea se poate stăpâni necesitatea dată de
lipsa cea josnică: iar această stăpânire înseamnă,
având la bază ideea, adică efortul omului de a exprima
ceea ce sondează în aşa fel încât această exprimare
să dăinuie şi să poată fi transmisă şi folosită şi folosi-
toare şi altora, tuturor, a face (şi nu a vieţui aşa cum ţi
s-a menit prin naşterea ta întâmplătoare, fruct al naturii)
– este doar modalitatea de face primul pas pentru a uni
ideea şi fapta, cultura şi natura. Filosofia lui Noica este
o asemenea modalitate şi dacă îi vedem, şi trebuie să
o facem, limita dată de „vremi”, adică de gândirea asu-
mată a acestora, atunci trebuie să fim sensibili, şi tre-
buie să fim, şi la încercarea lui Noica, iscată de
profunde frământări. 

Cultura geometrică este o cultură critică: tocmai asu-
pra culturii istorice şi a disciplinei istorice făcută despre
fenomenele imediate ale trecutului şi prezentului. O
asemenea disciplină este descriptivă, iar descrierea nu
dă mai mult decât o fabulă6. Dar tocmai ceea ce se as-
cunde în spatele curgerii nesfârşite a istoriei – şi ceea
ce nu apare niciodată în disciplina istoriei – este „lumea
reală”. Ce este real? Că existenţa istorică este dominată
de necesitate nu numai în mare, ci şi în mic: tot ce se
întâmplă e fără ca oamenii să-şi asume direcţionarea
conştientă a lucrurilor potrivit esenţei lor umane7, unice,
a spiritului (a „geometriei”) versus existenţa marcată de
perversitatea clipei. Lumea curge, şi oamenii se „petrec”
odată cu ea. Numai prin creaţia conştientă a posibilului
ne-natural şi anti-natural pun ei stavilă acestui fără rost
haos curgător omnipotent.

Cultura, geometrică – ceea ce înseamnă înalt spiri-
tuală – este controlul, prin idee, a curgerii naturale. Asta
înseamnă răspundere maximă faţă de propria ta inter-
venţie în această stare a lucrurilor: faţă de ce faci şi,
deci, şi faţă de ce nu faci. Dar responsabilitatea este li-
bertate: de a judeca, deci de a face să se manifeste cul-
tura, în mod deliberat, gândindu-ne mereu la urmări. Și

invers: libertatea este responsabilitatea față de idei și
fapte, adică este judecarea acestora în funcție de
consecințele lor.

A face este atât de complicat încât trebuie să pregă-
teşti mult facerea. Nu să rămâi în nehotărârea stearpă
a măgarului lui Buridan, dar să înţelegi că dacă nu gân-
deşti, planifici, critici, remediezi alternativele, şi totul prin
deliberare – cu tine însuţi, căci exprimarea gândirii duce
la autonomia gândurilor care, iată, devin parteneri de
dialog ce se confruntă cu tine; dar deliberare şi cu cei-
lalţi, căci totul se face întru idee. 

Cultura geometrică nu rămâne, astfel un simplu joc
sterp al unor monahi rupţi de lume: în faţa contradicţiilor
din realitate, tradiţional trecute sub tăcere, şi care fac
binele imposibil, nu trebuie totuşi să vorbim despre im-
posibilitatea de a face bine8. Deocamdată, prin punerea
deschisă a problemelor: de a comunica – cu sens, cu
rost –, de a-l înţelege pe celălalt şi de a te face înţeles,
de a dezvălui fariseismele fabulelor despre om, inclusiv
despre fantasmele sale care sunt „ca şi cum ar fi cu
adevărat”9. Şi de a avertiza că trebuie să ne ţinem de
ceea ce conferă demnitate omului: raţiunea sa, puterea
raţiunii sale în stare să facă o lume cu duritatea crista-
lului care stă, în timp ce istoria curge10. Lumea ideilor
este punctul de sprijin pentru înţelegerea omului.

Omul este singur, în sensul că el este singurul
care dă sens lumii: dacă ar exista un spirit superior lui,
omului nu i-ar rămânea decât să tacă11, deoarece între-
gul sens i-ar fi dat deja. Aşa, el trebuie să se desfă-
şoare, ca demiurg, să se joace, iar cel mai frumos şi
mare joc este cel de a începe să faci. Dar începi prac-
tica, pregătind-o. „Comentariul actului” în care stă cea
mai mare înţelepciune12 nu este defel doar exprimarea
acelui divorţ istoric dintre munca fizică şi cea intelec-
tuală, ci, şi poate mai degrabă, accentuarea responsa-
bilităţii intelectualilor. 

Deşi oamenii gândesc „singuri”, trebuie, pentru ca
geometria să acopere cultura istorică, să se multiplice
aceste singurătăţi ce sunt semnul preocupării pentru re-
flecţie. Omenirea posibilă, şi dezirabilă, este aceea a
oamenilor „jucându-se întru geometrie”13. 

Noica nu oferă o alternativă descărnată şi lipsită de
pasiunea vitalităţii: a vieţui geometric, a promova for-
mele gândirii, a încorpora ideile constituie trăirea cea
mai umană şi cea mai plină de febră. De aceea, chiar
dacă oamenii au trăit prea mult în lumea facticităţii, ei
trebuie să creeze artificial experienţa vieţii. „Nu putem
muri aşa. Trebuie să trecem cuiva adevărul nostru”14. 

Aşadar, filosoful chiar „lasă la o parte” vieţuirea lip-
sită de măreţia ridicării la concept, vieţuirea lipsită de
încleştarea judecăţii asupra existenţei, vieţuirea lipsită
de impregnarea creaţiei cu această judecată. Există,
așadar, o singură cultură la Noica: şi numai aceasta
evoluează, în cazna desprinderii de a- şi anti-cultură,
spre forma sa „deplină”. „Cultura istorică” este un răs-
puns exterior culturii, ca atare, este răspunsul dat pro-
vocărilor simplei vieţuiri şi rămas în palierul simplei
vieţuiri. Ca urmare, ea nu poate să fie, la Noica, o „di-
mensiune” a culturii şi pe care filosoful „nu o lasă la o
parte”. Ba chiar o lasă: concretul istoric şi social este cu
totul exterior preocupărilor filosofice ale lui Noica; exem-
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plul vreunui eveniment istoric este cu totul subordonat
logicii ideii pe care doreşte să o ilustreze. 

Și modelul cultural european

Concepţia lui Noica despre modelul cultural euro-
pean15, legată – chiar dacă unii nu vor să o vadă astfel
– de un mainstream dezorientat al capitalismului naţio-
nal al ţărilor „Centru”, „europene” (iar a face parte, chiar
numai fizic, din Europa însemna – şi înseamnă încă
pentru cei care refuză gândirea geometrică savurând
doar clipa dată de oportunismul istoric – a face parte
din tabăra celor care dau tonul „cu îndrituire”),  care sunt
în curs de a-şi pierde locul privilegiat dar care trebuie
legitimat, este însă mai importantă decât o arată
această încadrare ideologică. Înainte de toate, este
semnificativă traducerea problemei sociale în termenii
culturii. 

Pus de Noica poate, sau de editori, titlul original al
cărţii apărute prima dată în limba germană la Kriterion,
Bucureşti, 1988, De dignitate Europae, (tradusă după
capitolele apărute pe rând în diferite reviste), arată că
Noica a aspirat să replice, poate, lui Pico della Miran-
dola: nu demnitatea omului, ci a culturii este ceea ce
explică lumea şi îi este motor (care se cere mereu în-
grijit şi ambalat). În caracterizarea etapelor culturale de
către Noica, Pico a făcut parte dintr-o perioadă a adjec-
tivului, a Renaşterii plină de culoare şi interesată să în-
ţeleagă lucrurile prin descoperirea şi numirea calităţilor
lor. Pico nu putea să vadă decât multifaţetele omului,
indeterminat şi liber să-şi dea propriile trăsături şi ten-
siuni. Dar oare cultura nu putea să fie analizată la fel?

Noica a dorit cu ardoare să dea filosofiei româneşti
lucruri axiale, posibile prin momentul care era deja cel
al conectivelor, ce presupun deja, ca „date”, obiectele,
subiecţii, calităţile, poate şi mişcarea tuturor acestora.
Şi totuşi, el a fost marcat de orbirea faţă de socialul con-
cret ca obiect de reflecţie filosofică. Există, din acest
punct de vedere, o legătură Noica-Heidegger. Din tema
largă a acestei legături, aş reţine aici doar un element
de superioritate a ultimului Noica faţă de ultimul Heideg-
ger: până la ultima sa lucrare, Noica a arătat capacita-
tea de a integra în reflecţie cunoştinţe ştiinţifice: unda,
câmpul, particulele, holismul.

Noica trebuie înţeles ca tot ceea ce au mai bun nu
numai filosofii, ci şi oamenii: nu numai cu dorinţa de a
şti, ci şi cu aceea de a se autodepăşi, de a continua
până la ultima suflare mirarea şi, de ce nu?, încântarea
faţă de fiinţă. Am zis bine: nu faţă de existenţă; aceasta
nu este mereu prilej de încântare. Dar fiinţa, acel potest
pus în ambianţă de către om – de parcă fiecare, încer-
când să o înţeleagă, o şi re-creează, ca un nou Demiurg
– este mereu ceea ce dă speranţa: este infinitul, inteli-
gibil totuşi, copleşitor şi totuşi prietenos, ghiocul care te
adăposteşte.

Noica a vrut să se apropie de fiinţă. Şi a crezut că o
poate face excluzând din câmpul reflecţiei socialul.
Deşi, uneori era cât pe-aici să-l cuprindă şi pe acesta:
„mă gândesc la o concluzie ciudată: un adevărat colec-
tivism e mai individualist decât cel care îşi zice aşa. Sau
invers: un adevărat individualism ar trebui să fie colec-

tivist. Căci numai acesta din urmă, cel care deţine în-
tregul, ştie adevăratul preţ al părţii”16. Da, tocmai
aceasta este filosofia lui Marx: colectivism deoarece in-
dividualism, individualism întrucât colectivism.

Ceea ce este cel mai evident la Noica este că el
gândeşte, este provocat de întreaga istorie a filosofiei
şi este încordat totodată: gânditorii români, relativ târzia
filosofie românească, îi încordează întreaga voinţă de
a reuşi. Să spună „ceva nou” care este cu putinţă! Noica
reflectează, leagă, separă, cerne, cu logica şi instru-
mentele filosofiei. În acest moment, asta este cel mai
important. Or, a enunţa panseuri lipsite cu totul de pre-
cedenţa reflecţiei – rezultatul fiind, inevitabil, un șir de
platitudini care sunt doar zgomot, și astfel nociv – în-
seamnă nu numai un banal exerciţiu al neperformanţei
ce-l aruncă în derizoriu pe Noica, ci a deprecia chiar re-
flecţia filosofică: cuvântul nu mai numeşte, ci ascunde
o profundă dezorganizare; fiinţa nu se străvede prin cu-
vânt ci rămâne ascunsă: şi nu doar astfel, ci şi urâtă şi
dispreţuită, biet mijloc pentru eu-l lipsit de măsură.

Merită să formulăm întrebări fără de care nu există
analiza filosofică: ce este semnificativ în planul filosofiei
la modelul cultural nicasian? Care sunt consecinţele, în
acelaşi plan filosofic, al acestui model? Dar interpreta-
rea filosofică este, cu necesitate, critică. Or, perspectiva
ditirambică exclude orice critică: Noica a spus aşa şi
aşa, şi basta; ba chiar, ceea ce a spus, e „Adevărul” ce
pretinde superlativele absolute. 

Există o mare nevoie de exprimare logică: de legare
a ideilor, de legare a lucrurilor, de deducere neabătută
a celor ulterioare din primele. Un text ştiinţific – care nu
doar vrea să demonstreze ceva, dar care vine şi din
partea unui presupus cunoscător al problemei – trebuie,
cu atât mai mult să fie logic. Dacă o frază nu are legă-
tură directă cu cele spuse înainte, întreaga credibilitate
a textului este zdruncinată.

De asemenea, cuvintele mari sunt inadecvate
într-un text ştiinţific. Cuvintele mari nu sunt numai ex-
presiile panegiriste, ci şi frazele pline de concepte arun-
cate de-a valma. Înainte de toate, concepţia lui Noica
despre cultură/locul culturii trebuie descrisă clar. Iar
pentru a înţelege că Noica a preţuit cultura, nu este
defel nevoie să se facă referire la multe alte lucruri în-
depărtate:  ci să se explice raţiunea în virtutea căreia
Noica  a pus cultura drept loc originar al omului. O ase-
menea explicare, însă, cere depășirea unei cunoașteri
„naturale” (în formularea lui Noica), descriptive, exte-
rioare raţiunii, adică incapabilă să creeze, în urma de-
monstraţiilor şi privirii de la distanţă, critice, idei; o
asemenea explicare refuză incapacitatea de a releva
idei, deoarece cel mai mare interes al poziției
raționaliste este interesul față de idei.  Deci poziția
raționalistă nu poate coexista cu neînţelegerea și aco-
perirea acestei neînțelegeri cu vorbe. Acestea nu mai
au nici un fel de semnificație, deoarece nu au denotat.  

Metafora caracterizării evoluţiei culturii prin părţile
de vorbire/categoriile gramaticale (adjectiv etc.) este vi-
zualizarea, de către Noica, a morfologiei culturii şi a ti-
pologiei culturii: şi anume, după principiul, original aici
şi prelungind preocuparea presocraticilor şi concentra-
rea lui Aristotel pe Unu şi Multiplu, raportării oamenilor



eseu

99SAECULUM 5-6/2019PR
O

la reguli, adică la raportul dintre regulă şi excepţie.
Această constituire a culturii după principiul de mai sus
trebuie explicată. Chiar dacă, aparent, totul e banal, tre-
buie explicat de ce-ul, iar acesta nu e banal. În același
timp, explicarea trebuie să fie clară, ca și cum lucrurile
ar fi evidente: dar tocmai evidența trebuie explicată,
după cum explicația filosofică nu este niciodată o înşi-
ruire de formulări absconse – o înlocuire a explicației
cu asemenea formulări care par intuitive raţiunii „obiş-
nuit cunoscătoare”, persifla Noica – ci o articulare (deci
o logică) a teoriei. Ceea ce înseamnă că – şi numai
dacă teoria este logică – este posibilă criticarea teoriei,
deoarece această criticare este necesară: critica însăşi
făcând parte din  corpusul unei teorii viabile. În acest
sens, critica este obiectivă (lumea 3, în formularea lui
Popper) precum teoria însăși: așadar, chiar dacă și teo-
ria și critica sunt rezultate ale minților diferite, nu
subiectivitățile se duelează.

Este dreptul oricui să interpreteze? Desigur: dar
numai cu condiţia să manifeste onestitate faţă de obiec-
tul interpretat şi, astfel, şi faţă de sine. Ideile te dezvă-
luie oricum: şi atunci, de ce să nu preîntâmpini imagini
dezavantajoase şi să nu scrii articole ştiinţifice numai
după ce te-ai judecat cu nepărtinire, adică ai judecat re-
laţia dintre tine şi reflecţie? Nu are rost să amintim aici
faptul că interpretarea însăşi este creaţie, deplasarea
obiectului într-o altă lumină, deci re-crearea obiectului.
Interpretarea este trădare, ca şi traducerea. Depinde,
însă, despre ce fel de trădare este vorba. 

Atitudinea eficientă (adică una care valorează ceva)
faţă de orice filosofie este una critică. Adică una care
pune faţă în faţă semnificaţiile conceptelor folosite de
un filosof cu: 1) consecinţele acestor semnificaţii în ar-
ticulaţiile ultime ale filosofiei respective şi 2) cu semni-
ficaţiile conceptelor şi teoriilor ce le implică la şcoli de
gândire alternative (toate, văzute şi istoric). Cel mai
mare respect faţă de un cercetător – iar filosoful este
un cercetător – este tocmai luarea lui în seamă prin cri-
tică. Nici chiar momentele omagiale nu trebuie să facă
rabat de la această cerinţă a sporului intelectual ca
atare. De aceea, un material în care se descrie „neutru”
ce a spus cutare sau cutare filosof este, dacă este logic
întocmit, doar o sursă de informare, indirectă dar foarte
necesară, despre concepţia filosofului. Interpretarea în-
cepe abia după acest moment: atunci când se face cri-
tica, deci atunci când interpretul îşi manifestă curajul şi
creativitatea ştiinţifică, când expune clar de ce repre-
zentarea sa este nu numai critică ci şi validă.

Nu este locul aici pentru o discuţie temeinică a filo-
sofiei culturii la Noica: aceasta însăşi este mult prea
complexă pentru a fi epuizată în discuţia unui articol.
Dar nu putem omite unele probleme peste care este
greu să se treacă. 

În primul rând, semnificaţia culturii la Noica. Pentru
acesta, cultura a fost termenul mediu – între individ şi
societate – asupra căruia s-a focalizat şi a cărui critică
a ţinut loc, la el, criticii sociale. Dar nu este suficient să
spunem că această critică socială a fost, la Noica şi la
alţi filosofi, piezişă, mediată. Este cazul să vedem şi
conţinutul acestei critici: faptul că ea învinovăţea cultura
care devenise marcată de tehnică, astfel încât ajunsese

să se subordoneze acesteia: datorită faptului că nu
dorea, sau nu ştia, să ia în seamă organizarea concretă
a societăţii. Noica (și înainte, Heidegger) a învinovățit
noua cultură subordonată tehnicii că o asemenea su-
bordonare micşora terenul posibilului (doar creaţia teo-
retică şi artistică fiind constructoare ale acestui teren),
deoarece tehnica discută mereu în termenii realului, pe
care îl circumscrie, pe care ni-l face de la început dez-
văluit. 

Care a fost semnificaţia criticii de către Noica a tră-
săturii culturii europene moderne şi contemporane lui
(deci, deja, şi postmodernă) de a fi „obsedată” de real?
Dacă această obsesie nu a fost – şi nu a fost – descrisă
din puncte de vedere dincolo de metafore culturale le-
gate de excesul de tehnicizare şi de asumarea acestui
exces de către civilizaţie, simpla repudiere a obsesiei
realului nu a fost decât o formă elegantă de manifestare
a unei ambiguităţi marcate de conservatorism intelec-
tual. Căci în modernitate este vorba de continuarea rup-
turii dintre cultura de masă şi cea de elită dar, în acelaşi
timp, de tendinţa de apropiere dintre ele, atât pe baza
tehnicii (a primei revoluţii industriale) cât şi a principiilor
democratice iscate din vâltoarea revoluţiilor burgheze
şi preluate ca mijloace de legitimare a noului establish-
ment.

Este foarte interesant, de asemenea, locul culturii în
atitudinea faţă de timp. Cultura mediază raportul dintre
om şi timp: fiinţa însăşi se dezvăluie în acest raport;
adică, prin medierea culturii, se prefac şi timpul şi omul. 

Cultura este artificiu, este tehnică de a vizualiza rea-
litatea în mod uman. Iar tehnica de a vedea, şi exerciţiul
de a vedea uman, construiesc, odată cu demersul ve-
derii, omul. De aceea, la Noica, cultura este mereu înal-
tă. Ea îl înalţă pe om. Şi deşi nu toţi sunt înălţaţi/nu toţi
se lasă înălţaţi, şi nu totdeauna, ea îl pune pe om, deci
potenţial pe toţi, sub semnul lui possum/potest.

Dar cum are loc acest proces? Raportul dintre indi-
vizi şi societate este mediat de reguli. Regula (norma
morală, cea juridică, de cunoaştere, artistică) este ca-
drul de cultură, ordonatorul, paradigma umană în/întru
cultură. Dar oamenii nu se definesc numai pe temeiul
principiilor pe care le invocă17, ci şi prin opoziţia faţă de
reguli. Oamenii au preluat, în general, criteriile timpului
lor în raportarea la reguli şi la excepţii18. Făcându-se o
tipologie a culturii după raportul dintre regulă şi excepţii
– 1) excepţia contrazice regula, 2) excepţia confirmă re-
gula, 3) excepţia lărgeşte regula, 4) excepţia proclamă
regula rămânând excepţie, 5) excepţia care devine re-
gulă – ar fi fost un spaţiu generos pentru a introduce
„parametrul” social. Nu numai inovaţiile ştiinţifice, artis-
tice şi filosofice exemplifică această tipologie, ci şi
modul în care a fost văzută atitudinea faţă de raporturile
de dominaţie-supunere. Dominaţia ca privilegiu al pozi-
ţiei sociale este ea o regulă sau o excepţie, şi când?
Opoziţia faţă de dominaţie – dacă este regulă, iar regula
este intolerantă faţă de excepţie – a fost ea excepţie,
când şi de ce? Aserţiuni ale lui Noica pot fi folosite pen-
tru a pune sub semnul întrebării opoziţia (faţă de domi-
naţie) socotită excepţie19: dar desigur un asemenea
demers este neîntemeiat.  Noica a lăsat socialul în „cul-
tura istorică”, şi nu l-a introdus deloc în cultură.
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Nu este vorba de o evoluţie, ci de o tipologie a cul-
turii: acestea cinci coexistă mereu, dar mereu un tip sau
altul  este predominant.

Dar, încă o dată, ce este cultura? Un sistem de va-
lori, iar modelul cultural strânge formele întruchipărilor
acestor valori20. Modelul are o structură – adică un mod
de aşezare a valorilor potrivit raportării lor reciproce –
sau, altfel spus, structura este formată din formele de
manifestare a valorilor. Structura este activă21, iar pentru
a o surprinde, filosofia culturii a lui Noica a creat un ta-
blou schematic al culturilor. Schema este, fireşte, tot-
deauna inertă, căci reprezintă o fixare a diversităţii după
un singur criteriu. Criteriul ales de Noica este raportul
dintre diversul de cunoscut şi, pe de altă parte, unitatea
posibilă a legii22. 

Este un criteriu foarte atrăgător, legat de cel care a
dat tipologia menţionată mai sus: în efortul oamenilor
de a cunoaşte, ei văd în mod diferit acel Unu dezirabil
şi acel Multiplu al datului şi pot, privilegiind mai mult pe
unul decât pe celălalt, să nu le vadă împletirea şi inter-
determinarea, aşa cum nu au putut să vadă nici dialec-
tica lege-excepţie. Iar cele cinci feluri de culturi – 

1) a mentalităţii totemice sau dogmatice (Unul şi re-
petiţia sa), 

2) a monoteismului curios să introducă lumea în pro-
priul cadru (Unul şi variaţia sa), 

3) panteismul şi panlogismul unei singure mari teorii
ştiinţifice sau ale unui singur adevăr, manifestat în scân-
teierile baroce care, totuşi, nu reprezintă un spor, ci o
„formă de odihnă a spiritului”23 (Unul în Multiplu), 

4) a politeismului sănătos (apolinic), în care eu-l se
relevă în goana spre logos-ul care pune ordine în mul-
tiplicitatea care ar fi haotică fără logos, şi în care eu-l şi
mulţimea trebuie să se cumpănească reciproc, dar
până atunci, de la fireasca irumpere a unuia sau altuia
în conştiinţă se ajunge la hipertrofierea când a unuia
când a celuilalt (Unul şi Multiplu), 

5) echilibrarea lor de la început (Unul multiplu) – ce,
deşi coexistă, unul din jocul eu-logos predomină mereu,
sunt jaloane ale evoluţiei culturii. Modelul culturii euro-
pene este, mereu, acest al cincilea stadiu al culturii.

Unul poate fi şi el a) de sinteză, concentrând mani-
festările diverse, şi b) sintetic, ce reprezintă expansiu-
nea: ştiinţa ilustrează ambele modalităţi, de la
reprezentările diferite ce converg spre aceeaşi idee la
big bang-ul care explică naşterea universului şi la sub-
stanţele ce  implică, de la început, izotopii lor. Oricum,
modalităţile unităţii sintetice sunt valorile.

Tabloul sintetic al culturilor este menit să descrie
modul în care se structurează valorile, legate între ele
în diferite feluri sau, cum le consideră Noica a fi în mo-
delul cultural european, autonome. Valorile autonome
sunt, totuşi, în acest model european, stilistic unitare.
Modelul însuşi – de lucru, accentuează Noica – este al
sistemelor formale de valori autonome dar stilistic uni-
tare.  

Aceste sisteme au o morfologie, a modului de miş-
care a gândirii: de altfel, există o singură morfologie
pentru toate culturile, adică a ipostazelor spiritului. Toate
aceste ipostaze/tipare/condensări/forme pot fi descrise
cu ajutorul „ecoului”24 pe care îl lasă aceste ipostaze în

categoriile gramaticale. Substantivul, adjectivul, adver-
bul, pronumele personal şi numeralul, pot fi înţelese ca
a fi predilecte într-o anumită cultură – în 1), 2), 3), 4) şi
5) – doar în urma analizei care, pur şi simplu, înregis-
trează manifestările culturale şi le priveşte prin unitatea
sintetică a valorilor.

Cultura europeană este, în imaginea lui Noica, un
model de cultură deplină, datorită faptului că: a) repre-
zintă intersecţia şi comuniunea diferitelor culturi com-
ponente, adică a diferitelor experienţe culturale ale
comunităţilor, b) deci nu corespunde unui singur popor
sau unui conglomerat închis, c) nu ignoră lumea,
d)  dezvoltă lumea abstracţiilor25 şi, deci, a capacităţilor
raţiunii, dincolo de gândirea „naturală”, creându-se o
lume opusă naturii. 

Noica a construit acest model pe baza unei tipologii,
a unei morfologii şi a unei descrieri a culturii, privită ca
„arhetip al vieţii istorice”26. Demersul său de filosofie a
culturii este mai fructuos decât cred cei care o separă
de cercetarea de ontologie şi teoria cunoaşterii. Şi chiar
dacă a exclus socialul din explicaţiile sale. Modelul cul-
tural nu este un model al istoriei, ci doar un arhetip al
acesteia. Mai concret, un anumit model cultural, cel eu-
ropean, este ales de Noica drept arhetip, adică, să fo-
losim etimologia acestui cuvânt, un tip de principii
originare şi, în acelaşi timp, către care tinde cultura.  

Totuşi, oricât de interesante sunt criteriile pe baza
cărora şi-a construit Noica modelul, nu pot încheia fără
să exprim îndoieli legate de argumentaţia sa. Un aspect
legat de un simplu cuvânt: europocentrismul nu a con-
stat doar în ignorarea celorlalte culturi de către cultura
europeană – cum crede Noica27 – ci în raportul de do-
minaţie (în care cultura era o expresie a puterii/politicii,
sau, altfel spus, politica/puterea era vehiculul) faţă de
acestea. 

Modelul european, ca arhetip, este superior prin ca-
racteristicile date de Noica: 

a) raţionalitatea şi cunoaşterea raţională – mai mult
decât descrierea efectuată de către raţiunea obişnuit
cunoscătoare, evidenţierea abstractului, a ideii, a iraţio-
nalului, domesticit astfel –, 

b) crearea, astfel, a unei realităţi superioare celei na-
turale, a unei „supranaturi”28 – în care ceea ce decurge
urmează logic, deci „natural”, din premisele raţionale
puse în lucru,  dar care nu este natură, creativitatea cul-
turală a omului mergând dincolo de limitele naturii –, 

c) orizontul deschis prin creaţia permanentă şi prin
înnoirea permanentă. Iar această a treia caracteristică
se poate manifesta, spune Noica, 

şi printr-a patra, d) „o superioară organizare ştiinţifică
şi tehnică de viaţă”29. Aici s-ar putea avansa câteva în-
trebări: nu în ce măsură a patra trăsătură – legată de
civilizaţie – şi-ar avea locul în modelul cultural (legat ca
atare de modul de raportare/cunoaştere a oamenilor la
principii unitare şi la diversitate), deci este vorba de ni-
veluri diferite ale realităţii culturale (cultura şi civilizaţia);
ci de folosirea cuvântului „superioară”: după ce criterii,
cum? Iar dacă fiecărei culturi îi corespunde propriul său
nivel de civilizaţie, reiese doar că modelul culturii de-
pline este cel al culturii contemporane lui Noica. 

Dar atunci ne gândim imediat la 1) faptul că modelul
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cultural este un arhetip, iar arhetipul este, mereu, nivelul
cel mai înalt al unui lucru, şi 2) că nivelul real al culturii
contemporane lui Noica a avut totuşi probleme pe care
şi el le-a sesizat, criticat şi împotriva cărora a avertizat30.
Deci modelul (cultural european), despre care Noica
spune că este/trebuie să fie, ca idee de lucru, mai sărac
decât realitatea31, ar putea să fie dat doar de primele
trei caracteristici. Sau, poate Noica ne provoacă să gân-
dim asupra relaţiilor dintre cultură şi civilizaţie.

Noica insistă asupra discontinuităţii dintre modelele
culturale şi pune continuitatea culturii în arrière-plan. De
aceea, uneori exagerează în exemplificările sale. A so-
coti drept arhetip cultura cea mai realizată – oarecum
în metodologia lui Marx despre explicarea economiei
capitaliste32 – este una, dar a afirma că grecii nu şi-au
confruntat limba cu alte limbi, cum a făcut lingvistica eu-
ropeană33, sau că nu şi-au trecut mesajul altor popoare,
este alta. Iar cultura europeană şi-a extins valorile pe
tot globul nu numai datorită realizărilor sale superioare,
ci şi datorită raporturilor politice, de dominaţie. 

Sublinierea discontinuităţii culturii – premisă a mo-
delării – faţă de natură are în vedere aprecierea creati-
vităţii permanente, a înnoirii. Modelul cultural deplin nu
se bazează, deci, pe stagnare,pe continuitate. Dar afir-
maţia că „indienii au demisionat din viaţa istorică de la
început”34 este amendabilă. Sigur că un comportament
bazat pe un model cultural închis, într-o „bună întâlnire
cu natura”35, generează stagnare, dar dacă nu se poate
vorbi de demisie din viaţa istorică la indieni sau orice alt
popor – istoria însăşi neînvârtindu-se numai în jurul Eu-
ropei –, este extrem de simplist să ignori condiţiile isto-
rice, inclusiv raporturile care au pus India în postură
periferică în lumea modernă. 

Deşi motivaţia de a crea modele culturale, deci de a
dezavantaja continuitatea culturală, este clară, folosirea
de către Noica a conceptului de stagnare ridică pro-
bleme. Ce este stagnarea, potrivit filosofului? Faptul că
o cultură nu mai produce inovaţii. Dar în ce ritm? Şi
atunci oare cultura europeană occidentală a primelor
secole creştine, slabă, face  parte din modelul cultural
european numai prin simplul fapt că are la bază pre-
zumţiile intelectuale ale creştinismului? Poate fi acest
model exemplificat prin punerea laolaltă a unei perioade
de stagnare într-o parte cu alta de avânt din altă parte?
Şi poate fi echivalat Bizanţul cu estul Europei, cu ţările
române, de exemplu, care „intră în istorie” abia în se-
colul al XIV-lea? Dacă Occidentul primelor secole creş-
tine face parte din modelul cultural arhetip, de ce nu ar
putea fi socotită şi stagnarea oricărei culturi drept o
etapă în realizarea culturală de excepţie a acelei cul-
turi?

Şi oare o cultură piere numai „dinăuntrul ei”36, sau şi
ca urmare a unor cauze externe, adică inclusiv ca ur-
mare a unor relaţii de putere ale altor societăţi faţă de
aceasta? Transpunerea în termenii „culturii” a raportu-
rilor sociale este, fireşte, un mod de a le eluda37. Dar
toate „scăpările”38 în referinţele concrete menite să de-
monstreze idei foarte frumoase le coboară pe acestea.
Şi e păcat (deşi, desigur, explicabil).

Imaginea concretă a lui Noica este, din păcate, mar-
cată de europocentrism (în maniera pe care și Hegel a

avut-o). Ce înseamnă a crea valori proprii (cultura arabă
fiind, în opinia sa, doar un vehicul pentru idei şi valori,
și nu o creatoare de valori proprii39)? Semnificaţia aces-
tei afirmaţii pare a fi etnică, deoarece, în fond, doar gre-
cii – şi egiptenii, asirienii, chinezii, pe care nu îi
aminteşte deloc – au creat a novo. Dar dacă înţelegem
că orice cultură este un răspuns la problemele resimţite
de oameni, atunci orice cultură este originală. Şi în ce
sens cultura arabă nu este ecumenică? Dacă a opera
dincolo de realitate – ca matematica – este semnul cul-
turii superioare (a lui Unu multiplu), arabii şi chinezii nu
au făcut asta? Doar cultura europeană este caracteri-
zată de primatul valorilor autonome şi de conştiinţa lor?
Ignorarea culturii chineze se conjugă cu o imagine, se-
lectivă desigur, dar idealizată asupra culturii europene.
Pe de altă parte, şi secolul al XIX-lea şi al XX-lea sunt
socotite stupide, chiar cutremurător de stupide40. Din
punct de vedere cultural? Dar acestea sunt secolele
celui mai mare avânt şi al apropierii culturii europene
de modelul său. Dacă pecetea de mai sus este dată din
motive sociale, atunci este valabilă caracterizarea lui
Noica de către Ion Ianoşi41, reieşită din observaţia „in-
fuziei de motive ideologice in filosofie”42.  

Şi totuşi, nu trebuie să uităm că morfologia, tipologia,
criteriile sunt ceea ce este important în cartea lui Noica:
în acest sens, a fost liber să aleagă referirea la filosofie
şi artă uneori, iar alteori la ştiinţă, a fost liber să selec-
teze exemplele. Problema este că aceste exemple sunt
vulnerabile uneori. Uneori Noica se contrazice chiar
într-un aspect de conţinut: filosofia greacă s-a constituit
împotriva mitologiei proprii, în timp ce aceea europeană
a avut loc în prelungirea creştinismului43. Dar semnul
culturii este tocmai îndepărtarea de natură, ceea ce în-
seamnă şi îndepărtarea de primul nivel al cugetării, cel
mitic: din acest punct de vedere, filosofia greacă e su-
perioară. 

De asemenea, nu trebuie să omitem critica societăţii
de consum – evidenţiind diferenţa dintre valoare şi
bun44, la fel cum Fromm distingea pe a avea de a fi –,
critica unilateralizării culturii prin victoria formalismelor
– rămânând să fie realizată „reîntruparea”45 lor –, critica
unei comunicări golite de sens, impunând relaţii exte-
rioare, conectare lipsită de solidaritate, în care se ma-
nifestă mai degrabă învăluirea muzicii decât a
cuvântului46, critica societăţii de masă47, critica unui
nivel social în care realizările puse sub semnul comu-
nităţii nu au permis şi regăsirea eu-lui48, critica societăţii
în care posibilitatea creaţiei, a eu-lui rodnic în număr
mare, a fost inerent limitată. Dar, cum am văzut, diavolul
se ascunde în detalii. Nihilismele, despre care Noica
spune că au fost aduse nu de suferinţă, ci de prea plin49,
au reflectat totuşi, dincolo de situaţia concretă a corifei-
lor lor, societăţi marcate profund de suferinţă şi lipsă de
sens al vieţii. Toate criticile de mai sus efectuate de
Noica şi-au găsit loc tocmai în cadrul filosofiei sale a
culturii care a exclus socialul dintre factorii explicativi.
De aceea,cum aminteam mai sus, nu are rost să citim
aceste critici în altă cheie decât aceea a autorului. 

Închei această scurtă notaţie despre modelul cultural
nicasian spunând că probabil cea mai îndreptăţită ati-
tudine a noastră este să ridicăm mănuşa aruncată de
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Noica: să lucrăm mai departe cu instrumente înalt con-
ceptuale, dar să integrăm tot ce rămâne deschis în
această lucrare. Nu putem înţelege cât de mare ne este
responsabilitatea? Doar şi Noica a arătat vina intelec-
tualilor pentru mesajele ambigue care au dus la creşte-
rea alienării50. Numai efortul de a ne depăşi aservirea
ne permite să judecăm de la înălţimea autonomiei care
permite optimismul.
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Într-o convorbire în care îl felicitam pentru volumul II
din Iordan Datcu sau A trăi printre şi pentru cărţi (RCR
Editorial, Bucureşti, 2018, 574 p.), dl Datcu lăsa să se
înţeleagă că aceasta ar putea fi ultima carte, nemaia-
vând, adică, de gând să mai publice alta. Iar în prezen-
tare („Pro Saeculum”, nr. 1-2/2019, pp. 62-64),
încheiam astfel: Aşa cum îl cunoaştem, va mai pune la
îndemâna celor interesaţi încă multe instrumente valo-
roase de lucru. Am avut dreptate. În 2019, dl Datcu pu-
blică nu una, ci două cărţi: Alte revelaţii ale lecturii şi De
la o carte la alta (RCR Editorial, Bucureşti, 2019, 367,
respectiv, 415 p.). Cărţile împrumută titluri folosite la vo-
lumul Revelaţiile lecturii (Editura Bibliotheca, Târgo-
vişte, 2016, 544 p.), care adună notele, recenziile,
cronicile apărute în răstimpul 2012-2016 la rubrica per-
manentă omonimă, a revistei „Litere” de la Târgovişte,
unde foloseşte şi un fel de subrubrică: „de la o carte la
alta”.

În recenzia la această carte, afirmam că cei cinci ani
de colaborare la rubrica amintită sunt cu totul insuficienţi
pentru măsura prezenţei ştiinţifice a lui Iordan Datcu în
cultura română. Fiindcă prezenţa aceasta este mai mult
decât impresionantă. Cele două volume noi de publicis-
tică ştiinţifică justifică, în parte, afirmaţia de mai sus, res-
tul completându-l prof. univ. dr. Nicolae Constantinescu
în excelenta – între altele, prin concizie şi sinteză −
„Prefaţă” (pp. 5-14) la volumul Alte revelaţii ale lecturii.
Mai cu seamă că Profesorul a avut şi privilegiul (cum
mărturiseşte într-o notă la subsol la p. 14) de a redacta
articolul referitor la Iordan Datcu în lucrarea, fundamen-
tală pentru etno-folcloristica noastră, a acestuia,
Dicționarul etnologilor români (Editura Saeculum I.O.,
București, 2006, 983 p.) și se află, ca să zicem așa, în
deplină cunoștință de cauză. Și încă un aspect: aceste
două cărți demonstrează cât de largă e aria colaborării
lui Iordan Datcu în revistele românești, ceea ce duce la
încheierea că acestuia nu-I scapă chiar nimic din
mișcarea culturală din România. La această carte

prefațată de Nicolae Constantinescu ne vom referi în
rândurile de față.

Textele cărții se grupează temporal, în majoritate
covârșitoare, în răstimpul 2000-2018, cu oarecare den-
sitate în jurul anilor 2010-2011-2012 și sunt, tipologic
vorbind, foarte diverse. Nu sunt, adică, așa cum s-ar
crede, numai cronici, recenzii ori note de lectură, deși,
drept vorbind, mai toate pleacă de la o carte; mai rar de
la inedite, precum manuscrisele, ori de la împrejurări de
cine știe ce natură. Iordan Datcu scrie totuși despre
orice crede că poate constitui un aport științific oare-
care. Apar astfel: circumstanțele editării sau reedită-
rii unor opere (de pildă: Am reeditat șapte cărți ale lui
Simion Florea Marian, pp. 20-28, Avatarii ale manuscri-
selor lui Eminescu, pp. 85-90, „Oameni cari au fost” de
N. Iorga în ediție critică integrală, pp. 214-218, Restitui-
rea operei lui Ion Buzdugan, pp. 287-290);
corespondență (Simion Mehedinți și Gh. T. Kirileanu,
pp. 136-156, Ion Bârlea în scrisori către Gh. T. Kirileanu,
227-243, Anton Golopenția și Dimitrie Gusti,
pp.  259-269); amintiri-confesiuni (Întâmplări cu ade-
vărat importante, pp. 39-42, Eugen Simion într-o carte
de confesiuni, pp. 160-166); reactualizări (Vasile Voi-
culescu despre horă, pp. 301-307, Opera sociologică a
Ștefaniei Cristescu-Golopenția în noi abordări,
pp.  312-317); interviuri-convorbiri (Un interviu cu Ion
Bârlea, pp. 29-32, Portretul scriitorului îndrăgostit. Marin
Preda, pp. 99-103, Mircea Popa se destăinuie,
pp.  318-322); denunțarea ororilor comunismului
(Magda Ursache și memoria ca imperativ absolut,
pp.  323-326, Dosarul de securitate a lui G. Călinescu,
pp.  357-364); bibliografii (Cronologia vieții literare
românești, pp.  77-84, Contribuții esențiale,
pp.  344-346); celebrări-aniversări (Nicolae Constanti-
nescu la 70 de ani, pp. 93-96, Ion Taloș la 80 de ani,
pp. 283-286); oameni de seamă (Dora D’Istria, o scrii-
toare care merită o mai dreaptă cinstire, pp. 194-213);
evocări (Amintindu-ne de George Muntean, pp. 33-38,

A.Gh. Olteanu

IORDAN DATCU, ALTE REVELAŢII
ALE LECTURII
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La centenarul morții lui Simion Florea Marin pp. 43-48,
150 de ani de la naștere. Lazăr Șăineanu, pp. 49-53,
D.  Vatamaniuc și lumea prin care a trecut, pp. 130-135);
necrologuri (Ion Șeulean. In memoriam, pp. 190-193,
La despărțirea de Petru Ursache, pp. 254-258, La
despărțirea de Tiberiu Avramescu, pp. 296-300).
Firește, nu ne-am propus să reținem întregul Cuprins.
Am dorit numai să se vadă ce plajă tematică largă cu-
prinde cartea, pentru a justifica unele afirmații ante-
rioare.

Într-un asemenea volum polivalent, aflăm, de pildă,
care au fost împrejurările și mobilurile care au condus
la reeditarea celor șapte cărți ale lui S. Fl. Marian: „Am
fost întărit în opțiunea mea de prețuirea de care s-a bu-
curat din partea unor personalități. Am avut mereu în
memorie cuvintele de bun venit în sânul Academiei Ro-
mâne, pe care i le-a adresat B.P. Hasdeu.” (p. 21) Apoi
aprecierile din recenziile apărute la lucrările lui Marian
în epocă, ori aprecieri ale unor Hasdeu, Iorga, Ibrăi-
leanu, Artur Gorovei, Garabet Ibrăileanu etc. la
dispariția folcloristului, în necrologuri. Nicolae Constan-
tinescu subliniază, în „Prefață”, că Iordan Datcu a avut,
față de reeditările realizate, o atitudine, ca să zicem așa,
activă, nerezumându-se la a prelua ca atare textul și a-l
transpune în noua ediție: „La reeditarea monografiei lui
S. Fl. Marian... editorul duce la îndeplinire o intenție a
autorului, mutând la locul cuvenit un capitol din volumul
II, care, scria S. Fl. Marian, s-ar fi potrivit mai bine în
vol. I, și anume înainte de Lăsata Secului” (p. 7). Tot
așa cum, la reeditarea colecției lui  Grigore C. Tocilescu,
„Materialuri folcloristice”, va „face nu numai o restituire
in integrum, a celebrei și controversatei colecții, ci și un
act de reparație morală, așezând pe copertă, ca autor,
și pe Cristea N. Țapu, cel mai zelos culegător, prezent
în carte cu 2202 texte, însumând 40.297 versuri” (p. 7).
De altfel, Iordan Datcu însuși oferă amănunte despre
atenţia cu care a supravegheat acuratețea textului ree-
ditat: „… în Sărbătorile, el (S. Fl. Marian, n.m. A.Gh.O)
a citat din peste 100 de cărţi, reviste, ziare, calendare,
almanahuri. Peste tot unde am văzut derogări de la for-
mele de limbă din acele surse am făcut corecturile de
rigoare. Au existat o serie de citări fără semnele obliga-
torii, fără ghilimele, și spuneam, în nota asupra ediţiei,
că «nu de puţine ori am constatat la S.Fl. Marian o stra-
nie amnezie a ghilimelelor»”. (p. 23). Sau, cum o spune
mai aplicat în altă parte: „...o condiţie primordială a unei
ediţii critice este comunicarea unui text impecabil îngri-
jit”. (p. 225). 

Dl Datcu are, s-ar putea spune, predilecţie pentru
anumite personalităţi ale culturii româneşti, fie din do-
meniul etno-folcloric, fie din domeniul umanist, fără dis-
tincţie. Câteva dintre acestea le putem numi,
aşa-zicând, dintr-o suflare: Gh. T. Kirileanu, Anton Go-
lopenţia, Dimitrie Gusti, Eugen Simion, Marin Preda.
Mai ales în legătură cu aceştia e preocupat să le scoată
în evidenţă trăsăturile de caracter, abnegația lor pentru
destinele culturii române, grija pentru descoperirea şi
ajutorarea tinerilor dotați, spiritul de într-ajutorare. Cel
mai adesea, asemenea trăsături rezultă din corespon-
denţa trimisă și primită. Așa se face că destule texte din
volum comentează corespondenţa dintre aceştia sau

chiar publică scrisori edite ori manuscrise, extrăgând,
prin simplă reproducere sau prin comentariu succint,
ceea ce e mai de seamă pentru o personalitate sau alta.
Procedeul l-am mai întâlnit în volumul Revelațiile cultu-
rii, cartea scoasă la Editura Bibliotheca din Târgovişte
în 2017. 

În Gh. T. Kirileanu inedit (pp. 58-65), Iordan Datcu
face, mai întâi, un portret lui „Moş Ghiţă” („pentru
apropiați”), care rezultă din contribuția sa știinţifică îm-
pletită cu însuşirile morale. Era socotit „unul dintre cei
mai erudiţi în materie de tradiţii populare”, lucru pentru
care era consultat de foarte mulţi specialişti, inclusiv de
către Titu Maiorescu. S-a făcut celebru ca editor al ope-
rei lui Creangă, fapt pentru care Perpessicius îl aşeza
alături de Titu Maiorescu, acesta din urmă primul editor
al poeziei lui Eminescu. S-a bucurat de prietenia multor
personalități, printre care Vasile Bogrea, Nicolae Iorga,
G. Vâlsan, Ion Bianu, Dimitrie Gusti, Tudor Vianu, Iorgu
Iordan. „Gh. T. Kirileanu a avut şi o altfel de operă, care
l-a făcut celebru, aceea a unui generos care, aflat în
cancelaria regală timp de trei decenii, sub regii Carol I,
Ferdinand și puțin timp sub Carol al II-lea, a profitat de
această poziție și a ajutat mulți scriitori și oameni de
știință, a sprijinit apariția unor reviste („Șezătoarea”, „Ion
Creangă”), a contribuit la afirmarea, la București, a unor
scriitori din Basarabia. A fost, în acest sens, cum a apre-
ciat Emil Racoviță, «omul cel mai îndatoritor din lume».
Pe mulți i-a ajutat chiar din buzunarul său.” (p. 59).
După acest portret și după alte câteva amănunte, Ior-
dan Datcu conchide: „La jumătate de secol de la trece-
rea sa la cele veșnice, în evocăm pentru opera sa
științifică și pentru generozitatea sa proverbială, care
nu se întâlnea prea des nici în vremea sa și nu se
întâlnește mai deloc astăzi, în vremea noastră de feroce
egoism.” (p. 60). Apoi publică două scrisori din fondul
de manuscrise al Academiei Române. Prima, către
Al.  Rosetti, în care îl roagă să-i trimită „un exemplar din
Discursurile Regelui Carol I, editate sub supravegherea
d[omnu]lui C. Giurescu la Fundațiile Regale.” A doua e
adresată lui Mihail Sadoveanu, Vicepreședinte, atunci,
al Prezidiului Marii Adunări Naționale, în care protesta
împotriva înlocuirii numelor unor străzi din Piatra Neamț
cu nume rusești (Alexandru cel Bun cu Pușkin și Petru
Rareș cu Lenin). La sfârșitul evocării lui Moș Ghiță, se
inserează mărturia lui Gh. T. Kirileanu însuși că el re-
dacta discursurile pentru Regele Carol I, pentru Ferdi-
nand I, „câteva cuvântări pentru prințul Carol care era
moștenitor și pentru Pr[ințul] Nicolae care era regent”.

Celelalte texte, în care sunt evocate legături
omenești prin scrisori, adică Simion Mehedinți și
Gh.  T.  Kirileanu (pp. 136-156), Ion Bârlea în scrisori
către Gh. T. Kirileanu (pp. 227-243), Anton Golopenția
și D. Gusti (pp. 259-264), Anton Golopenția și
corespondenții săi (pp. 327-332) spun foarte mult des-
pre ceea ce reprezintă, în primul rând ca oameni, și în
al doilea rând ca personalități ale culturii române, cei ce
comunică epistolar. Într-un anume fel, e o mare pierdere
faptul că steaua acestui gen a apus.

Când nu vine din epistole, profilul personalităţii avute
în vedere rezultă din amintiri şi confesiuni. Este cazul
cărţilor deja amintite: Drumuri printre amintiri de Dan
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Grigorescu (Editura Enciclopedică, 2008, 436 p.) şi În
avangarda ariergardei (Convorbiri cu Andrei Grigor)
(Editura Univers Enciclopedic, 2004, 364 p., ediţia a
II-a, 2012) de Eugen Simion, carte din care Iordan
Datcu extrage câteva categorii de teme existente în
aceste convorbiri, a căror rezultantă este specificitatea
personalităţii lui Eugen Simion, academicianul care a
iniţiat şi dus la îndeplinire câteva proiecte fundamentale
pentru cultura şi îndeosebi pentru literatura română. Câ-
teva asemenea categorii de teme: Eugen Simion − „un
fermecător om de dialog”; însuşirile omului cu care se
vorbeşte; racilele lumii românești postdecembriste; res-
pingerea de către unii a ideii specificului național; „o
serie de memorabile, lapidare, expresive portrete ale
unor scriitori pe care i-a cunoscut bine: Marin Preda, Ni-
chita Stănescu, Fănuş Neagu, Lucian Raicu, Valeriu
Cristea. Exemplificăm cu acela făcut lui Emil Cioran:
«Am descoperit alt om: altul decât îl prezenta comuni-
tatea românească din Paris, altul în orice caz decât
lăsau să se înţeleagă cărţile sale. Cel mai mare nihilist
al secolului XX era un om curtenitor, simpatic, râdea cu
poftă, spunea istorii amuzante, asculta − cu plăcere −
poveşti despre contemporanii săi. Nu disprețuia bârfa,
iar remarcile lui nu erau pline de răutate.».” (p. 164)

Mai sunt şi alte texte care evocă, în felurite moduri,
o latură sau alta a personalității lui Eugen Simion. De
pildă, plecând de la lectura ediţiei I din Moartea lui Mer-
cuţio şi de la recitirea aceleiaşi cărţi în ediţia a treia, sau
de la descoperirea altor texte în Fragmente critice
(1998-2009) pe teme de pictură, prin enumerarea unor
nume și opere aparținând penelului, Iordan Datcu justi-
fică mărturia lui Eugen Simion: „Parisul înseamnă pen-
tru mine, între altele, descoperirea picturii” şi face loc
părerilor, care i se par definitorii, despre pictură, ale lui
Eugen Simion. Academicianul mărturiseşte „că are pen-
tru pictură un anumit mod de percepție, că o prezintă
cu un anumit limbaj, care nu este al cronicarului plastic
de meserie, că scrie despre pictură, dar nu şi vorbeşte
despre ea față de pictori, că este un «amator dotat cu
oarecare sensibilitate şi mai bine documentat, poate,
decât alţii, dar nu mai mult decât alții.»” (p. 268). Defi-
nitorii aceste păreri, după cum lesne se observă, pentru
Eugen Simion, care disociază, de altfel, între pictură şi
literatură: „Literatura este, aşadar, o descoperire în-
ceată şi incompletă. Pictura este o revelaţie. Intrăm
într-un muzeu şi, deodată, o lume, o istorie ni se arată,
simultan, în faţa ochilor. Ce minune, ce binefacere! Nu
este nevoie de un cod (limbaj) pe care trebuie să-l cu-
noşti pentru a descoperi secretul tabloului. Este sufi-
cient să-l priveşti, şi privirea descoperă limbajul lui
universal, plin de taine, misterios şi profund, desigur,
dar pe faţă, la lumina zilei; accesibil înţelegerii noastre.”
(pp. 269-270). Dacă în critica literară a rămas, în ceea
ce priveşte autonomia esteticului, „neclintit în linia lovi-
nesciană”, în demersul critic a avut exemplul călines-
cian care a făcut adesea − observă Iordan Datcu −
„recurs... la varii pânze ale unor pictori, români şi străini,
pentru a defini mai expresiv anumite creaţii literare sau
pentru a contura profilul unor scriitori”. (p. 267).

Semnificativă pentru felul în care Eugen Simion îşi
elaborează cărţile este şi aceea despre proza lui Mircea

Eliade. După ce l-a cunoscut personal pe savant, în
1975, la Paris, a scris, când momentul i-a permis,
printr-o mai slabă vigilenţă a cenzurii, ba un studiu, ba
un articol în care a fost preocupat de proză, Eliade fiind,
zice Eugen Simion, „cel dintâi care introduce în litera-
tura română o problematică de tip existențialist” şi „o
nouă formulă de fantastic, de măsura în care miturile,
simbolurile studiate de omul de ştiinţă, de orientalist pă-
trunde în opera sa literară, «cu sau fără ştiinţa sa.»”
(p.  180). „Admirația vădită, remarcă în continuare Ior-
dan Datcu, pentru scriitor nu se transformă în prezen-
tare encomiastică. Exprimarea măsurată, nuanțată este
peste tot prezentă…” (p. 182). Aşa se explică argumen-
tarea strânsă din care rezultă că Noaptea de sânziene
nu-i o capodoperă, plecând tocmai de la îndoiala că,
dacă nu-i o capodoperă, „nici nu putem spune precis de
ce... nu-i o capodoperă”. Eugen Simion a ajuns să fina-
lizeze un studiu despre proză abia în 2011 (Mircea
Eliade. Nodurile şi semnele prozei, Editura Univers En-
ciclopedic Gold, Bucureşti, 480 p.), după ce editase şi
postfaţase alte volume din proza lui Eliade: Proza fan-
tastică (I-V, 1991-1992), Integrala prozei fantastice (I-III,
1994), după ce inserase destule pagini despre prozator
în Întoarcerea autorului (1982), Sfidarea retoricii (1985),
Fragmente critice (IV, 2000), Ficțiunea jurnalului intim
(2001, pp. 220-250), Altfel spus, după decenii întregi de
„intimitate” cu proza lui Mircea Eliade.

Profilul academicianului Eugen Simion, mai ales în
latură spiritual-morală, se împlineşte în cronica la cartea
Eugen Simion, Profil spiritual a lui Marin Diaconu (Edi-
tura Tracus Arte, 2015, 898 p.). Avem a face cu o biblio-
grafie de un tip mai special, pentru că, pe lângă
informaţia bibliografică, autorul inserează „citate din căr-
ţile autorului, menite să ilustreze momente din viaţa şi
activitatea sa, portrete ale unor profesori, ca acela al
profesorului de limba şi literatura română Gh. V. Milica,
de la Școala Medie «I.L. Caragiale» din Ploieşti, ca
acela al profesorului Tudor Vianu, «spirit moral rectili-
niu», care avea «o mare vocaţie pentru idei», portrete
ale unor prieteni ca Marin Preda, Nichita Stănescu,
Fănuş Neagu, Valeriu Cristea, portrete pe care i le-au
făcut lui însuşi prieteni precum Nichita Stănescu şi
Fănuş Neagu, în fine rândurile pe care le-a scris despre
el Nicolae Manolescu în 2003, în care îl consideră «cel
mai important critic al literaturii noastre postbelice»”.
(p.  336). Din asemenea inserții se desprind, în final, o
sumă de însușiri moral-spirituale, rezultate inclusiv din
propria-i părere despre sine, deci cu atât mai credibil:
„…este o natură activă, ambițioasă în marginile decen-
ţei, orgolioasă, iarăşi, în marginile bunului-simţ; ...are
viciul discreţiei; crede că îl caracterizează luciditatea,
bunul-simț, că şi-a creat un stil de viaţă ca nu tolerează
boema; admiră la intelectuali «toleranța activă»; nu su-
feră de boala preeminenţei; i-a plăcut toată viaţa mese-
ria de profesor; nu se opune revizuirii critice a literaturii,
însă n-o confundă, cum fac unii, cu injuria şi răfuielile
de mahala; criticul literar este, în accepţiunea sa, un
Mercuțio, «hărăzit să se lupte pentru o cauză străină»;
este esențial pentru el contactul cu spiritul tânăr (cartea
reproduce articolul său, Sfaturi pentru tânărul critic); de-
mersul său critic presupune obligatoriu examinarea unei
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opere ca totalitate, relectura, în urma căreia descoperă,
spre exemplu, zone necunoscute din opera lui Emi-
nescu și că George Bacovia este un poet extraordinar.
A spus de câteva ori că este falsă impresia unora că el
este în mod egal calm, împăcat cu sine; dimpotrivă,
este un mare neliniştit. A avut descurajări, înfrângeri şi
spaime, dar nu le evocă. Nu trece însă sub tăcere că
pentru editarea manuscriselor lui Eminescu a fost tratat
cu repercusiuni intelectuale, mai mult de atât, a fost
chemat la Direcţia Naţională Anticorupţie, în fine că i s-a
intentat proces pentru editarea operei româneşti a lui
Emil Cioran, pe care în final l-a câştigat.

Se simte bine între români, le admiră inteligenţa,
omenia, ospitalitatea, toleranța, imaginaţia, îngăduinţa,
mila; nu însă şi «neîncrederea funciară?» în ceea ce
fac, neseriozitatea, zeflemeaua, trăncăneala, lipsa de
solidaritate, «simţul exagerat al catastrofei», adamis-
mul, anomia, neîncrederea în viitor, spiritul vegetativ.

Patru texte, aşezate la sfârşitul cărţii, sunt esenţiale
în cunoaşterea criticului literar şi a omului. Unul este
Lauda criticului român, discursul său de recepţie la Aca-
demia Română (21 decembrie 2005), în care evocând
câteva modele intelectuale, modul cum au făcut critică
Titu Maiorescu (principiul autonomiei esteticului),
G.  Ibrăileanu și C. Dobrogeanu Gherea (critica anali-
tică), G. Călinescu (conceptul de clasicism), Tudor
Vianu, E. Lovinescu (modernismul), nume care alcătu-
iesc «o tipologie a geniului critic românesc», își evocă,
totodată, propria sa carieră de critic literar, destinul său
existențial, circumstanțele în care s-a format. A devenit
critic literar «datorită lui G. Călinescu și E. Lovinescu,
iar sub latura morală, datorită lui Tudor Vianu». Se ra-
portează şi la câțiva critici pe care i-a citit când s-a aflat
la Paris, Jean-Pierre Richards, despre care spune că
l-a influenţat «într-o bună măsură» în critica pe care a
publicat-o după 1970, Roland Barthes, Gérard Genette,
Jean Ricardou.” (pp. 338-340).

Sunt multe texte interesante, pe diferite teme, în Alte
revelații ale lecturii. Să luăm, spre exemplu, Vasile Voi-
culescu despre horă. După ce se opreşte asupra stu-
diului Lirica populară, cu care Vasile Voiculescu este
prezent în volumul colectiv Studii de folclor şi literatură
(Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1967, 749 p.), ală-
turi de alte nume de marcă (Const. C. Giurescu,
H.H.  Stahl, Ovidiu Bârlea, Al. I. Amzulescu, Tony Brill),
Iordan Datcu descoperă în publicistica marelui poet ar-
ticolul Hora (în „Satul”, an III, nr. 28, martie 1933), asu-
pra căruia stăruie, reţinând păreri care-l fac să
conchidă: „N-am citit o astfel de completă caracterizare
a horei la vreun etnograf sau etnomuzicolog până la ar-
ticolul lui V. Voiculescu şi mult timp după apariţia lui. Nici
n-am văzut ca paginile lui V. Voiculescu să fie citate de
vreunul dintre ei”. (p. 306). Menționăm că e vorba de
hora duminicală, pe care o descrie şi Rebreanu în de-
butul romanului Ion.

Tot pe această linie a aducerii în prezent a unor ob-
servaţii sau cercetări sistematice din domeniul etnolo-
giei se înscrie şi cronica unui grup întreg din studiile
Ștefaniei Cristescu-Golopenţia, intrate în atenţia unor
cercetători din prezent: Ion Cuceu (Ştefania Cristescu-
Golopenţia şi cunoaşterea universului magic al satului

românesc), Cosmina Timoce-Mocanu (Terenul etnogra-
fic în concepţia Ştefaniei Cristescu-Golopenţia), Zoltan
Rostás (Ştefania Cristescu-Golopenţia şi „Criza mono-
grafiei” dintre 1932-1934). Aceştia subliniază un aspect
sau altul din trecerea Ştefaniei Cristescu-Golopenţia
prin cercetarea sociologic-etnologică românească: Ion
Cuceu, că lucrarea a fost gândită „sistematic, cu o pu-
tere de interpretare ieşită din comun prin rigoare şi sim-
plitate.” (p. 314); Cosmina Timoce-Mocanu, că
cercetătoarea din Şcoala lui D. Gusti şi-a conceput şi
„construit magistral [cartea]… într-o scriitură... de mare
frumuseţe, care o singularizează în literatura română
de specialitate... (p. 315). În fine, Zoltan Rostás observă
că Ştefania Cristescu-Golopenţia n-a fost deranjată de
criză, rămânând „fermă pe drumul cercetării monogra-
fice, şi-a îmbogăţit cunoștințele la Paris şi a realizat lu-
crări mai valoroase, mai apreciate decât ale celor care
ar fi expediat-o în lingvistică pentru a scăpa de concu-
renţă.” (p. 316). La rândul său, Iordan Datcu apreciază
faptul că, în „Revista română de sociologie”, în numărul
închinat cercetătoarei, se subliniază legătura strânsă a
Ştefaniei Cristescu-Golopenţia cu şcoala gustiană şi, de
asemenea, faptul lăudabil că revistele „Secolul 21” (sub
coordonarea Sandei Golopenţia) şi „Transilvania” (sub
coordonarea lui Zoltan Rostás) au consacrat câte un
număr şcolii gustiene.

Valoarea cărţii la care ne-am referit, ca atâtea altele,
de altfel, semnate de Iordan Datcu, constă − i-am zice,
în alți termeni decât se folosesc îndeobşte − generozi-
tatea ei. Regretatul folclorist basarabean Sergiu
Gh.  Moraru sublinia o latură fundamentală a caracteru-
lui lui Iordan Datcu şi anume altruismul: „Altruist fiind
din fire, domnia sa a muncit toată viaţa nu atât pentru
sine, cât pentru alţii” (în Iordan Datcu sau A trăi printre
şi pentru cărţi, vol. I, Editura „Grai şi Suflet” − Cultura
Naţională, București, 2012, p. 37). În ce sens folosesc
acești termeni de generozitate şi altruism? În sensul cel
mai deplin. Cartea e dedicată în întregime, pagină de
pagină, colegilor săi întru etno-folcloristică şi ştiinţe
umaniste, în sensul cel mai larg. De altfel, conştient de
scopul alcătuirii volumului, de mai multe ori, în cuprinsul
cărţii, Iordan Datcu precizează: asemenea informaţii vor
fi de mare folos monografistului acestui savant/cerce-
tător/scriitor. Putem lua şi un exemplu. În recenzia la
Marin Preda. Repere biobibliografice de Stan V. Cristea
(RCR Editorial, 2012, 612 p.) (pp. 277-282), citim: „Stan
V. Cristea s-a dovedit... un redutabil istoric literar... în
toate compartimentele masivei cărți: biografia, opera (în
volume, în periodice), receptarea operei (în volume, în
periodice…” (p. 277). La fel publicistica. Cartea lui Stan
V. Cristea se oferă, aşadar, oricui ar fi interesat să-şi în-
tocmească o bibliografie în vederea elaborării unei lu-
crări oarecare despre Marin Preda sau, poate, a unei
monografii.

Dl Iordan Datcu se dovedeşte şi aici acelaşi intran-
sigent faţă de greşelile de orice natură: de informaţie,
deci ştiinţifice, de limbă, de tipar. Tot din generozitate:
la o viitoare ediţie a cărţii recenzate, greşelile trebuie să
dispară. Am putea veni şi aici cu exemple, dar ar fi, cre-
dem, superfluu. Cine vine în contact cu cartea la care
ne-am referit se convinge.



eseu

107SAECULUM 5-6/2019PR
O

Murim în viață și trăim în moarte
(Gh. Vlăduțescu, „Întrețineri”)

„Operele «deschise», întrucât sunt în mișcare, se
caracterizează prin invitația de a face opera împreună
cu autorul”, zice Umberto Eco („Opera deschisă”,
Pitești, Editura Paralela 45, 2002). O asemenea provo-
care este Întrețineri (București, Editura Detectiv literar,
2019), volumul filosofului academician Gheorghe
Vlăduțescu, o carte-reper a postdecembrismului nostru
filosofic, literar, sociologic, etic. 

Sub vraja lui Umberto Eco

Urmând gândul lui Umberto Eco („...a face opera îm-
preună cu autorul”), încă mă întreb dacă ne aflăm, cu
„Întrețineri”, în fața unui roman, a unor tulburătoare
eseuri literar-filosofice, a unui discurs memorialistic
sau?... Roman? Sugestia avansată îl va surprinde,
des igur, chiar și pe autor. Dar, dacă nu idolatrizăm opi-
niile teoreticienilor cu scârț încă medieval, care încor-
setează romanul într-o singură definiție mucegăită,
„Întrețineri” este un roman. Protagoniștii: un profesor de
filosofie, alter ego-ul acestuia, filosofi, matematicieni și
literați celebri, Cugetarea, Istoria, Școala, Cartea, Poli-
tica, Devenirea, Singurătatea, Binele, Răul, Credința,
Viața, Moartea, Marea Trecere... Este o odisee a unui
spirit absolut care se odihnește imperial în sinteze și
trudește elevat în întrebări deschise către noi înțelesuri
ale Lumii. Eseuri literar-filosofice, filosofic-literare?
Pentru că autorul este Filosof (cu literă mare), un talent
literar de excepție, putem oferi liniște cugetării,
admițând că ne aflăm în fața unui eseu enciclopedic: fi-
losofic, literar, psihologic, religios, sociologic. Discurs
memorialistic? Dacă memorialistica este, cum zice
Blaga, o organizare „în spiritul libertăţii” a „ceea ce des-
tinul a organizat odată sub constrângerea împrejurări-

lor”, suntem vrăjiți de un discurs memorialistic seducă-
tor. O narațiune calmă, un artist al echilibrului, al armo-
niei între schimbare și realizare, între devenire și
devenit, între obiectiv și subiectiv, o denudare morală
în fața cititorului. Și așa mi se înfățișează „Întrețineri”.
Discursul mă trimite uneori și către esențele din „Poezie
și adevăr”, popasul memorialistic al lui Goethe despre
care s-a spus că a fost scris cu detașare, cu o sagace
înălțare a cugetării capabilă să surprindă, în aceeași pri-
vire, și transformarea și roadele ei. Mărturisirile din
„Întrețineri” sunt însă despre Lume, despre cei care o
locuiesc purtând (etern) cu/în ei cel mai enigmatic, dar
care le-a fost oferit de minunea nașterii: ViațaMoartea.
„Întrețineri” este o mărturisire despre Noi, despre istoria
ființării noastre doldora de mirări și îndoieli care moșesc
germenii înțelepciunii. O saga a spiritului uman este
această carte. 

Tot urmând sugestia lui Umberto Eco („...a face
opera împreună cu autorul”), cred că „Întrețineri” ar
putea purta și alte titluri... „Filosofie și adevăr”, dacă
aplaudăm sugestia lui Goethe. „Din cugetările unui mis-
tagog”, dacă-l ascultăm pe Marian Nencescu. „Spove-
dania unui filosof”, „O spovedanie despre ViațăMoarte”,
„Convorbiri-eseu” (cu gândul la „Dialoguri”, cartea în
care Gilles Deleuze face mărturisiri lui Claire Parnet),
„Dialoguri cu Alter Ego”, „Împotriviri cordiale”, „Întrețineri
și împotriviri cordiale” sau pur și simplu „Μελέτη
Θανάτου”…

Μελέτη Θανάτου și înțeleptul Domnʼ Meletie 

Am fabulat, sedus de vraja sugestiilor lui Umberto
Eco, dar titlul volumului, „Întrețineri”, este asediat de su-
perbii metafizice și literare; și cel mai nimerit. Socrate,
Platon, Aristotel și Plutarh, Epictet și Seneca sunt
printre cei care au influențat spiritul și titlul cărții. „Format
la școala speculativă a Antichității grecești,

Ion Fercu

O TULBURĂTOARE SPOVEDANIE
DESPRE VIAŢĂMOARTE
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Gh.  Vlăduțescu nu uită că cel mai bun exercițiu spiritual
nu este acela contemplativ, ci, din contră, cel practic,
politic și moral. În acest sens, dialogurile cărții, ce se
deschid către alte dialoguri, coincid, la modul ideal, unui
deziderat al celor ce practică virtuțile metafizice, anume
că filosoful nu trebuie să fie doar un pur teoretician, ci,
asemeni lui Archimadas, nepotul lui Plutarh, cel «scump
zeilor»/teophilos, trebuie să-și exprime propriile idei
privind guvernarea cetății [...], măcar cele care privesc
dreptatea...”, scrie Marian Nencescu în Prefața („Din
cugetările unui «om pregătit»”) cărții.  

Tulburătoarea povară a discursului din „Întrețineri”
este purtată de un spirit, Domnʼ Meletie, care are
credința gândului că ființarea noastră nu este plămădită
„din resemnare ori, poate, din disperare, din neputință”.
(Gh. Vlăduțescu, op. cit., p. 16) Ea este „pregătire pen-
tru moarte – melete thanatou. Adică «să-ți dai asenti-
mentul», chiar dacă, ori cu el ori fără el, nu poți întoarce
firul care s-a tors”. (ib., p. 16) Melete thanatou (Μελέτη
Θανάτου)... Socrate, personajul din „Phaidon” (dialog
socotit uneori, de-a lungul veacurilor, cartea cea mare
a umanității...), îl întreabă retoric pe Cebes, în timp ce
construia riguroasa sa demonstrație despre natura ne-
muritoare a sufletului: „...căci oare nu aceasta e filoso-
fia, o stăruitoare pregătire pentru moarte?” (Platon,
„Opere”, vol. IV, București, Editura Științifică și Enciclo-
pedică, 1983, 81 a) Individul trecător/muritor nu este
esențialul, ci doar o etapă către esențial. Pregătirea
pentru moarte (melete thanatou) a filosofului nu este
privită ca lucrare la întregirea persoanei, ci ca un efort
către definitiva ei transcendere. La Platon, moartea
este, cred, o întâlnire cu generalul, întrucât, prin inter-
mediul ei, generalul, universalul din om este restaurat,
revenind la condiția sa autentică și primordială. În spiri-
tul lui Meletie găsim și armonii care se deschid către
David Armeanul. „De aceea, se şi spune trup (demas)
ca un lanț (desmos) al sufletului, iar corp (soma) ca şi
cum ar fi îngropare şi mormânt (sema) al lui.” (David Ar-
meanul, Introducere în filosofie, București, Editura Aca-
demiei, 1977, p. 39) Domnʼ Meletie, travestit într-un
profesor provincial „lăsat la vatră”, are în carnea sufle-
tului său credința lui Seneca: „Într-adevăr, viața e scurtă
nu pentru că așa o primim, ci pentru că așa ne-o facem.
Nu suntem niște nevoiași aflați la cheremul ei, ci pur și
simplu risipitori”. („Scrieri filosofice alese”, București,
Editura Minerva, 1981, p. 42) 

Domnʼ Meletie mă tulbură și pentru că mă trimite,
grație înțelepciunii lui, și către Sfântul Ierarh Meletie, Ar-
hiepiscopul Antiohiei (310-381), cel despre care Sf. Ioan
Gură de Aur, care fusese botezat de acesta, a cuvântat:
„Fericit este că a lăsat în voi o dragoste ca aceasta. Dar
fericiți sunteți și voi că, primind acest bun al dragostei,
l-ați păstrat neprihănit până acum [...]. Bună și minunată
este rădăcina, dar și fructele vrednice de această rădă-
cină”. („Cuvânt de laudă la cel întru Sfinți Părintele nos-
tru Meletie, Arhiepiscopul Antiohiei celei Mari...”,
București, Editura Institutului Biblic și de Misiune Orto-
doxă, 2006) „Meletie este un mistagog pregătit să ne
poarte/călăuzească spre marea trecere” (M.N.), un
aventurier profesionist/cuceritor al spiritului care știe că

„la urma urmelor, nu ne putem revolta împotriva morții,
dacă murim mereu, atât cât trăim. Murim în viață și
trăim în moarte”. (Gh. Vlăduțescu, op. cit., p. 39) Uni-
versul teologiei ortodoxe, și nu numai, cunoaște și alți
importanți Meletie. 

Risc, privind „botezul” protagonistului Domnʼ Meletie,
cu mai ales alte două posibile „influențe”: Aristotel și
Heidegger. În greacă, meletie, știm, înseamnă
(https://dexonline.ro/definitie) și grijă (μελέτη). Același
sens îl regăsim la N.A. Constantinescu („Dicționar ono-
mastic românesc”, Ed. Academiei R.P.R., 1963, p. 106),
dar și la Anatol Irimia („Arealul onomastic Sângerei.
Nume de familie…”, în „Psihologia”, nr. 5-6/2012, Aca-
demia de Științe a Moldovei, Institutul de Filologie). Aris-
totel deschide „Metafizica” (A 1, 980 a 21), așa cum
Beethoven își va gestiona primele acorduri ale simfo-
niilor sale: „În fiinţa omului rezidă în chip esenţial grija
(s.n., I.F.) de a vedea”. Este grija unei vederi care des-
coperă ființa; o grijă de care este locuit și Meletie. Tra-
ducerea din germană este realizată de Gabriel Liiceanu
și Cătălin Cioabă (în Martin Heidegger, „Ființă și timp”,
București, Editura Humanitas, 2003, p.  232). Este, spre
deosebire de altele, traducerea care mă trimite către eti-
mologia lui Meletie. Heidegger mă îmbrâncește sedu-
cător către aceeași etimologie. Voi cita din „Ființă și
timp” (aceeași ediție)… „Fiinţa Dasein-ului se dezvăluie
ca fiind grija.” (p. 247) „Grija este termenul ontologic
pentru integralitatea întregului structural al Dasein-ului”.
(p. 335) „Grija este fiinţă întru moarte”. (p. 436) „Grija
este întotdeauna, chiar dacă numai în chip privativ,
preocupare şi grijă-pentru-celălalt”. (p. 263) „Fiinţa Da-
sein-ului este grija”. (p. 545) Dasein este „fiinţare care
prin grija-pentru-celălalt trebuie adusă în fiinţa sa”.
(p.  263)... 

La Heidegger, grija nu are nimic de-a face cu truda,
cu amărăciunea şi cu grijile cotidianului mărunt pe care
ontic le întâlneşti la orice Dasein. Am numărat: către
grijă, Heidegger ne trimite, în „Ființă și timp”, de 149 de
ori, cu dezvoltări, nuanțe. „Ființă și timp” este o analiză
existențial-ontologică. Din caracteristicile de ființă ale
Dasein-ului, filosoful german așază accente pe: faptul-
de-a-fi-în-lume, faptul-de-a-fi-laolaltă-cu, înţelegerea,
proiectul, grija, faptul-de-a-fi-întru-moarte etc. Aceste
caracteristici sunt specifice doar „existenţei” (Dasein-
ului uman). Heidegger le numește existențiali (Existen-
zialien). Grija (Sorge) este integratorul existențial, cel
care pune în lumină structura ultimă a faptului-de-a-fi-
în-lume. Știm: între conceptul de grijă al lui Heidegger
și cel al lui Meletie există deosebiri mari, dar în
„Întrețineri” mă tulbură și un fior heideggerian nuanțat
în care asperitățile și angoasele filosofului german au
devenit ecouri timide. 

Domnʼ Meletie-secund

Dublul lui Meletie, Alter Ego care întreține dialogul,
nu poate fi confundat cu niciun dublu al zămislirilor me-
tafizice și literare. Dublul... clasic are alt chip... Eul se
află, de multe ori, în criză. Dorinţa de afirmare nu-l pă-
răseşte însă niciodată. Atunci, el caută soluţii. Una din-
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tre soluţii este dedublarea sa. Dublul, purtând masca ti-
midităţii, locuieşte, la început, în Eu. Apoi devine un fel
de persoană separată care încearcă să-i ia locul Eului.
Nu-i lipsesc atuurile. Cel mai important dintre ele pare
a fi faptul că Dublul, opus Eului, are succes acolo unde
Eul nu poate cocheta decât cu eşecul. Treptat, în multe
situaţii, Dublul ia locul Eului. Alteori, chiar îl distruge. Du-
blul este sfâşierea Eului, alienarea sa. Prin dedublare,
Eul devine străin nu doar de lume, ci şi de sine însuşi.
Este alienarea alienării, un joc periculos al spiritului. Du-
blul, salvatorul aşteptat, îşi trăieşte propria-i aventură.
Aruncat în plan secund, Eul… iniţial îşi trăieşte uneori
drama ca un paria al fiinţării. În riscanta sa aventură,
Eul îşi îmbrânceşte fiinţa asumându-şi un risc pe care
nu-l mai poate gestiona sau îl gestionează foarte greu.
El stârneşte stihiile, dar nu le mai poate îmblânzi nicio-
dată. Va fi nevoit să fiinţeze împreună cu acest alter ego
ciudat al său, care nu-i va propune niciodată un armis-
tiţiu pentru regăsirea unităţii sale edenice. Eul a fost îm-
brâncit de inconştient într-o prăpastie populată cu
aventuri care au glas de sirene seducătoare, dar nu mai
poate evada din această prăpastie decât asumându-şi
mereu o altă cădere… 

Dublul lui Meletie are însă o inconfundabilă aură a
identității. Nu seamănă cu dublul dostoievskian al lui
Goliadkin, cu dublul-umbră zămislit de Adalbert von
Chamisso („Istoria stranie a lui Peter Schlemihl”) sau cu
variantele de dublu experimentate de E.T.A. Hoffmann
(„Dublul”, „Elixirele diavolului”, „Prinţesa Bramblla”, „Pă-
rerile motanului Murr” etc). Și nici cu dublul pe care-l re-
găsim, sub măști diferite, la Oscar Wilde („Portretul lui
Dorian Gray”), José Saramago („O Homem Duplicado”)
sau la Plaut („Cei doi Menaechmi”). Dublul lui Meletie
aruncă socratic și freudian, ca-ntr-un ludic spectacol al
cugetării euristice, provocări purtătoare de măști ale ne-
dumeririlor care vor încuraja „revolta” frumoasă a
semințelor din care se vor ivi adevăruri, sinteze și un
univers al catharsisului în care ne putem relaxa
ființarea. Dublul lui Meletie știe că spiritul din care s-a
desprins, ca motiv literar, este un Don Quijote al mari-
lor/fermecătoarelor îndrăzneli intelectuale, și de aceea
nu se va lăsa prins niciodată în capcana algoritmului lui
Sancho Panza. Nu este scutierul care poartă mai ales
grija măruntă a securității armelor, ci spiritul care are
mereu grijă ca nu cumva să ruginească ,,armele”
inteligenței seniorului său. Dublul lui Meletie este acel
Sancho Panza vrăjit de inocența lui Don Quijote. ,,Ade-
văratul Domnʼ Meletie”, cum ar zice Goliadkin al lui Dos-
toievski, știe că „Meletie-secund” este rupt din coasta
Eului său, și-l respectă ca pe un peripatetician
îndrăgostit de o maieutică în care locuiesc tinerețea fără
bătrânețe și adevărul care n-are spaimă de moarte.
Dublul lui Meletie îi realizează celui din care a… evadat,
printr-un fel... cubism literar, cu ecouri din Picasso, și
un portret... „Domnʼ Meletie ar fi fost un bun psihote-
rapeut, psihanalizând cu pricepere...” (Gh. Vlăduțescu,
op. cit., p. 14) „Pe Domnʼ Meletie, de un an-doi, «în re-
tragere» (nu-i plăcea cuvântul «pensionar»), îl măcina,
pe de o parte devitalizarea, pe de alta marginalizarea
lui socială.” (ib., p. 14) „Lui Domnʼ Meletie, îi plăcea

să-și contrazică singur spusele, retoric însă.” (ib., p. 22)
„Cam eretic, Domnʼ Meletie, sau, mai curând, para-
doxal, plăcându-i să întoarcă lucrurile pe dos, fie și
ficționalist.” (ib., p. 75) „De fapt, monologa, nu discuta,
iar eu îl lăsam, chiar îl provocam. Domnʼ Meletie nu era
o ființă dialogală sau, poate, mai bine-zis, dialoga
monologând, sau monologa dialogând.” (ib., p. 67) Une-
ori, chiar și Domnʼ Meletie lucrează la portretul său,
adresându-i-se alter ego-ului... „Vezi tu, dascăl de atâta
vreme, acum nemaifiind, am început să vorbesc cu
mine însumi, tu fiind de decor, să nu zică lumea cine
știe ce...” (ib., p. 98) „Mă cerți pentru nihilismul meu,
este cuvântul tău. Eu aș zice deznădejdea ca retragere
în mine. De ce? Eu am de cine să fug, dar nu am pe
cine să urmez, ar fi spus Cicero. Vorbă mare...” (ib.,
p.  99)

Cartea aforismelor

„Întrețineri” este o aventură a Spiritului ce te
îmbrâncește fericit într-un univers în care inima-ți este
lipită de înțelepciune, firesc, frumusețe, morală
autentică și seninătatea ființării care este conștientă de
faptul că-i locuită de finitudine. Îndrăznesc a spune că
este și un dar de excepție: o terapie pentru spaimele
care ne dau târcoale atunci când umbrele morții devin
mai zgomotoase. Zămislită și literar la școala maeștrilor
care ne-au dăruit kalokagathia, aș putea spune că este
și o carte a aforismelor, dacă aforismul reprezintă, așa
cum scria Blaga, „o floare în stare de graţie. Aleasă să
conceapă Logosul şi să-l nască”. „Un aforism trebuie să
fie ceva canonic încheiat, ca Biblia”, îmi mai șoptește
Blaga în „Discobolul”. Multe dintre gândurile lui Meletie
au această aură. Nu sunt gânduri croite pentru a fi arun-
cate didactic într-un insectar al înțelepciunii. Sunt
revelații care evadează firesc dintr-o conștiință care a
mărșăluit academic și prin cenușa infernului seducător
al cunoașterii iubitoare de esențe. Discursul îmi
răscolește gânduri de… împrumut care mă locuiesc fe-
ricit… „Cine nu suferă din cauza cunoaşterii, acela n-a
cunoscut nimic.” (Emil Cioran, „Pe culmile disperării”,
București, Humanitas, 1998, p. 166) „Nu cunoaştem
decât ceea ce îmblânzim […]. Oamenii nu mai au timp
să cunoască nimic. Cumpără lucruri de-a gata, de la ne-
guţători. Cum însă nu există neguţători de prieteni, oa-
menii nu mai au prieteni.” (Antoine de Saint-Exupéry,
„Micul prinț”, București, RAO,1998, p. 91) „1. Ce pot să
ştiu? 2. Ce trebuie să fac? 3. Ce pot spera? 4. Ce este
omul?” (Immanuel Kant, „Logică generală”, București,
Editura Științifică și Enciclopedică, 1985, traducere, stu-
diu introductiv, note și index de Alexandru Surdu,
p.  78)...

Să lăsăm câteva dintre aceste aforisme să ne în-
cânte... „La urma-urmelor, nu ne putem revolta împo-
triva morții, dacă murim mereu, atât cât trăim. Murim în
viață și trăim în moarte.” (Gh. Vlăduțescu, op. cit., p. 39)
„Istoria ne poartă, numai că noi suntem subiectul; ea,
doar predicatul.” (ib., p. 46) „Filantrop este și schimnicul,
după cum mizantrop poate fi și cel mai sociabil om.” (ib.,
p. 54) „Stricarea rânduielilor, începând cu familia, prima



eseu

110 SAECULUM 5-6/2019PR
O

structură elementară, smintește întregul, contami-
nându-le și pe celelalte.” (ib., p. 56) „Înțelegând fatali-
tatea, te întremezi. Resemnarea nu este lașitate, cel
puțin atunci când nu mai poți schimba ceva.” (ib., p. 70)
„Să iei totul prea în serios, să nu te joci un pic chiar cu
viața ta, trebuie să fie tare obositor.” (ib., p. 82) „În
credință nu e: dau ca să-mi dai. Credința nu e o negus-
torie.” (ib., p. 86) „Nu vreau certitudinea din urmă, ci
căutarea ei.” (ib., p. 102) „Limita este eterna noastră
provocare.” (ib., p. 131) „Este ușor să câștigi libertatea,
dar greu să înveți ce să faci cu ea, cum să ne recon-
struim cu ea.” (ib., p. 148) „Sofistica [...] era școală de
gândire subțire, pe muche de cuțit. Trebuie să reflectăm
până și asupra absolutului.” (ib., p. 164). „...Fiecare re-
ligie este adevărată pentru devoții ei, nu însă celelalte
false.” (ib., p. 135)

Teme fundamentale

Citind și „Întrețineri”, înțelegi care este chipul spiri-
tului unui Academician-Filosof. Volumul este asediat de
teme fundamentale. Vom încuraja ospățul cugetării, cu
bucuria descoperiri unor nuanțe de excepție, privind
doar către trei dintre acestea: Viața, Moartea, Sinucide-
rea.

Întâlnim una dintre cele mai profunde perspective
ale raportului dintre Viață și Moarte din literatura ro-
mână. În fapt, descoperim un discurs despre
ViațăMoarte. „La urma urmelor, zice Domnʼ Meletie, nu
ne putem revolta împotriva morții, dacă murim mereu,
atât cât trăim”. (ib., p. 39) Apoi, spulberă prăpăstiile ilu-
zorii dintre Viață și Moarte, oferind și alte determinări
tulburătorului concept ViațăMoarte: „Murim în viață și
trăim în moarte”. (ib., p. 39) De moarte nu poți fugi:
„Fugi de ea ca să te apropii. De fapt, toată viața este o
apropiere de ea. Crezi că te îndepărtezi, dar te apropii”.
(ib., p. 15) Ea te „culege”, nu te „smulge”. Dar nu cu mo-
notonia unui algoritm prăfuit: „Sunt tot atâtea modalități
de a aștepta și de a accepta, pregătindu-se pentru
moarte, câți oameni au fost, sunt și vor mai fi. Și tot
atâtea feluri de a trece pragul”. (ib., p. 16). Nimic nu e
simplu în ViațăMoarte: „Este bine că ne naștem și rău
că murim sau, de ce nu, invers?” (ib., p. 118) Melete
thanatou: „De la o anumită vârstă încolo, mai cu seamă
după retragere (s.n., I.F.), toate sărbătorile aduc cu
repetiții ale prohodirii…” (ib., p. 125) Îndrăzneala literar-
metafizică depășește universul platonician, pe cel stoic.
Gh. Vlăduțescu ocolește locurile comune cu o eleganță
de lord al spiritului. Stoic, nu putem avea împotriviri logi-
ce raportate la Moarte. Dar cu nuanțe vlăduțești, da:
„Doar atât, de ce în pământ? Simt frigul… de am fi fost
aer, în aer să ne întoarcem. Sau apă, sau foc…” (ib.,
p.  123) Și ne dăruiește Domnʼ Meletie unul dintre cele
mai tulburătoare poeme din literatură despre
MoarteViață: „În aer de-am trece, am învolbura apele./
Am răcori pe cei vii, când soarele-i arde,/ Am mângâia
fetele, jucându-ne în părul lor,/ Am mișca frunzele, și am
purta zburătoarele./ De-am fi apă, i-am ostoi pe
însetați,/ Am mângâia trupuri de fecioare,/ Am înflori în
florile câmpului,/ Și am răzbi în bobul de grâu./ Foc de

am deveni, în cuptor am coace pâinea,/ Iarna am
alunga frigul, iar vara/ de la soare venind, am bucura
firea”. (ib., p. 123) Chiar așa: de ce în pământ?... Nu
regăsim în volum doar întrețineri, ci și ferme și etico-es-
tetic fundamentate împotriviri cordiale. 

Sinuciderea... Ce s-ar mai putea spune nou despre
ea? Mereu se poate spune ceva nou despre orice, ar
zice Domnʼ Meletie. Creștinismul aplaudă etica vieții.
Omul îi aparține  lui Dumnezeu, căruia îi datorează
viața. De acest dar special numai Dumnezeu te poate
deposeda. În Vechiul Testament nu găsim însă nimic
despre o interdicție textuală a suicidului. Trei romane –
„Frații Karamazov”, „Crimă și pedeapsă”, „Demonii” –
trei sinucideri. Cu doctrină, aș zice. Sinuciderile a trei
epave dostoievskiene emblematice pentru ticăloșia lor.
Camus răstoarnă perspectivele: „Nu există decât o pro-
blemă fundamentală cu adevărat importantă: sinucide-
rea. A hotărî dacă viaţa merită să fie trăită înseamnă a
răspunde la problema fundamentală a filosofiei. Restul,
dacă lumea are trei dimensiuni, dacă spiritul are nouă
sau douăsprezece categorii, vine după aceea”.
(A.  Camus, „Mitul lui Sisif”, București, EPLU, 1969, p.  7)
A te omorî înseamnă că eşti depăşit de viaţă şi că nu o
înţelegi. Jean Améry („Despre sinucidere. Discurs asu-
pra morții liber alese”, București, Editura Art, 2012,
p.  57) aruncă în joc, pornind de la umanitate și demni-
tate, provocarea: „Moartea liber aleasă este un privile-
giu al umanului”. (op. cit., p. 57) Privilegiu? Avantaj,
adică?... Poate că un Nu disperat pe care doar numai
omul, ființă cugetătoare, și-l poate asuma. Jean Améry
citează în acest sens din „Les Suicides”, cartea lui Jean
Baechler, o autoritate a domeniului: „Suicidul este spe-
cific și universal uman; […] cu riscul de a-i întrista pe
iubitorii de animale, în mod evident animalele nu se si-
nucid”. (ib., p. 57). Suicidul este, așadar, specific omu-
lui, nu un privilegiu al acestuia... 

Domnʼ Meletie conchide: „Nimeni nu-și ia viața pen-
tru că nu mai poate de bine”. (Gh. Vlăduțescu, op. cit.,
p. 69) Supraviețuirea (ViațaMoartea) este locuită de pa-
radoxuri: „Auzi, zicea Seneca, este laș acela care își ia
viața de frica durerii, și smintit cel ce trăiește pentru a
suferi”. (ib., p. 71) Un antidostoievskian? „...Dacă e să
mori în chinuri mari, dintr-un motiv sau altul, sinuciderea
nu este răul cel mai mic?‟ (ib., p. 119) „Resemnarea nu
este lașitate, cel puțin atunci când nu mai poți schimba
ceva.” (ib., p. 70) Dublul lui Domnʼ Meletie îl provoacă:
„Dar nu mi-ai spus părerea dumitale privitoare la cano-
nul bisericesc […], acela de a nu sluji la mormânt [al
sinucigașului; n.n., I.F.]” (ib., p. 67) Meletie răstoarnă
canoanele bisericești: „Ne închipuim că [Dumnezeu;
n.n., I.F.] îi va hărăzi pe sinucigași, pe vecie, iadului, dar
dacă Dumnezeu este mai milos și mai drept decât noi?
[…] Să lăsăm judecata din urmă pe seama lui, iar noi,
aici, să ne rugăm să ne mântuiască pe noi, păcătoșii.
Nu asta, ori și asta, este menirea preotului? Își iau viața,
cei ce și-o iau, unul de una, altul de alta. Ba, fanaticii
de mai de demult nu și-o luau și ei, ca să ajungă mai
curând în lumea lui Dumnezeu…?” (ib., p. 69)
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„Lumini pe cerul nostru”

„«A deconstrui» filosofia ar însemna [...] a gândi ge-
nealogia structurată a conceptelor sale în maniera cea
mai fidelă, cea mai interioară, dar în același timp
dintr-un anumit incalificabil, de nenumit de către ea; a
termina ceea ce această istorie a putut să ascundă sau
să interzică, devenind istorie printr-o astfel de reprimare
întrucâtva interesată”, zice Jaques Derrida în
„(EX)POZIȚII”. (București, Editura Idea Design & Print,
2001, p. 13) „Întrețineri” este o deconstrucție derri-
deană. O deconstrucție care poate avea chipul unui salt
de la dorința de a ne trezi din coșmarul ființării, la
dorința de a stăpâni acest coșmar într-o reîncepere to-
tală și mereu prezentă. Cam așa întâmpina Derrida și
creația lui James Joyce.   

„Întrețineri” este o carte a înțelepciunii care ne oferă
orizonturi către cheile de decriptare a esențelor. În fie-
care pagină a cărții auzim parcă șoapta finală a lui Se-
neca, din „Scrisori către Luciliu” (București, Editura
Științifică, 1967, p. 495): „Am să-ți dau o formulă scurtă
prin care să te poți măsura, prin care să-ți dai seama
dacă ești desăvârșit: vei fi în stăpânirea binelui propriu,
când îți vei da seama că «fericiții» sunt cei mai nefericiți
oameni”.

M-a cucerit „Întrețineri” și întrucât cred că
Gh.  Vlăduțescu, aidoma lui Heidegger și Derrida,
aplaudă gândul că filosofii „trebuie să smulgă filosofia
din sminteala de a vrea să edifice o teorie care are ulti-
mul cuvânt”. (Jurgen Habermas, „Discursul filosofic al
modernității”, București, Editura Al Educațional, 2000,
nota 365). În „Sein und Zeit”, Heidegger fundează pri-
virea îndreptată către esență (die Wesensschau) în
înțelegerea existenței factice. În „Întrețineri” regăsim
această privire, această grijă a privirii, inclusiv
atașamentul față de ideea că „interogarea privitoare la
fiinţă [...] este [...] caracterizată prin istoricitate”. (Martin
Heidegger, „Ființă și timp”, București, Humanitas, 2003,
p. 29)

Am fost sedus de „Întrețineri” și pentru că reprezintă
un remarcabil discurs care realizează cuceritor distincția
dintre textul vieții și comentariul vieții la care ne trimite
Ștefan Afloroaei („Fabula existențială. Cu privire la
distanța dintre a trăi și a exista și alte eseuri”, Iași, Po-
lirom, 2018, p. 44): „Experiența se poate compara cu
textul, iar meditarea și cunoștințele cu comentariile lui”.
În acest context îl simțim solidar cu „Întrețineri” și pe
Schopenhauer („Aforisme ale înțelepciunii în viață”,  tra-
ducere de Titu Maiorescu, revăzută și reeditată de
Domnica Filimon, București, Editura Albatros, 1992,
p.  241): „Într-un sens mai larg se poate zice: primii pa-
truzeci de ani ai vieții ne dau textul, cei din urmă treizeci
comentariul, fără de care nu am putea cunoaște ade-
văratul înțeles și conex al textului, precum morala și
toate finețele lui […] Spre sfârșitul vieții este ca spre
sfârșitul unui bal mascat, când se scot măștile. Acum
vedem în adevăr cu cine am avut de-a face în decursul
vieții”. Solidaritate care aleargă și dinspre Epictet, desi-
gur, cel care spunea că dacă nu-i poate arăta nimeni un
stoic, măcar să-i arate unul care vrea să devină stoic,

unul „care întreţine (s.n., I.F.) în acest trup muritor un
comerț secret cu zeii şi care vrea să-l despoaie pe un
om pentru a deveni un zeu”. (Manualul, București, Edi-
tura Seneca Lucius Annaeus, 2016, Cartea a doua, 49).

Și-mi mai spune „Întrețineri”, între multe altele, că Fi-
losoful Gh. Vlăduțescu – spiritul care a oferit culturii ro-
mâne cărți fundamentale de filosofie – sedus
fermecător și de mirajul literaturii, rămâne, nota bene,
credincios unui gând minunat mai vechi al domniei sale,
gând care-mi spune că filosofia „mereu ne poate învăța
să ne ferim de idoli și să ne folosim bine mintea. Ea
adaugă lumini în plus pe cerul nostru”. (Gh. Vlăduțescu,
„Introducere în istoria filosofiei Orientului Antic”,
București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1980,
p.  14) Pentru academicianul Gh. Vlăduțescu, Filosofia
și Literatura sunt surori de cruce. 

Citind „Întrețineri”, m-am tot gândit la Emil Bru-
maru… Poate pentru faptul că el, îndrăgostitul de Dos-
toievski, nota cu mare admiraţie: „Există plăcerea
enormă de a da citate. Oare ea n-ar putea fi dusă până
la limită? De exemplu, să copiezi tot Idiotul, să comen-
tezi cu un singur cuvânt: fantastic!, şi să publici chestia
asta”. (Emil Brumaru, „Cerşetorul de cafea. Scrisori
către Lucian Raicu”, Polirom, Iași, 2004, p. 75) Această
tentație m-a sedus și pe mine, cugetând asupra volu-
mului, „Întrețineri”…
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Când un scriitor multiplu, aşa cum este  Dumitru
Velea (n. 29 ian. 1948), își desfășoară talentul în peste
15 volume de poezii, altele, de teatru, eseuri, vizând es-
tetica și filosofia, te-ntrebi dacă nu cumva un miracol al
timpului i-a oferit atâta fervoare, ca să se bucure de o
existență plenară.

Fiindcă trebuie rostit acum când a trecut în vârsta
înțelepților, cum Dumitru Velea n-a fost niciodată un
atașat vreunui curent sau mișcare literară, din țară sau
din Occident. El și-a trăit însă viața și opera ca un în-
singurat, a făcut din sine ce a vrut și cum a vrut. A avut
doi idoli în umbra cărora s-a avântat – mai aproape sau
la distanţă – și cumva le-a urmat pilda: Ion D. Sîrbu
(pentru care s-a zbătut, de acolo din locul lui de țară,
Petroșani, să-i atribuie denumirea teatrului după nu-
mele scriitorului amintit) și V.G. Paleolog, primul
brâncușiolog în arealul universal.

Ca poet, merge ce merge, pe căile unui limbaj su-
pravegheat gramatical și ideal, înlănțuind ideile, până
la istoricitate și determinare estetică.

Volumul de debut Lucifera (C.R, 1973) surprinde în
context prin absența titlurilor poemelor. Toată răsuflarea
poetică se prezintă ca o depoziție de ordin filosofic
într-un context aproape suprarealist. Luăm în calcul fe-
minizarea lui Lucifer.

Interpretarea fiecărei secvențe este lăsată în grija
lectorului care trebuie să-și asume orice formă de inter-
pretare pe care o găsește de cuviință. Este o exprimare
vecină cu oniricul. Iată o primă strofă:

Mântuirea despărțirii, limpede încremenire;/ deșert
de amurg cu fața de negru;/ singur în chemare,
uitat blestemul orbirii e/ și trupurile pline de cenușă –/
convoi al făpturilor spre îndepărtatele ape,/ îndrăgostire
luciferică; așteaptă cineva?

Parcă îl auzim pe Ion Barbu, la capătul coridorului
poeziei ermetice Din ceas dedus…

•••
O revelație a poeziei de dragoste – nimic edulcorat,

relatat, zugrăvit (?!) – este în întregime volumul Odette
(1995).

Titlul oferit poeziilor revelate, conținute de acest
volum, vine dintr-o iubire platonică a unei ființe feminine,
intrată prea de vreme în lumea umbrelor lui Hades. De-
venind o obsesie a zilelor și a viselor poetului, ea îi pro-
duce acestuia o tulburare metafizică. Vrând-nevrând, îl
coboară în spațiul poeziei persane și arabe, cu mult îna-
inte de poezia modernă.

Se aglomerează tot felul de manifestări stilistice,
contrar celor cunoscute în tratatele de specialitate, în
spațiul românesc. Tonusul liric este așa de învăluitor,
mai mult de curtezan, până la afirmația când iubitul își
pierde identitatea de linie – ochi, buze, inimă, sânge,
umbră, picioare – alunecând în flacăra iubirii. Deci,
lumea concretă se topește în „aerul săgetat” care „este
atras de foc; flacăra de cer; gura, de cuvânt; cuvântul,
de înțeles; mâna de lucru; ochiul, de orizont; urechea,
de sunet; piatra, de pământ; fructul, de sâmbure; sâm-
burele de plantă; planta, de floare; floarea, de soare; pi-
cioarele, de alergare; alergarea de cale; copacul, de
păsări; păsările, de zbor; aripa, de înger; privirea, de
ochi – toate se îngemănează, se închid unele pe altele,
până ajung acolo sus, în gura deschisă, o piatră
ascuțită, un cuvânt țâșnit ca o săgeată din arc”.

Se deschide o metamorfoză a obiectelor văzute to-
pite în nevăzute, o viziune de tip eminescian și, mai de-
parte, până dincolo de Victor Hugo și mai încolo de
Dante, de absorbirea sinelui. Numai acolo te-am văzut
în lăuntrul meu, Odette; dormeai și respirai prin gura
mea. O dedicație la volumul Cuvinte fără orizont,
psalmi (1995), aparent, sună encomiastic: Daimonului
meu, magicei și divinei Odette. No comment!

Este clar o viziune brâncușiană care înconjoară
scul ptura Muza adormită.

În singurătatea-i proverbială, Poetul declară aproape
bucuros-emfatic:

Singur m-așez la masă/ și aud prin ceruri/ pașii tăi

Marian Barbu

PERIPLU LIRICO-EPIC 
AL UNUI SCRIITOR DE TOP
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călcând.
Cultivând și forma poeziei japoneze de natură haiku,

Dumitru Velea se exprimă: 
Tremură într-o floare/ două boabe de rouă –/ ochii

tăi.
Făcând parte din personalul de bord al avioanelor

de mare viteză, ființa iubită îi trimitea scrisori și vederi
din locurile în care poposea, pe care le însoțea cu o ca-
ligrafie parfumată, cu subtilități și densități demne și
grele de înțelesuri.

– La râul deschis, poete – strigă Daimonul –, făcliile
îmi umblă prin trup; spun că se va subția și-și va muta
zidurile în curând, căci ele aleargă ca fulgerul peste
învălmășitele cărări, legându-l de-o roată; abia atinge
pământul și din nori glasul tunetului cade peste întinsa
roată, deschizând în fiecare obadă ghirlande de ochi.
Fiu al tunetului, roata se-nvârte într-o roată mai mare,
un ochi tulburător intrat în contemplare; n-auzi trosnetul
obezilor, ci pâlpâirea de pleoape, poruncind privirii câtă
lumină să lase înlăuntru, câtă în afară. Tu auzi glasul.
Din trupul legat între pereți curg ape înspumate; până
mâine, se va ridica de pe ele singurul corn!

În fragmentul acesta este un amestec limpid de vi-
ziune al miticului Orfeu și al legendarei Euridice, vi-
ziune, ajunsă până la Eminescu (Dară ochiu-nchis
afară, înlăuntru se deșteaptă – Scrisoarea III).

Dumitru Velea este un poet şi un intelectual de
aleasă stirpe cărturărească, scriind dezinvolt poezie,
dramaturgie şi eseu. Un nume de referinţă, deci citabil,
el rămâne unul mai greu citibil. Căci poetul, de acum
aplecat înţelept pe lumea viselor de oriunde, a debutat
doar sub semnul Ideii, priveşte în Istorie, descifrându-i
jocurile secunde, ca fiind urmele Spiritului, proprii marii
poezii şi imaginaţii. Efectul Hegel îşi spune cuvântul.
Aproape în tot ce a publicat, textul lui Velea musteşte
de idei, de întrebări şi dezbateri care trec dincolo de
linia descriptivului şi a impresionismului. Se află în tex-
tele sale o decantare, cel mai adesea de tip expresio-
nist, ca şi când autorul ar dori în mod vădit să identifice
marginile absolutului în căutarea adevărului. Ca după
aceea, să rostească triumfător Evrika!

Este în această încleştare cu polisemia cuvântului
românesc o damnare prometeică pe care scriitorul şi-o
asumă aprioric. De aici ocolul sau cercurile concentrice
ale discursului care presupune o nouă iluminare, o stră-
fulgere mai altfel, neîngrădită, dar poate mai bine moti-
vată.

Vreau să spun că linia fundamentală, acel axis
mundi al scrisului lui Dumitru Velea se păstrează în
această tonalitate estetică şi filosofică – de la volumul
de debut, Lucifera (1973), trecând prin Nisipul cu
oase (1999), până la ultimul publicat, în ediţie bilingvă,
română-ebraică, Convoi spre Babilon (Editura Zur-
Ott, Ierusalim, Israel, 2018). 

Ca parteneri de limbaj, dar mai ales de viziuni su-
praetajate, dincolo de starea romantică propriu-zisă,
Dumitru Velea îşi poate prenumera pe Nichita Stă-
nescu, dintre contemporanii săi, şi pe mai vârstnicii in-
terbelici: Blaga, Arghezi, Philippide, Ion Barbu. Iar mai
jos, în sec. al XIX-lea, pe Eminescu, în primul rând, şi
pe Macedonski. Dintre europeni – pe simboliştii francezi

şi teoreticienii interbelici gen Paul Valéry, ori pe expre-
sioniştii germani şi austrieci, de la 1912 până-n actuali-
tate.

Cu asemenea comilitoni ai scrisului catedratic, bi-
blioteca universală de literatură are ferestre deschise
numai spre valori.

Întoarcerea la arheologie, ca ştiinţă credibilă prin
descoperirile sale, multă vreme pandant al supoziţiilor
fanteziste ori al unei istorii sentimentale, aparţine ro-
manticilor şi raţionaliştilor cartezieni, din epoca mo-
dernă. La noi, linia de foc a ideilor a trecut într-un mod
măreţ prin arheologie după fundamentala lucrare a lui
Vasile Pârvan, Getica (1926). Cu toate că un Al. I. Odo-
bescu, în secolul trecut, pusese bazele ştiinţifice ale ar-
heologiei. Vreau să spun că dacă întoarcerea în timp,
la romantici bunăoară (vezi cazul lui Eminescu), se
făcea cu ajutorul imaginaţiei sau al visului, uneori por-
nind de la istorie, ori de la folclor – după statuarea ar-
heologiei la rangul de ştiinţă cu prerogative şi rezultate
fireşti, poezia a trebuit să se ţină aproape de document,
de adevărul descoperit. Sau cumva să-l folosească
drept pretext pentru corola de limbaje ce-l însoţea.

Ajunşi în acest punct, arc de cifre de la Iliada lui
Homer, pentru cetatea Troia, putem să-l înţelegem pe
românul Dumitru Velea în starea lui de spirit ogoindu-se
în volumul de poezii Nisipul cu oase (Ed. Călăuza,
1999).

Am putea înscrie cartea (şi nu numai pe aceasta) în
dacismul literaturii române – de la paşoptişti (întâmplă-
tor) la Eminescu (prin bună ştiinţă şi orientare), până la
contemporanii lui D. Velea: Ion Gheorghe (pentru lim-
baj) şi Ion Pachia Tatomirescu (pentru insistenţa în
preistoria noastră).

Convingerea poetului Dumitru Velea, dublat de gân-
ditorul pe pânze multiplicate ale istoriei, vizează trecutul
nostru de convieţuire al românilor cu localnicii nu numai
din marginea directă a Dunării, ci până mai departe,
peste Carpaţi la Cluj-Napoca. Bazându-se pe o docu-
mentare uluitoare (vezi excelentele Note explicative,
pentru vetre arheologice sau pentru o anume onomas-
tică prelungită în timp), Velea poposeşte întâi la Suci-
dava (la Celei, lângă Corabia), apoi la Romula (Reşca,
de astăzi, la nord de Caracal), Drobeta-Turnu Severin,
la Pristol (din Mehedinţi), unde descoperă un loc numit
„Nisipul cu Oase”. Adevărată metaforă revelatorie pen-
tru poetul Velea, aşa cum a fost Tomisul pentru marele
poet exilat Ovidiu. Dimpotrivă, imaginaţia i se aprinde
şi zecile de poeme sunt pledoarii în agora lumii pentru
grija şi evaluarea unui astfel de trecut inestimabil.

Prelevându-se de un pilduitor decalog al lui Eze-
chiel, Dumitru Velea trăieşte înflăcărarea care-l inspiră,
transportându-l în epocă. Pe  canavaua omului citit şi
dovedit întru ştiinţa folosirii instrumentelor de exprimare,
poetul vorbeşte calm, neretoric, în stil uzual de epocă
veche, despre bogăţia pământului dacic (În ţara albi-
nelor, de Pădurea tăcută, despre viaţa de familie a
străbunilor noştri – Clopoţelul din mormânt), despre
relaţiile băştinaşilor cu „străinii”, despre inscripţiile gă-
site, despre folclorul iscat, despre ecourile la Roma ale
convieţuirii din Dacia ş.a.

Poezia lui Velea, sub pretextul unei informaţii (ale
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cărei surse sunt nominalizate ştiinţific în Note), rămâne
un evantai formativ de stiluri funcţionale ale limbii ro-
mâne. Când găseşte cu cale să scrie rimat, ca într-un
descântec (La Sucidava), când ca într-o creaţie (Dru-
mul Domnului de Rouă), când să folosească motivul
oglinzii (Oglinda din pământ), peste tot răsturnând
ceea ce se ştie ori se crede autentic în favoarea origi-
nalului. Două exemple (dintre multe altele). Poemul În
nisipurile Oltului schimbă Lostriţa lui Vasile Voiculescu
şi Nicolae Labiş dintr-un zoomorfism păstrat în credin-
ţele primitive, conducând ideea spre mitul antic al Dia-
nei. Al doilea exemplu. Unul dintre volumele lui Nichita
Stănescu s-a intitulat Oul şi sfera (1967). O poezie a
lui Dumitru Velea se numeşte Cât timp se joacă sfera
de os. Cităm  câteva versuri din acest poem  funda-
mental al întregului volum: 

La a treia înghiţitură, auzi sunetul/ sferei de os cum
aleargă printre colonete,/ lovindu-se din crestătură în
crestătură,/ numărându-ţi anii, zilele şi clipele. 

Aproprierea de la început devine gratuită, căci Ni-
chita Stănescu îşi suspectează oul migrator în sfere
nordice, în spaţiul iubitei, al florilor,  al ritualurilor, în arta
scrisului. Nichita Stănescu afişează o „foame de cu-
vinte” vizibilă. Dumitru Velea biciuieşte în schimb cuvin-
tele prin toate cotloanele de sens ale limbii române ca
să reînvie pietrele, nisipul, toate casele. D. Velea nu
pune la îndoială decât relativitatea lumii şi a focului de
comunicare de-a lungul existenţei sale. Căci arheologia
rămâne adevărul care atinge absolutul şi care se des-
tăinuie numai la flacăra sau mirajul cuvântului. Velea nu
este suprarealist ca Nichita Stănescu, căruia îi răs-
punde la întrebarea: Desigur sunt un ochi/ Dar în orbita
cui?, prin strofa: Ca-n somn, a treia oară,/ ai vrea să
simţi sfera de os,/ picându-ţi pe limbă. Prea târziu/ doar
pentru cioplitor,/ lingura se foloseşte o singură dată.

Alte câteva poezii antologice: Vântul, Trei schelete,
Din două bucăţi, În colonia Spendidissima, Hekate
Triformis, Cei doi localnici (de tip sorescian), Inelul
de aur cu inscripţie, găsit la Romula (o parabolă ci-
vilă), Între morţi şi vii, Întâmplare cu oase, Îngropat
de viu, Litere.

Întreg eşafodul epico-liric sau invers conţinut în vo-
lumul Nisipul cu Oase propune nu numai o carte do-
cument (cât literatura poate fi document!), cât o stare
de reverie în marginea unui trecut arheologic aparent
încheiat. 

În multe alte volume de poezie, Dumitru Velea este
egal cu sine însuși, adică matur, fără să intre în
concurență cu vreun contemporan. Nu l-am găsit alături
de niciun confrate – și-a dus cazna cu neputință de tă-
gadă când textul îi impunea forme de exprimare în sen-
sul istoric consemnat. Iată-l pe Regele Regilor la
Hellespont (Xerxes la Hellespont, 2006).

Cartea a fost dedicată „deținutului politic Emilian
Budac (1925-2006), luptător pentru lumină”, dreptate și
neam, smuls parcă din Nemuritorii lui Xerxes. Istoria ne
spune că Xerxes a fost rege al perșilor (485-465 î.e.n.),
din Dinastia Ahemenizilor, continuator al politicii de cu-
ceriri a tatălui său, Darius. A întreprins, cu o armată
uriașă pentru acea vreme, o expediție în vederea cuce-
ririi Greciei. După ce a înfrânt rezistența regelui spartan

Leonida la Termopile, a ocupat Atica şi  Atena. A fost în-
vins însă în bătălia navală de la Salamina (480 î.e.n) și
a părăsit Grecia. Despre astea, ridicate estetic şi pole-
mic cu ipocrizia lumii moderne, Velea a scris o dramă
istorică în două părţi, Xerxes (2004)

Și acum poemul lui Dumitru Velea: gândind că Emi-
lian Budac a fost pierdut cu bună știință de satrapii vre-
mii, poetic, în apele liniștite, cu „pește și moluște”,
învolburate din când în când, trei luni la rând.

Adoarme în inima soarelui/ hrănit cu cărbuni aprinși,/
apoi, soarele se desface/ și-l scapă pe pământ.

Urmărindu-i creșterea și descreșterea imperiului, a
lui Xerxes însuși, vrând să supună întreaga lume și țări
care îi ies în cale, poetul grefier deschide propria-i vi-
ziune. Doar de acum istoria, după atâtea milenii, a cla-
rificat situația și se rostește suprarealist. Înainte de a
cuceri Atena, ține un discurs fulminant, prin care își în-
deamnă însoțitorii ostași să nu se teamă:

Fii ai Soarelui,/ treceți prin spada luminii,/ căci
șarpele a ieșit de sub lespede/ și-a pornit la vale,/
șuierând spre mare!/ Perșilor,/ atenienii nu sunt mai pu-
ternici și/ nici mai viteji decât voi.

Cu nemăsuratu-i orgoliu, pe unde trece, Xerxes lasă
inscripții săpate în piatră, punând scribii să
inscripționeze amintiri pentru oamenii cetății și pentru
cei care vor veni.

Un volum, cu firească rezonanță, dedicat Celor
jertfiți în subteran și celor aflați pe moarte – doar suntem
în Valea Jiului, unde Dânsa hâdă și mereu cernită stă
la pândă în toate minele din Lupeni, din Uricani, din
Petroșani și unde încă se mai află! – se intitulează sar-
castic, biciuitor, Din țara căpușelor, 2002, cu un deter-
minant specific stilistic, egloge.

Termenul și-a schimbat înțelesul de când etimologia
grecească – ecloge a trecut prin forme latine și fran-
ceze, ca apoi, începând din sec. al XVI-lea să cunoască
o elevație de ton și un suflu cavaleresc (Radu Hâncu).
Limbile naționale creează o independență și acestei
specii literare. Păstorul Dafnis ajunge, potrivit unei ex-
presii a lui La Fontaine: tânărul și frumosul păstor, de
aleasă viță, un ideal de frumusețe sufletească și mări-
nimie (apud. R.H.). Egloga evoluează în sens individual
printr-o vizibilă formă a comunicării, încât ajunge să pre-
meargă parnasianismul.

Cât privește satira mepeeană, acidă, fără egal în li-
teratura română, compusă cu diferite unghiuri de
reflecție și refracție, trebuie evidențiată unicitatea poe-
ziei în literatura română, vreau să zic singularitatea lui
Dumitru Velea în conclavul de breaslă. O triadă în două
strofe – Invocarea lui Da Vinci – îl detașează de
confrați. Iat-o, era să zic în mărime naturală: ...Da Vinci
și-a scris opera/ de la dreapta la stânga/ spre a o feri
de privirile lipicioase ale intrușilor.// ... Doamne, scrie-ne
și pe noi/ de la dreapta la stânga/ spre a ne feri de ros-
trumul senzual al căpușelor!

O poemă tot așa de sarcastică, parcă ar fi trăit sa-
vantul B. P. Hasdeu, cu al său acrostih La noi e putred
mărul, Fără măsură.

La fel sunt mai toate poemele din volumul acesta –
care are intarsii epice pe toată întinderea sa prozastică.
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Dincolo de text

Decantările în poezia română contemporană nu se
fac în funcție de mode, ci de timp. Așa încât „bătăioșii”
reprezentanți ai Generației ’80, ’90 ș.a. încep să se
piardă în cenușa modernității, devenită, paradoxal,
post-modernă, fără însă de a schimba nu atât radical,
ci câte ceva acolo vizibil. Spectacolul ca atare și-a în-
cheiat biografia și în zonele de apariție, rămânând pen-
tru români doar în arhivele criticii literare. Pe ici, pe colo,
unii scribi, găzduiți generos de mai toate revistele lite-
rare din țară, fac poezele de o concretețe bazică, fri-
zând libidoul, în bănuitele cute existențiale ale ființei.
Alteori, dominația acestora se lăfăie în țesătura unui
epic languros sau interminabil pe pagini întregi sau în
volume insipide.

Cu greu, deci, poate crede cineva matur că o atare
aventură poate fi cota de miză a poeziei actuale. Am
semnalat-o, fiindcă ea există și deoarece după ea se
mai dau în vânt tot felul de fâțe și de pești.

La antipodul acestei situații, se consemnează poezia
dominantă a ideilor, a limbajului simbolic, a imaginarului
provocator, adică lirica de ținută intelectuală care ră-
mâne ca o mărturie peste veacuri că spiritul reflexiv al
modernității autentice are continuitate. Se află aici un
filon al marii poezii interbelice, reîntinerit de Ion Caraion,
Mircea Ivănescu, mai apoi de Generația  ’60 – a lui Ni-
chita Stănescu, Marin Sorescu, Ioan Alexandru, Mircea
Ciobanu, Ana Blandiana și a celorlalți.

În imediata apropiere a acestora din urmă, se află și
poezia lui Dumitru Velea, încărcată de cultură și cu stră-
luminări filosofice din toate timpurile. Totuși, câteva po-
pasuri de o asemenea factură se descifrează, în Grecia
antică, în filosofia și estetica lui Hegel, în șocul gândirii
libere a lui Nietzsche, în formele profunde despre viața
agitată a Ființei, analizată multiplu de Heidegger,

Având o asemenea platformă filosofică, detectată
adesea blagian, Dumitru Velea își permite să reînvie,
teoretic vorbind, două modalități de exprimare clasică
– parabola și egloga.

Volumul Din țara căpușelor conține cele mai variate
și posibile forme de exprimare, clasice și moderne,
toate stând sub cupola parabolei și a eglogei. Delimită-
rile sunt minime, adesea inexistente, fiindcă în demersul
secvențial al comunicării se conturează un oratoriu
antic, având actori, cor și corifeu. De aici, nota de poem
dramatic.

Autorul pornește de la un fapt zguduitor – moartea
celor zece bărbați în subteranul Minei Vulcan, în ziua
de 15 mai 2002. Cum o asemenea întâmplare nu a fost
deloc izolată în Valea Jiului, poetul caută izvoarele rău-
lui mai de departe, ori mai de aproape. La fel ca într-o
unitate dialectică, de acum arhicunoscută, știindu-se
efectele, se pornește în explicarea și ramificarea cau-
zelor. Căile de atac, asaltul ca atare, al acestora, se rea-
lizează, cu mijloacele gânditorului și poetului. Așadar,
unitate în diversitate.

Cheia estetică se numește parabolă. Folosită de un
spadasin al limbajului, parabola lui Velea este de tip he-
gelian, deoarece cuprinzând evenimente din cercul

vieții cotidiene, cărora le atribuie o semnificație mai ge-
nerală și superioară, urmărește să facă inteligibilă
această semnificație cu ajutorul unor întâmplări care,
considerate pentru sine, sunt de toate zilele.

Găsim în poetica lui Blaga identificată menirea poe-
tului de a spori misterele lumii aflate în și între viață și
moarte. Pentru cea din urmă, un singur cuvânt închide
în sine orice comentariu. Pentru celălalt însă, triumvira-
tul flori, ochi, buze se deschide ca o „corolă de minuni
a lumii”. Aici se află metoda de investigație lirico-epică
a lui D. Velea din acest volum. Și tot aici rezidă cele
două paliere de folosire a cuvântului: parnasian și ex-
presionist. Ambele aranjate și menajate de o banderolă
a gravității. Poetului modern, om al cetății, chiar în sens
concret, nu pot să-i fie indiferente evenimentele care-l
drapează, ele cerând drepturi de exprimare la tribuna
cuvintelor. De aceea, cuvintele lui Velea sunt ca niște
lespezi de marmură, glisante însă, nu numai asupra
mormintelor celor dispăruți, ci asupra mediului social,
economic și politic în care căpușele, semne ale morții,
se înmulțesc ca spaima, ca semnele de întrebare des-
prinse din romanele lui Kafka.

Simbol unic, de o originalitate nemaiîntâlnită în lite-
ratura lumii, căpușele închid un orizont și un spațiu al
paraziților care se dezvoltă după alte legi și conviețuiesc
în turme, orice individ al grupului dând semnale de che-
mare pentru semeni după criterii care scapă de sub
controlul rațiunii omului.

De ce egloge? Cu siguranță, poetul a avut în vedere
„selecția” operată în mizeriile vieții, în special ale mine-
rilor din România. Prin extensie, asupra noastră a tutu-
rora. Altfel spus, predominanța atâtor fanariotisme, ce
tronează peste noi sunt tot atâtea semne ale căpușelor
asociate timpului neprielnic. În aparență, slugi ale aces-
tuia, dar, prin insistență, devin stăpâne și dictează
însăși calitatea vieții până la cea din urmă pâlpâire a ei.

Semnele distinctive ale căpușelor la nivelul ființei
omenești – văzute din interiorul voracității lor – amintesc
nu numai de invazia lăcustelor din descrierea lui Miron
Costin, ci și de invazia omizilor de la cimitirul elefanților
din proza sud-americană, de muștele lui Sartre.

Tratamentul ideii, degajată din simbolul asumat, im-
punea „variațiuni pe aceeași temă”. Cu cât ne adâncim
în lectura textului semnat Dumitru Velea, ne dăm seama
de iubirea imensă a autorului pentru ființa umană, ce
trebuie apărată în toate momentele istoriei sale de in-
vazia oricărei stirpe de insecte.

În fond, poetul, conturând o imagine reală a
existenței omului, plonjând în imaginar, spațiu predilect
al oricărui creator pe care și-l poate controla autoritar,
se răsfață ca odinioară Aristofan, în Păsările, și cere,
în mod indirect, ca dreptul la viață și libertatea ei să fie
inalienabil.

Vorbind altfel, poetul Velea declară insistent – în
toate registrele stilistice cunoscute – ca nimeni să nu
fie pe deasupra de lege. Egalitatea în fața legii și nu a
istoriei, principiu invocat de iluminiști, și rămas actual,
presupune și pedepsirea celor vinovați. Iată două strofe
pilduitoare, care vibrează eminescian: Omul alunecă, şi
cioclul de robă se despoaie,/ rămâne căpuşă:/ ea suge,/
ea măsoară,/ după mişcarea sângelui din guşa căpuşei
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din spate./.../ În sângele din urmă s-a cuibărit, ca un
oaspete,/ sufletul omului. Zadarnic căpușa din robă îl
urmăreşte,/ ei nu-i rămâne decât leşul, leşul cu sânge
înnegrit.

Ciudat este însă că înșiși cioclii care patronează
sfârșitul de vieți, după ce-și aruncă roba, constată
stupefiați că la rându-le sunt încărcați de căpușe. Hul-
pave, după cum le este specia, vor să cuibărească din-
colo de leș, și în sufletul celui dispărut. Zadarnic însă!

Iată o trăire sinusoidală, suspectată prin grila unei
metamorfoze simple, tragico-dramatice.

Volumul Din ţara căpușelor are vibrații când de
bocet antic, mitologic, existențial, când de biciuire le-
gică, Velea apelând la zeci de informații venite nu numai
din domeniul literar (pentru forma textului), dar și al
științelor exacte, iar mai departe, al statisticii și al filo-
sofiei.

Întreg volumul se citește ca un discurs continuu, cu
apelări și interpretări când pe orizontală, când pe verti-
cală.

Descoperim aici o oratorie bine ticluită, ridicată la ni-
velul unui parlament pregătit să ia aminte și să se con-
formeze. Oricând, căpușele sunt un simbol-avertisment
că moartea nu trebuie programată. Că deși viața poate
fi redusă la un „cerc strâmt”, triunghiul înscris conține
totuși ochi, flori și buze.

Având în vedere că Dumitru Velea este un bun dra-
maturg, volumul Din ţara căpușelor îmi apare ca o
scenă turnantă vizând tragicul de toate zilele à la
Maurice Maeterlinck. De aceea, deloc experimental,
rostirile autorului propun nu numai monologul cu trimi-
teri reflexive, ci și dialogul, jocul de scenă și o mulțime
de elemente nonverbale, toate având menirea să dina-
mizeze incizia, studiul de caz și posibilitatea generali-
zării iminente.

Din ţara căpușelor rămâne o carte de excepție nu
numai în palmaresul poetului Dumitru Velea, ci și al liricii
actuale, ca și al celei de mâine. Singularitatea simbolu-
lui, viziunea de tip dantesc, polimorfismul reflecției și o
stilistică extrem de variată dau organicitate vizibilă aces-
tui volum.

Pe ansamblu, poezia lui Dumitru Velea este parcă
ruptă din veacurile anterioare, de pe vremea grecilor și
a romanilor. Te întâmpină mai mereu o exprimare, ca
să nu zic o frazare, mereu alta decât te așteptai. E un
parfum de literă ancestrală, inedită, cumva cunoscută,
dar nu știi de unde s-o apuci, s-o treci în registre știute.
Și dintr-odată, parcă dă peste margini – ca un vas um-
plut cu apă căruia nu-i mai poți pune nicio picătură, că
se varsă, dă pe de lături. Numaidecât te oprești și-ți zici
–  nu trebuie!

Nu în puține poeme ies la suprafață obiceiuri și ri-
tualuri țărănești care s-au înrădăcinat în codul genetic
al poetului. Acum, în formația lui intelectuală, le dă drept
la exprimare liberă.

Ca om al cetății, a scris un fascinant Recviem pen-
tru inocenți, în 2004, de 90 de pagini.

Ființă socială, scriitorul autentic – niciodată nu poate
fi în afara timpului, contemporan cu sine însuși. Repro-
duc o poezie exemplificatoare: Între pădurea de gheață/
și pădurea de sânge/ se zbate copilul/ cu o mână de

gheață/ și alta de sânge// Cărei păduri/ să-l ofere Împă-
ratul?// În spatele fiecărui copac/ o sabie de gheață/ și
alta de sânge.// Cu care mână/ și pe care sabie, s-o ri-
dice?// Nici Împăratul nu știe/ Doar fiara pândește.

Un volum-omagiu, dedicat mamei, este cutremurător
prin depozițiile făcute – Tămâie, mamă, tămâie, Ed. Si-
tech, 2005, 108 p. Credincios iubirii nețărmurite a
mamei care i-a dat naștere, poetul constată: Sub umbra
mâinii ei/ se odihnește Dumnezeu. Deci totul e pe dea-
supra!

Fiecare dintre poeziile oricărui volum semnat Dumi-
tru Velea este citabilă pentru funcția estetică pe care a
reprezentat-o. Tăcut și la obiect. Oricare având rostul
ei în comunicarea de ansamblu.

Pentru dragostea pe care i-a purtat-o Odettei, a ho-
tărât să rămână celibatar. Pentru a înnobila-o în
existența ei ca ființă trecătoare, cum suntem toți, și-a
strigat frumusețea iubirii în câteva limbi de circulație, ti-
părind volume separate în engleză, franceză, germană,
rusă, până și în... albaneză, sau limba sfântă, ebraică.

Așa poet credincios, unei singure iubiri, mai va! Fără
niciun dubiu, Molière avea dreptate când afirma convin-
gător: Dragostea îi face pe oameni inventivi. (L’amour
rend inventif).

În concluzie, în arealul poeziei, cel puțin din ultimele
cinci decenii, vorba lui Vladimir Streinu, poetul Dumitru
Velea e un îmbătrânit în mite. Iar prin volumul Din țara
căpușelor, a ilustrat într-un mod unic în România ceea
ce neamțul Karl Rosenkranz (1805-1879) numea urâ-
tul, opus sublimului în tratatul lui de Estetica urâtului,
drept categorie estetică. 
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În urmă cu patruzeci și șase de ani, apărea la Cartea
Românească, sub girul lui Marin Preda, romanul Culo-
rile sângelui semnat de Mihail Diaconescu, cunoscutul
profesor universitar, azi octogenar și cu o operă bogată
și foarte bine conturată, la vremea aceea aflat încă la
începuturile sale ca romancier. Debutul meu ca roman-
cier, în 1963, îmi umpluse sufletul de amărăciune. În
redacția Editurii pentru Literatură, textul romanului „Vi-
sele au contururi precise” a fost modificat, cârpit, redus,
adăugat, „actualizat”, fără știrea și fără acordul meu,
sub imperativul drastic al unor criterii tematice și de
conținut, notează autorul într-O mărturisire necesară,
care precede ediția a doua a romanului Culorile sânge-
lui (Ed. Alcor Edimpex, 2004).

Noul său roman a avut norocul să fie descoperit de
Marin Preda într-un sertar al editurii în așteptarea unui
verdict de la Cornel Popescu. Numai așa primește din
redacție, în sfârșit, un telefon: „Marin Preda dorește să
aveți o discuție!” Nu am dormit toată noaptea. Eram ho-
tărât ca în caz de eșec, să nu mai scriu proză în viața
mea, rememorează Mihail Diaconescu. 

Preda citise deja textul și după câteva observații sti-
listice, însușite de autor, și după ce află că personajul
romanului este unul real, bine documentat istoric, se dă
verdictul mult așteptat. Culorile sângelui, adaugă Mihail
Diaconescu, era primul din ciclu de romane pe teme is-
torice pe care, în diverse articole, mărturii de autor,
eseuri sau interviuri, l-am numit „O fenomenologie na-
rativă a spiritului românesc”. 

Romanul profesorului Mihail Diaconescu reconstituie
în plan epic atmosfera sfârșitului de veac XVII și din
prima jumătate a secolului al XVIII-lea din istoria Ţării
Românești, eliminând o serie de lacune, confuzii și in-
certitudini, râvna autorului motivându-se în parte și de
o curiozitate genealogică a sa, bănuindu-și
descendența din stirpea personajului principal, Pârvu-

Mutu Zugravul, unul dintre cei mai vestiți pictori de bi-
serici ai școlii brâncovenești. 

Conceput în două părți (I. Datoria; II. Datoria neîm-
plinită), urmate de epilog și de o postfață (Cristi Pante-
limon), romanul aduce, în final, treizeci și două de
reproduceri din pictura murală a lui Pârvu Pârvescu
Mutu, prima fiind un autoportret din biserica Bordești
(Vrancea). 

Deși asimilabil romanelor frescă, Culorile sângelui
urmează, structural, două planuri: viața și personalitatea
zugravului Pârvu Mutu și atmosfera tulbure din Țara Ro-
mânească sub succesiunea domnilor Mavrocordați de
după prăbușirea Cantacuzinilor și a lui Constantin Brân-
coveanu. Or, lucrurile nu rămân la acest nivel totuși sim-
plist, fiindcă Mihail Diaconescu reușește să
(re)construiască în toate dimensiunile ei conflictualita-
tea intereselor politice ale vremii și consecințele aces-
tora de la drame de conștiință, neîmpliniri personale,
incertitudini, delațiuni și intrigi la toate nivelurile vieții so-
ciale – ceea ce, desigur, îl vor fi convins și pe Marin
Preda. 

Deschiderea romanului se face în zorul pregătirilor
pentru târnosirea bisericii din Lerești, ctitorie de taină a
beizadelei Gheorghe Cantacuzino, la care era așteptat
Înalt preasfinția sa Antim Ivireanul, mitropolitul Țării
Românești. De la acest eveniment îndelung așteptat și
pregătit cu multă chibzuință de zugrav avea să înceapă
lungul șir al incertitudinilor, al prigoanelor și al bejeniilor. 

O primă simetrie dintre atâtea altele: cartea începe
cu sânge și se va încheia la fel. La hotarul nesigur și
nefericit dintre turci și austrieci, interesele boierilor, ale
breslașilor, ale negustorilor, dar și ale celor săraci pen-
dulează, după speranțe, între unii și alții, dezamăgirile
neîntârziind prea mult. Biserica de la Lerești se mistuie
sinistru în flăcări, sub ochii îngroziți ai meșterului zugrav
care scapă miraculos, sfâșiat sufletește, după ce își

Iulian Chivu

Actualitatea romanului istoric

RECONSIDERĂRI, ECLERAJE, 
ELUCIDĂRI...
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vede munca prăbușită barbar în pojarul fumegând.
Chiar din acest prim capitol, autorul strecoară semne
subtile ale celor ce vor urma: Biserica pe care o ispră-
viseră avea o istorie amestecată cu sânge și nici el nu
știa dacă această istorie se află la capătul ei ori se
găsește în plină desfășurare (p. 18); Pe Ileana, de care
el, om bătrân, ca un staroste al breslei zugravilor ce se
afla, începuse să se simtă subjugat pe negândite înain-
tea ucenicului (p. 19); Radu Florea, cel mai priceput și
mai iubit dintre învățăcei (p. 17); Căutăm pe beizade
Gheorghe Cantacuzino, hain către măria-sa vodă. Unde
e? (p. 23); De la un capăt la altul al lumii, vopselele
sfinte ale cerului și ale nopții se prefăceau cu repezi-
ciune în sânge (p. 25). Deasupra lor, la alt nivel, alte tul-
burări prevestesc dramele ce vor urma: Numai marele
vistier Ilie Știrbei șopăcăia neîntrerupt cu jupân Radu
Popescu și cu dumnealor Iordache Colfescu și Iorga
slugerul, oameni de încredere ai lui vodă. Pătrașcu Bre-
zoianu și Lupu Costache, boieri înțelepți și ascultători,
ședeau și ei în dreapta și în stânga mitropolitului, vor-
bind ceva peste masă, cu aceleași întreruperi pline de
îngrijorare și taină (p. 27). Apoi năvălirile pustiitoare, rai-
duri care duc incertitudinea până la curtea domnească
a lui Nicolae Mavrocordat, determinat și el să se refu-
gieze spre Giurgiu, în căutarea sprijinului turcesc. Mi-
tropolitul este nevoit să-l însoțească și el, deși, în taină,
nădăjduia la mult așteptata venire a cătanelor. Cu îm-
păratul de la Viena se înțeleseseră în ascuns mai îna-
inte și răposații voievozi Constantin Brâncoveanu și
Șerban Cantacuzino (p. 31).

Vodă fuge în urma unui zvon regizat de mai mulți bo-
ieri în frunte cu marele spătar Radu Golescu, iar mitro-
politul se întoarce la București: Cât privește scrisorile
primite aseară de vodă, precum și aceea care v-a ajuns
din urmă pe drum, ele n-au făcut decât să slujească
scopului nostru. Vodă a plecat. Sfinția-ta ai scăpat. Să
mulțumim lui Dumnezeu! (p. 35). 

Inconsecvențele austriecilor, chiar în contextul în
care biruie la Belgrad oastea otomană, fac ca vodă să
se întoarcă în scaun și să urmeze represaliile care vor
duce inclusiv la pierderea mitropolitului Antim Ivireanul.
Un simulacru în numele deportării pe viață a Înalt
preasfințitului la Mănăstirea Sfânta Ecaterina de pe
muntele Sinai, osândă hotărâtă de Patriarhia Ecume-
nică și de Înalta Poartă. Însă, în locul căruțelor pentru
muntele Sinai avea pregătit un cal mare, negru, pe care
bătrânul fu urcat și legat iarăși (p. 54). Sfârșitul mitro-
politului va fi cu totul neașteptat: La capătul păpurișului
se opriră. Dumnealui Iordache Colfescu făcu un semn
și doi beșlii uriași îl apucară iute pe cel înnodat. Îl az-
vârliră așa cum era, icnind scurt, acolo, unde știa jupâ-
nul că e apa mai adâncă. Lacul [Snagovului, n.n.] se
închise îndată la loc și, după ce trimise câteva cercuri
spre margine, rămase nemișcat (p. 55). 

Or, dacă soarta mitropolitului cărturar se încheie aici,
cea a zugravului Pârvu va fi un zbucium neîntrerupt
între speranțe, dezamăgiri și înfrângeri, mereu în lumina
adevărului, mereu sub rațiuni moral-creștine. După mis-
tuirea în flăcări a bisericii de la Lerești, zugravul
rătăcește înspăimântat pe căi lăturalnice să ajungă

acasă în taină ca să plece din nou. Oamenii lui se
împrăștie îngroziți de ce văzuseră și multă vreme nu va
mai ști nimic despre ei. Spirit paradigmatic, starostele
zugravilor râvnește evlavia și o zugrăvește, însă ispita
păcatului se cuibărește tainic în suflet. Ileana Mărului,
o tânără văduvă care lucrează printre ucenici și calfe, îl
copleșește cu farmecele ei, însă la ea tânjește și uce-
nicul său cel mai îndrăgit: Uneori, faptul că râvnea la
Ileana, femeia iubită de stăpânul, meșterul și părintele
său de suflet, îl înfricoșa (p. 88). Radu însă păcătuiește
cu conștiința și când se tocmește iscoadă în breasla zu-
gravilor, gândind că așa are puteri ascunse, ceea ce îi
dădea o bucurie adâncă și tristă. (p. 89). 

Adevărata cădere a lui Nicolae Mavrocordat e inevi-
tabilă: Se spune că pe vodă, pe care jupân Radu Go-
lescu l-a găsit dormind ca un fleț lângă țiitoarea lui,
voiau să-l judece pe loc și să-l omoare. Însă alte rațiuni
dictează: Ei zic să-l ridice viu și să-l trimită plocon îm-
păratului la Viena (p. 91). Pentru asta sunt scoși din
București pe căi lăturalnice din cauza furiei poporului.
Dar după asta, oamenii mazilitului de la Constantinopol
fac demersuri costisitoare, însă zadarnice, ca să-l
scoată de la austrieci. Lucrurile se vor tulbura și printre
zugravii cu care starostele lucra, dar și în breaslă sub
intrigile lui Dinu Teodorescu, delatorul lui care însce-
nează în taină înlăturarea starostelui pornind de la un
conflict legat de un alt meșter (Mănăilă) care încălcase
cutumele breslei ademenind ucenicii altui meșter. Înlo-
cuirea dorită de Dinu era urmarea orgoliului său și a
ambițiilor de a deține prerogativele starostelui și nu ne-
apărat că starostele primește, după obiceiurile cele
vechi, câte un plocon de patru taleri de om, bașca vinul,
vopselele și mărunțișurile dăruite, la asemenea împre-
jurări, de la fiecare calfă care ajungea la sorocul intrării
lui în rândurile meșterilor, că alte plocoane veneau de
la meșteri de fiecare sărbătoare mai însemnată
(p.  120). 

Accesul lui nemijlocit la curtea domnească era ade-
văratul mobil al intrigilor. Așa se explică de ce judecata
este nu numai un prilej al confruntării de principii. Dinu
îi va reproșa starostelui implicarea părtinitoare în
relațiile cu domnia: Capul plecat niciodată sabia nu-l
taie. – Plecat cui? întrebă starostele. Și de ce neapărat
plecat? (p. 124). Judecata se încheie însă cu condam-
narea neașteptată a delatorului Dinu Teodorescu: îi po-
runcesc ca mâine, după ce se va trece sfânta zi de
duminică de astăzi, să se înfățișeze de dimineață, la opt
ceasuri, în fața bisericii noastre, pentru ca oamenii
tocmiți de mine să-l bată, după datină, cu vergeaua la
tălpi de o sută de ori. Tot pentru defăimare, să plătească
gloabă la cutia breslei zece galbeni. Să fie învățătură și
altora! (p. 130). Dinu protestează la această ofensă și
amenință cu cei doi fii ai săi, oșteni... Mai mult, staros-
telui i se trimite un urmăritor care să-l căsăpească nu
departe de locuința lui, chiar în timp ce se întorcea de
la adunarea de breaslă. Este rănit, dar „namila” este ră-
pusă: La locul încleștării nu găsiră decât o baltă de
sânge și o căciulă de miel negru, azvârlită într-un șanț.
Necunoscutul fusese ridicat cu numai câteva clipe îna-
inte (p. 131).
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De fapt, chiar fiul lui Dinu Teodorescu, Vasile, oștean
cu plata la palat, fusese trimis să-i urmărească pe sta-
roste în drumurile sale spre Brașov și Sibiu și mărturi-
sise totul: Fiul meu e cel ce l-a urmărit! întări, negru de
mânie, jupân Dinu. V-a fost oștean aici la palat.
Dorobanț cu leafă. Vasile îl chema... – Îmi amintesc, se
încruntă iuzbașa. Acum e fugar. – Fugar îndemnat de
mine. Pentru adevăr a făcut-o. El poate dovedi toate.
S-a întors de curând. – Fii prevăzător cu adevărul ăsta,
îl țintui iar iuzbașa Pietrosu. Dacă ai știut de toate, de
ce n-ai venit mai demult? M-am săturat, se întoarse el
spre jupân Colfescu, să ascult zi de zi atâtea pâri făcute
de niște înrăiți care își mută dușmăniile lor  din bresle
aici la palat. Aproape că nu e cin sau meserie care să
nu-și fi trimis pârâșii (p. 244). 

Starostele, liniștit acum după rezolvarea disputelor
din breaslă, găsește răgaz să se ocupe și de ale sale,
mai ales de soția Sofiana, atât de bolnavă în ultima
vreme și dornică de tihnă: Îi plăcea să vadă lângă ea
pe omul său, pe falnicul Pârvuleț și pe cumintele Teofil,
îi întreba de toate câte se petrec în lume și-i sfătuia să
se păzească de necazuri (p. 249). Însă inevitabilul se
va produce curând: Sofiana nu mai are putere să lupte
și se va stinge după un emoționant moment de iertă-
ciune cu bărbatul ei (p. 255), starostele văzându-și de
prisos toate speranțele, inclusiv visul lui de a ctitori o bi-
serică a familiei. 

Cu toate că evenimentele se precipită conturând un
final neașteptat, oricum nemeritat, relatarea curge în
același ritm sporind însă tensiunea doar prin imprevizi-
bilitatea și gravitatea evenimentelor. Un coșmar încăr-
cat de simboluri vine cu un mesaj pentru care starostele
simte nevoia unei spovedanii la preotul Filip de la bise-
rica breslei. Nu trebuie să te bagi în certurile dintre bo-
ieri și domni, îl povățui popa. Când e vorba de faptele
lor, niciunul dintr-înșii n-are milă (p. 287), apoi cauzele
sunt limpezi pentru preot: Ai fost toată viața omul de
casă al Cantacuzinilor. Cunoști însă cât de grele sunt
păcatele care apasă pe sufletele lor? Cât de adânc s-au
coborât în mocirlă ca să-și vadă scopurile împlinite?
(p.  288), întreabă popa retoric. Zugravul Pârvu nu se
disculpă, însă din mărturisirea lui se vede limpede că
nu ar fi avut de ales, fiindcă trebuia să-și crească copiii,
să se îngrijească și de ucenicii săi, de breaslă mai apoi:
Când nu sunt puternici Cantacuzinii, sunt Mavrocordații.
Când cad și aceștia, vin alții. Și așa mai departe
(p.  289), motivă el cerând un canon pe măsură. Și îl
primește: După aproape un ceas, un drumeț înalt, cu
boccea și ciomag noduros în mână, cu straie
zdrențăroase pe el, desculț, ca un cerșetor calic,dar cu
o lucire ciudată de mulțumire în ochi trecu pe la vama
dinspre Giurgiu a orașului, fără să trezească luarea
aminte a oștenilor care se aflau de pază lângă carva-
sara (p. 292) – starostele mergea în hagialâc la Sfântul
Munte.

Între timp, domnia lui Ioan vodă, fratele mazilului Ni-
colae Mavrocordat, își arată adevărata față. De la bine-
voitorul și pacifistul declarat la înscăunare ajunge la
despotism, la răfuieli precum cea cu haiducii
harambașei Simeon Sorescu și la desfrâu. Vodă își fă-

cuse un loc tainic, prin nordul Bucureștiului, pe coclau-
rile Colentinei, cu un harem în toată legea, cu femei ră-
pite de slujitori anume tocmiți pentru malaonia sa, câțiva
aduși de la Constantinopol și Araviia, pricepuți în marfa
muierească (p. 346).

Starostele venise din hagialâc profund schimbat: Din
fața lui aprigă, de demult, nu mai rămăsese aproape
nimic. În locul meșterului dârz, cu privirea încruntată,
gata să dea porunci strașnice și să strige, se afla acum
un om slăbit, albit cu desăvârșire, cu o privire limpede,
neobișnuit de blândă, asemănătoare cu a sfinților din
icoane (p. 335) – cum i se părea acum fostului ucenic.
Vremea de căință abia începe: Greșeala mea vine din
faptul că n-am știut să mă dau la o parte la timp. E așa
de însemnat să știi când anume trebuie să te dai la o
parte! (p. 340). De aici și decizia zugravului de a se face
monah la Mănăstirea Mărgineni pe care o pictase în anii
săi de glorie. Face pomană cu cerșetorii mahalalei că-
rora nu le venea să creadă că zdrențărosul din fața lor
era însuși stăpânul casei și în scurtă vreme hotărăște
să plece, nu înainte de a se mai confrunta o dată cu
„răsplata” domnească. Va scăpa împreună cu Radu
doar prin șantajarea Ilenei de către vodă în haremul
său. 

Radu va afla toate astea de la Dinu Teodorescu care
nu uită să-și plătească vechea datorie: Starostele nos-
tru pescuia așadar în toate apele tulburi, doar-doar se
va alege și el cu ceva. (p. 355). Radu îl va ucide, dar
rămâne bănuitor și pleacă să se răzbune și pe părintele
său sufletesc, urmărindu-l în drum spre mănăstire. El
va fi victima impulsului și a necugetării căzând răpus de
glonțul fratelui Teofil: Urmăritorul se frânse de mijloc,
bălăbăni scurt cu mâinile prin văzduh, apoi se prăbuși
(p. 369). Starostele, care îl făcuse pe Radu părtaș la
moștenire alături de copiii lui, trăiește încă o dramă: În
clipa aceea starostele albi cu desăvârșire. Era Radu. O
rană mare, plină de cheaguri negre, se vedea în gât...
(p. 370). 

Culorile sângelui? În lumina spălăcită a serii, culorile
sângelui aveau străluciri crude, înfricoșătoare, mai pu-
ternice decât orice vopsea închipuită vreodată (p. 371).
Un motiv mai mult pentru staroste să rămână neclintit
în hotărâre: la Mănăstirea Mărgineni va fi tuns în mo-
nahism sub numele de Pafnutie. Viața lui monahală
însă nu va fi nici tocmai liniștită, deși la intrarea în mă-
năstire spera că va găsi acolo pacea aceea abstractă
pe care o căuta, fiindcă nici înțelepțit de surghiun Nico-
lae Mavrocordat, revenit pentru a patra oară pe tron, se
pare că nu i-o va aduce. 

De reținut că două dintre persoanele devenite per-
sonaje principale în acest roman – mitropolitul Antim Ivi-
reanul și zugravul Pârvu Mutu – au fost canonizate de
Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române (20 iunie
1992, respectiv 5 iulie 2017) și se prăznuiesc în calen-
dar ca Sfântul Ierarh Martir Antim Ivireanul (la 27 sep-
tembrie) și Sfântul Cuvios Pafnutie-Pârvu Zugravul (la
7 august), iar romanul Culorile sângelui va fi fost o ple-
doarie cât se poate de convingătoare pentru canoniza-
rea lor, știut fiind că romanele distinsului profesor
universitar Mihail Diaconescu au fost citite și recenzate
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la adevărata lor valoare inclusiv de înalte fețe
bisericești.

Așadar, Culorile sângelui, cu care autorul își anunță
suita de romane istorice, păstrează viu ceea ce trebuia
să rămână ca semnificativ din ce a fost tulbure adevăr
într-o vreme așa de zbuciumată din istoria Țării
Românești. Documentarea susține reconsiderările, elu-
cidează confuziile și le supune judecății drepte a istoriei.
Ca proiect cu rezonanțe proustiene, romanul trans-
cende cronica și își croiește sârguincios drumul docu-
mentat spre drama istorică, așa cum o făcuseră, la noi,
Camil Petrescu, Mihail Sadoveanu, Petru Dumitriu ori
Tolstoi la ruși, Walter Scott la englezi, Alexandre Dumas

la francezi, Thomas Mann la germani, Heinryk Sienkie-
wikz la polonezi, MargueriteYourcenar la belgieni
ş.a.m.d. 

Și ar mai fi de subliniat că fenomenologia narativă a
spiritului românesc, proiectată de autor, se conturează
încă din Culorile sângelui cu care Mihail Diaconescu re-
vigorează și menține în actualitate pentru literatura ro-
mână romanul istoric, probând o remarcabilă înclinație
spre reconstituirea profunzimilor psihologice pe diferi-
tele lor niveluri de vibrație, a vieții socio-culturale feu-
dale românești, a limbii autentice în ipostazele ei
diacronice, vizibile inclusiv în trimiterile la text selectate
de noi în aceste sumare adnotări. 

Petre Isachi

Polifonii dostoievskiene 

DOSTOIEVSKI ŞI DRUMUL 
SPRE CENTRU* 

(4)
Partea a IV-a

Interferenţe şi prăpăstii 
(I)

Parafrazând judecata critică a lui Tudor Arghezi des-
pre Eminescu, putem spune, fără să greşim, că fiind
foarte rus, Dostoievski este universal. Acest adevăr a
fost înţeles foarte bine de hermeneutul Ion Fercu, care-i
explică/interpretează sine ira et studio, slavofilismul –
inclusiv politica imperiului rus –, ortodoxismul, dar şi
nuanţele de gri ale gândirii sale ivite contextual: xeno-
fobie, antisemitism, anticatolicism, antiprotestantism,
antieuropenism, apropierea neargumentată, uneori su-
perficială, de către unii interpreţi, de Fr. Nietzsche –
încât, dacă autorul lui Aşa grăit-a Zarathustra a fost
acuzat de ivirea ciumei brume, autorul romanelor Crimă
şi pedeapsă, Demonii, Fraţii Karamazov ar fi prefigu-
rat doctrinar, ciuma roşie şi terorismul planetar!? 

Autorul romanelor Oaspetele I, II; Z; Audienţa; Os-

taticul Umbrariei (repet titlurile pentru a atrage atenţia
criticii şi a-i propune indirect, autorului, reeditarea!) ne
sugerează că farmecul ideilor şi polifonia discursului
dostoievskian îşi află rădăcinile milenare şi în inima or-
todoxă, care „înţelege totul”!? Cititorul îşi aminteşte teza
stareţului Zosima: „O inimă ortodoxă înţelege totul”,
care nu echivalează – are grijă să ne avertizeze I.F. –
cu ştiutul şi aplicatul principiu, pe scară mondială:
„Crede şi nu cerceta!” (credulitatea este prima me-
teahnă a prezentului!). Dacă mai adăugăm şi spusa
aceluiaşi călugăr: Iadul „este suferinţa de a nu mai
putea iubi”, remarcăm nu doar convingerea ortodoxis-
mului că nemurirea este doar în Dumnezeu: „Drept eşti
Tu, Doamne, pentru că judecăţile tale s-au dat pe faţă”,
dar şi grija autorului vol. Prin subteranele… de a rei-
tera ce înseamnă posibilitatea să fim noi înşine, ce ar
însemna capacitatea de a trăi dostoievskian viaţa: „Ce-i

*Ion Fercu, „Prin subteranele dostoievskiene”, Editura Ju-
nimea, Iaşi, 2018
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omul fără dorinţe, fără voinţă şi fără vreri, dacă nu un
buton pe un valţ de orgă!?”

„Inima ortodoxă” proiectată de F.M.D., în spiritul şi
comportamentul unor personaje, precum Zosima, Mîş-
kin, Aleoşa, Sonia cere credinţă necondiţionată, iubire
dezinteresată, intuiţie, suferinţă, generozitate etc. şi pre-
supune o cunoaştere luciferică complementară cunoaş-
terii paradisiace. Viermele îndoielii continuă să
vieţuiască, nu întâmplător, în sufletul lui Raskolnikov:
„Oare o să fiu mai înţelept după douăzeci de ani de
ocnă, strivit de suferinţă, idiotizat, neputincios la bătrâ-
neţe?” Inteligentă din partea filosofului I.F. mi se pare
implicarea în alchimia ortodoxismului, atât a viziunii lui
Nichifor Crainic, cât şi a lui Eugene Serafim Rose, un
erudit postmodern (matematică, filosofie, limbi străine,
biologie, zen-budism, daoism, religii orientale, ortodo-
xism etc.), încântat deopotrivă de vocea profetică/filo-
sofia luciferică a lui Nietzsche, cât şi de religia Marelui
Inchizitor al lui Dostoievski. Părintele Serafim, „genial şi
boem”, cu metafizică de american nonconformist, era
convins că apropierea de scriitorul rus te poate „ajuta
să-ţi depăşeşti iubirea de sine şi suficienţa”. Nu întâm-
plător, îi asimilează simultan, poate şi pentru a crede în
profunzimea revelaţiei ortodoxe biblice – „atât de pro-
fundă, încât te poţi pierde în ea” – pe Kierkegaard,
Hegel, Kant, Einstein, Freud, Jung, Lao Tzî ş.a.

Părintele Serafim Rose, un simbol al ortodoxiei ame-
ricane, fascinat de problematica şi de pericolul nihilis-
mului – ne asigură profesorul I. Fercu – „compară Tao
din filosofia lui Lao Tzî, cu Unul lui Parmenide, cu binele
absolut al lui Platon, cu mişcătorul nemişcat al lui Aris-
totel”, dar mai ales cu ideea pe care a reiterat-o până
la moarte, că Ortodoxia ar putea fi religia viitorului!? Ce
părere aveţi? Asta în condiţiile în care nihilismul a de-
venit o doctrină de masă! Dar să nu uităm avertismentul
lui F.M.D. privind pericolul nihilismului: „Dumnezeu a
murit, prin urmare omul devine Dumnezeu şi totul este
permis!?” Oare nu trăim deja într-o Lume în care totul
este permis?! Oare nu a început să-şi facă loc din ce în
ce mai mult, frenezia insatisfacţiei? Cauza ne este ex-
plicată chiar de autorul lui Mîşkin – tipul de om întru totul
sublim: „Pentru că foamea omului nu poate fi sătu-
rată cu pâinea lumească: omul are nevoie de pâinea
celeilalte lumi – sau de un substitut inteligent”. 

Eternul conflict între condiţia dată şi condiţia dorită
perpetuează starea de nefericire şi, prin urmare, căuta-
rea unui „substitut inteligent”, care să poată înlocui ne-
voia „de pâinea celeilalte lumi”. Această nevoie
interioară de „cealaltă lume” ne perpetuează şi căderea
în ridicol, sublim, comic, tragic, absurd, încât la  fiecare,
după cum îi este felul, se manifestă nevoia de sfinţenie
teopatică şi/sau teofanică. Spre a ne convinge de
această nevoie acută de absolut, Ion Fercu ne suge-
rează în triunghiul Mîşkin, Pickwick, Don Quijote, că
„«idioţii» sunt fraţi de cruce întru inocenţă”, care trăiesc
cu „simptomele copilăriei”, sunt bolnavi de candoare şi

văd frumuseţe/speranţă, unde cei mai mulţi „observă
monstruosul, ruina, apocalipsa”.  Întrebaţi ce fel de fru-
museţe ar putea să salveze lumea, cei trei eroi aleşi de
I.F.: Mîşkin, un „Cristos printre cupe de şampanie”
(G.  Călinescu), dar şi un inedit „Apostol al copiilor” (Ale-
xandru Paleologu), Pickwick, cel cu o „expresie de ui-
mire gravă pe care o găsim numai la prunci”, Don
Quijote, nebunul care a fundamentat „absurdul raţional”
(Miguel de Unamuno), ar răspunde: „Frumuseţea
aceea în care crede copilăria”, se înţelege – frumuse-
ţea sufletului, nu frumuseţea trupului. Să precizăm: co-
pilăria, nu copilul.

Nichifor Crainic, un alt teoretician al frumosului so-
fianic – imaterial şi imanent – adaugă personalităţii lui
Mîşkin, un alt fel de „Ulise” al triunghiului de inocenţi
dostoievskieni, „întruparea sfinţeniei teopatice” (Grigore
Toma Someşan) şi „puritatea ingenuă, în care nu intră
conştiinţa păcatului”. Rămâne Mîşkin, asemenea lui
Iisus, un vinovat fără vină? Este Omul un etern vinovat
fără vină? Întrebându-se dacă păcătoşii au dreptul de
a propune candidaturi pentru sfinţenie (în opinia noas-
tră, doar ei au un asemenea drept!?), I.F. îi înscrie pe
cei trei „fraţi de cruce întru inocenţă” – Mîşkin, Pickwick,
Don Quijote – într-un posibil calendar sacru! Să-i lăsăm
totuşi vii! Nu cred nici că Hamlet îşi are locul lângă ei… ,
dar cred în spusa lui Iov: „Ştiu că Tu poţi totul, şi că
nimic nu poate sta împotriva gândurilor Tale”. Cui
prodest împotrivirea? Mai ales în condiţiile în care „pri-
mim de la Dumnezeu binele şi să nu primim răul?!” În-
trebarea „De ce?” pe care o adresează Iov, lui
Dumnezeu, deşi raţională, pare retorică şi inutilă, din
moment ce Dumnezeu tace permanent! 

Nu întâmplător, scriitorul I.F. îl înscrie în această po-
lemică fără învingători şi învinşi pe Valeriu Bartolomeu
Anania, cel ce era convins că Iov „nu se plânge de su-
ferinţă, ci de faptul că el nu o înţelege, că ea se con-
sumă sub semnul absurdului în atotputernicia unui
Dumnezeu Care nu poate fi decât raţional”, pe B. Pas-
cal, Voltaire, Bielinski, Nikolai Berdiaev, Bahtin, Catul-
lus, Lucian Blaga ş.a. interferând firesc – ca în întreaga
structură a cărţii – două modele de interpretare: cel al
raţionalismului grec (opera dostoievskiană are o sem-
nificaţie independentă, configurează o lume a cauzali-
tăţii liniare, o lume aflată sub principiile logicii, în care
rolul cititorului este neglijabil etc.) şi modelul semiozei
hermetice, care mută accentul pe interpretant, cel ce
apelează la Textul Lumii, folosindu-l în discurs ca motiv-
pretext, încât lumea dostoievskiană, configurată în vo-
lumul Prin subteranele…, e când aparenţă, când
fenomen, semn sau simbol; lume/irealitate ce nu are o
natură obiectivă, şi în care un cuvânt/lucru trimite la un
alt cuvânt sau lucru, semnificaţia lor fiind perpetuu amâ-
nată.

Polifoniile, mirările şi interogaţiile scriiturii potenţează
continuu deriva interpretărilor, indiferent de modelul
(=  al raţionalismului grec şi/sau al semiozei hermeneu-
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tice) folosit de dostoievskianul Ion Fercu, cel convins,
se pare, că frumuseţea lumii este simultan splendor
veri (platonicienii), splendor ordinis (Fericitul Augustin)
şi splendor formae (Toma din Aquino). Principiu al lumii,
frumuseţea imaterială şi imanentă, pe care ne-o rein-
terpretează binomul filosofic Fercu-Dostoievski, există
obiectiv şi transcendent. „Adevărul” ferculescian din In-
terferenţe şi prăpăstii (I) – desigur şi din întregul
volum, în esenţă un roman plutitor despre geniul cele-
brului scriitor rus – nu exclude existenţa unui singur
Adevăr sau a unui „semnificat universal, univoc şi trans-
cendental” (Umberto Eco). Dimpotrivă!

Modelul preferat de binomul F.–D. este cel ce păs-
trează liniaritatea, finalitatea şi ireversibilitatea, adică
modelul raţionalist, care încă de la Platon, la Aristotel
înseamnă a cunoaşte cauzele. Însuşi Dumnezeu este
o cauză, dincolo de care nu există o altă cauză? Lanţul
aparent unidirecţional al cauzelor are la bază cunoscu-
tele principii: Principiul identităţii (A=A), principiul non-
contradicţiei (este imposibil ca ceva să fie A şi să nu fie
A în acelaşi timp) şi principiul terţului exclus (A e ori
adevărat, ori fals; tertium non datur), încât vol. Prin
subteranele… devine pentru cititorul interesat, însuşi
locul ideal pentru coincidentia oppositorum. Aşa se ex-
plică de ce scriitorul I.F., cu o răbdare benedictină, face
ca orice idee/filosofie să fie pusă în legătură cu oricare
alta, datorită „unei labirintice pânze de păianjen de re-
ferinţe reciproce”.

Repetăm: interpretarea semiotică a Operei dostoiev-
skiene nu exclude principiile logice din demersul roma-
nesc, eseistico-critic, ci doar adaugă deducţiei şi
inducţiei încă o formă de raţionament – abducţia (se
pare specialitatea şi plăcerea estetico-filosofică a pro-
fesorului I.F.) absolut necesară pentru a putea răspunde
întrebărilor de tipul: este raţiunea împotriva revelaţiei?;
este raţiunea subordonată revelaţiei? Ştim însă de la
Umberto Eco faptul că semioza hermetică, deci şi cea
ferculesciană, conjugată cu modelul grec raţionalist
specific filosofului, ne determină pe noi, cititorii aleşi, să
identificăm în fiecare roman/Text dostoievskian, „pre-
cum şi în Marele Text al Lumii, Plenitudinea Semnifica-
tului şi nu absenţa sa”!?

Plenitudine ce nu ar putea fi observată fără ajutorul
fanteziei/ficţiunii şi al intuiţiei în cunoaştere. Dar mai
bine să-l ascultăm pe Şestov implicat la timp de autorul
volumului Prin subteranele…: „Obiceiul de a gândi
logic omoară poezia. Omul se convinge că spre adevăr
există o singură cale, a logicii, şi că a te abate de la ea
înseamnă a te îndrepta în mod sigur spre o nerozie. În
afara logicii totul este rătăcire, care devine cu atât mai
fatală, cu cât ne apropiem de chestiunile ultime ale exis-
tenţei. Aici, ghemul logic al Ariadnei s-a terminat de
mult, dar firul îl ţine cu forţa pe om, nelăsându-l să îna-
inteze […]. Filosofia şi logica nu ar trebui să aibă nimic
în comun; filosofia este arta care năzuieşte să scape
din lanţul logic al raţionamentelor, purtând omul pe ne-

ţărmurita mare a fanteziei, a fantasticului, unde totul
este în aceeaşi măsură şi posibil şi imposibil”.

Ei bine, tocmai acest preaplin al semnificatului po-
tenţează, naşte şi perpetuează deriva hermetică, încât
incitanta interogaţie retorică a lui Ion Ianoşi: „este Dos-
toievski nietzschean, este Nietzsche dostoievskian”
pare să-l oblige pe I.F. să ne argumenteze în Dosto-
ievski şi Nietzsche, cum cei doi contemporani –
D.  (1821-1881) şi N. (1844-1890) – „locuiesc în subte-
ranele duhului nostru, pe care-l hăituiesc fermecător,
pentru a-l salva din labirintul marilor rătăciri”. În opinia
noastră, „firul Ariadnei” oferit de  cei doi „gemeni ai ma-
rilor îndrăzneli”, mai curând îşi rătăcesc – este adevărat
– „fermecător”, cititorii, în Labirintul misterios şi incog-
noscibil al Lumii.

Cei „doi sfinţi ai literelor lumii” (Aura Christi), coautori
şi protagonişti la spectacolul ideatic al derivei hermetice
a lumii, din oceanul nietzscheanismului şi din cel al dos-
toievskianismului, cei ce îndrăznesc să afirme tranşant,
liberul arbitru ca destin imanent al omului şi cei care
prefigurează pericolul morţii lui Dumnezeu, nu s-au în-
tâlnit niciodată în viaţa de zi cu zi, iar posibilitatea su-
prapunerii lui Friedrich cu Feodor este fictivă. În opinia
noastră, radicalismul dostoievskian interferat cu cel al
creatorului lui Zarathustra creează admirabile „prăpăstii”
şi „rătăciri” în labirintul filosofii viitorului. Merită în acest
sens, citat discursul lui I.F.: „Niciunul dintre cele două
spirite nu este nici măcar rudă îndepărtată cu banalul.
Eroul din subterană ne invită să aruncăm peste bord al-
goritmul, cuminţenia, să trăim într-un regim de urgenţă
al bucuriei, ca oameni, nu ca nişte clape de pian care
ne cântă mereu refrenul prăfuit al lui 2 ori 2 fac (etern)
patru… Nietzsche aruncă o altă provocare: să lucrăm
împreună pentru a desăvârşi „amurgul idolilor”. Şi nu
oricum. Ne învaţă „cum se filosofează cu ciocanul”. Am-
bele discursuri sunt veritabile declaraţii de război împo-
triva cugetării mucegăite, împotriva celor cărora le-am
zămislit statui pe care s-a pietrificat colbul istoriei. Sta-
tuile acestor spirite merită doar respect de muzeu. În
«Dincolo de bine şi de rău», acest prolog la o filosofie a
viitorului, Nietzsche, ne amintim, arunca violent mănuşa
căutătorilor de Adevăr încremeniţi în dogmatism, picu-
rând vitriolul sarcasmului peste faimoasa veridicitate
despre care au vorbit cu veneraţie aproape toţi filosofii.
Ce-i de mirare dacă devenim neîncrezători în dogme,
dacă ne dezlipim de sfinx, renunţăm să-i mai punem în-
trebări şi ne întrebăm pe noi înşine”.

Desigur, aflat în căutarea „Adevărului adevărat”
(=  verosimil), I.F. susţine dostoievskian minciuna: „Sunt
om fiindcă ştiu să mint” şi înţelege că adevărul nie-
tzscheean nu este „nimic altceva decât o multitudine in-
stabilă de metafore, de metonimii, de antropomorfisme,
o sumă de relaţii umane care, în chip poetic şi retoric,
au fost preamărite, transpuse şi împodobite…” Pesimis-
mul endemic al celor „doi sfinţi” (A. Christi) nu face
decât să prelungească în eternitate, adevărul despre
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voinţă – ca substanţă iraţională la care este reductibilă
orice formă de fiinţare – şi despre Lumea ca reprezen-
tare şi manifestare a subiectului, cu rădăcini în Scrierile
lui Arthur Schopenhauer (1788-1860), dar şi în Scrierile
mentorului său, Hobbes, cel ce a argumentat că Lumea
este scena unui război nesfârşit între două doctrine/fi-
losofii: homo homini lupus vs. homo homini deus. Pre-
destinat locuim în „iadul” gândit de stareţul Zosima,
adică trăim în suferinţa tragică „de a nu mai putea iubi”.

Cu siguranţă, patrulaterul Hobbes-Schopenhauer-
Nietzsche-Dostoievski se întâlneşte în pesimismul emi-
nescian din versurile: „Toate aceste taine sfinte –/
Pentru om frânturi de limbă –/ În zadar gândeşti căci
gândul,/ Zău, nimic în lume schimbă” (Eu nu cred nici
în Iehova). Dar cine, când şi cum schimbă lumea? Sau
poate o întrebare mai omenească, cât din personalita-
tea celor cinci „sfinţi” – l-am inclus şi pe autorul poemu-
lui Luceafărul – a fost geniu înnăscut şi cât a fost
tehnică de autoperfecţionare dobândită pe parcursul
vieţii, câtă a fost raţiune şi câtă a fost revelaţie? Invo-
luntar, mi-am amintit o întrebare a unui filosof adevărat
(vreau să spun Nu ca mine!): „Care este scopul tău în
filosofie? – Să-i arăt muştei cum să iasă din sticlă”.
(Wit tgenstein). Aţi priceput imediat. Cum să iasă musca
petre isachi din sticla Dostoievski, în care Ion Fercu îi
interferează, pentru a crea „prăpăstii”, pe lângă cei po-
meniţi mai sus, pe Dante, Cervantes, Tolstoi, Turghe-
niev, Bulgakov, Glucksmann, Coetzee, Eliade, Cioran,
Ţuţea, Marin Preda, Cezar Petrescu ş.a.?

Lucrurile ar fi simple, dacă nu ar exista radicalismul
îndoielii – Dubito, ergo cogito; cogito, ergo sum – simul-
tan cu teza lui Paul Evdokimov: „Revelaţia transcende
barierele micii raţiuni umane şi urmează mersul împă-
rătesc până la sfârşit”. E greu de ales între raţionalismul
de tip cartezian şi filosofia „uşilor din dos”, gândirea unui
„creştin perfid” de tipul lui Kant şi... Autorul lui Mîşkin,
un adversar declarat al lui Descartes, este apărat în spi-
ritul creştinismului rus de Nichifor Crainic: „Dostoievski
nu crede în raţiune. Ceva mai mult, Dostoievski crede
că raţiunea este sursa nenorocirilor omenirii, că această
raţiune, libertatea arbitrară a omului este sursa din care
pornesc crimele, sinuciderile şi crimele de masă, care
sunt revoluţiile, precum şi nebuniile oamenilor. Reme-
diul este întoarcerea la sensul primar al vieţii, adică la
iubirea divină, iubirea în libertatea harică. Fiindcă raţiu-
nea este de ordin secundar, este o valoare secundară.
Iubirea e valoarea primordială, esenţială, iar raţiunea
este o valoare secundară, o valoare neglijabilă”. Con-
flictul pare gratuit. Dacă Descartes spune: „Eu sunt ca
să gândesc”, stareţul Zosima este convins de fraza: „Eu
sunt să iubesc”! Nu încap oare cele două afirmaţii, apa-
rent contradictorii, în infinitivul a trăi?

Nu trăim oare din voinţă proprie, dacă putem alege
între Aristotel (magister dixit), între „dubito ergo co-
gito… ” şi între „subteranistul lui Dostoievski care ne în-
deamnă obsesiv să dăm naibii cuminţenia lui

doi-ori-doi-fac- etern-patru”? În mod cert avem nevoie
mai mult decât de inteligenţă, ca să ne comportăm in-
teligent. IQ trebuie însă completată şi prefigurată de
EQ! Nu poţi să nu te întrebi de ce-l asociază, disociază,
compară etc. profesorul Ion Fercu pe F.M.D. cu marile
personalităţi ale Lumii? Pentru a-l ierarhiza, pentru a-l
singulariza/ uniciza, egaliza, pentru a-i configura un por-
tret în lumini şi umbre ? 

Contează în relaţiile cu Ceilalţi/Lumea, potrivirile sau
nepotrivirile? Deşi fac parte din aceeaşi familie a genii-
lor, deşi au avut cel puţin două oportunităţi, autorul
Annei Karenina şi cel al Fraţilor Karamazov sau evitat.
În mod sigur, autorul romanului plutitor Prin subtera-
nele dostoievskiene caută să ne sugereze/argumen-
teze cum prin semioza hermetică identifică în Opera
controversatului scriitor rus, precum şi în Marele Text al
Lumii, „Plenitudinea Semnificatului şi nu absenţa sa”
(Umberto Eco).

În polifonia dostoievskiană, regăsită de Ion Fercu şi
la Platon, Dante, Shakespeare, Cervantes, Steinhardt,
Crainic ş.a. se simte nostalgia irealului, setea de liber-
tate, mirarea că acelaşi ritm străbate şi suflete şi stele,
raţionalul conjugat cu iraţionalul, întrebarea: „ce-i pre-
ferabil – fericirea subterană sau suferinţele sublime” ca
posibilitatea de mântuire, faptul că omul caută în el în-
suşi, evadarea din infernul existenţial. Iată o paralelă
Dante-Dostoievski, în care Crainic relevă raportul rai/iad
– om în opera acestora: „Pentru Dante, raiul şi iadul
sunt, ca să ne exprimăm astfel, perspective exterioare
ale omului, care încep dincolo de hotarul morţii. Pentru
Dostoievski ele deschid înăuntrul omului actual. Poetul
catolic le vede ca existenţe eschatologice; romancierul
ortodox ca existenţe psihologice, ca realităţi imanente
înainte de a fi transcendente”. Viziunea lui Nichifor Crai-
nic confirmă şi intuiţia lui G. Călinescu asupra omului
dostoievskian: „Nu există individ oricât de abject în care
să nu licărească un minim de umanitate, în aparentul
declasat şi în anonim sălăşluieşte o porţiune de geniu”.

Filosoful Ion Fercu are grijă să amintească faptul că,
spre deosebire de mediocri, scriitorii geniali se preţuiesc
şi se sprijină între ei, mai mult decât lasă aparenţele să
se vadă. Revelatoare mi se pare opinia lui Lev Tolstoi
(1828-1910), cel căruia îi displăceau „autorii la modă”
– un Schopenhauer, un Nietzsche – şi care-i scria în
1878, prietenului său, N.N. Strahov, că „dacă ar fi ţar,
ar decreta ca scriitorului care a întrebuinţat un singur
cuvânt, pe care nu-l poate explica să i se ridice dreptul
de a scrie şi să i se dea o sută de lovituri cu varga” (ne
spune I.F. – ştie el, de ce!): „Am fost scriitor şi scriitorii
sunt cu toţii orgolioşi, în orice caz eu sunt un asemenea
scriitor. Dar nu mi-a trecut niciodată prin cap să mă
măsor cu el – niciodată […] Arta îmi provoacă invidie,
la fel inteligenţa, dar cele ale inimii doar bucurie. Aşa că
l-am şi socotit un prieten de-al meu, şi nici nu mă gân-
deam să nu-l întâlnesc, şi dacă până acum nu s-a în-
tâmplat, mai e totuşi timp. Şi dintr-odată la masă –
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prânzeam singur, întârziasem – citesc: a murit. Şi mi-am
pierdut un anume reazem. M-am zăpăcit, apoi mi-am
dat seama cât mi-a fost de drag şi am plâns şi mai plâng
şi acum”.

Acestea ar trebui să fie relaţiile normale dintre scrii-
torii adevăraţi: „reazem” pentru celălalt, chiar dacă nu
l-ai întâlnit. Răspunsul abisalului F.M.D., „călător prin
cenuşa infernului, filosoful fără sistem care a creat eroi
literari egali celor din BIBLIE sau din FAUST al lui
Goethe”, cel ce încă se/ne mai întreabă „dacă poate fi
ceva mai fantastic decât realitatea” este pe măsură. Iată
un asemenea tip de fantastic, într-o epistolă pe care
Strahov i-a adresat-o lui Lev Tolstoi, atunci când i-a re-
dactat biografia lui Feodor Mihailovici. Poate e momen-
tul să înţelegem câte ceva şi despre metafizica
criticului/hermeneutului: „Tot timpul când scriam, trebuia
să lupt împotriva unui sentiment de silă care creştea în
mine; încercam să-mi înăbuş urâtele sentimente. Aju-
taţi-mă să scap de ele. Nu-l pot socoti pe Dostoievski
un om bun şi fericit. E un rău, invidios, desfrânat. Toată
viaţa a fost robul patimilor care l-ar fi făcut josnic şi ridi-
col, dacă n-ar fi fost în acelaşi timp atât de inteligent şi
atât de rău.

Mi-am amintit cu putere aceste sentimente cu prilejul
acestei biografii. În Elveţia, îşi trata servitorii atât de rău
de faţă cu mine, încât acesta s-a simţit umilit şi i-a zis:
Dar şi eu sunt om! […]. În nenumărate rânduri am răs-
puns prin tăcere bârfelor lui, bârfe pe care le isca subit
aidoma bătrânilor şi adesea purtând vorba […]. Ticălo-
şia îl atrăgea şi îşi făcea din ea o glorie. Viskovatov [… ]
mi-a povestit cum se lăuda Dostoievski că a violat la
baie o fetiţă pe care i-o adusese guvernanta…”. Perso-
nal nu mă interesează biografia exterioară a scriitorului,
ci Opera. Nichita Stănescu avea perfectă dreptate când
afirma: „«Opera» este biografia scriitorului. Faptul că
Svidrigailov, Stavroghin, Katov îi seamănă Autorului nu
spune mare lucru. Toate personajele îi seamănă! Un
scriitor scrie întotdeauna doar despre sine însuşi. Bio-
grafia poate să fie o temă-pretext, în spatele căreia se
ascunde! Măştile autorului sunt cel puţin egale cu cele
ale personajelor/ lumii personajelor din Operă.

Care credeţi că este Lev Tolstoi cel din Război şi
pace sau din autoportretul pe care şi-l face el însuşi:
„Sunt irascibil, plictisitor, intolerant şi timid ca un copil.
Sunt un bădăran. Ceea ce ştiu, am învăţat, singur, rău,
câte puţin, fără nicio ordine; şi e foarte puţin. Sunt nes-
tăpânit, nehotărât, nestatornic, stupid de vanitos şi de
expansiv, ca toţi oamenii slabi. Nu sunt curajos. Sunt
cinstit, în sensul că iubesc binele, sunt nemulţumit de
mine, când mă îndepărtez de bine şi bucuros când mă
reîntorc. Şi totuşi, există un lucru pe care-l iubesc mai
mult decât binele: gloria. Sunt atât de ambiţios, încât
dacă ar fi să aleg între glorie şi virtute, mă tem că aş
alege-o pe prima. Hotărât sunt lipsit de modestie.
Acesta este motivul pentru care apar timid văzut din
afară, dar în sinea mea sunt orgolios”?

Sintagma Tostoievski să fie – aşa cum susţine Do-
minique Arban, critic literar ruso-francez, inclus de I.F.
în „războiul” secret dintre cele două manifestări în ac-
ţiune ale spiritului rus – o posibilă reflectare a „rivalităţii
Tolstoi-Dostoievski”? Sau mai curând o unitate a con-
trariilor ce ar caracteriza spiritul Rusiei? În ceea ce ne
priveşte, nu găsim nimic mai util pentru literatura euro-
peană decât această rivalitate cordială, dintre terestrul
Tolstoi şi metafizicul Dostoievski! Tocmai această „riva-
litate” onestă, absolut firească la marile genii, justifică
„mantaua lui Gogol” şi poezia sublim-tragică a lumii
transfigurate de un alt reprezentativ titan al literelor ru-
seşti, Ivan Sergheevici Turgheniev. (v. Un triunghi cu…
tensiuni şi adoraţii: Dostoievski, Tolstoi, Turghe-
niev).

Dar adevăraţii „avocaţi” ai lui F.M.D. sunt – cum ar-
gumentează cu acribie filologico-filosofică I.F. – eroii lui
Bulgakov din Maestrul şi Margareta: „Între altele intră
în jocul romanesc şi iadul terestru. Uriaşul motan vorbi-
tor, Behemoth, vrăjitoarea goală, Hella şi fostul dirijor
de cor bisericesc Koroviev, împreună cu Azazello, aju-
toarele lui Woland, cel care este însuşi Satana, sosesc
în Moscova sovietică, pentru a oferi un bal mascat ine-
dit. La petrecere sunt invitaţi cei mai mari nelegiuiţi care
există pe Pământ. Koroviev, cadrilatul excentric, re-
curge, pentru a obţine restaurantul Casei Griboedov, la
un subterfugiu: la somaţiile funcţionarei cu registru, care
nu permite nimănui să intre înainte de a-i fi verificat le-
gitimaţia de scriitor, Koroviev aduce în discuţie numele
lui Dostoievski. Secondat de motanul Behemoth, acesta
se angajează într-o demonstraţie de toată frumuseţea,
în sprijinul căreia aduce, la început, argumente de bun
simţ „terestre”, pentru ca apoi să insinueze că el însuşi
ar putea fi Feodor Mihailovici în persoană.

Replica ezitantă a funcţionarei («Dostoievski a
murit») provoacă reacţia promptă a lui Koroviev: «Pro-
testez! Dostoievski e nemuritor!». Iată-l, aşadar, pe
eroul lui Bulgakov, în postura inedită de «avocat» al lui
F.M D.” – ne povesteşte autorul vol. Prin subteranele…
Răspunsul lui Bulgakov/Koroviev din Maestrul şi… ne
amintește de procedeul intrării în Uniunea Scriitorilor din
România: „Ca să te convingi că Dostoievski este scriitor,
trebuie neapărat să-i ceri legitimaţia? Păi, ia dumneata
la întâmplare cinci pagini din orice roman al lui şi te vei
convinge fără nicio legitimaţie, că ai de-a face cu un
scriitor! Şi-apoi cred că nici nu avea legitimaţie!”. Nici
Eminescu nu a avut legitimaţie! De aceasta, probabil,
nu înţeleg unii că e nemuritor!?

Legându-l pe F.M.D. de Bulgakov, Glucksmann,
Co etzee, Besançon ş.a., Ion Fercu revelă dostoievskian
urmările fatale ale demonizării care-i provoacă cititorului
întrebări insolubile. Oare „calea liberului arbitru” să pro-
voace fenomenul demonizării, dar şi fascinaţia spre is-
pita nihilistă, spre terorismul planetar, spre cultura urii,
încât „a supravieţui înseamnă a supravieţui urii” (G.)?
Terorismul îşi află rădăcinile în chiar conduita individu-
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lui? Ofensiva nihilismului, configurată în Demonii – vă
amintiţi de propoziţia lui Piotr Verhovenski: „Totul este
permis” – propulsează şi perpetuează azi, în spatele
unor religii, doctrine, filosofii etc., principiul inuman: „Eu
ucid, deci exist”.

Titlul lucrării sociologului şi filosofului Glucksmann,
Dostoievski a venit în Manhattan justifică, plecând de
la situaţii generatoare de nihilism, crima comună şi in-
utilă din 11 septembrie 2011… Ca şi cum ar exista o
crimă utilă, aici pe Pământ? Sau dacă există, ea este
„utilă” doar criminalilor. Ne amintim cum firul epic al ro-
manului Demonii porneşte de la asasinarea lui Ivan
Ivanovici Ivanov, membru al unei grupări conduse de
Neceaev şi Bakunin, grupare ce viza disoluţia familiei,
dispariţia proprietăţii şi a ideii de Dumnezeu! În Maes-
trul din Petersburg, romanul sud-africanului John
Maxwell Coetzee, ce îl are ca personaj principal chiar
pe genialul scriitor rus, sud-africanul fictivizează şi-i sfi-
dează biografia, sub influenţa eseului lui Freud, Dosto-
ievski şi paricidul. Obsesia paricidului, alienarea, frica,
dedublarea, crima, vinovăţia, înstrăinarea, iubirea,
moartea, prietenia sunt temele principale ale acestei
„pastişe de excepţie”, în care poetica atmosferei dosto-
ievskiene este cuceritoare.

În Eseuri despre lumea de azi de Alain Besançon,
viziunea generală asupra geniului damnat este contra-
zisă. I. Fercu are grijă să o citeze, spre a ne sugera sen-
sul alternativei critice: „Privită în ansamblu, cariera
literară a lui Dostoievski nu seamănă deloc cu aceea a
unui scriitor blestemat. A debutat sub auspicii bune, iar
începând cu Crimă şi pedeapsă, adică din anul 1866,
s-a bucurat de reputaţia unui scriitor celebru. Faima i-a
crescut continuu. Spre sfârşitul vieţii este ales acade-

mician şi ia cina în casa ducelui Serghei. Împăratul cere
ca fiii săi să-i fie prezentaţi ilustrului apărător al naţiunii
ruse. Văduva scriitorului a primit o pensie generoasă.
În 1881, atunci când a murit de emfizem pulmonar, la
vârsta de 60 de ani, funeraliile lui au fost aproape na-
ţionale. Sicriul a fost însoţit de o procesiune de
50.000  de persoane, incluzând reprezentanţi ai studen-
ţilor, artiştilor, scriitorilor, iar la mormântul lui s-au ţinut
magnifice discursuri”. Indirect, eseistul francez elogiază
forţa interioară a scriitorului rus, ce nu s-a lăsat doborât
de epilepsie, de comutarea pedepsei cu moartea în
muncă silnică în Siberia, de faptul că tatăl său a fost
ucis de servitori, după ce în prealabil l-au castrat, de pa-
tima după jocurile de noroc, de pasiunea pentru femeile
atipice, de blestemul scrisului etc.

Personajul principal al vol. Prin subteranele…
crede necondiţionat în Rusia, în ortodoxie şi în Hristos.
Eseistul francez consideră că „Cristosul său se înscrie
în seria Cristoşilor romantici, între Cristosul lui Hegel şi
Parsifalul lui Wagner…” Rămâne interogaţia: Este Dos-
toievski un scriitor creştin? Da, dacă-i uităm biografia
exterioară şi-i citim/interpretăm doar Opera.

Vom vedea în Partea a V-a „afinităţile româneşti” –
cum le numeşte filosoful Ion Fercu – ale logodnicului
„urmaşei lui Matei Corvin”, cu Eminescu, G. Călinescu,
Mircea Eliade, Cioran, Petre Ţuţea, Nichifor Crainic,
Gherea, Cezar Petrescu, Marin Preda. Semnificatul
care se impune cititorului este oare cel adevărat? Sau
adevăratul semnificat al Textului propus de I.F. este
vidul lui?!

21 iunie 2019

(urmare în numărul viitor)
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Am primit de curând de la profesorul Constantin
Călin un volum, mult subţiat faţă de cele cu care ne-a
obişnuit – intitulat În plină lumină. Breviar (Editura
Babel, 2019). Cu siguranţă, nu e o carte ce se citeşte
dintr-o suflare, nici pe apucate („Cum e mai bine să fii
citit – «dintr-o suflare» sau «printre picături»?”), ci una
care necesită o lectură pe îndelete, musai reluată. Şi,
tot cu siguranţă, este o carte ce
stârneşte, cel puţin în ceea ce mă
priveşte, reacţia pe care avizatul
exeget al lui Bacovia o consideră
„cea mai înaltă apreciere primită
ca autor: «Când te citesc, îmi vine
să scriu»”.    

Recentul volum – ţine să pre-
cizeze profesorul Călin în cuvân-
tul introductiv (Miza şi restul) –
păstrează forma de miscelaneu, e
„un breviar, deci o carte instruc-
tivă, menită unor lecturi repetate.
Ea conţine «tablete de limbă»,
portrete de contemporani execu-
tate in aqua forte, marginalii refe-
ritoare la mentalităţi, reflecţii
asupra unui spectru larg de ches-
tiuni morale, politice şi sociale”.
Acestea din urmă sunt numite
„dispersii” (nu pot să nu interpre-
tez metaforic, doar suntem în
plină lumină, definiţia dispersiei
luminii: descompunerea sub
forma unui spectru, a unei radiații
de lumină compuse, care trece
printr-o prismă de sticlă!), „au aluri
de «aforisme»”, „s-au ivit spontan,
ca reacţii directe, aproape visce-
rale şi corespund, ca formulări,
tendinţei, accentuate prin ani, de a fi explicit, concis şi
pregnant”. Sau, cum ne amintim din Provinciale, repre-

zintă „fraza strunjită care te uimeşte şi te încântă pe tine
însuţi […] despre care îţi închipui că va rezista”. 

Celelalte două capitole care încadrează „Dispersiile”
– „Asteriscuri” şi „Zigzaguri” – conţin „texte scurte, mi-
niaturi încrustate cu exemple istorice şi culturale”, cu un
evident „sens polemic” („Exist numai în măsura în care
mă opun, mă disociez, mă diferenţiez”, ne avertizase,

camilpetrescian, autorul şi
în 2012, în Provinciale!).

Obişnuit (şi obiş-
nuindu-şi cititorii!) să-şi de-
finească termenii, nici de
această dată profesorul
Constantin Călin nu omite
acest „moment” din alcătui-
rea noului său volum. „Lu-
mina clarifică şi simplifică”.
Sau, cum va formula apo-
dictic în „Dispersii”, „mai
multă lumină înseamnă –
oriunde şi oricând – mai
puţină dezordine; chiar şi în
noi înşine, la toate vâr-
stele.” Afirmându-şi nevoia
(„atât medical, cât şi
moral”) de lumină şi căl-
dură, asemenea solarului
Alecsandri în alt veac, au-
torul explică, în cuvântul in-
troductiv, sintagma din titlu:
a fi în plină lumină în-
seamnă „a te afla în vârf de
maturitate”, dar şi „în plină
actualitate”. (E clar că nu
poate fi vorba de înţelesul
expresiei a fi în lumina re-

flectoarelor – a te afla în atenţia generală, ca urmare a
unei activităţi deosebite –, căci nu-mi amintesc de niciun

Rodica Lăzărescu

AUTOPORTRET ÎN PLINĂ LUMINĂ
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premiu academic ori al breslei scriitoriceşti, nici măcar
de o recunoaştere a autorităţilor locale care să-l vizeze
pe autorul monumentalului „Dosar Bacovia”.)   

Şi acest volum este rezultatul opţiunii („pretenţie” îi
zice autorul) exprimate fie direct şi clar („vreau să rămân
un «observator», un «cap limpede»”), fie subînţelese
dintr-o ecuaţie formulată pe modelul aceluiaşi Camil Pe-
trescu („Câtă observaţie, atâta cugetare…”). 

Ce „observă” profesorul Călin? Ce observase şi în
Despre şapcă şi alte lucruri demodate (2001) ori în Gus-
tul vieţii. Varietăţi critice (2007), în Stăpânirea de sine
(2010) şi în Provinciale (2012) sau în Acorduri şi con-
flicte locale (2015). Adică tot ce vine în atingere cu exis-
tenţa sa, fie că e vorba de experienţe din viaţa de zi cu
zi, fie de amplele-i lecturi, într-un continuu apel la trecut
(garanţie a tradiţiei, a valorilor morale, a normalităţii) şi
o permanentă raportare la prezent (timp al lipsei de tra-
diţie, al anarhiei şi imoralităţii): de la politică şi politicieni
la „plăcerea scărpinatului”, de la „minciuna fotografiei
vechi” la modă şi high-life, de la presă („«Presă de sco-
bitori»: presa cu articole «de unică folosinţă», în care
totul sunt titlurile”) la „oamenii cu titluri”, de la prietenie
la patriotism, de la prostie („care se dă deşteaptă”) la
bunătate, de la decenţă la dreptul electoral, de la muncă
la „denudare”, de la „mâinile în campania electorală” la
„lubeniţa de Dăbuleni”, de la ora de iarnă la soacre (rea-
lizând „«o repede ochire» asupra literaturii dedicate
acesteia”), de la „salariile de mizerie” la sabia lui Ştefan
cel Mare (ajunsă simbol al prieteniei turco-române!), de
la sinceritate la maşina de scris Yost (cea nemurită de
Topîrceanu), de la protecţia animalelor la politica ex-
ternă, de la migraţie la fiolele cu hidrogen sulfurat arun-
cate în sala unde se desfăşura şedinţa Adunării
Naţionale Constituante din 20 martie 1923, de la pros-
tituate la sărbătorile din trecut, de la educaţie (şcolară,
economică, ecologică, politică etc.) la „omul urticat de
vanităţi”, de la starea drumurilor („un vechi handicap na-
ţional”) la discursurile parlamentare de după 1989
(„despletite, abracadabrante, cacofonice, inflamate sau
înveninate” ale unor „inşi afoni într-ale retoricii şi astma-
tici într-ale culturii”) şi aşa mai departe, şi aşa mai de-
parte. 

Cât de departe, ne putem da seama dacă inventa-
riem, chiar şi numai în fugă, lecturile profesorului Călin,
devoratorul de cărţi, presă, documente din cele mai ne-
aşteptate şi mai diverse domenii (din lipsă de spaţiu,
citez doar două, menţionate în acest volum: fondurile
Cereri alegeri şi Serviciul Sanitar din Arhivele locale şi
Anuarul Societăţii literare a elevilor dintr-un liceu focşă-
nean, din anii 20). 

Un evantai extrem de generos – de ce ne-am mira,
când volumele anterioare, inclusiv triada „Dosarul Ba-
covia” ne-au obişnuit cu cele mai neaşteptate „obser-
vaţii”, întrebări, uimiri, iscodeli!

Nu lipsesc portretele – multe, cum am fost averti-
zaţi, in aqua forte, precum cele ale unor personaje din
lumea politică a momentului – Micul Titulescu, Becali,
Ghiţă, Mitică, Liviu Dragnea ori Tăriceanu (a cărui por-
tretizare atât de sugestivă este realizată dintr-un singur
cuvânt: „alde Călin Popescu Tăriceanu” [s.n.,R.L.]) –
coborâţi parcă din galeria heliadescă a coconului Dră-

gan şi a domnului Sarsailă; ori cele ale unor protagonişti
din mass-media – Valentin Stan („colţos, intratabil, in-
sultător”), Victor Ciutacu („«băiat» nervos cu premedi-
tare”), Ciuvică („inevitabilul, ubicuul şi indezirabilul”)
ş.a.m.d. Altele conturează tipuri/caractere memorabile
(iată-l pe colţos: „insolent, sfidează legi şi persoane.
Odată ce şi-a fixat teritoriul, nu admite să fie contrazis,
verificat şi, în ruptul capului, contestat. Cum încerci să-i
surprinzi mişcările, vociferează zgomotos, urlă, te oripi-
lează cu insulte, te maculează cu lături”), dar şi unele
(puţine, e drept) luminoase, precum evocarea „medicu-
lui sufletesc” G. Ibrăileanu  („o călăuză intelectuală şi
un om deplin”) ori acea „interpretare caracterologică” a
fotografiei lui Radu Ulmeanu, ce-ar merita a fi citată în
întregime.

Extraordinarul „dar [moromeţian!] de a vedea lucruri”
ce scapă unui ochi obişnuit ori mai puţin exersat, curio-
zitatea împinsă la superlativ („Cum creşte o frunză şi
cum ţâşneşte un gând sunt, pentru mine, lucruri la fel
de misterioase”), ingeniozitatea, scrupulozitatea
(„Scurtă definiţie a scrupulozităţii: «Să nu greşeşti nici
în lucrurile mari, nici în cele mici» [Sirah 5, 18]. Mă ţin
de ea ca de balustrada unei punţi pe sub care curge o
apă vijelioasă.”), încercarea de a-şi risipi propria-i „ne-
dumerire” – toate dublate de atitudinea intransigentă
(chiar şi faţă de sine însuşi) a moralistului (re)cunoscut
– nu se dezmint nici în acest volum. 

Tot aşa cum şi această carte se pretează la o infini-
tate de abordări, interpretări, analize, puncte de vedere
din mulţimea cărora doar menţionez una şi o dezvolt pe
a doua. 

Prima „temă” (ce străbate şi volumele anterioare) ar
fi panorama cuvintelor. (Citiţi, rogu-vă, „zigzagul” intitu-
lat Despre aplauze şi urmăriţi parada termenilor din res-
pectiva sferă semantică!) Asistăm la un spectacol al
cuvintelor care, asemenea medicamentelor, au „contra-
indicaţii şi reacţii adverse” şi care „«…sunt ca banii»: le
pierzi ori de câte ori nu le foloseşti unde, când, cât şi
cum trebuie.” Repunând în circulaţie cuvinte vitregite,
uitate, abandonate (precum răzni, zborşit, iuruş, stere-
vie), profesorul Călin încearcă să le asigure persistenţa
într-un limbaj din ce în ce mai sărăcit, mai inexpresiv,
mai străin de rădăcinile şi de spiritul lui. 

Dar ceea ce frapează în acest volum este perma-
nenta preocupare, insistenţa de a se caracteriza, fie că
e vorba de „dispersii”, fie de textele din celelalte două
capitole. „Ca să nu mă judece alţii, mă judec, des, eu
însumi”. Ştiam această caracteristică – în Provinciale
de pildă o afirma răspicat: „Mă judec des şi mă acuz
sever”. O reafirmă şi acum: „Sunt ce scriu, pentru că,
indiferent de subiect, mă (de)scriu”. Autorul se (de)scrie
cu multă minuţiozitate, practicând o portretizare directă,
afirmativă. Astfel, profesorul Călin îşi mărturiseşte, cu
mândria purtătorului de blazon nobiliar, „rădăcinile” et-
nice („am ADN de bucovinean, ceea ce, în certe cazuri,
înseamnă mai mult chiar decât ADN de «elitist»”), so-
ciale („…universul în care m-am născut şi în care tră-
iesc e redus, simplu, auster”), dar şi pe cele culturale
(„Pentru a vorbi făţiş şi a scrie drept, principalele mele
surse de curaj sunt literatura veche şi memorialistica:
Miron Costin şi Nicolae Iorga, mai mult decât oricare
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dintre iluştrii mei contemporani”).
Descoperim de-a lungul volumului omul cu temerile

sale („să nu fiu pripit, inexact, părtinitor, strâmb” în ju-
decăţi; „Tresar la greşelile altora; de ale mele mă cutre-
mur”), cu îndoielile sale („mă zbat în îndoieli, vizând
certitudinea”; „Prefer să mă îndoiesc, decât să mă amă-
gesc”), cu supărările („Principala mea supărare e că la
vârsta aceasta seniorială continui să fac treabă de fur-
nică, în loc să fac treabă de albină. Înalţ muşuroaie, nu
umplu faguri”) şi regretele sale care-l „chinuie mai rău
decât faptele („Motive de regret: când nu reuşesc să fiu
precis, să dau o formă definitivă, «ponderoasă», lucru-
rilor pe care vreau să le spun”), prins adesea de „mâna
cu zeci de degete a reproşurilor” care-l trece „prin baia
de acid a celor mai rele bănuieli”.

Cu slăbiciunile inerente („Îmi recunosc cu voluptate
slăbiciunile, nu ca să le repet, ci ca să le uit”), pe care
însă le poate transforma în armă de temut („Tăria mea
consistă în faptul că vorbesc despre slăbiciunile mele”),
cu reticenţele omului („În prezenţa femeilor, nu fac risipă
de vorbe galante, dar nici de aluzii echivoce”), dar şi cu
speranţele creatorului („Sper ca, barem în câteva ches-
tiuni, pe măsură ce voi fi citit, să fiu citat”). 

Cu verticalitatea-i probată de-a lungul anilor („Nicio-
dată n-aş trece cu vederea necinstea unui «lider» ca
să-mi meargă «un pic mai bine».”), respingând compro-
misul („Detest pe autorul care, pentru câteva aplauze,
la întâlnirile cu publicul, gâdilă coarda lui mediocră”) şi
„baterea pe burtă” („Detest scărpinatul între cei ce for-
mează un grup literar…”; „Toleranţă şi… distanţă: nu fa-
miliaritate, nu promiscuitate!”), simţindu-se „acasă” doar
„parmi les livres”, adeptul unei existenţe solitare („prefer
o singurătate onestă unei concordii false”; „Iubesc oa-
menii, dar nu iubesc mulţimile. Mă simt foarte singur ori
de câte ori ajung în preajma sau în mijlocul lor”).

Deloc rare sunt autocaracterizările bazate pe nega-
ţie, parcă mai energice, mai ferme decât cele cu verbul
la afirmativ: „Profesor, publicist, nu vreau să fiu un «în-
curcă suflete»”, „nu-s deloc trufaş, nici încăpăţânat, nici
mitoman”, „nu sunt […] refractar la opinia celuilalt”, „nu
caut asocieri ideologice”, „nu suport manuscrisele mur-
dare, bancnotele murdare, caracterele murdare”, „nu
mă jenează părerile mele greşite, pe care nu le ascund,
ci exprimările greşite”, „Intelectual, nu m-am plasat ni-
ciodată în siajul celor mai vizibili decât mine. Nu caut
nici aprobarea, nici favoarea lor”, „Nu pot suferi înjură-
turile, nici chiar pe hârtie”, „«lefegiu» mereu subfinanţat,
n-am făcut figură de ins care aruncă, la modul fanfaron,
pumni de galbeni”, „deşi aş fi avut motive, nu mi-am pro-
gramat niciodată răzbunări”, „nu m-am zborşit, n-am
pornit iuruş, n-am ţinut să ofensez”, „nu sunt ranchiu-
nos, ci om cu memorie”. Nu are „fermitatea” şi „andu-
ranţa” Psalmistului, nu stă „pe scaunul vanitoşilor”, nu
se afişează „cu parveniţii”, nu manifestă „solicitudine
faţă de cei cu funcţii înalte”, nu suportă „judecăţile de
tip «patul lui Procust», marotele, dihotomiile exagerate,
pamfletul cu «nervi» falşi”, nu e „un frustrat de aplauze”,
nu-i place să vadă păsări şi animale chinuite...

Enunţuri scurte, în care fermitatea e dată de adver-
bul de negaţie şi e susţinută de verbele „tari”, neechi-
voce, categorice (nu suport,  nu pot suferi etc.).

Autoportret – i-aş zice în palimpsest – face autorul
şi atunci când se recunoaşte în spusele altora („Mi se
potriveşte ceea ce Ilf îi spunea lui Petrov: «Ştii, Jenea,
fac parte dintre acei oameni care intră totdeauna ultimii
pe uşă.»”, „«Un om care nu caută cu orice preţ glorie,
bunuri şi dreptate e un om de caracter» (T. Arghezi,
Scrieri, 41, p. 215). Mă cam încadrez în definiţie. Însă
unii mi-au interpretat «caracterul» drept o formă de ma-
sochism.”) ori când formulează memorabile „vorbe de
duh” („Mustrare grea e mustrarea cărţilor nedeschise”;
„Moralistul e insul lucid care nu-i lasă pe contemporani
să se iluzioneze în mod inutil”).

Autoportret – i-aş zice în oglindă – face şi atunci
când adresează învăţături, sfaturi, îndemnuri – formal
unei persoane a doua impersonale („Nu conta de «ad-
miraţia» celor care nu te citesc, acceptă observaţiile
celor ce-o fac”; „Fii expeditiv, dar nu «expedia» nicio-
dată temele tale. Explorează, stăruie… Seacă-le!”; „Un
imperativ: Nimic obscen în cuvânt şi în atitudine! Nicio
contaminare cu «peluzele»!”). 

Uneori, profesorul Călin îşi mai înmoaie pana fie în
cerneala acidă a autoironiei („Pleşuv, încă mă iluzionez
cu promisiunea din psalm despre o posibilă revigorare:
«înnoi-se-vor ca ale vulturului tinereţile tale» […]”), fie
în cea lirică, unele aforisme – adevărate poeme într-un
vers („Toamnă – ploaie şi vânt. Copacii aruncă în aer
frunze şi ciori.”; „Atârn de pâlpâitul unei stele.”) – des-
coperind cititorului o latură mai puţin cunoscută/bănuită
a sobrului istoric literar.

Să sintetizăm acest (auto)portret în plină lumină:
„beneficiar” al unei educaţii cazone înscrise definitiv în
adn-ul personalităţii sale, adept al „ordinei şi disciplinei”,
convins că „lucrul nefăcut la timp devine piedică pentru
toate lucrurile ce urmează să fie făcute”, riguros („rigoa-
rea mobilizează”), revendicându-şi „onoarea exactităţii”,
reţinut în manifestări („Mă abţin să mă entuziasmez; en-
tuziasmul poate fi mai periculos decât depresia. În efer-
vescenţă sunt cel mai aproape de greşeală.”), evitând
să-şi afişeze „nostalgiile şi fanatismele”, adept nedez-
minţit al sincerităţii („te goleşte de trufie şi lasă loc re-
cunoaşterii slăbiciunilor”), curios „în marginile firescului”,
„religios” pentru că se consideră „un supravieţuitor”,
muncitor şi cumpătat („Munca e forma mea de smere-
nie, iar cumpătarea cel mai accesibil post”), „pacifist”,
are „vocaţie de nemulţumit, nu de protestatar”, nu se
teme de duşmani, „numai să fie de calitate”, plăcându-i
„stelele, nu focurile de artificii”… 

Mai pe scurt: „Idealul meu? Să fiu un om, dar numai
în sensurile pe care le sugerează seria bună a definiţii-
lor, nu cele în care e denunţat ca «fiinţă ticăloasă».”

Ecce homo! 

*
Înainte de a încheia, mi-am amintit o „dispersie”:

„Puţină «lămâie» într-o cronică […] dă textului parfum
de autenticitate.” Uşor de zis, dar unde să storc „lă-
mâia”?!

Va trebui s-o iau de la capăt! Lectura, vreau să zic…
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Punând în largă circulație sumedenie de fake
news-uri, enormități și insanități, internetul se auto-com-
promite și se decredibilizează ceas de ceas. Ca orice
libertate total necontrolată, iresponsabil și aberant exer-
citată, aceea a postării a deschis drum nu numai mani-
pulării interesate, ci și aberațiilor frizând pur și simplu
patologicul. Când pe ecranul televizorului încă mai fu-
megau zidurile Catedralei, primesc (din străinătate!) un
clip ce m-a îngrozit: „Trei muncitori români arestați la
Paris după ce au dat foc Catedralei Notre Dame cu un
grătar aprins pe acoperiș”. Poza este elocventă: grăta-
rul fumegă alături de turnul ce avea să cadă,
petrecăreții sunt acolo, nu încape nicio îndoială, mai
ales că este citată și o declarație fulminantă a
președintelui Macron: Asemeni tuturor compatrioților
noștri, sunt foarte trist în această seară să văd cum
țiganii români au reușit să incendieze o parte din ființa
noastră națională! Atunci, sub imperiul emoției, n-am
avut răgaz să examinez cum se cuvine textul; acum, re-
citindu-l și alăturând fotografia, îmi dau seama că-i ab-
solut imposibil să se cațere romii cetățenii români cu
grătarul pe acoperișul Catedralei, de unde să „transmită
petrecerea printr-un link pe Facebook.” Regret, dar
până să mă dumiresc, am redirecționat instinctiv mize-
ria în dreapta și-n stânga, însoțind-o cu exclamația
„Asta ne mai lipsea!” Repede, lucrurile s-au lămurit, era
un fake news monumental, bine și profesionist trucat,
astfel că i s-a asigurat circulație rapidă și un oarecare
procent de credibilitate în rândul celor care citesc și nu
gândesc, conform zicerii atribuite lui Bacon calomniez,
calomniez, il en restera toujours quelque chose... Cine
și de ce a pus pe net asemenea porcărie? Ce-l mână
pe el în luptă? Dar... prinde orbul, scoate-i ochii! Iar
dezmățul internetist continuă: contra sumei de 400 de
lei, puteți comanda, de la furnizori din Bistrița și Galați,
o cutie cu „cenușă vindecătoare de la Notre Dame”, iar
rețelele sociale sunt inundate de postări în care se
spune că... Iisus a fost văzut apărând printre flăcările

incendiului! N-ai ce face: s-a dat liber la escrocherii,
naivități și fantazări maladive; treci mai departe și lași
nu știu cui, de-o mai fi să fie, sarcina restabilirii adevă-
rului. Dar ce te faci când ești... erou direct vizat al unor
astfel de fantasmagorii? Aflu (postat de „Ovidiu Eftimie,
Cartierul general”) că posed mari merite (de care n-am
avut niciodată știință), reușind „să fac unul dintre cele
mai cutezătoare gesturi din cinematografia româ-
nească, neegalat de niciun avort (n.m.: aluzie la Mun-
giu) sau film cu noroi al lui Pintilie. Nu că (MRI – n.m.)
doar a prezentat primul film de dragoste între doi
bărbați, dar a avut și curajul ca, în plin comunism, să
facă primul și, probabil, ultimul, film care tratează po-
vestea de dragoste” trăită de Eminescu și Creangă. „E
adorabil că (regizorul și scenaristul, n.m.) au reușit să
facă un film despre dragostea între doi bărbați în pe-
rioada aia sinistră din istoria României.” Cu o și mai ve-
hementă... apreciere mă cadorisește dl Dan Alexe,
autorul cărții Dacopatia și alte rătăciri omenești, apă-
rută, culmea, la Humanitas! Dintre opiniile lui Alexe:
tăblițele de la Tărtăria se puneau, probabil, pe pereții
closetelor publice (în Cultura Turdaș), chipul lui Decebal
sluțește coperta propriei sale cărți, Călușarii sunt „un
dans specific unei societăți homosexuale inițiatice”,
Petre Țuțea este „un babalâc cu verbul dezlânat”
ș.a.m.d. Argumentul esențial în sprijinul homo-
sexualității „cuplului” Eminescu-Creangă: filmul scris de
mine se intitulează Un bulgăre de humă, iar „humă” și
„homo” „sunt, etimologic, același termen”. Limpede, nu?
Argumente în plus: când Eminescu își aprinde o țigară,
„o fumează cu gesturi feminine de homosexual pasiv,
deși dominator intelectual, iar Creangă mai că îl posedă
pe la spate” (!!), cei doi eroi „se privesc cu pasiunea a
doi îndrăgostiți definitiv”, declarația lui Creangă, după
plecarea lui Eminescu la București, „asta-i  boală fără
leac!” se referea, ziceam eu în film, la epilepsie, dar dl
Alexe o trece în contul unei... „boli de amor”, spusele
humuleșteanului „în fiecare seară te-am așteptat cu mă-

Mircea Radu Iacoban

CREANGĂ ŞI EMINESCU 
HOMOSEXUALI!
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măligă caldă” nu-s altceva decât un trădător reproș ero-
tic adresat adoratului, îmbrățișarea din gară în momen-
tul plecării definitive din urbe a poetului are clare
conotații sexuale... ș.a.m.d. Celălalt combatant pe net,
Ovidiu Eftimie, înșiră argumentele sale, considerând
invitația lui Creangă „Du-te, Mihai, du-te că ai unde să
te întorci, în împărăția lui Creangă din ținut luminat al
Țicăului cel veșnic”... „una dintre cele mai gay declarații

de dragoste din istorie” (!!). O fi în codul gay, la care
n-am acces, mie unul mi se pare o simplă, și temeinică
manifestare a prieteniei profunde și de admirat ce a lu-
minat pilduitoarea relație umană Eminescu-Creangă, cu
atât de fericită rodire în planul spiritualității românești.
Altfel, privind isprăvile internetului, n-ai a spune altceva
decât „mare e grădina lui Dumnezeu”.

Dan Petrușcă

MI-E FRICĂ MAI MULT DE STILOU
DECÂT DE SABIE

Problematica unei posibile ziceri ca aceasta aduce
după sine ideea că întotdeauna cuvântul scris (de pană,
pix sau stilou) e mai puternic, e chiar de temut în raport
cu sabia, cu o armă concretă. Buddha, Iisus ş.a., din-
colo de modelul exemplar al vieţii lor, au cucerit lumea
nu cu sabia: cuvântul a fost în puterea lor. Acesta este
„logos”, iar divinitatea a creat lumea actualizând cuvân-
tul prin pronunţare. De la anvergura Facerii biblice
putem coborî spre întristarea cronicarului Miron Costin,
cel care, în „De neamul moldovenilor”, în Către cititoriu,
era peste măsură de ofensat – şi pe bună dreptate –
împotriva interpolatorilor cronicii lui Grigore Ureche.
Acele „basne” la adresa poporului român își aveau ori-
ginea, din perspectiva lui Costin, în necunoaştere.
Ideea era că „ieste greu a răbda” o simplă ocară într-o
zi, „dară în veci”, deoarece scrisoarea, adică o carte,
este „un lucru vecinicu”. Cuvântul scris conferă pereni-
tate obiectului încăput în el. Într-un anume fel, este
vorba de aceeaşi problemă de la Epopeea lui Ghilga-
meş încoace: nemurirea. 

Dar nu întotdeauna a fost aşa. Hajime Nakamura
(Orient şi Occident: o istorie comparată a ideilor, Editura
Humanitas, București, pp. 32-33) relata că unui pelerin
chinez, pe nume Fa Xian, ajuns în India i se părea
aproape incredibil ca brahmanii să ştie pe de rost o sută
de mii de versete, fără a le fi consemnat în scris. Erudiţii
indieni au fost, prin memoria lor, baza ediţiilor critice din
Vede pentru Europa occidentală. Platon, în Phaidros

(275a), cât şi Cezar, în De bello Gallico (VI. 14) vorbesc
despre comportamentul unor preoţi (druizi) care îşi
transmiteau doctrina nu în scris, ci oral, considerând că
scrisul desacralizează, pe de o parte, şi că discipolii îşi
vor lenevi memoria, pe de alta. Biblia însă a accentuat
pe ideea de scris. Consemnarea în scris scoate omul
din anonimat. Mai mult, „povestea” vieţii este mai im-
portant decât viaţa însăşi, aşa cum se întâmplă în „De-
cameronul” lui Boccaccio sau în „Hanu Ancuţei” a lui
Sadoveanu. Pentru un adept al esteticii autenticităţii,
precum Mircea Eliade, a consemna viaţa şi trăirile indi-
viduale însemna de fapt asumarea realităţii prin scris.
Pentru Mircea Eliade („Oroarea de angelic”, în „Frag-
mentarium”), autenticitatea devine o coordonată a unei
posibile metafizici: „Autenticitatea – departe de a trăda
o atitudine antimetafizică – exprimă o puternică sete on-
tologică de cunoaştere a realului”. Comentând acestă
afirmație a lui Eliade, Petre Ţuţea (Între Dumnezeu şi
neamul meu) făcea distincţie între real şi concret. Scri-
ind, consemnând, creatorul conferă concretului valoare
sacră, deoarece îşi asumă realul prin scris. Altfel spus,
scrisul transcende concretul.

În contemporaneitate, Giovanni Sartori (Homo vi-
dens, imbecilizarea prin televiziune sau post-gândirea,
Editura Humanitas, București, 2005) susţine că astăzi
există o mutaţie dinspre civilizaţia scrisului înspre civili-
zaţia imaginii. Prin televiziune, totul în lume se trans-
formă în spectacol. Inclusiv educaţia copiilor e centrată
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pe vedere, nu pe înţelegere. Pe de altă parte, copiii, dar
şi mulţi adulţi sunt înrobiţi de „videogames”. Prezentul
ne oferă realități mult mai îngrijorătoare decât am crede:
pe stradă, în restaurante, pe bănci în parcuri sau în ae-
roporturi, cei care sunt „împreună” nu dialoghează.
Părinți și copii, cupluri de îndrăgostiți sunt acaparați de
smartphone.

Întorcându-ne la ideea iniţială, putem spune că atât
sabia, cât şi cuvântul scris sunt nişte arme. Diferenţa
dintre ele ar fi aceea că o armă concretă te anihilează
fizic, în timp ce cuvântul te „marchează”, te murdăreşte
sau te ridică. Poate de aceea se temeau contemporanii
de peniţa extraodinar de „acidă” a lui Tudor Arghezi, din
pamflete. Chiar şi „murdărit”, consemnarea în scris te

poate scoate din anonimat pentru secole sau pentru mi-
lenii, aşa cum s-a întâmplat cu Efialte, acela care l-a tră-
dat pe Leonidas şi pe cei trei sute de spartani la
Termopile. A comis o faptă reprobabilă şi prin ea a
rămas consemnat în istorie, deși contemporanii acestei
întâmplări nefericite s-au străduit, fără succes, de altfel,
să-i șteargă numele din istorie. Până mai ieri, scrisul
părea să ne veșnicească mai mult decât imaginea, care
face, prin televiziune sau rețele de socializare, din ano-
nimi vedete de-o zi. Lucrurile par să se schimbe: exiști
în măsura în care te regăsești pe Google, pe rețele de
socializare, unde fiecare face tot ce poate, postând chiar
imbecilități, ca să atragă atenția altora (și sunt miliarde)
asemenea lui.

Pr. Ioan C. Teşu

„CĂRŢILE MIROS A BĂTRÂNEŢE”?

O ştire de ultimă oră arată că în România, în ultimii
20 de ani, s-au închis 4.000 de biblioteci. Doar în 2018
şi-au încetat activitatea 100. Au mai rămas deschise
pentru cititori, în întreaga ţară, 9579 biblioteci1.

La nivel global, unele aprecieri afirmă că 60% dintre
americani nu au citit niciodată în viaţă o carte în între-
gime, că 80% dintre cărţi sunt citite de aproximativ 10%
din populaţie. În prezent, 50% dintre tinerii din Lumea
Nouă au mărturisit că acordă lecturii 4 minute pe zi sau
mai puţin, 30% dintre ei – 2 minute sau mai puţin, iar
10% nu citesc deloc. Lipsa lecturii conduce la exprimare
greoaie şi defectuoasă, plină de greşeli şi stereotipii ver-
bale, mutism, probleme intrapersonale şi în relaţia cu
semenii2.

După trista exprimare, care postulează că volumele
tipărite sau „cărţile miros a bătrâneţe”, există unii care
profeţesc o apocalipsă a acestora şi a bibliotecilor care
le adăpostesc, în favoarea formatului restrâns ca spaţiu
fizic, dar infinit ca volum de informaţie cuprinsă, al bi-
bliotecilor şi volumelor digitale.

În faţa unor astfel de previziuni, unele voci vorbesc
cu teamă despre efectele tehnologiilor informaţionale,
despre superficializarea cogniţiei şi alienarea afectivităţii
persoanelor dependente de acestea.

O cercetare efectuată de Microsoft Canada observa

că, dacă în anul 2000, o persoană obişnuită reuşea să
rămână atentă şi concentrată 12 secunde, în anul 2013,
atenţia scăzuse la 8 secunde3. 

Nicolas Carr, în volumul său intitulat Superficialii.
Efectele internetului asupra creierului uman4, menţio-
nează o cercetare interesantă, făcută de un profesor de
economie de la San Jose University, USA, care con-
stata că progresul mijloacelor media digitale şi lectura
pe net au influenţat profund modul de lectură al omului
contemporan. Profesorul menţionat a chestionat 113
persoane bine instruite: savanţi, profesori, medici, ingi-
neri, manageri, între 35 şi 40 de ani, cerându-le să se
pronunţe asupra modului în care cred ei că s-au schim-
bat deprinderile de lectură ale omului, în ultima decadă.
La o medie de 81% de respondenţi care spuneau că ci-
tesc mai mult în format digital, doar 27% au spus că alo-
cau mai mult timp lecturii în adâncime, clasice, în timp
ce 45% au spus că aceasta era în scădere. Doar 16%
raportau că acordau mai multă atenţie lecturii susţinute,
pe când 50% au spus că acordau lecturii în profunzime
mult mai puţină atenţie de când aveau la dispoziţie mij-
loace digitale. Concluzia generală era aceea că „mediul
digital tinde să încurajeze oamenii să exploreze exten-
siv multe subiecte, dar la un nivel superficialˮ, şi că „hy-
perlinkurile îi distrag pe oameni de la citirea şi gândirea
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profundăˮ5.
Specialiştii, referindu-se la efectele abuzului de teh-

nologie asupra lecturii, vorbesc despre acea lectură în
formă de „F”, în sensul că hypertextul sau textul în for-
mat digital a condus la o proastă şi superficială lectură.
Cititorul digital nu stăruie asupra unei pagini mai mult
de 10 secunde şi doar una din 20 de pagini este privită
mai atent. El începe prin citirea primelor două-trei rân-
duri ale paginii, coboară superficial asupra unuia sau a
două rânduri de la mijlocul ei, pentru a plonja, grăbit, la
finalul sau subsolul ei. Aceasta este, mai degrabă, o
plutire la suprafaţa textului, decât o scufundare medita-
tivă în conţinutul dens al lecturii. 

De asemenea, cercetări recente au arătat că hyper-
textul sporeşte încărcătura cognitivă a lectorilor, dar slă-
beşte capacitatea lor de a înţelege şi reţine ceea ce
citesc. Persoanele care citesc texte tipărite meditează
mai adânc asupra celor citite, ţin minte mai bine lucrurile
şi, în acest mod, învaţă mai mult din cele citite. 

Ca o concluzie, sunt mai mult decât relevante cuvin-
tele scriitorului francez Jean-Claude Larchet, care spu-
nea că „avem în prezent lucrări asupra cărora autorii au
pierdut controlul, ediţii fără editori, librării fără librari, bi-
blioteci fără bibliotecari şi, în final, cărţi care nu mai sunt
cărţi, rămase fără cititori adevăraţi, pentru că lecturarea
lor nu mai este cu adevărat lectură. 

Lumea cărţilor, odinioară o lume deplin ome-
nească, cu o întreagă înlănţuire de relaţii conviviale,
unde exista părtăşie între cei care activau în ea, a de-
venit în zilele noastre un univers glacial, guvernat de
imperative tehnice şi economice, în care autorul şi citi-
torul nu au ajuns decât simple unelte.

Cărţile tipărite vor deveni neîndoielnic pe viitor o ra-
ritate de mare preţ, ce ar trebui păzită şi ocrotită cu
scumpătate, ca nişte relicve dintr-un paradis pierdut.
Acum ele sunt ultima mică insulă de rezistenţă în faţa
unei culturi bolnave, pe cale de descompunereˮ6.

1. Dan Lungu, Ne îndreptăm spre un dezastru cultural, în
„Ziarul de Iaşi”, ediţia din 9 august 2019.

2. Patti M. Valkenburg, Jessica Taylor Piotrowski,
Generaţia digitală şi dependenţa de media, traducere: Luiza
Mohonea, Editura Niculescu, Bucureşti, 2018, pp. 176-177.

3. Adam Alter, Irezistibil. Dependenţa de tehnologie şi
afacerile din spatele ei, traducere din engleză de Emilia
Vasiliu, Editura Publica, Bucureşti, 2017, p. 40.

4. Nicholas Carr, Superficialii. Efectele internetului asupra
creierului uman, traducere din engleză de Dan Crăciun,
Editura Publica, Bucureşti, 2012, p. 188.

5. Ibidem, p. 189.
6. Jean-Claude Larchet, Captivi în internet, în româneşte

de Marinela Bojin, Editura Sophia, Bucureşti, 2018, p. 88.
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Nu-s pe lume nebuni doar întru Hristos,
au mai rămas şi câţiva întru Carte...
Precum un Manole mult evlavios
i-ai ridicat Rebreanului mănăstire
zidindu-te-n ea de sus până jos,
înălţându-l, 
înălţându-te peste viaţă şi moarte, 
dăruindu-te peste fire!

Nu ţi-au trebuit Ane, ci ani,
ce s-a dărâmat noaptea, ziua ai refăcut din plin

cu sfânta râvnă a gloriei neplătite în bani…
Ai jucat în vremuri de quintă spartă, 
cu mâna scrisului – „mână moartă”
şi te-ai recunoscut senin – Păgubos, dar cu Artă!
Ți-a dat Dumnezeu condeiul cel bun,
de-ai scris cu-ncrâncenare ca un nebun,
plin de har, cu  trudnică-nţelepciune de catifele şi
zgură,
adevărata literatură s-o nemurești…
Ah, fie să ai cititori pe măsură  
și anii în pace și triumf să-i sporești!

MEREU TÂNĂRUL NICULAE GHERAN

Passionaria Stoicescu

LA ANIVERSARĂ

De la stânga la dreapta (jos) Niculae Gheran, Şerban Cioculescu,
Zoe Dumitrescu Buşulenga, Fănuş Băileşteanu 

(în picioare) Dimitrie Vatamaniuc, Edgar Papu, Ion C. Chiţimia,
Nicolae Ciobanu, Eugen Simion, Paul Cornea
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„Niculae Gheran – 90”. Cam aşa ar suna, după for-
mula consacrată de publicistica noastră literară. 

Dar Niculae Gheran pare că nu are vârstă. Condeiul
îi este sprinţar, memoria vie, conversaţia neobosită. Şi
are ce spune! E ca un Argetoianu al vieţii noastre lite-
rare de câteva decenii încoace. Caustice, nostalgice,
impetuoase, afirmative, negatoare, serioase când crezi
că au luat-o definitiv pe calea umorului, hazlii când ai
impresia că s-au încrâncenat mai tare, textele pe care
le publică de câţiva ani încoace sunt născute dintr-un
spirit pe care mulţi dintre cei hrăniţi cu idei de-a gata
s-au obişnuit să îl ia peste picior. Spiritul sudic, al bu-
cureşteanului iute la minte, rapid în replică, greu de dus
de nas cu vorbe meşteşugite şi cu onctuozităţi curte-
neşti, cu ipocrizii de mandarini, atent la miezul lucrurilor,
critic, cetăţean, nesupus şi tradiţionalist cu măsură,
mergând direct la ţintă din câteva vorbe, adept al unei
morale solide sub aparenţa superficialităţii. S-a consi-
derat, luând de bună doar o parte a monedei, că acesta
ar fi balcanism, dar manifestările lui sunt, poate, mai de-
grabă moştenite de la romani. La asemenea personaj,
se ştie, s-a gândit Camil Petrescu în intenţia lui de rea-
bilitare după şarjele lui Caragiale, greşit înţelese, şi mai
ales după înfoierile ardelenilor.

Că Niculae Gheran a realizat singura ediţie critică
integrală a unui autor român cunoaşte toată lumea. A
fost şi este apreciat cum se cuvine, premiat la niveluri
prestigioase, pentru acest monument Rebreanu, oare-
cum bizar, întins pe mai bine de douăzeci de ani şi îm-
prăştiat prin câteva edituri după ce unii au zis că o casă
editorială cum era Minerva nu ne-ar mai trebui şi că sta-
tul – vezi, Doamne! – trebuie să îşi ia mâna de pe cul-
tură şi să o lase, chipurile, liberă (adică să se descurce
cum o putea sau să piară, de parcă literatura ar avea
regimul mănoaselor cântări pe la sindrofiile plătite de
primării). 

Celebru şi, din câte mi-am dat seama, îndrăgit, a de-
venit Niculae Gheran mai ales cu seria de patru volume
Arta de a fi păgubaş. O lume, cu rele, dar şi cu bune –

„comuniştii de bine”, cum s-ar zice, şi faptele lor, ca şi
incapabili, urechişti, turnători şi aşa mai departe –, reîn-
vie în aceste pagini alegre şi foarte personale, nu fără
o tuşă groasă de obiectivitate, deşi parcă unii – şi mai
de ieri, şi mai de azi – ar vrea-o pe deplin uitată. Gheran
mai iartă, dar nu uită. Unele dintre întâmplările povestite
cu vervă drăcească au tâlcuri legate de umanul de toată
ziua, altele sunt semnificative pentru o seamă de cotituri
care au marcat politica „producţiei de carte”, a culturii
în general până în 1989, dar şi după aceea. Cine vrea
să înveţe ceva, are ce învăţa.

Dar cea mai mare lecţie a lui Niculae Gheran, pe
lângă aceea a tenacităţii probate ca specialist în ediţii
critice, este cea care vine din stilul său, din felul în care
priveşte spre azi şi spre ieri.

Gheranizând, adică asumându-şi trecutul râzând.

Radu Voinescu

GHERANIZÂND...

Niculae Gheran şi Radu Voinescu
la un pahar de vorbă
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Am avut plăcerea, ca să nu spun chiar fericirea, să
cunosc, în îndelungata mea viață, câțiva iluștri editori ai
operelor scriitorilor noștri de marcă (scriitori clasici), pe
care i-am invidiat pentru salahoria pe care au făcut-o,
fără prea mari recunoștințe publice. Așa, i-am cunoscut,
prețuindu-i din toată inima, pe Pienescu, pe Vârgolici,
pe doamna Milicescu și aș putea continua, ca să ajung
până astăzi la Ilie Rad care face un lucru minunat, edi-
tând critic, în întregime, opera lui Ion Agârbiceanu. Din-
tre toți însă, figura editorului care se confundă până
aproape de identificare cu opera aceluia pe care l-a
(re)scos la lumină, redându-l în întregul lui urmașilor, cu
siguranță Niculae Gheran se impune de la distanță. Și-a
dedicat viața scormonirii arhivelor (de tot felul), desci-
frării manuscriselor (unele de-a dreptul indescifrabile),
citirii corespondenței (tone de scrisori), evaluării întregii
receptări critice (o bibliotecă imensă) etc. etc. Și nu i-a
fost, în niciun moment, ușor. Mai ales în confruntarea
cu Direcția Presei (cu Cenzura comunistă), reușind să
salveze toate cuvintele și expresiile nepotrivite din per-
spectiva politică a anilor acelora, din paginile cărților lui
Liviu Rebreanu, care n-au cunoscut astfel niciun fel de
croșete. Mare lucru! Nu le-a reușit altora. Dar lui Gheran
nimic nu-i este imposibil. E un luptător fără egal. Și
numai așa se face că a izbutit până la capăt, cum n-a
izbutit nici Perpessicius, ilustrul editor al lui Eminescu.
Numai că, în cele din urmă, când ediția a fost încheiată
(au mai rămas de pus la punct doar niște mizilicuri) și
când, eliberat de stresul unei asemenea minunate cor-
vezi, a început să-și scrie propria operă literară, mi-am
pus întrebarea dacă nu cumva prozatorul Liviu Re-
breanu l-a sacrificat pe prozatorul Niculae Gheran!  

După apariția romanelor (unele cu tentă memorialis-
tică), am înțeles că Niculae Gheran a ieșit biruitor şi de
data aceasta, oferindu-ne o operă originală de cea mai
înaltă calitate și nu cred să mă înșel prea mult spunând
că aceasta poate sta confortabil în vecinătatea celeia

pe care ne-a  lăsat-o autorul Răscoalei. 
Niculae Gheran e un povestitor din stirpea autorilor

munteni, cu o limbă sprintenă, gâlgâitoare metaforic, pi-
perată, având apetitul înfloririlor lexicale, construind pa-
ranteze insinuante, cu descrieri minuțioase ale societății
prin care a trecut (nu este un peisagist ca moldovenii),
cu portrete fixate în aqua forte, adesea caricatural, cu
o anecdotică în care se pot regăsi foarte ușor elemente
autobiografice, cu o precipitare nervoasă uneori a ver-
bului (față de lentoarea povestitorilor ardeleni), cu un
stil (ce mai!) inconfundabil, devenind azi, printre cei mai
importanți scriitorii afirmați în anii din urmă (!?), era să
spun tineri – dar Niculae Gheran este un tânăr incon-
testabil ajuns la vârsta lui de nonagenar! – o personali-
tate de  necontestat, profilându-se, desigur, într-o
perspectivă clasică, fără scălâmbăielile experimentelor
(experimentatorilor de toate categoriile), exhibițiilor
anecdotice plăcute doar celor ce vor să epateze cititorii.
Niculae Gheran nu ține să epateze. Prezența lui fi-
rească este oricum remarcată, fără ca el să facă vreun
efort în acest sens, având alura unui opulent personaj
histrionic. 

Așa l-am cunoscut, în urmă cu vreo jumătate de
secol, pe când eram redactor la faimoasa (în acea
vreme) editură clujeană Dacia, unde Niculae Gheran a
publicat Caietele Rebreanu, un opus documentar de
cea mai mare importanță pentru aflarea intimităților
creației fondatorului romanului românesc modern. Ne
invitase, împreună cu Alexandru (Sandu) Căprariu, di-
rectorul editurii, să udăm, cu un vin subțire și parfumat,
paginile acelui prim exemplar al cărții, pe care i-l adu-
sesem în capitală, ca semnal editorial, proaspăt ieșit de
sub teascurile tipografiei, la o locantă pitorească aflată
în subsolul unei clădiri de pe strada ce leagă Calea Vic-
toriei de Piața Amzei, la Frații Chivu, cârciumă (un fel
de cramă) renumită pe atunci pentru originalitatea ser-
viciilor și a preparatelor picante, totul în duhul arhaic al

Constantin Cubleșan

DACĂ ZICI GHERAN, ZICI REBREANU
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atmosferei de voie bună a veacului trecut, să-i zicem
balcanic, bucureștean. Niculae Gheran fiind însuși un
bucureștean sadea. În acea, învăluitoare în spirt,
agapă, Niculae Gheran ne-a copleșit cu fermecătoarea
lui locvacitate, dominând, se-nțelege, întreaga seară.
(În paranteză vreau să evoc un moment similar când,
tot așa, alături de Sandu Căprariu, i-am dus lui Eugen
Barbu primul exemplar din Caietele Principelui, scos la
Dacia, el invitându-ne, tot boierește, la o cramă, în pro-
ximitatea Bulevardului Kiseleff, nu departe de fostul
sediu al Uniunii Scriitorilor, la un pui la ceaun stropit cu
pelin de Drăgășani, într-o vorbărie de duh, inimitabilă,
a marelui prozator, pe care azi critica literară îl ignoră
cu ranchiunoasă nedreptate!). 

De atunci m-am întâlnit cu Niculae Gheran în nenu-
mărate ocazii, avându-l în atenție tot pe Liviu Rebreanu,
căruia i s-au organizat nenumărate colocvii, simpo-
zioane, festivaluri ș.a., pe tot cuprinsul Ardealului. De
fiecare dată, Niculae Gheran era axul discuțiilor, el adu-
când, de cu sine și alți scriitori din București, prieteni
de-ai săi și admiratori, mărturisiți, ai Rebreanului. Așa,
pe D.R. Popescu, Alexandru Lungu, H. Zalis, Ion Ro-
taru, Alecu Ivan Ghilia și atâția alții (într-o vreme, nelipsit
Ilderim Rebreanu, nepotul de frate al lui Liviu Re-
breanu), alături de cei de prin părțile locului, pe care nu-i
mai numesc, aflându-ne în șederi de pomină la Năsăud,
la Bistrița, la Maieru sau la Aiud ş.a., și în atâtea alte

părți. Despre fiecare din aceste momente ar fi multe de
povestit pentru că în jurul lui Niculae Gheran ne adu-
nam cu toții ca în jurul vreunui alt povestaș, de la vreun
alt Han al Ancuței, în Ardeal de data aceasta, firește,
ascultând poveștile de viață și creație, autentice, despre
Liviu Rebreanu, pe care ni le istorisea editorul acestuia. 

S-a dovedit a fi fost întotdeauna un generos, un om
de omenie, pricină din care mereu s-a văzut păgubaș
în ale execuțiilor financiare. Și, poate, nu numai.

În ce mă privește, îi sunt dator, până peste, pentru
prietenia ce mi-a arătat-o și pentru ajutorul (cu sfatul și
cu cercetările sale) oferit în realizarea cărților mele con-
sacrate lui Liviu Rebreanu. De altfel, cred că nimeni și
niciodată nu va putea evita, scriind despre Liviu Re-
breanu, ediția Gheran, comentată de acesta și de cer-
cetările lui publicate pe unde a aflat găzduire. 

Retras acum (oare se poate retrage vreodată?!) un-
deva pe Valea Prahovei, într-o casă de taină (halal
taină!), Niculae Gheran își deapănă (îşi sărbătorește)
cei 90 de ani ai săi, ani de mare efervescență literară,
înconjurat (cu gândul și cu sufletul) de prietenii săi sta-
tornici. Nici nu e nevoie de mai mult. Gloria (oficială,
oficializată) vine, oricum, ceva mai târziu. Așa că nu-mi
rămâne acum decât să-i urez încă mulți ani de viață
rodnică și iubitoare de viață, alături de cei care îl
prețuiesc (l-au prețuit) cu adevărat. 

La mulți ani și multă sănătate, Niculae Gheran!

Mihai Neagu Basarab

PE URMELE LUI NICULAE GHERAN

Născut de Sfânta Paraschiva, Niculae Gheran a fost
hărăzit cu noroc românesc, adică așa cum ți-l faci sin-
gur. Numeroasele sale volume de memorii îi transpa-
rentizează întreaga viață, începând din copilăria școlară
petrecută în zona Oborului bucureștean, unde l-a avut
profesor de franceză pe tatăl prietenului său de joacă,
actualul academician prof. dr. Valentin Beliș, ai cărui
90  de ani îi vom sărbători la primăvară. 

Mărturisesc că sunt oarecum dezamăgit că-și păs-
trează numele de botez, Paraschiv, virginal pentru ju-
decata din urmă, știind că sfinții, fiind cei mai desăvârșiți

oameni, trebuie cinstiți când se ivește ocazia, fapt răs-
plătit cu prisosință de Cel de Sus în momente cheie. 

După această introducere, pot să încep ca-n vremu-
rile mai bune: l-am cunoscut pe Niculae Gheran cu mai
bine de o jumătate de secol în urmă, când am debutat
în colecția „Luceafărul” a Editurii pentru Literatură. După
ce Manolescu publicase în vara lui 1968 celebra sa an-
tologie de poezie românească în 2 volume ale colecției
„Biblioteca pentru toți”, conținând poezii de Aron Cotruș,
Horia Stamatu și Radu Gyr, în dauna absenților Jebe-
leanu, Maria Banuș și Veronica Porumbacu (dac-am în-
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curcat vreun nume, confuzii de valoare în respectivele
enumerări nu sunt), protectorul și prietenul meu Ion
Bănuță, directorul editurii respective, a fost dat afară
(motivul real: făcea parte din vechea gardă de ilegaliști,
mai bătrâni decât Ceaușescu și acesta voia să lucreze
cu oameni făcuți sau, cum se zicea în epocă, formați de
el însuși). În situația respectivă, girantul directoratului
s-a gândit să mă plătească sistem ediția a II-a, la tiraj,
urmând să primesc pentru carte mai puțin decât
prefațatorul Florian Potra. Iar n-aș mai fi putut să-mi
cumpăr bicicletă!... În pragul disperării, nu-ndrăzneam,
din modestie, pe culmile ei, lăsând locul celor mai
pricepuți, m-am dus la unchiul meu bun Titus Cojocaru,
care la vremea respectivă ocupa fotoliul confortabil de
secretar general al Comitetului pentru Cultură și Artă,
forul administrativ de care țineau editurile. Unchiul Titus,
Dumnezeu să-l ierte, mi-a spus:

– Măi Mihai, eu pot să te-ajut, dar îmi convine să fac
două fapte bune în același timp. Mergem la colegul și
prietenul meu Niculae Gheran, care este consilierul mi-
nistrului în funcțiune Pompiliu Macovei, iar el va rezolva
problema, rămânându-mi recunoscător că l-am ajutat
să facă o faptă bună. Nu te mira, așa e Gheran: cea mai
mare bucurie pentru el e să facă fapte bune. O să tră-
iască o sută de ani. 

Și astfel l-am cunoscut pe Niculae Gheran cu care,
normal, deși eram ceva mai tânăr, am rămas prieten
până în prezent și desigur și cu perspective luminoase
pentru viitor. Ca scriitori, am rămas, de asemenea, prie-
teni, scriind cu plăcere de bine unul despre celălalt,
convinși amândoi că nu facem în acest fel vreun sacri-
legiu. Îmi amintesc că prin el, la începutul anului 1990,
am devenit colaborator la o importantă revistă ameri-
cană în limba română. N-am cunoscut pe nimeni care
să se bucure atunci când ajută pe cineva, mai mult
decât Gheran. Avea câteva însușiri de caracter comune
cu Petre Țuțea, probabil și pentru că erau amândoi
născuți în zodia Balanței, inclusiv rătăciri de stânga în
prima tinerețe. Neîntâlnindu-l pe Nae Ionescu, Gheran
s-a eliberat cu întârziere din ghearele ideologiei elibe-
ratoare, ocupându-se de opera lui Liviu Rebreanu
într-un mod care nimicește orice tentativă de imitație
neanglo-saxonă. Am crezut că-l impresionez adu-
cându-i de la Biblioteca Română din Freiburg, cu câțiva
ani în urmă, fotocopia unei scrisori a lui Rebreanu. Am
rămas dezamăgit: i-o adusese înaintea mea Gh. Buzatu
cu vreo 10 ani în urmă și era deja publicată prin volumul
XV sau cam așa ceva. 

La un moment dat, s-a ocupat la o editură postde-
cembristă de traducerea integrală a operelor unui idol
al copilăriei noastre, între Jules Verne și Alexandre
Dumas, anume neamțul Karl May, părintele lui Winne-
tou și autorul unor faimoase aventuri în Kurdistan și în
Sahara, între alte zeci de volume. I-am procurat din
Germania cu bucurie, ca să fiu la înălțimea solicitatoru-
lui, cele câteva volume care-i lipseau în România.

În memoriile sale, Gheran îmi face onoarea de a mă
pomeni în câteva rânduri. De fiecare dată, m-a consul-
tat în prealabil, din probitate de memorialist, ca să-i con-
firm că-și amintește exact. Și de fiecare dată își amintea

mai frumos decât fusese. Acum mărturisesc că, întrucât
mi-a convenit modificarea (altminteri discretă) a aminti-
rilor sale, nu l-am corectat. De fapt, la mijloc trebuie să
fie și influența lui Rebreanu. Nu poți să te ocupi mai mult
de 60 de ani cu opera unui foarte mare romancier, fără
să devii influențat de acesta, când scrii chiar și numai
din partea ta. Departe de mine ideea că metoda cea
mai bună de a deveni un bun prozator este să te ocupi
60 de ani de întocmirea unei ediții critice complete a
operei unui mare prozator. Se pare însă că scriitura lui
Gheran a dobândit o boare de Rebreanu, din punct de
vedere spiritual, Gheran fiind ca și înfiat de Rebreanu. 

Decât să reiau vreun fragment din scrierile lui Nicu-
lae Gheran, care m-au bucurat în mod deosebit când
le-am citit, prefer să reiau din cartea mea despre vinuri
un mic fragment din amintirile încă inedite ale sărbăto-
ritului nostru de astăzi. Acum vreo 50 de ani, Gheran
întreprinde un voiaj în care are posibilitatea, pe care n-o
ratează, să-și facă și o aprovizionare c-un vin bun, na-
tural, de la sursă. Încearcă în podgorie vreo 3-4 sorturi
și se fixează la cel cu care a avut impresia că
se-nțelegea mai bine. Cu o canistră de 10 litri în portba-
gaj, se-ntoarce acasă. Gustă iar vinul ales, i se pare
poșircă, înjură în gând podgoreanul care i-a schimbat
vinul bun ales de el cu unul prost și desigur că și mult
mai ieftin decât îl plătise, duce canistra cu vin în boxă
și uită întâmplarea. După mai multe luni, cu niște prie-
teni, într-o seară beau mai multe sticle de vin și ajung
cu toții la concluzia că ar mai bea, dar nu au ce. În acel
moment, Gheran își amintește de vinul schimbat cu
poșircă de podgoreanul necinstit și relatează prietenilor
cele petrecute cu luni în urmă. Prietenii sunt dispuși să
bea orice și gazda aduce canistra de la subsol. Minune!
De data asta, în pahare se afla vinul pe care îl alesese
Gheran la vie. Unul din invitați, cu mai multă experiență
de viață trăită din plin, le-a explicat celorlalți că vinul
transportat sute de kilometri pe șosele românești are
nevoie de câteva săptămâni ca să-și revină la calitatea
lui cunoscută. Transportul îi deteriorează temporar
însușirile organoleptice, vinul având o noblețe destul de
pretențioasă. 

După decembrie 1989, complotiștii în frunte cu
Iliescu au avut impresia că, dacă după victorie măresc
gașca se diluează trădarea comunismului pe cap de
complotist și-au căutat persoane de încredere pentru
posturile de răspundere mai numeroase decât numărul
complotiștilor. Prin acest mecanism a accedat la putere
Adrian Severin, de pildă. Iliescu, fost subaltern al lui
Gheran la începutul lui decembrie 1989 în Centrala Edi-
turilor, l-a invitat pe Gheran la ciolan, iar Gheran a refu-
zat pe baza unei intuiții pe care sper să nu mor până
nu-i voi înțelege modul în care i-a apărut în minte. E de
mirare cum omul cu lentile roz, pentru care aproape
totul pare mai frumos decât este în realitate, a văzut
exact, în momentul crucial. Cei mai pricepuți gerontologi
afirmă că secretul ajungerii la o vârstă înaintată este să
nu fii prost, să vezi realitatea mai frumoasă decât este,
să nu invidiezi, să nu fie nevoie să te străduiești să nu
abuzezi de mustrări de conștiință și, desigur, să nu te
naști beteag sau predispus la beteșuguri. Puțini oameni
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posedă arta de a-și converti inteligența în fericire. Nicu-
lae Gheran ar putea fi un exemplu, dacă o atât de sub-
tilă convertire, pe care, personal, n-am mai văzut-o
decât la Mihai Șora, ar fi molipsitoare. În acest domeniu,
fiecare lucrează, fără model uman accesibil, după
posibilitățile uneltelor sale spiritual-afective. Fericirea
construită din înțelepciune ne prelungește viața, o viață
de cea mai bună calitate. Acesta e mecanismul de
funcționare al tuturor sfinților, câtă vreme au fost vii. Uti-
lizând cu plăcere și alte surse de acces la fericire, în
afară de înțelepciune, Niculae Gheran a ratat șansa de
a deveni cândva sfânt în calendarul ortodox, dar acest
meritat neajuns ni se va-ntâmpla, să sperăm, majorității
românilor. Principalul inconvenient al sfințeniei este că
ai parte, de regulă, de o moarte îngrozitoare, pe care în
mod sigur nu o meriți, cu oricâtă bucurie ai accepta-o. 

Dar am cunoscut și înverșunați, pe care nu pot să-i
consider prieteni, care-mi reproșează amintiri
înrăutățite, cu un venin care, unora dintre ei, le

prelungește, de asemenea, viața. Fac mențiunea, ca să
nu mă pun și mai rău cu aceștia și cu speranța că și o
anumită naivitate mai subtilă poate prelungi o viață lip-
sită de prejudicii dureroase. 

Pentru mine, în clasamentul oamenilor, după sfinți,
pe locul doi urmează centenarii. Cine a împlinit o sută
de ani, în mintea mea rudimentară e deasupra lui Na-
poleon, Shakespeare și Pasteur. 

Să-l felicităm deci pe sărbătoritul de astăzi, cu oca-
zia împlinirii vârstei de 90 de ani, cu speranța că oricine
intră cât de cât în bătaia privirii sale poate beneficia și
el, prin elanul de voie bună al patriarhului, de o discretă
prelungire frumoasă de viață. Iertați-ne, domnule Ghe-
ran, că nu putem exclude cel mai naiv interes din cea
mai dezinteresată prietenie, în vremurile tulburi pe care
neocomuniștii ni le impun prin acest glasnost fără pe-
restroikă! 

La mulți ani! 

Mircea Braga

O ADNOTARE (POATE!) PREA SIMPLĂ

Mă întreb, de câtva timp, ce aș putea să-i spun, să-i
mărturisesc, de fapt, la împlinirea unei vârste care,
poate (poate?), și-a mai pus amprenta asupra corpului,
nu și asupra spiritului său. Și folosesc oscilantul „poate”,
fiindcă nu-mi aduc aminte să fi fost mai mult decât două
clipe în care am stat față în față. Am mai schimbat noi
niște misive, am mai folosit telefonul, ne-am abandonat
și spațiului virtual, dar ne-am înțeles – și, poate (!), cel
mai bine – urmărindu-ne paginile (multe, puține) tipă-
rite.

M-am simțit, de fiecare dată în prezența unui prieten:
fără umbre și, mai ales, fără jena unei întrebări, pentru
a nu mai vorbi de confesiuni – cum să le zic? – „la
obiect”, adică pe pragul actualității. Amândoi fără re-
zerve, eu, mai sobru, ca orice ardelean, el, cu o ironie
percutantă, nu o dată vecină cu sarcasmul. Din păcate,
nici sobrietatea, nici pamfletul nu vindecă, din moment
ce altora le lipsește organul de recepție și, apoi, dată
fiind starea de normalitate, ajunsă parcă, azi, la deplină
lichefiere.

Cu ani în urmă, când am editat, după manuscris,
scrierea „de sertar” a lui Oscar Lemnaru, Romanul
generației, mi-a reproșat că am adus la nivelul vorbirii
curente câteva grafieri aparte în plan lexical: le consi-
dera ca intenționate și, în consecință, cu funcție stilis-
tică. Mi-am dat seama repede că avea dreptate, dar
lucrul era consumat! Putea fi, aici, în cauză, și acel strat
al rigorii cu care a acoperit „integrala” Rebreanu, strat
lovit, într-o parte, de constrângerile cenzurii (regretă și
astăzi că romanul Gorila a fost „câștigat” fără dedicația
„politică” din ediția princeps), iar, dintr-o altă parte, de
timpul scurtat prin obligațiile funcțiilor/profesiunii, pentru
a nu mai menționa și imprevizibilitatea planificărilor edi-
toriale. Puțini, foarte puțini mai sunt cei care știu, în zi-
lele noastre, ce se află în spatele sintagmei „ediție
critică”. Uneori, cum este și în acest caz, „produsul” as-
cunde renunțări după renunțări și, până la urmă, o viață;
am putea spune că, (poate!), chiar două, una a scriito-
rului, aflat, de-abia acum, la întâlnirea cu întregul său
(dacă uităm și de inepuizabila sa corespondență), și o
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a doua, a arhitectului care s-a oferit pe sine altuia.
Inițial, și-a dorit o altă arhitectură, una în materialul

epicii; dar mă întreb, imaginându-mi-l în fața tumorilor
realului de ieri, operând cu inflexibilitate și precizie, aju-
tat de instrumentele unui temperament inflexibil, care
nu acceptă jumătățile de măsură, ale unei priviri lucide
și tăioase, cu predilecție pentru reacția sarcastică, în
care umorul e doar o inițială a pamfletului, ce fel de
proză ar fi putut publica în vremurile de tristă amintire?
A ieșit la rampă, în acest fel, după ’89, iar „depoziția” sa
însumează deja sute de pagini. Procesul nu este nici

simplu, nici scutit de ingerințe, cu atât mai mult cu cât
instanța se află și se va mai afla încă în deliberare, fiind-
că imaginile sunt mult prea aproape de privirea noas-
tră.

Iar acum, la cei nouăzeci de ani de viață pe care Ni-
culae Gheran (fiindcă despre el a fost vorba) îi lasă în
urmă, nu pot decât să-i mulțumesc (în nume personal)
pentru tot ceea ce a făcut, face și va face pentru cultura
română: e un drum căruia îi doresc un orizont cât mai
îndepărtat, dar pe care îl pot însoți cu gânduri mereu
bune și cu o caldă îmbrățișare.

Vartan Arachelian

LA O ANIVERSARE:
DOMNUL GHERAN NU RĂSPUNDE 

LA 112

Sărbătoritul nostru e de multă vreme o instituție
națională! Ca acelea pe care le au marile culturi. O
construcție imposibilă pentru pigmei; ăștia n-au timp,
n-au har, fese tari sau perseverență în idee. Aproape
jumătate de secol a dat Domnul Gheran din viața sa
editării și interpretării operei lui Liviu Rebreanu. Plus
toate acareturile proprietății acestuia. Îmbrăcând un pro-
lific romancier în haine de gală obligatorii pildelor nobile,
Niculae Gheran a ajuns să știe tot chiar despre natura
umană. Muncă de salahor, răsplată de proletar intelec-
tual. 

După ce și-a făcut ucenicia în descifrarea și redefi-
nirea acestei personalități exponențiale a neamului său,
Niculae Gheran avea să-și folosească  expertiza pe
„oameni și javre”: „Eliberat din acribia textologică, dic-
tată de rigorile ediţiei critice, mi-am lăsat peniţa să alu-
nece şi de capul ei, să se răsfeţe independent de
vestimentaţia sobră a vechilor slove.“ Astfel se va
îmbogăți memorialistica românească cu seria de vo-
lume pe care le-a numit Arta de a fi păgubaș.  

De un sfert de mileniu, de la Revoluția Franceză,
pendulul istoriei are un curs scurt: de la Revoluție la
Restaurație. Și viceversa. Ce-o mai pune Ăl de Sus,
între tur și retur, e o garnitură asezonată locului și ano-
timpului. Abia se dusese acel decembrie ’89, și aveam
să-l găsim în Piața Dorobanți. La șuetă cu Mircea Ră-
ceanu. Îl știa și pe el, ca și pe tatăl său. Pe cine nu știa
Gheran în lumea bună (și nebună) a Bucureștiului! Abia
scăpat de condamnarea la moarte, prin lichidarea co-
manditarului, fostul diplomat avea să-i ofere primul și
singurul interviu de care aveam știință. Răceanu „era
convins că România va intra pe un alt făgaş, că, în sfâr-
şit, ne întoarcem în Europa…” Numai că starea socială
a optimistului era în contrasens cu predicția sa. Dacă
„vechiul regim” făcuse, în amurgul său, dintr-un diplo-
mat nu doar un ocnaş, ci chiar un condamnat la moarte,
„astăzi, la indicaţia cui? fostul deţinut este osândit să
şomeze. Toate acestea în condițiile în care vechii an-
chetatori și judecători continuă să-și mențină gradele,
căci – ni se spune – din primele clipe ale Revoluției, ei
au trecut de partea ei. Cu ce sunt însă vinovați cei care,
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înaintea lor, s -au aflat de cealaltă parte a baricadei? În
prezent, piesele aflate pe aceeași tablă de șah par să
fie toate de aceeași culoare. Numărul lor este același,
numai că nu știi ale cui sunt, cine cu cine joacă sau,
dacă păstrezi în minte cu exactitate amplasamentul
părților aflate în joc, cum poți dovedi incorectitudinea
adversarului care se folosește de propriile tale piese,
declarându-se victorios?!” Gheran va depăși starea de
perplexitate când va afla că Răceanu fusese scos din
celula de condamnat la moarte abia după ce închisorile
ajunseseră goale. Întârzierea eliberării dădea răgaz
„mașiniștilor” să deretice camerele de anchetă, iar an-
chetatorilor să-și redistribuie rolurile în noul/vechiul stat
de drepți/de drept. Premiera schimbării la față? Proce-
sul soților Ceaușescu. În subsolurile Justiției se punea
la dospit morbul restaurației… 

Tot atunci se ițea spre cei ce aveau ochi să vadă și
urechi refractare la litanii mincinoase un alt adevăr al
revoluțiilor: un om eliberat nu devine automat și un om
liber! Niculae Gheran avea să verifice această axiomă
în vasta sa panoplie cu „oameni și javre”. Un loc special
îl va acorda „intelectualilor”.  

„Ce s-o înţelege prin «intelectualitate» şi prin «oa-
meni de cultură», Maica Domnului! Nu de alta, dar,
după numărul de doctori şi licenţiaţi de care dispunem
în toate domeniile vieţii păstorite de partidele aflate pe
eşichierul politic, s-ar putea spune c-avem prea mulţi
diplomaţi pe metrul pătrat. Puşi pe cântarul competenţei
profesionale, nu ştii însă întotdeauna care-i general ori
sergent major cu lampas pe iţari. (…) Fără a-i diminua
rosturile, să nu ne închipuim că politica e străină de obi-
ceiuri păstoreşti. Adesea, pe scenele ei, întâlnim
aceeaşi distribuţie, din care nu lipsesc nici ciobani, di-
tamai barosani, boieri mari, pe post de măgari, şi câini
ca Pristanda, să apere banda. În existenţa lor diurnă,
rar să găseşti pe vreunul cu dorul unui concert simfonic,
plăcerea de a citi o carte ori de a vedea vreo piesă de
teatru. Cândva, amatori de barbut, se simţeau bine zor-
năind babaroasele. Acum poate doar la plajă, pe-o
coastă azurie, să mai simtă bucuria zarurilor. (…) Anal-

fabeţii, care până deunăzi ţineau creionul după ureche,
au ştiut la ce uşi să bată, să sară peste osârdia liceului,
fiind astăzi studenţi, ca mâine diplomaţi. Ce contează
că la un interviu, un primar descurcăreţ n-a ştiut să con-
juge verbul «a fi»? Verbul auxiliar la modă este «a
avea». La urma urmei, de ce să fii, dacă nu ai? (…) As-
cultam deunăzi la televizor pe unul dintre marii noştri
miliardari din mafia tranziţiei de la epoca de aur la cea
de arginţi şi tinichea, de la economia dirijată la cea de
piaţă (adesea şi de garagaţă), de la nemulţumiri poli-
tico-sociale, la faliment economic. Prost nu era defel:
minte brici… Se vedea de la o poştă că nu i-a lipsit ni-
ciodată doxa, că nu-i doar inteligent, ci priceput în do-
meniul său profesional, cu mii de angajaţi. În treacăt,
menţiona că demult, foarte demult, a lucrat vreo cinci
ani în Securitate, dar că, din pricini de dosar, l-au înde-
părtat, aşa c-a fost nevoit să lucreze în... comerţul ex-
terior. Mă aşteptasem să fi spus la «Aprozar», sau în
cooperaţie, nicidecum în relaţii comerciale cu străinăta-
tea. Raporturi păstrate până în prezent. Desigur, n-am
dreptul să pun la îndoială corectitudinea profesională a
omului amintit şi nici modul în care şi-a încropit averea,
numai că mă înspăimântă multiplicarea aceluiaşi caz,
ştiind că şi alţi miliardari de top au lucrat «acoperiţi» (să
nu răcească, să facă gripă) în reţeaua agenţiilor comer-
ciale din străinătate şi nu numai. Cum au predat, când
au predat, dacă au predat? Dumnezeu ştie.”

Să nu se fi întâmplat nici măcar un cataclism în de-
cembrie 1989, maestre Gheran!? Adică de la Coana
Leana la Tanti Veorica, geaba ne ostenisem să trecem
pârleazu’, că tot aia-i?! Altfel zis, mai academic, istoria
tranziției noastre nu e una de succes, ci una de belea?
Ceea ce trăim azi, după treizeci de ani, nu e un vis urât,
ci cruda tranziție. Nu-l căutați la 112. La numărul ăsta
răspunde doctorul care a garantat ca sănătoasă gaza-
rea manifestanților care refuză să trăiască în coșmar.
Niculae Gheran nu răspunde la telefon, răspunde doar
prin cărțile sale. Acolo dă seama de starea națiunii…

LA MULȚI ANI, MAESTRE!

În curtea casei de la Breaza, cu C. Stănescu 
şi Rodica Lăzărescu, 14 octombrie 2017 
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Era într-o vară, cea a anului 2008. Lucram de vreo
patru ani, împreună cu Niculae Gheran, la volumul Liviu
Rebreanu prin el însuşi, carte care a apărut ulterior la
Editura Academiei Române (reeditată în 2018 de Casa
Cărţii de Ştiinţă). Colaborarea cu Niculae Gheran a fost
pentru mine o experienţă unică. Până atunci, am mai
dat câte o mână de ajutor, cât biata am putut, la finali-
zarea ultimelor volume din seria de Opere ale ediţiei cri-
tice, dar contribuţia mea nu a fost una semnificativă,
fiind mai mult o intrare în atmosferă. Cartea la care lu-
cram împreună se năştea greu, mai cu seamă că por-
neam de la concepţii total opuse. Eu vedeam în dialogul
postum cu Liviu Rebreanu posibilitatea de a dovedi că
romancierul poate să fie considerat un om al timpului
nostru, că poate să răspundă întrebărilor de mare inte-
res ale lumii de azi, sprijinindu-mă în exces pe teoria lo-
vinesciană a revizuirilor şi a mutaţiei valorilor estetice şi
trecând într-un plan secund aspectele legate de evoluţia
scrisului, de contextul epocii, de cronologii etc. N. Ghe-
ran, care a avut şi ideea volumului, dimpotrivă, voia ca
tomul să respecte cu rigurozitate regulile unei lucrări de
istorie literară, să poată fi consultat oricând de elevi, stu-
denţi, cercetători. Pornind astfel la lucru, stările de în-
cordare erau inevitabile, ca să mă exprim elegant. Cine
crede că vreo patru ani am defilat senini şi cu voie bună,
precum doi stahanovişti ai literaturii, spre produsul final,
se înşală amarnic. Multitudinea de epistole pe care
le-am schimbat stau mărturie în acest sens (conserva-
tori, am ajuns mai greu la mesaje electronice!). Iată o
mostră dintr-o scrisoare primită: „Că nu se poate pleca
la furat cu tine, ştiam demult. Pe tine te-ar prinde poliţia
înainte de a ieşi din casă la treabă. Numai că eu – mo-
tivat – te credeam mai european decât mine, crescut la
umbra Fanarului. În realitate, eşti get-beget ardelean,
produs al unei îndelungate stăpâniri, care, trecând
peste strămoşii tăi în hoarde, s-a occidentalizat mai re-
pede.” Şi era doar introducerea! Urma erupţia, la obiect,
precum revărsarea lavei peste Pompei sau, cum ar
spune nea-mul meu de iobagi (dacă tot a făcut aluzia!),
ca o viitură. Evident, răspunsurile mele nu puteau să fie

la fel, din mai multe motive. În primul rând, Niculae Ghe-
ran este un epistolier fără egal şi, spun fără să exage-
rez, aproape fiecare scrisoare a lui este o capodoperă.
Nu puteam să intru într-o competiţie în care aş fi fost în-
frânt înainte de a pune mâna pe pix. Apoi, eu fiind un
bătrân mai tânăr decât Gheran cu 20 de ani, crescut
într-o casă de învăţători ardeleni care, mai cu binele,
mai cu răul, m-au învăţat ce este respectul pentru cei
mai în vârstă, nu îmi puteam permite ieşiri mai îndrăz-
neţe şi nici nu îmi doream. Răspundeam, tot la obiect,
făcând apel la raţiune şi la un demers didactic, precum
celălalt mare ardelean, Marius Chicoş Rostogan. Asta
nu înseamnă că nu mă munceau revolte şi nedumeriri.
Mă întrebam adesea de ce nu scrie singur cartea, pen-
tru că ar fi mai simplu pentru el şi s-ar isprăvi mai re-
pede. La rândul său, Gheran mi-a spus, nu o dată, că
îşi vede de treabă şi mă lasă singur. Din fericire, supă-
rările se aplanau repede, tot graţie lui. Liviu Rebreanu
prin el însuşi, forma tipărită, îmbină până la urmă în
mod fericit cele două concepţii care păreau la început
ireconciliabile. Nu mică mi-a fost mirarea, spre sfârşitul
travaliului (luaţi termenul în senul în care vă convine!),
să primesc un telefon într-o noapte, la ore mici, iar de
la celălalt capăt al firului (era cu sârmă!), N. Gheran
să-mi spună: „Andrei, ştii că este o carte bună?!” Ştiam,
chiar înainte de a se însera... 

Era aşadar în vara lui 2008. Volumul era gata şi tre-
buia să facem corectura pentru „bunul de tipar”, după
alte nesfârşite corecturi. Pentru asta, m-am dus pe
Valea Prahovei, la „moşia” lui Niculae Gheran de la
Breaza. Vreme de vreo trei zile am lucrat relaxat, cu
sentimentul că am ajuns la mal. Ne-am permis să şi
gătim artistic. Îmi amintesc, într-o dimineaţă mi-a spus
că mergem în oraş să cumpărăm câteva roşii, să gă-
tească o supă. Eu, speriat, nu de faptul că va găti o
supă de roşii, ci de acela că va trebui mâncată, i-am
propus să gătesc eu o zamă de păstăi ardelenească,
cu rântaş, slănină şi smântână, de care mâncau ţăranii
în câmp, după o jumătate de zi de coasă. S-a împotrivit,
pe motiv că nu dă bine la sănătate, ceea ce ar putea să

Andrei Moldovan

ERA ÎNTR-O VARĂ...
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fie şi adevărat, dar a cedat, consolându-se că se întâm-
plă o singură dată. Pentru că am gătit o oală mare, a
mai rămas şi după plecarea mea, iar zama de păstăi se
face şi mai bună dacă stă două-trei zile. Trebuie să re-
cunoască, m-a sunat să îmi spună cât este de bună.
Am trecut pe mâncăruri ardeleneşti, revoltător de bune,
cu tocăniţe şi mămăligă. Eu gătesc de puţine ori, ne-
vastă-mea fiind o bună gospodină (sper să citească
acest text!), ceea ce înseamnă că nu mă prea lasă la
bucătărie, dar, când se întâmplă, îmi ies adevărate ca-
podopere. Niculae Gheran ar putea fi unul dintre mar-
torii apărării, dacă voi fi acuzat de lipsă de modestie.

În sfârşit, în acele zile de vară, am finalizat ultima
corectură a volumului. Nu mică mi-a fost surpriza să-l
aud pe Niculae Gheran că spune, fără urmă de glumă:
„Andrei, vezi, abia acum ştim cu adevărat cum ar trebui
să arate cartea. Ar trebui să o luăm de la capăt.” Am
simţit că mă topesc. Asta pentru că, dacă ar fi dat startul
unui nou început, nu aş fi avut tăria să mă împotrivesc,
chiar dacă mă simţeam secătuit şi mă bucuram de tre-
cerea liniei de sosire. Cum să poţi justifica o astfel de
împotrivire în faţa unui om care a muncit patru decenii
ca să dea ediţia critică a operei complete a lui Liviu Re-
breanu, lucrare monumentală, ce-i drept. Şi a făcut-o
fără să alerge după onoruri şi recompense. Nici nu le-a
prea avut, ce-i drept, dar asta este o altă trăsătură dis-
tinctivă a celor care sunt în fruntea poporului mioritic. În
sfârşit, nu a mai dat startul, dar volumul rămâne încă
unicat în cultura română, un dialog postum cu un scriitor
clasic, care răspunde întrebărilor de acum cu textele lui

de altădată, de natură să acopere aspectele biografice,
cele ale creaţiei, ale literaturii sale şi ale altora, precum
şi marile probleme ale lumii de ieri şi de azi.    

Am fost întrebat, nu o dată, cum este să lucrezi cu
Niculae Gheran. Nu am spus niciodată că este frumos,
uşor sau minunat. Zama de păstăi mâncată la Breaza
cred că a fost atât de bună pentru că era după vreo
patru ani de tras la coasă. Colaborarea cu mereu tână-
rul Niculae Gheran nu a fost nici simplă şi nici uşoară,
dar totul a meritat pe deplin! În primul rând, am mai
spus-o, a fost o experienţă care, pentru mine, a echiva-
lat cu absolvirea unui curs de textologie, disciplină care
nu se studiază la niciuna dintre facultăţile noastre de li-
tere. Apoi, mi-a consolidat o disciplină a muncii fără de
care, mi-am dat seama, nu depăşeşti nivelul unui dile-
tantism, fie el şi unul bine coafat. După experienţa co-
laborării cu N. Gheran m-am simţit şi mă simt mai
stăpân pe ceea ce fac. 

M-a uimit un lucru pe care nu i l-am mărturisit până
acum lui Niculae Gheran. Stând şi cugetând (ardelenii
mai şi cugetă uneori, nu doar stau precum în cunoscuta
anecdotă!), mi-am dat seama că a ştiut încă de la înce-
putul colaborării noastre cu cine lucrează, a ştiut foarte
bine ce vârtejuri se amestecă în capul meu, a ştiut unde
mă va aduce şi, mai ales, cum. Nu am nicio îndoială în
acest sens. O spune un om care şi-a câştigat pâinea
cea de toate zilele la o catedră, comunicând cu multe
generaţii de tineri în formare. Niculae Gheran ar putea
umili orice profesor.

Alexandru Câțcăuan

Domnului NICULAE GHERAN,
Distinsului rebrenolog (și nu repet înaltele epitete și

cuvinte de onoare cu care este gratulat în paginile ală-
turate).

Onoarea îi revine în integralitate. Și demnitatea. Ni-
culae Gheran a adus cea mai mare onoare județului
Bistrița-Năsăud edificând pentru literatura și cultura ro-
mână un monument din litere nemuritoare sub forma
unei statui de aur care îmbrățișează o Operă Eternă,
OPERE COMPLETE LIVIU REBREANU (editate între
1968-2008).

Dincolo de toate aceste fapte realizate cu sacrificii,
am fost onorat începând din 1996 de prezența lui Nicu-
lae Gheran la Bistrița, Târlișua, Năsăud, Maieru, Pri-
slop, Dobric – revenire pe aceste meleaguri după 20 de
ani de absență –, la Saloanele Liviu Rebreanu organi-
zate pe întinderile Someșului Mare și Rodnei din 1983
până astăzi.

De 14 octombrie 2019, nu îi urez La Mulți Ani – știu
că nu agrează urarea în această formă –, ci multă să-
nătate și dragoste de viață. Știu, de asemenea, că nu a
încheiat paginile nesfârșite pe care lucrează dimineața
și seara și noaptea. Ajuns la vârsta când somnul dacă
nu te vizitează nu mai contează nici cât un bob de
muștar, îl văd și acum treaz, veșnic bine dispus și radios
și așezat pe vorbe de duh cum rar – ce vorbă! – cum
până la el nu am mai întâlnit.

Cu prietenie și deosebit respect,

Cu Corneliu Lupeş
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Doina Cherecheş

LA MULȚI ANI!
Cine nu l˗a cunoscut pe domnul Niculae Gheran s˗ar

putea să nu fi râs niciodată cu poftă. Mie mi˗a hărăzit
destinul această șansă. Am acasă două diplome sem-
nate de domnia sa în calitate de președinte al juriului la
Saloanele Liviu Rebreanu, însă cea mai autentică sem-
nătură este aceea pe care mi˗a lăsat˗o în suflet. „Aveți
vitiligo”, am spus eu, privindu-i petele albe de pe dosul
mâinilor. „Da, pentru că am râs în viața asta până mi˗a
ieșit prin piele”. Și, într-adevăr, se părea că acele pete
nu erau altceva decât iradierile la suprafață ale unui su-
flet cald și bun. Am râs și noi, cititorii, de multe ori, par-
curgând Arta de a fi păgubaș sau, dimpotrivă, am căzut
pe gânduri, urmărind acribia unui spirit metodic și meti-
culos atunci când o ia pe urmele lui L. Rebreanu, mereu
curios, tânăr și neobosit în a desluși tainele unei mari
creații literare.  

La mulți ani și nu numai, stimate domnule Niculae
Gheran! 

Ionel Popa

VIVAT!
Să ne trăieşti, Maestre!
Printr-o muncă de o viaţă, cu abnegaţie şi sacrificii,

Nicolae Gheran a dăruit patrimoniului neamului inte-
grala critică a OPEREI romancierului Liviu Rebreanu.
Ediţia e întregită cu alte volume indispensabile pentru
citirea operei rebreniene în adevărul şi profunzimea ei:
Liviu Rebreanu prin el însuşi, o antologie din publicistica
literară a autorului lui Ion, pusă sub genericul „poietca

şi poetica romanului”; Intime (corespondenţă dintre
Liviu şi soţia Fanny); vol.1 din Scrisori către Liviu Re-
breanu (literele A-B); prima ediţie a Jurnalului şi un
volum din Caietele lui Rebreanu. Dăruit cu totul OMU-
LUI Rebreanu, nepreţuitul Nicolae Gheran a scris şi
două volume din biografia autorului romanului Pădurea
spânzuraţilor: Tânărul Liviu Rebreanu şi Rebreanu,
amiaza unei vieţi. Nu trebuie uitate cele două tomuri
masive numite Rebreniana (mărturisiri, scrisori, memo-
rii, articole) care reconstituie odiseea editării OPEREI
lui Liviu Rebreanu.

Dar Domnia Sa nu este numai exegetul şi editorul
de excepţie (calitate pentru care îl pun alături de Per-
pessicius, editorul lui Mihai Eminescu) al operei celui
care a scris Răscoala, ci şi om al cetăţii. Dovadă masi-
vul tom de publicistică Ex-temporale, care, dincolo de
problematica şi atitudinea civică faţă de contemporanei-
tate şi oamenii ei, îi dezvăluie talentul de prozator pe
care l-a amânat de la fructificarea într-o operă prozas-
tică. Spre norocul şi bucuria noastră,până la urmă s-a
întâmplat şi acest lucru şi ne-a dăruit cele patru volume
din Arta de a fi păgubaş. Cartea este o şugubeaţă
proză, gen picaresc şi încă ceva în plus. Niculae Ghe-
ran se dovedeşte un excelent şi savuros povestitor, un
portretist de marcă, un moralist cu un puternic şi precis
spirit de observaţie şi simţ al realităţii, un iubitor al ade-
vărului. Toate aceste însuşiri se manifestă prin mânui-
rea cu dibăcie a unei limbi bogate, vioaie, de un farmec
propriu şi print-un evantai de procedee stilistice şi reto-
rice de mare expresivitate şi frumuseţe. 

Cuvintele se dovedesc neputincioase în a-mi ex-
prima preţuirea şi iubirea faţă de cel care m-a numit
„Navigator pe corabia Rebreanu”.

Glorie Învingătorului în cursa de Maraton!
Mediaş, 2019

De la stânga, Virgil Rațiu, Niculae Gheran, Ilderim Rebreanu, 
Andrei Moldovan
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Marele clasicist, profesorul universitar doctor Traian
Diaconescu (specialist de renume mondial în limbile și
literaturile greacă și latină, istoric literar, traducător și
poet de aleasă stirpe) este un oltean atipic – și un
român perfect. S-a născut în Bălceștii de Vâlcea (în Ol-
tenia de sub munte), a urmat școlile preuniversitare în
diverse locuri din țară – Bălcești, Capitală, Balș, după
cum îl purta (ne)norocul pe coblițarul tată – şi și-a în-
cheiat studiile universitare la Facultatea de Filologie din
București, Secția Limbi Clasice, în anul 1963, cu rezul-
tate strălucite. Putea să rămână asistent la catedră, dar
magistrul său l-a trimis la Iași, spunându-i că, acolo, în
perspectivă apropiată, pentru continuitate, studiul lim-
bilor clasice are nevoie de forțe noi. Astfel, a mers la
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, unde a urcat cu
sârg, fără grabă (senin, ca un antic!) toate treptele ca-
rierei universitare, devenind unul dintre cei mai reputați
(și căutați) magiștri pentru doctoratele de specialitate.
Referindu-se la această perioadă, Profesorul Traian
Diaconescu mărturisea, la un post de televiziune: „În-
tâlnirea mea cu Universitatea din Iași, cu personalitățile
care lucrau în această instituție de învățământ superior,
a fost providențială; a fost întâlnirea cu un destin profe-
sional. Am venit la Iași, această capitală culturală a Ro-
mâniei, cu emoție și bucurie. Magiștrii mei de la
Universitatea din București o numeau Heidelberg în Ro-
mânia”. 

În paralel cu activitatea didactică, a debutat și în cea
de creație istorico-literară: studii și traduceri, care l-au
făcut repede cunoscut. Au început să sosească și
invitațiile din străinătate: la stagii de perfecționare, pre-
legeri la prestigioase universități din lume, la congrese
internaționale (la care – amănunt semnificativ! – Traian
Diaconescu susține discursuri și conversații în limba la-
tină). 

Până acum, Traian Diaconescu a publicat 35 de vo-
lume de autor, cuprinzând studii – „Metaforă și univers
saturnalic în comedia lui Plautus”; „Eminescu și clasi-
cismul greco-latin”; „Prelegeri de literatură greco-latină.
Cicero, Virgiliu”; „Etnogeneza românilor. Lecțiuni con-
troversate în istoriografia română” – și traduceri (unele
pentru prima oară în limba română): Esop, „Fabule”;
Seneca „Tragedii”, două volume (I, „Tieste”, „Agamem-
non”; „Fedra”; II, „Hercule scos din minți”, „Troienele”,
„Hercule pe muntele Oeta”, „Fenicienele”, toate traduse
în versuri). A tradus, de asemenea, cărți ale unor autori
importanți, privitoare la istoria și cultura română: I. Som-
mer și C. Schesaeus, „Scrieri alese. Poezia latină din
epoca Renașterii pe teritoriul României”, ediție bilingvă;
M. Graziani și I. Sommer, „Viața lui Despot Vodă. Proză
latină din epoca Renașterii despre români”, ed. bilingvă;
Nicolae Milescu Spătarul, „Enchiridion sive Stella orien-
talis splaudeus Occidentali”, ed. bilingvă; Petru Movilă,
„Orthodoxa Confessio fideli catholicae et apostolicae
Ecclesiae orientalis”, ed. bilingvă. În același timp, a co-
laborat la 50 de volume cu profil de filologie clasică; a
scris 200 de lucrări, studii și articole, publicate în reviste
academice sau de cultură, din țară și străinătate. În
scrierile sale, el și-a făcut un țel din a prezenta literatura
greacă și latină într-o nouă perspectivă interdisciplinară,
istorică și comparată. Are în lucru (după ce a scotocit
prin arhivele Veneției) traducerea scrisorilor lui Ștefan
cel Mare, redactate în latină și adresate Papei și Dogilor
venețieni. 

În toată această perioadă – 55 de ani dăruiți studiului
clasic – Traian Diaconescu, membru al mai multor foruri
de specialitate, românești și străine, a primit câteva pre-
mii, între care două din partea Academiei Române. Între
acestea, aproape de inima și cugetul lui se așază un
succes de tinerețe: Premiul „Francesco Petrarca”,

TRAIAN DIACONESCU – 80

Ion Andreiță

CINE DESCHIDE UŞA?
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obținut în anul 1979, la Avignon, cu prilejul Centenarului
Jocurilor Latinității, pentru traducerea în limba latină a
poeziei „Cântecul Gintei Latine”, pentru care fusese dis-
tins, în 1879, Vasile Alecsandri. 

De câțiva ani, Traian Diaconescu s-a încumetat – și
a izbutit cu magna cum laude – să traducă în latină și
să publice, bilingv, poeți români reprezentativi. A început
cu un volum consacrat baladelor populare „Miorița”,
„Meșterul Manole”, „Toma Alimoș”, „Soarele și luna”. A
continuat cu Eminescu, Arghezi, Blaga, Bacovia, Mace-
donski – într-o latină fără hexametri, dar perfect auten-
tică, în care poeziile sună armonios, ca în românește,
fără a știrbi cu nimic valențele limbii latine. 

Noutatea cu care acest ilustru cărturar vine acum, la
apogeul vârstei, este propria sa creație literară; mai

exact, poetică. În ultimii zece ani a publicat 18 volume
de poezii, în prestigioasa editură Ars Longa, atestând
un poet uriaș, atins de aripa geniului, universal. Un poet
cu totul special. Citez câteva titluri: „Anotimpul Acropo-
lei”, „Meridianul Socrate”, „Flăcări în memorie”, „Clopote
în Atlantida”, Duh peste ape”, „Pelerin la Tusculum”,
„Ferestre la Solstițiu”, „Inelul lui Saturn”, „Pânza Pene-
lopei”, „Fum în Colchida”, „Firul Ariadnei”, „Lira lui Am-
fion”. Recent (anul acesta, 2019!) a publicat un volum
de poezii, „Ovidiana Ars Moriendi”, inspirat din viața lui
Ovidiu la Tomis. 

…Ecce Homo! 
Cred că un meritat fotoliu din Academia Română îl

așteaptă de ceva vreme. Cine deschide ușa?
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Cu exact zece ani în urmă, în paginile revistei „Pro
Saeculum”, regretatul Mircea Dinutz ţinea să marcheze
cei 65 de ani de viaţă pe care îi împlinea profesorul Ni-
colae Havriliuc, punând într-un fel degetul pe o rană ce
nu era şi, din păcate, continuă să nu fie numai a sărbă-
toritului:

„Cu toate că s-a ilustrat în mai toate genurile şi spe-
ciile literare (poezie, proză scurtă, roman, eseu, teatru,
cronică dramatică, studiu monografic – istorie literară,
maxime şi reflecţii), cu toate că despre activitatea sa,
mai mult decât meritorie, s-au pronunţat argumentat fa-
vorabil D. Micu, Gh. Bulgăr, Ion Simuţ, Adrian Dinu Ra-
chieru, Pavel Ţugui, în ciuda onestităţii şi
profesionalismului demonstrat de fiecare dată, cu per-
formanţe notabile în ipostaza de eseist, dramaturg, cro-
nicar dramatic, nu mai puţin ca autor al unui temeinic
studiu monografic, «Mircea Streinul», numele lui Nico-
lae Havriliuc nu beneficiază de recunoaşterea meritată,
poate şi pentru că nu a fost susţinut constant de una
sau mai multe reviste culturale de real prestigiu şi nici
nu face parte din vreo «generaţie»/promoţie/grupare li-
terară cu porniri agresive pronunţate.”

Între timp, colaboratorul nostru şi-a mai adăugat doi
luştri de viaţă şi şi-a sporit „zestrea” scriitoricească, ră-
mânând însă în acelaşi con de umbră al (dez)interesului
pe care îl semnala în urmă cu un deceniu Mircea Di-
nutz: „Nicolae Havriliuc este autorul unei opere semni-
ficative ce i-ar da dreptul să aspire la «un loc mai în
faţă», pentru că – şi în cazul lui – injustiţia este fla-
grantă: nu apare în niciun dicţionar (?!) de circulaţie na-
ţională, nu e pomenit, măcar în grabă, în istoriile literare
recente, de ce ne-am mira?! Este ignorat nu pentru că
i s-ar contesta valoarea cărţilor editate (în acest caz,
actul de contestare ar intra în normalitate), ci dintr-o
crasă necunoaştere. Sunt, din păcate, zeci de aseme-
nea cazuri, ca o dovadă definitorie că trăim în anorma-
litate,şi în acest plan, al valorilor culturale.”

Nicolae Havriliuc a debutat ca poet cu volumul „Lu-

mină de mister” (1978), a continuat tot cu poezie („Pen-
tru clopot şi surdină”, 1992 şi „Haiku”, 2002), dar şi cu
proză: a semnat volumul „Secol vinovat” (1992, ediţia a
II-a, 2002) şi a revenit, după o pauză de două decenii,
cu romanul „Atingerea de aproapele tău” (2012).

Dramaturgul Nicolae Havriliuc s-a afirmat cu „Alter-
nanţă la Cer” (2004), precum şi „Dialogurile amicale”,
volume ce-l „recomandă – citez din nou din amintitul
medalion – ca pe un dramaturg stăpân pe mijloacele de
bază ale scenei, dispus să facă eforturi pentru înnoirea
acestui limbaj, dar mai ales dotat cu o conştiinţă estetică
pe măsura posibilităţilor sale de a da viaţă unei umani-
tăţi ce şi-a pierdut sensul existenţial. Asta îl conduce la
realizarea unei sinteze dramatice originale, situată la
graniţa dintre real şi ireal, cu bună priză la tradiţie, dar
fără a renunţa la experiment, în vederea obţinerii unor

Dora Lazăr

NICOLAE HAVRILIUC – 75
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efecte durabile în conştiinţa spectatorilor”. În perioada
2009-2012 i-au apărut (la Editura Tracus Arte) încă
două volume de teatru – „Măştile reglabile” (2009) şi
„Joc la vedere” (2010). 

Comediograful Dinu Grigorescu, în „Rezervaţia dra-
maturgilor” (2013), făcându-i un portret de autor, men-
ţiona: „Scrisul lui Nicolae Havriliuc e profund, analitic şi
sintetic, elegant fără plecăciuni, observaţia pe text e
adâncă precum marea şi vălurită ca ea. Autorul scrie
chinuit de detaliu, dilematic şi diplomatic, nedorind să
jignească susceptibilităţi de autori, de realizatori”. Criti-
cul de teatru Jana Morărescu evidenţia (în Prefaţă la
volumul „Joc la vedere”) o caracteristică a dramaturgiei
sale: „Viaţa ca teatru e obsesia fundamentală a drama-
turgiei lui Nicolae Havriliuc, un autor marcat nu livresc,
ci congenital de «pirandellism». Viziunile sale nu sunt
decât mascat «narative»: ele sunt visceral teatrale –
plecând de la ambiguitatea relaţiei existenţiale funda-
mentale – până la semantica mişcării în scenă a perso-
najelor, care nu mai aparţine unor didascalii obişnuite,
ci unei cinetici cu tâlc”. Pentru istoricul şi criticul de tea-
tru Mircea Ghiţulescu, „dramaturgul Nicolae Havriliuc
este un pirandellian în căutare de sine care exaltă arti-
ficialul de a juca teatru în teatru, adică acele momente
dintr-o dramă când actorii se uită şi ei în oglinda spec-
tacolului asemenea spectatorilor doar că, pentru aceştia
din urmă, oglinda este dublă. Spre deosebire de Piran-
dello, personajele sale nu-şi mai caută autorul pentru
că au devenit autor” (din Prefaţă la volumul „Măştile re-
glabile”).

Nicolae Havriliuc dovedeşte şi vocaţie de eseist
(„Zidul de zidit”, 1997, „Rostiri prealabile” şi „Întemeiere
în timp”, 2002), „nu are complexe, se apropie cu o eru-
dită reverenţă de opera scriitorilor noştri celor mai re-
prezentativi, transformând orice temă într-un viu spaţiu

al reflecţiei”, iar în ipostaza de cronicar dramatic, îşi ma-
nifestă – în primul rând – voinţa „de a rămâne conectat
la fascinanta lume a scenei, de a demonta articulaţiile
de mare fineţe ale unui spectacol, de a familiariza citi-
torii cu aceste ingrediente pentru a-i transforma în spec-
tatori de calitate” (M. Dinutz). 

Începând cu anul 2008, când a devenit colaborator
la revista „Teatrul azi”, condusă de Florica Ichim, publică
frecvent eseuri de specialitate şi cronici la spectacolele
din ţară şi din străinătate. Remarcat pentru conştiincio-
zitate şi profesionalism de colegii de breaslă a fost pri-
mit în 2014 în UNITER. De asemenea, încă de la
începuturile revistei lugojene „Actualitatea literară” sus-
ţine o pagină de teatru, unde publică cu „promptitudine
şi consecvenţă” texte pentru scenă, cronici de teatru şi
proză de inspiraţie teatrală în grupajul „Din culisele for-
mulei «Lumea ca teatru»”. În revista „Bucovina literară”
din Suceava poate fi întâlnit, la rubrica „Theatrum”,
semnând periodic texte despre arta actorului în ciclul
„Actorul între vizibil şi invizibil”.

Cât despre prodigioasa colaborare la revista „Pro
Saeculum” (cu texte dramatice şi epice, cu eseuri şi cro-
nici teatrale), trebuie să marcăm încă o aniversare: în
această primăvară, s-au împlinit zece ani de apariţie ne-
întreruptă în paginile revistei noastre!

Textele sale pentru scenă au cunoscut numeroase
lecturi „la masă”, fiind apreciate şi aplaudate, dar încă
n-au intrat în atenţia teatrelor. Are în pregătire pentru
tipar un volum de teatru şi unul de eseuri şi cronici de
spectacole. 

Şi continuă să scrie, departe de ochii împărţitorilor
de calificative, premii, onoruri…

La mulţi ani, distinse domnule profesor Nicolae Ha-
vriliuc!
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Se ştie cum folosea Caragiale verbul „a traduce” în
comediile sale cu femei uşoare şi amanţi pedanţi. Tot
despre un fel de înşelăciune (de data asta involuntară,
fatidică, nevinovată) este vorba în cazul echivalărilor
beletristice dintr-o limbă în alta. Binecunoscuta sin-
tagmă traduttore... traditore, banalizată deja, a ajuns,
par hasard, să motiveze imperfecţiunile inerente din
actul traducerii şi să scuze politicos de neîmpliniri pe
„trădători”. Indiferent cât de izbutite sau nu se dovedesc
a fi unele traduceri, activitatea, munca traducătorului
rămân ocultate de numele autorilor operei. Tehnicile tra-
ducerii vizează exclusiv pe profesionişti şi lingvişti, pe
analişti şi pe specialiştii în literatură comparată. Cititorul
consumator pare interesat mai mult de conţinutul pro-
priu-zis al cărţii, de autorul tradus, de succesul şi ecoul
traducerii pentru a evalua importanţa ei prin mijloacele
de difuzare şi de receptare puse la dispoziţie. 

E interesant de ştiut care este impactul traducerilor
din scriitorii români în alte culturi la nivelul simplului ci-
titor, dar asupra acestui aspect al receptării şi al valori-
zării avem, în general, puţine informaţii şi ele se reduc,
de cele mai multe ori, la iniţiative româneşti de impu-
nere, nu la un interes expres din partea găzduitorilor.
Editorii sunt de neînduplecat în privinţa profitului şi nu
dau semne că s-ar abate curând de la această direcţie.
Când un traducător în engleză al unui roman de Dumi-
tru Radu Popescu s-a prezentat, à l’époque, la o editură
americană pentru a-l publica, editorul i-a spus tranşant:
„Eu public numai două feluri de cărţi. Cărţi care îmi aduc
bani, şi cărţi care îmi aduc prestigiu”. Oricât de cunoscut
era Dumitru Radu Popescu pe plaiul mioritic, în compe-
tiţia americană n-a putut intra, cum a intrat, de pildă, Va-
clav Havel sau Boreslaw Prus, alţi reprezentanţi ai unor
literaturi aşa-zis „minore”. Traducătorul lui DRP a găsit
alte breşe de promovare, dar lecţia primită repune în

discuţie soarta ieşirii în lume a literaturii române, mereu
ameninţată de provincialism şi marginalizare.

Eforturile ieşirii din această situaţie au cunoscut în
cazul lui Liviu Rebreanu şi cunosc în continuare rezul-
tate pozitive prin traduceri autorizate, demne de sem-
nalat. Cele mai recente semne de simpatie consemnate
ca reuşite în domeniu se referă la traducerile în limba
franceză ale lui Jean-Louis Courriol, numit „ambasador

Adrian Ţion

75 DE ANI DE ETERNITATE

LIVIU REBREANU – INTEGRARE 
ÎN SPAŢIUL CULTURAL 

PANEUROPEAN
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de onoare al literaturii române în spaţiul european”. Re-
ceptor şi actant al mesajului transmis de scriitor, tradu-
cătorul nu poate înregistra succese decât empatizând
cu autorul, substituindu-se lui cu forţa de a retransmite
mesajul redistribuit în alt cod lingvistic. În ceea ce-l pri-
veşte pe Jean-Louis Courriol, empatia merge chiar mai
departe. După apariţia traducerii romanului Adam şi Eva
în octombrie 2015, la editura Cambourakis din Franţa,
Jean-Louis Courriol declara că pentru el, Rebreanu e
un fel de „tată spiritual”, întrucât semăna fizic cu tatăl
său şi găseşte multe afinităţi elective cu el: „Admir foarte
mult opera, dar şi pe omul Rebreanu, un om despre
care nu se poate spune nimic rău, un suflet pur, un
foarte mare scriitor, un om deosebit şi un simbol al Ro-
mâniei, după mine”. Tot în 2015, la 130 de ani de la naş-
terea scriitorului, a apărut în limba spaniolă traducerea
romanului Ciuleandra. Traducătorul cărţii, Joaquin Gar-
rigos, declara: „Nu am avut probleme la traducere, pen-
tru că Rebreanu, ca toţi scriitorii interbelici, scrie foarte
bine, într-o limbă română minunată, care nu are nicio
legătură cu româna literară de astăzi, plină de angli-
cisme inutile. Rebreanu este foarte clar şi pentru mine,
traducerea «Ciulendrei» a fost o plăcere autentică, pen-
tru că m-am delectat cu frumuseţea limbii române”. 

Un studiu efectuat de profesoara Nagy Imola Kata-
lin, de la Universitatea Sapientia din Târgu-Mureş, pune
în evidenţă aspectele legate de traducerea în limba ma-
ghiară a romanului Ion, traducere ce aparţine profeso-
rului Oláh Tibor, subliniind importanţa echivalărilor
lingvistice din cuvintele şi expresiile ce sunt considerate
referinţe culturale generalizante, reunite în termenul cul-
turem. Definirea conceptului culturem vizează „unitatea
minimală purtătoare de informaţie culturală care nu se

descompune în vederea perceperii sensului şi realiza-
rea traducerii, întrucât această operaţie ar perturba re-
ceptarea corectă a sensului”. De aceea respectarea
normelor traducerii e vitală şi în acest sens. Autoarea
îşi propune să identifice principalele tehnici de tradu-
cere şi să pună în oglindă cuvinte uzuale, expresii le-
gate de sărbători, nume proprii, antroponime sau
toponime, denumiri ce ţin de îmbrăcăminte, haine, dan-
suri într-o lungă listă comparativă. Rezultatul cercetării
vine să sublinieze dificultatea găsirii echivalenţelor le-
xicale şi să valideze o traducere reuşită. 

Remarcabilă, spun specialiştii, este varianta dată în
limba lui Goethe romanului Pădurea spânzuraţilor, tra-
dus de Georg Aescht, apărut anul trecut la Editura Zsol-
nay din Viena, cu o prefaţă semnată de Ernest Wichner.
S-a subliniat mai ales „precizia şi forţa expresionistă a
limbajului acestui autor reprezentativ pentru literatura
română modernă”. 

Nu lipsită de interes este comparaţia făcută de Eli-
sabeta Lăsconi în „Viaţa Românească” nr. 5-6 din 2011
între romanul lui John Steinbeck Către un zeu necunos-
cut şi romanul Ion, interpretate ca epos al oamenilor le-
gaţi de pământ. Autoarea extinde paralelismul la
biografia scriitorilor astfel: „Şi de aici se iveşte asocierea
cu Ion de Liviu Rebreanu, ce l-a precedat cronologic cu
peste un deceniu. Când a publicat Către un zeu necu-
noscut, John Steinbeck avea 31 de ani. Liviu Rebreanu
dobândea recunoaşterea de romancier la 35 de ani, cu
Ion. Nimeni nu putea bănui cariera literară excepțională
ce se deschidea fiecăruia. Privind retrospectiv, se con-
turează trasee şi ambiții similare: amândoi şi-au desco-
perit lumea şi stilul prin proza scurtă, odată ce s-au
impus cu un roman validat drept capodoperă, nu s-au
cantonat în formula şi tema ce i-a consacrat, ci au în-
cercat să le schimbe cu fiecare nou roman, au cochetat
şi cu genurile de graniță – cărți de călătorie, autobiogra-
fii, roman popular.” Comparatismul elegant argumentat
pune în evidenţă importanţa prozatorului nostru alături
de deţinătorul premiului Nobel pentru literatură din
1962. 

Din volumul Scrisori către Rebreanu, coordonat de
Niculae Gheran şi avându-i colaboratori pe Emese Cîm-
pean, Rodica Lăzărescu, Andrei Moldovan şi Lorenţa
Popescu, aflăm despre locul deţinut de Rebreanu în
viaţa literară, despre întrajutorarea scriitorilor săraci, dar
şi despre demersuri făcute pentru traducerea unor
opere. Aflăm despre tentativele de traducere a romanu-
lui Răscoala în limbile sârbo-croată, maghiară şi ger-
mană, cel interesat de aceste traduceri este ziaristul
sârb Boskovici Ziga, corespondent al ziarului „Adevă-
rul”. Scriitorul german Barthold Blunck îi cere lui Re-
breanu „să-l pună în legătură cu traducătoarea sa,
pentru ca apariţia operei rebreniene să aibă loc în bune
condiţii”. Traducătoarea Alma Borelli face demersuri
editoriale pentru a publica în Italia, la Editura Montadori,
romanul Adam şi Eva. 

Exemplele, desigur, continuă, unele s-au înfăptuit,
altele nu. E un semn că romancierul român s-a bucurat
de audienţă europeană încă din timpul vieţii. Ceea ce-i
datorează contemporaneitatea este să continue acest
proces de valorizare şi integrare paneuropeană. 
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Scriitor cu o existență desfășurată constant în forme
dramatice, a cunoscut de mic sărăcia și viața zbuciu-
mată de care își va aminti mai târziu în paginile auto-
biografice ale volumului Trecut și viitor și Căpitan
Mavromati. Călătorind de timpuriu pe cele mai întorto-
cheate trasee din lume, „fără bani, fără acte, fără chiar
să fi plătit călătoria”, unde singurătatea și boala îl vor
aduce în situații dintre cele mai disperate, Panait Istrati
reprezintă, atât în contextul literaturii românești, cât și
al celei europene, „una dintre cele mai profunde și mai
acute expresii ale problematicii artistice a secolului al
XX-lea” (Mircea Iorgulescu).

Părintele Chirei s-a născut la 10 august 1884, la
Brăila, fiu al Joiței Istrate și al unui contrabandist grec,
Gheorghios Valsamis, originar din Faraclata (Cefalo-
nia). Își petrece copilăria la Baldovinești, satul de origine
al mamei sale, urmează cursurile școlii primare din
Brăila, pe care le termină de-abia după șase ani, rămâ-
nând în primii doi ani repetent („Știința instrucțiunii pu-
blice n-a descoperit încă mijlocul de-a face cartea dragă
copilului”). Nevoit să-și întrerupă studiile, devine pe rând
ucenic lui Kir Leonida, de pe strada Malului, „în vecină-
tatea scumpei mele Dunări”, apoi plăcintar, vânzător
ambulant, ucenic la Atelierele Docurilor din Brăila. Des-
coperă de pe acum plăcerea cititului, adolescența și
tinerețea lui Panait Istrati fiind de neînchipuit fără a se
lua în considerație această dimensiune esențială a
existenței sale: lectura. După un popas la București și
la Constanța (1904-1907), întreprinde prima călătorie
prin bazinul mediteranean („fără bani, fără acte, fără
chiar să fi plătit călătoria”, pe traseul Constanța-Alexan-
dria-Pireu-Neapole. Debutează publicistic cu un articol
în gazeta „România muncitoare” (nr. 4, 11 febr. 1907),
semnând Brăila, P. Istrati. Alexandru Oprea a stabilit că
debutul absolut s-ar fi produs in 1909, iar de-a lungul
unui deceniu, între 1906 şi 1916, scrie şi publică în țară
aproximativ o sută de articole, față de care Mircea Ior-
gulescu își exprimă regretul de a fi rămas „foarte puţin

şi rău cunoscute”. În acești ani, Panait Istrati ia contact
cu mișcarea muncitorească, participă la Congresul de
constituire al PSD (1910), se situează în fruntea
greviștilor brăileni, a căror viață aspră o va evoca într-o
suită de reportaje și, cu mult mai târziu, în romanul con-
fesiune Casa Thüringer. După câțiva ani de activitate
sindicală, în 1913 își reia călătoriile prin bazinul medi-
teranean, ajungând din nou la Cairo, unde scrie Note
din Egipt. În 1914, pleacă la Paris, găzduit și ajutat ma-
terial de un prieten inimos – vechi militant socialist, ciz-
marul Gheorghe Ionescu, pe care îl cunoscuse în 1913,
când venise prima oară la Paris. prin Alecu Constanti-
nescu, jurnalist socialist. Istrati se stabileşte pentru mai
multe luni într-o mică localitate din Île-de-France, la
Triel-sur-Seine. Acest Gheorghe Ionescu are el însuşi
o mare admiraţie pentru Romain Rolland şi, citind în
scrisorile acestuia către Istrati consideraţii mai mult
decât favorabile la adresa talentului prietenului său, îşi
oferă necondiţionat sprijinul pentru scrierea unor cărţi
în a căror valoare credea necondiționat. Pe 4 septem-
brie 1922, după două luni de tăcere epistolară şi patru
de luptă cu sine şi cu amintirile pe care le aşterne pe
hârtie, Istrati îi scrie, triumfător, lui Romain Rolland des-
pre cartea abia încheiată (patru sute de pagini cuprin-
zând patru naraţiuni ce vor fi publicate separat, după ce
vor fi fost rescrise şi despre planurile sale literare, destul
de amănunţit expuse. Trei săptămâni mai târziu, Rol-
land îi răspunde: previziunile sale se văd confirmate,
dar se simte dator să-i semnaleze mai tânărului prieten
şi deficienţele – de frazare sau de construcţie – ale pro-
zei sale, făcând, de altfel, și numeroase corecturi şi su-
gestii pe marginea manuscrisului, fără de care n-ar
putea fi publicat nicăieri. Ținând seama la aceste
observații, Istrati își însușește secretele limbii franceze
prin lecturi din clasicii francezi (Fénelon, J.J. Rousseau,
Pascal, Montaigne, Voltaire și Balzac). Prin popasurile
sale în Elveția și Franța, în anii 1916-1918, nereușind
însă să depășească condițiile de viață dominate de o

Marin Iancu

PANAIT ISTRATI  
ŞI  DISCURSUL  REVOLTEI
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cumplită mizerie, scriitorul îndeplinește pe rând cele mai
diverse munci. După o scurtă ședere la Paris, în 1920
se îndreaptă spre Nisa, unde singurătatea și boala îl vor
aduce în 3 ianuarie 1921 la gestul disperat al sinuciderii.
(„Eu o duc prost cu sănătatea și cu moralul. Cred că ar
fi mai bine să dispar. Deși aici e un paradis pământean,
eu lâncezesc de urât. E rău când nu mai ai pe nimeni”).
Este salvat de la anumite gesturi disperate și, la câteva
luni, Romain Rolland îi răspunde la scrisoarea pe care
Panait Istrati i-o adresase în aceste tragice împrejurări,
întâmplându-se ca în octombrie 1922 cei doi scriitori să
se întâlnească personal, bogata corespondență pe care
o vor întreține cei doi dovedindu-se hotărâtoare în
existența scriitoricească a lui Panait Istrati. Revista fran-
ceză „Europe” îi publică la 15 august 1923 povestirea
Chira Chiralina, cu o prefață elogioasă a lui Romain
Rolland. Debutul editorial al acestui „Gorki balcanic” se
produce cu  Chira Chiralina/Kyra Kyralina, în primăvara
lui 1924, la editura pariziană Rieder, în colecţia „Prosa-
teurs français contemporains”, recent înfiinţată şi coor-
donată de Jean-Richard Bloch, o editură mijlocie, dar
cu posibilități generoase în promovarea cărților. Poves-
tirea urmează să fie publicată în volum în 1924 la Paris
și, în 1925, la București, în paralel cu tipărirea în „Eu-
rope” și apoi în volum a lui Moș Anghel, unul dintre cele
mai intense și mai dramatice volume ale sale, în care
eposul popular se îmbină cu eposul oriental al celor O
mie și una de nopți (Perpessicius).

De reținut totuși că traducerea românească (nesem-
nată) a primei cărţi istratiene va fi un eşec şi le va oferi
noi argumente celor care îi contestă lui scriitorului cali-
tatea de prozator român. Privite cu scepticism, Ovid
Densusianu ironizează, printre alții, „fişele de bună re-
comandaţie ale lui Romain Rolland”, cu „trecere în anu-
mite cercuri”, şi acuză în Chira Chiralina „împestriţări de
orientalism” ori trivialitatea unor „bestialităţi şi sminteli
orientale” străine spiritului românesc: „Observaţii, amin-
tiri şi câteva conturări psihologice care ne fac prea des
să ne gândim la romanele ruseşti, nu sunt de ajuns ca
să apropie de adevărata literatură paginile pe care ni le
dă d. Istrati. Sunt un fel de reportaj din viaţa balcanică
sau, mai curând, par o explicaţie diluată la un film de ci-
nematograf”. Nu se poate spune că, încă de pa acum,
Istrati îşi are şi în România și o serie de apărători, mulți
dintre ei de primă mână, având în vedere că printre ace-
ştia se înscriu mulți scriitori români, printre care Mihail
Dragomirescu, acesta organizând, la începutul lui de-
cembrie 1924, în cadrul Institutului de Literatură, o dez-
batere despre Chira Chiralina. Cu deosebire, o
mențiune specială ar merita afirmațiile lui Al. Cazaban
din articolul Un Gorki căruia i se zice Istrati, publicat în
ziarul „Viitorul”, 18 iunie 1924, ale cărui pot fi alăturate
celor scrise de Ioan Slavici într-un interviu din revista
„Rampa”, 27 octombrie 1924. „Se vorbeşte azi mult
despre Kyra Kyralina a lui Panait Istrati, şi, scrie autorul
Marei, mulţi sunt supăraţi de conţinutul romanului. Nu
se vor fi potrivit cele spuse în Kyra Kyralina nici cu ve-
derile mele, dar am rămas încântat de forma, de stilul
desăvârşit în care povesteşte dl. Panait Istrati. În pri-
vinţa aceasta, Ion al d-lui Liviu Rebreanu e mai dezbră-

cat, mai fără perdea decât Kyra Kyralina.” O anume ex-
plicaţie a succesului istratian în Franţa anilor ’20, într-un
context saturat de literatură, încearcă, încă din 1924, la
apariţia Chirei Chiralina, și Joseph Kessel, unul dintre
bunii prieteni ai lui Istrati din lumea literară şi, cum se
va dovedi câteva decenii mai târziu, un om providenţial
pentru destinul operei istratiene. Din punctul de vedere
al lui Joseph Kessel, apropierea față de Istrati ar putea
veni și din atitudinea deschisă, sinceră a scriitorului, în
a se arăta sentimental, uman, plin de compasiune faţă
de condiţia umană, în a-și povesti aventurile pe care ro-
mancierii francezi contemporani cu el, refugiaţi în somp-
tuoasele lor biblioteci, nu visau să le fi trăit. Istrati,
notează același Kessel în cronica publicată în „La Nou-
velle Revue Française” din 1 martie 1925, scrie „aşa
cum a trăit: în stare de graţie”, cu o firească „ingenui-
tate”. Altfel spus, Istrati reabilitează sensibilitatea, emo-
ţia necontrafăcută, trăirea, opunându-se deopotrivă
hipersofisticării moderne şi sentimentalismului precar.
De acum, biografia lui Panait Istrati se articulează ca
naraţiune a unei întregi serii de experienţe ale margina-
lizării şi excluderii. Copil nelegitim, orfan, intrat de mic
la stăpân, acesta este supus unei asceze a ocupaţiilor
obscure (băiat de prăvălie, angajat cu ziua în port, zu-
grav şi toate celelalte), din care evadează, periodic,
într-un „vagabondaj” cu accente romaneşti, din portul
Brăilei până în Egipt, hărţuit permanent de grija pâinii
zilnice şi, deopotrivă, de fantasma literaturii, a unei lite-
raturi pe care, în mod straniu, ar vrea să o ştie „anga-
jată”. 

Puternic creator de atmosferă, plasat sub semnul
exoticului și al pitorescului, Panait Istrati relevă un anu-
mit tip de sensibilitate dunăreană, de unde și calificativul
de „un nou Gorki al țărilor balcanice”, dat de R. Rolland
în prefața la Chira Chiralina. Cartea este tradusă în
25  de limbi și nume prestigioase ale literelor franceze
vor saluta pe „acest român, care ne aduce în dar   po-
vestirile sale populare,” „poet aspru și tumultos” (Mau-
rice Martin du Gard). Pe lângă alte judecăți ostile, se
vor mai pronunța entuziast Maxim Gorki, Jean Richard
Bloch („Nu e posibilă nicio ezitare. Conține toate trăsă-
turile măreției”), Cezar Petrescu, Tudor Vianu („A adus
în lumea noastră o variație de probleme care nu poate
decât să învioreze.”), G. Ibrăileanu, M. Sadoveanu („A
intrat cu răsunet în cortegiul scriitorilor francezi, un fe-
cior al acestui pământ”), P. Constantinescu și Perpes-
sicius. Între timp colaborează cu povestiri, articole și
interviuri la revistele „Mișcarea literară”, „Adevărul literar
și artistic”, „Facla”, „Viața Românească” și „Cuvântul
liber”. În 1925 se întoarce în țară, călătorește și leagă
noi prietenii, este contestat și acuzat, supravegheat și
tratat ca „un comunist periculos”. În 1927, Panait Istrati
este invitat să participe la manifestările prilejuite de ani-
versarea revoluției bolșevice din 1917, vizitează Mos-
cova și rămâne un timp la Kiev, unde asistă la turnarea
filmului după Chira Chiralina. Este cuprins de entuziasm
față de cele văzute în fosta URSS și, însoțit de Nikos
Kazantzakis,  ajunge la Atena, unde își împărtășește
impresiile la o conferință de presă susținută în 1928,
stârnind un conflict puternic cu autoritățile grecești. Re-
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venit în U.R.S.S., călătorește prin diferite regiuni ale țării
și în 1929 se întoarce la Paris cu o imagine completă și
exactă asupra statului totalitar stalinist. Contrariat de
efectele dimensiunii cultului personalității, publică Con-
fession pour vaincus (Spovedanie pentru învinși, 1929),
dezvăluind, printre cei dintâi, în maniera lui Andre Gide,
„cangrena care rodea dictatura comunistă, pusă în
slujba unei caste – nomenclatura” (Al. Talex). „Rațiunea
acestei cărți, afirmă Panait Istrati, este, deci, numai de
a pune fierul roșu pe abcesele care acoperă în între-
gime corpul Revoluției și între care unul, pe care-l voi
descrie mai departe, m-a plesnit în plină față, inun-
dându-mă cu un puroi ce-l port și acum pe obraz, otră-
vindu-mi existența.”

Provocat în bună parte și de scandalul dezvăluirilor
din Spovedania unui învins, pe când povestitorul brăi-
lean trecea drept un personaj ambiguu, un bolșevizant,
procesul de deteriorare a imaginii sale ajunsese să cu-
noască asemenea forme, încât, în ciuda editărilor destul
de frecvente de care avea parte, se ajunsese totuși ca,
la doar o simplă lectură a vreunei cărți de a acestuia,
cititorul să poată risca să devină dintr-o dată el însuși
suspect. Este momentul izbucnirii unei grave crize de
conștiință și de creație. Retras și dezorientat, Panait Is-
trati se simte tot mai nedreptățit și nefericit, părăsit și
contestat de prieteni, învinuit de fascism, de comunism,
de fost „agent al Siguranței”, în ciuda neaderenței din
acei ani la ideologiile totalitare de stânga sau de
dreapta. Existența scriitorului se desfășoară în conti-
nuare în mod dramatic. Preţuit de puţini prieteni literari,
în special de aceia din cercul „Vieţii Româneşti” şi, în
genere, din zona social-democrată, mult timp, chiar și
şi în epoca noastră, prin atitudinea sa, mai generală, de
revoltat împotriva convenţiilor, implicit împotriva celor li-
terare, Panait Istrati este considerat în literatura română
mai mult decât în cea franceză, un marginal, un „caz”,
un autor greu de încadrat, de anexat unei direcţii. Pre-
judecata călinesciană potrivit căreia, a cântărit greu
de-a lungul timpului în toate încercările istoriei literare
în a-i defini dominantele majore ale personalității sale.
Mai mult decât atât, în viziunea lui Călinescu, nescriind
în limba română, Istrati nu e un autor român, locul lui
fiind în literatura franceză, dar, chiar şi acolo, tot undeva
la margine. În aceste condiții, critica literară româ-
nească instaurează o conspirație a tăcerii în jurul ope-
relor sale, încetează prietenia cu Romain Rolland, iar
Henri Barbusse recurge la calomnii acuzându-l de fas-
cism, de fost „agent al Siguranței”, tocmai într-o pe-
rioadă în care Panait Istrati își manifesta o totală
neaderență la ideologiile totalitare de stânga sau de
dreapta. Bolnav și demoralizat, în 1930 revine în țară,
se stabilește pentru scurt timp la Brăila și, mai târziu,
prin 1933, după alte călătorii în Austria, Franța și Ger-
mania, pleacă în Franța pentru a-și trata tuberculoza și
se instalează la Nisa. Din 1934, Panait Istrati trece prin
momente tot mai dificile. Revine în România, trăiește în
București, nevoit să accepte munci dezonorante. „Izolat
și neocrotit de nimeni”, „lipsit de orice venit”, într-o at-
mosferă de tăcere și crudă singurătate, scriitorul înce-
tează din viață la 16 aprilie 1935, în Sanatoriul Filaret. 

Scriitor de tip oriental, la care „darul povestirii este
principal sa caracteristică” (Tudor Vianu), Panait Istrati
se situează printre scriitorii importanți ai perioadei inter-
belice, alcătuind împreună cu M. Sadoveanu și L. Re-
breanu, „treimea cea de o ființă a celei mai unitare
substanțe epice.” Profund gravă și dramatică, opera lui
Istrati este organizată în patru mari cicluri, urmărind
evoluția destinului unui personaj, de la experiența copi-
lăriei și adolescenței, până la vârsta lui matură: I. Po-
vestirile lui Adrian Zograffi (Chira Chiralina, Moș
Anghel, Haiducii – Prezentarea Haiducilor, Domnița din
Snagov); II. Copilăria lui Adrian Zograffi (Codin);
III.  Adolescența (Mihail); IV. Viața lui Adrian Zograffi
(Casa Thüringer, Biroul de plasare, În lumea Meditera-
nei – Răsărit de soare și Apus de soare). La aceasta se
adaugă experiențele autobiografice prezentate direct
(Pescuitul de bureți, La stăpân) și întâmplările atribuite
altor personaje și relatate însă tot la persoana întâi
(Neranțula, Țața Minca, Ciulinii Bărăganului). Cele mai
originale accente ale stilului său sunt vizibile și în alte
scrieri ce nu se integrează acestor capitole (Primii pași
spre luptă, Trecut și viitor, Familia Pelmutter, Evadările
mele, Pentru a fi iubit pământul). Proiectase, de aseme-
nea, încă două volume pe care, prin moartea prema-
tură, nu mai reușește însă să le scrie: În derivă și
Mama. Adaptate doar parțial în limba română de autor,
majoritatea cărților sale fiind traduse de Al. Talex între
anii 1936 şi 1943, titlurile sugerând locurile sau
protagoniștii unor drame intense, transcrise cu măies-
trie și cu o participare de mare autenticitate. 

Căutându-i proveniența, indiferent de familia de spi-
rite în care ar putea fi integrat (Tolstoi, Flaubert, Mau-
passant, Gala Galaction, V. Voiculescu), Panait Istrati
dovedește în cursul întregii lui opere o originalitate ce a
impresionat chiar de la debutul său literar. Autorul Chirei
Chiralina e cel dintâi scriitor român care a avut instinctul
limbii românești și a știut să ofere cititorilor francezi, în
modul cel mai atrăgător și direct, anumite aspecte ca-
racteristice ale vieții poporului român. Prin limba lui ori-
ginală și colorată, creată în mod conștient și îndrăzneț,
el a contribuit la cunoașterea psihologiei neamului, a
obiceiului, a portului ș a superstițiilor. Primul ciclu al
acestei opere  se constituie în prezentarea lui Adrian
Zograffi, prin călătoria lui imaginară pe „drumurile pa-
triarhale ale pământului nostru și după aceea, pe dru-
murile, și toate locurile somptuoase și de pierzanie, ale
Occidentului.” Cea mai evidentă expresie a acestei sin-
teze o reprezintă personajul Adrian Zograffi, fără îndo-
ială un alter ego al scriitorului, dar și un mesager al lumii
povestirilor și purtătorul unui destin excepţional.
Existența lui risipită de nestatornic pribeag este „o con-
tinua inițiere și are o coerență ascunsă,
desfășurându-se după un scenariu aproape mitic, co-
pilăria și adolescent. Chiar și tinerețea lui Adrian Zograffi
au înfățișarea și înțelepciunea unei pregătiri” (Mircea
Iorgulescu). Prin forța lor dramatică, subiectele poves-
tirilor lui Panait Istrati cuprind elemente proprii legende-
lor și baladelor, în care sentimentul dominant al
personajelor este revolta împotriva condiției lor. Spirit
profund moral, Adrian Zograffi se exprimă astfel: „Sunt
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un om revoltat, nu pentru că sunt sărac, ci pentru că
sunt generos”, apropierea de Camus devenind, în acest
sens, obligatorie. În creația lui Panait Istrati se remarcă
două registre, unul fabulos, cu povestirile fantastice la
care atrage în primul rând epicul în sine, înrudit cu Gala
Galaction și cu V. Voiculescu, și un registru istoric în
care sunt incluse volumele cu aspect memorialistic, de
destăinuire. 

În prefața la Chira Chiralina, Panait Istrati interpre-
tează astfel destinul eroului său: „Adrian Zograffi nu e
e deocamdată decât un tânăr căruia îi place Orientul.
Este un autodidact care-și găsește Sorbona unde
poate. Trăiește, visează, dorește multe lucruri; păs-
trându-și întreaga libertate el își va îngădui o altă liber-
tate: aceea de a iubi și de a fi mereu, în toate țările,
prietenul oamenilor de inimă. Așteptând să ajungă la
propria lui poveste, el nu face decât să asculte poveștile
altora.” Reprezentând, atât în contextul literaturii
românești, cât și al celei europene, „una dintre cele mai
profunde și cele mai acute expresii ale problematicii ar-
tistice a secolului nostru” (Mircea Iorgulescu), opera lui
Panait Istrati reflectă accentual dramatic al omului în
lupta cu viața, adesea încercând să o domine, dar îm-
prumutând ceva din ritmul, dramele și suferințele aces-
tuia. Unitară prin teme și viziune, toată literatura lui
Panait Istrati este o confesiune și o profesiune de
credință, impresionând prin omenescul întâmplărilor,
prin impresia de adevăr și lucru trăit. Făcând anumite
destăinuiri asupra elementelor autobiografice și ale
celor din planul ficțiunii cuprinse în cărțile sale, două
afirmații, în aparență contradictorii, reușesc un adevăr

complet asupra personalității acestui scriitor. „Fiind lipsit
de memorie, scrie acesta, sunt dăruit cu imaginație, în-
flăcărată, vie”, și „nu sunt capabil să descriu ceva ce
n-am trăit măcar în linii mari.” Captivat de Chira Chira-
lina, Mircea Iorgulescu scrie Spre alt Istrati (1986),  o
combinaţie de monografie şi eseu, unde înregistrarea
faptelor de istorie literară e urmată de o interpretare in-
genioasă a prozei și, cu deosebire, a „cazului” Istrati. „A
trebuit să-l descopăr şi, se confesa criticul literar, de-
opotrivă să-l inventez. Nu pot spune, aşadar, «acesta e
Istrati!», ci numai, eventual, «acesta e un alt Istrati». Fi-
indcă, sunt convins, există şi alţii, de aceea există critica
literară: spre a-i descoperi şi inventa.” Depășind preju-
decata de a-l privi, în primul rând, pe Istrati din perspec-
tiva aventurierului, al vagabondului pe care îl
înfăţişează în mod curent exegeţii, dar nici din direcția
exclusivă a povestitorului înzestrat, a plăsmuitorului de
poveşti delectabile, se insistă, mai mult decât orice,
asupra profilului unui revoltat, a unei conştiinţe a seco-
lului XX, a unui om lucid şi totodată a unui idealist a
cărui supremă valoare este libertatea. Panait Istrati nu
e un simplu „hoinar”, e un militant obsedat tot timpul de
viaţa socială şi politică şi, subliniază exegetul, este de-
seori intrigat de faptul că „poveştile” sale trec drept sim-
ple producţii de succes. Opera lui Panait Istrati reflectă
accentul dramatic al omului în lupta cu viața, adesea în-
cercând să o domine, dar împrumutând mereu ceva din
ritmul, dramele și suferințele acestuia. „Panait Istrati,
scria Mircea Zaciu,nu este un povestitor. Darurile lui
epice țin mai curând  de domeniul povestirii
înrudindu-se, sub acest raport, cu tonalitatea generală
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a opera sadoveniene. Este un povestitor, prin aluviunile
orientale ale artei noastre, prin contactul mereu reînnoit
și viu cu lumea Halimalei, a cronicilor și a mitului popu-
lar. Și e un povestitor român, prin cele mai profunde ac-
cente ale scrisului său.” 

Nu de puţine ori, rezervele „estetice” faţă de proza
autorului Chirei Chiralina se întâlnesc cu imaginea mai
puțin agreată a unui Istrati urmărit de Siguranţă ca spion
comunist, în timpul scurtelor sale şederi în România de
după Primul Război, după cum acestea ar putea rezulta
și din paginile lui Stelian Tănase din volumul Clienţii lu’
tanti Varvara. Istorii clandestine (București, Ed. Huma-
nitas, 2005). Scriitorul are momente în care este privit
din direcții complet contradictorii. Marginalizat în Româ-
nia ca stângist, acesta este, după întoarcerea din călă-
toria sa de şaisprezece luni din URSS şi după
publicarea confesiunii din Vers l’autre flamme, renegat
în Franţa pentru a fi trădat cauza comunistă. Interesante
sub acest aspect s-ar dovedi și opiniile lui Stelian Tă-
nase în privința mobilurilor vizitelor scriitorului în Europa
și a legăturilor sale cu Henri Barbusse, preşedintele
Asociaţiei de luptă împotriva Terorii albe din Balcani, ro-
mânul fiindu-i vicepreşedinte. Despre aşa-zisa „asocia-
ţie”, Stelian Tănase notează că „era una dintre multele
organizaţii fantomă, controlată şi finanţată de Komin-
tern, cu sediul la Paris. De multe  ori banii şi ordinele
erau transmise prin ambasada URSS, direct de Ra-
covski lui Istrati”. Interzis în România în anii realismului
socialist ca scriitor ostil Uniunii Sovietice şi ca apropiat,
aproape de mijlocul anilor ’30, al Cruciadei românismu-
lui (etichetat în consecinţă de un Barbusse ca „haiduc
al Siguranţei”), Istrati e reabilitat în epoca dezgheţului
prin demersurile lui Alexandru Oprea, a cărui monogra-
fie din 1964, semnificativ revizuită şi adăugită în volu-
mele din 1976 şi 1984, este, în ciuda unor urme ale
discursului ideologizant, o întreprindere riguroasă, bine
documentată, utilă. Acelaşi Alexandru Oprea publică
într-un număr al revistei „Manuscriptum” (nr. 3/1974) do-

sarul de la Siguranţă al lui Panait Istrati. Concomitent,
încep reeditările, nesistematice într-o primă etapă, din
proza istratiană, primul titlu republicat fiind romanul Ciu-
linii Bărăganului, în 1957, ecranizat în anul imediat ur-
mător, în regia lui Louis Daquin. Semnalul decisive al
reabilitării autorului este dat, în 1956, prin articolul Mai
mult decât fugara clipă, publicat de Geo Bogza în re-
vista „Contemporanul”, pentru ca în anii imediat urmă-
tori revistele literare să găzduiască tot mai multe
articole, eseuri, studii consacrate lui Istrati, semnate de
Al. Piru, Teodor Vârgolici, Mircea Zaciu. Printre mulți
alții, vor scrie în deceniile următoare Al. Oprea, Alexan-
dru Talex, Şerban Cioculescu, Ov. S. Crohmălniceanu,
Al. Săndulescu, G. Dimisianu, Alexandru Balaci, Mircea
Iorgulescu, Ion Simuţ și, cu deosebire, Eugen Simion,
căruia, de altfel, i se datorează şi editarea integrală a
prozei istratiene (în colecţia de tip Pléiade de la Funda-
ţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă), cu un studiu intro-
ductiv (pe cât de amplu, pe atât de dens şi de bogat în
sugestii interpretative), unde figura spiritului creator is-
tratian se conturează cu precizie critică şi cu subtilitate. 

S-a afirmat că scrisul acestui autor are, mai mult
decât o coerenţă interioară, un program; şi asta se vede
din felul în care îşi construieşte, etapă cu etapă, opera
– conform unui plan iniţial, expus pe larg în corespon-
denţa cu Romain Rolland, plan de la care, în linii mari,
nu se va abate prea mult –, ca şi din ceea ce afirmă, în
diferite articole cu caracter de profesiune de credinţă
sau în interviuri, despre propriul scris şi despre literatură
în general. Un destin care, peste ani, îl va împărtăși și
Emil Cioran, privit și el ca exponenţial pentru categoria
scriitorilor plecaţi din culturi mici şi asimilaţi marilor cen-
tre culturale. Revendicându-și înrudirea cu sufletul ro-
mânesc, continuând o tradiție în proza românească și
ilustrând o tendință specifică, Panait Istrati aparține, prin
limba în care a scris, literelor franceze și se situează
alături de Elena Văcărescu, Anna  de  Noailles și Martha
Bibescu.
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Atunci când mi s-a propus să onorez aniversarea a
125 de ani de la nașterea lui Păstorel, am fost instanta-
neu învăluit de parfumul unei întâmplări vechi de acum
vreo două decenii, în centrul căreia îl revăd pe mentorul
meu într-ale bibliofiliei, Constantin Pappia, splendidă
personificare a ideii de iubitor şi cunoscător de carte.
Într-o zi îmi spune că o bună prietenă ar avea de vân-
zare o carte cu dedicație de la Păstorel Teodoreanu
care pe el îl interesează mai puțin, ținând cont de preo-
cuparea sa principală ce gravita în jurul legăturii deco-
rate. Astfel am ajuns să o cunosc pe doamna Ioana
Calligari care ne-a arătat un exemplar grav deteriorat
din Bercu Leibovici, dar care, spre uimirea și emoția
mea, avea pe mai multe pagini, pe lângă o dedicație
convențională – Ionicăi de la Păstorel. București, 1938,
Decembrie 25 – și semnătura cu culoarea verde, Calli-
gari, mai multe stihuri scăpărătoare și prietenesc ofen-
sive la adresa – ghiciți cui – a sculptorului Oscar Han,
la care acesta răspundea pe măsura inspirației și price-
perii sale într-ale scrisului.

Păstorel îl prețuia mult pe Oscar Han, căruia i-a în-
chinat pagini de neuitat, o dovadă a aprecierii sale fiind
și antologicul catren intitulat Preciziune:

Medrea, când îmi ține calea,
Crede, ca un gogoman,
Că-i mai mare decât Han.
Ce să spui? Mai mare Jalea!

Data dedicației indică faptul că voia bună a unei
mese de Crăciun permitea lesne înfiriparea  unui
schimb de replici între doi mari creatori, sub privirile în-
găduitoare ale unei gazde fermecătoare, căci așa am
găsit-o pe această doamnă, la mai bine de 60 de ani de
la întâlnirea cu pricina. Misterul apropierii acestei
domnișoare, la vremea aceea, de Păstorel îl lămurește
parțial prietenul familiei noastre, Alexandru Paleologu,
care, în prefața la volumul Epigrame și alte rime vesele

(1997), republicată în Interlocuțiuni (1997), pe care mi-a
scris: Lui George Corbu jr. prietenia lui Alexandru Pa-

George Corbu Junior

PĂSTOREL – PORTRET 
DIN DEDICAŢII
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leologu 7.06.’98, povestește: …întâmplarea sau desti-
nul a făcut ca, dintre prietenii tatălui meu, Alice Voi-
nescu să fie pentru mine, din cea mai fragedă copilărie,
ființa cea mai apropiată și mai dragă, iar, dintre cei ai
mamei mele și ai surorilor ei din Iași, același rol să-l
joace pentru mine (și pentru verișoarele mele Sanda și
Ioana) cel pe care și noi, ca, pe atunci, numai intimii, îl
numeam Păstorel, elucidându-l definitiv în volumul de
convorbiri cu Stelian Tănase Sfidarea memoriei (ediția
a II-a, 1996), dăruit și acesta mie cu un omagiu amical,
când, referindu-se cu o superioară înțelegere la curajul,
determinarea și sacrificiile îndurate în principal de femei
în epoci de răsturnări, precizează: Eu am avut în familia
mea, de pildă, pe vara mea Ioana… născută Calligari,
care este bunică a patru copii și care, toată viața, de
când o știu, n-a făcut altceva decât dactilografie și
muncă de casnică, treburi și cărături, ba pentru copii,
ba pentru alte neamuri care mâncau în pensiune la
mama ei în casă. Pentru ca, în convorbirile cu Filip-Lu-
cian Iorga din Breviar pentru păstrarea clipelor (2005)
să o evoce din nou, de această dată exact cu apelativul
delicat pe care l-am găsit în dedicația citată, dându-ne
totodată posibilitatea să aflăm și vârsta ei la acel mo-
ment: Mai era o verișoară mai mică decât mine cu un
an și jumătate, viitoarea doamnă Ionica Anghel, născută
Calligari. Ea a avut doi frați mai mici, care au murit, e
bunica mai multor copii și ultima veche cunoștință a
mea.

Transcriu, cu bucuria celui favorizat de șansă,
această înfruntare spirituală sui-generis, lăsând
imaginația cititorilor să-i însoțească pe cei doi convivi
într-o seară de iarnă.

Am băut un poloboc
Pentru neam și nație
Fiindcă Han e-un dobitoc
Fac și dedicație.
Păstorel
P.S. Provocat de Han

Păstorel mă convinge că scrisul e greu, de aceea eu
voi face sculptură.

O. Han

Han acesta uite-l nu-i
În zădar mai face gură
E absinte în statui
Ca și în literatură.
P.

El e prezent și nu-i. E mai grav!
O. Han

Când Han al versului erou
A auzit că e și nu e
Pe dată a devenit statue
Iar Ionica a rămas tablou.
P.

Și eu am rămas tablou.
O. Han

Dacă plasticul e bou
Și puțin de tot estet
Nu pretinde că-i tablou
Ci că-i autoportret.
P.

Eu sunt puțin… dar el e mult… prost.
O. Han

Sculptorul mă-ntimidează:
Scrie prost și-apoi semnează.
P.

Păstorel în schimb încasează. Ce? El știe.
O. Han

Concluzie

Capăt scrisului îi pui
Și mă-ntreb: ce-ar fi să fie
Han de-ar scrie poezie,
Și de-aș face eu statui?

Iar a patra maladie: Păstorel să nu mai scrie. De
ce?...

O. Han
P.S. 
Dar a patra e drăguță,
Roata cincea la căruță.
P.

Literatura lui Păstorel e prostuță – (fără uță).
O. Han

Nu mă mai intimidează
Sculptorul (ca să se știe)
Dac-ași scri precum sculptează
N-ași mai scrie
P.

În curtea unei domnișoare s-au scris lucruri după
chip și asemănare.

O. Han
P.S. 
Și cu mâini și cu picioare
Păstorel

De acord.
O. Han

În afara acestui savuros schimb de replici, Păstorel
i-a mai dedicat bunului său amic și alte alinturi rimate
care subliniază tandra simpatie pe care i-o purta, cum
ar fi:
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La un chef cu lăutari
Mi-a șoptit un bețivan:
„Ce folos de el că-i han
Dacă nu mai sunt tătari?”

Și pentru a da întreaga măsură a relațiilor dintre cei
doi, iată, sub pana inspirată a sculptorului Oscar Han,
un pasaj semnificativ din remarcabilul volum al aces-
tuia, Dălți și pensule (1970), în care este elogiat fără re-
zerve Păstorel pentru discursul intitulat Cuvinte despre
Eminescu pe care acesta l-a ținut pe 15 august 1934,
în prezența regelui Carol al II-lea, la inaugurarea bus-
tului lui Eminescu de la Constanța: Dar cuvântarea care
a impresionat mai adânc, până la emoție impresio-
nantă, a fost cuvântarea lui Păstorel Teodoreanu, care
era desemnat să vorbească în numele Fundațiilor Re-
gale. Păstorel Teodoreanu era îmbrăcat în haine în-
chise, de festivitate, cu o cravată plastron la gât, cu
manșete la cămașă scrobite. Citea cu o impecabilă
dicțiune, o sobrietate a cuvintelor, cu o solemnitate evla-
vioasă. La un moment dat, Păstorel, fără să ridice
vocea, se adresează:

– Sire, să îngenunchem laolaltă în memoria lui Emi-
nescu.

Impresia a fost așa de puternică, că se fixase pe fi-
gura fiecăruia dintre cei prezenți. Venind în grupul meu,
i-am întins mâna și i-am mulțumit, spunându-i:

– Păstorel, aș dori ca monumentul meu să fie tot așa
de frumos cum a fost cuvântarea ta.

Cât de frumoasă a fost această alocuțiune și ce gân-
duri alese a exprimat Păstorel despre Oscar Han putem
citi în Revista Fundațiilor Regale anul I, nr. 10 din oc-
tombrie 1934 sau într-un exemplar de lux, numerotat E,
cu un portret inedit al autorului, de Ioana Basarab, din
volumul II al operei Tămâie și otravă (1935), care repro-
duce integral textul acestei expuneri și poartă pe pagina
de titlu a primului volum o dedicație confesivă, revela-
toare – Lui Horia această carte în care mi-am permis
să fiu sincer. Cu prietenie, Păstorel București 28 De-
cembrie 1934: Fericit inspirată a fost unealta meșterului,
când a impus materiei inconștiente să ne redea pe Emi-
nescu cel dintâi și tot atât de inspirat a fost făuritorul,
când a ales operei sale locul pe  care i l-a ales. Acest
Eminescu, de aci înainte al lui Han, e cel menit să se
imprime și să rămână în sufletele tuturor. Cu farul ge-
novez în spate, ca un paznic, cu marea în față, ca un
omagiu și ca un simbol, superb ca un Făt Frumos, idea-
lizat cât trebuie și parcă spiritualizat, acest Eminescu
reprezintă pe acel vizionar de geniu, care a bătut cu pi-
ciorul toate ținuturile și toate potecile țării sale, cu doina
pe buze, cu neantul în buzunare și cu România Mare
în inima lui.

Revenind la volumul Dălți și pensule, cel denumit
afectuos și familiar de Păstorel meșterul Han*

povestește despre o masă cu scriitorii la o grădină pe

Șoseaua Kiseleff, unde erau prezenți Păstorel și G. To-
pîrceanu, unul dintre prietenii săi apropiați de la Viața
Românească, agapă la care Păstorel, care era un scri-
pete, o veveriță, un om făcut numai din mișcări și ges-
turi, cele mai multe gesturi erau spre paharul cu vin, se
uita la Topîrceanu, îi zâmbea, se strâmba la dânsul. To-
pîrceanu scâncea, întorcea puțin capul. Păstorel tot tim-
pul cu ochii după el. La un moment dat îi trimite o
epigramă. Întâmplarea făcea să stau chiar lângă Topîr-
ceanu. Îi spuneam:

– Domnule Topîrceanu, nu-l băga în seamă. Cu cât
îl bagi în seamă, cu atât o să te plictisească mai mult.

Toată noaptea, până la ziuă, deși Topîrceanu în
două rânduri a dat să plece, Păstorel nu l-a slăbit din
ochi și îi trimitea mici epigrame, pe care poetul nu le mai
citea, ci le rupea și le arunca sub masă. Atunci mi-a po-
vestit Păstorel că a avut un schimb public de epigrame
cu Topîrceanu și Topîrceanu nu i-a mai vorbit un an. Nici
că se putea o ilustrare mai bună a proverbului Qui
s’aime se taquine.

Episodul de mai sus m-a trimis către o altă mărturie
autografă ilustrând comunicarea suprasensibilă a aces-
tor importanți creatori, aflată în colecția mea de pe vre-
mea când băteam timid la porțile vrăjite ale templului
cărții rare, acum vreo douăzeci și cinci de ani, o
senzațională dedicație a lui Păstorel către prietenul său
G. Topîrceanu, pe volumul Hronicul Măscăriciului Vălă-
tuc (ediția a II-a revăzută, 1930), aceasta constituind
probabil și una dintre cele mai nimerite caracterizări ale
poetului Baladelor vesele si triste: Înzestratului meu
prieten G. Topârceanu, care, cu arcuș de virtuoz, a
dat lyrismului românesc rezonanță de Stradivarius.
Al. O. Teodoreanu

Precum se știe, Păstorel a fost un neîntrecut cunos-
cător al artei culinare și slujitor devotat al lui Bachus.
Deschizând cu melancolie sertarele memoriei, mi-am
amintit că tot pe un exemplar din Bercu Leibovici, do-
bândit pe la începuturile mele bibliofile, Păstorel își măr-
turisea această chemare printr-o dedicație ca de la un
profesionist la altul, funcția de maître d’hotel fiind cea
mai importantă într-un restaurant, comparabilă, păs-
trând proporțiile, cu cea a dirijorului într-o orchestră: Lui
Virgil Chiriac Maître d’hotel de la Păstorel Teodoreanu
cronicar gastronomic [s.n.].

Nu aș vrea să închei acest florilegiu dedicațional îna-
inte de a cita două catrene scrise de Păstorel pe două
exemplare diferite din rarisimul volumaș ce are imprimat
pe coperta întâi titlul Strofe cu pelin de mai contra Iorga
Nicolai (unde grupul CONTRA IORGA NICOLAI ocupă

* De remarcat marea cinste acordată de Păstorel acestei
vocabule, meșterul, datorită prestigiului de care se bucura
odată (și încă se mai bucură) proverbul Meseria e brățară de
aur. Astfel, admirabila sa postfață la volumul Sonete de Mihai
Codreanu (1957) este intitulată Sonetul românesc și meșterul
său.
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majoritatea spațiului), ilustrat ce C. Ava (Ion Sava) și
gravat de Kiri (Teodor Kiriacov), tipărit exact în perioada
în care marele istoric era prim-ministru. Pe versoul pa-
ginii de titlu citim: Acest opuscul fiind refuzat de toate
editurile din țară, a fost imprimat mulțumită devotamen-
tului unui grup de prieteni personali ai autorului. 9 Mai,
1931 leat. Constatăm și o ciudățenie: pe pagina de titlu
este imprimat Strofe cu pelin de mai pentru Iorga Ni-
colai, în mijlocul paginii fiind imprimat doar IORGA NI-
COLAI. Nu cred că această paginație a fost
întâmplătoare, după cum nici jocul verbal pentru – con-
tra explicat chiar de autor într-o sclipitoare Autorecenzie
publicată în volumul I din Tămâie și otravă: De ce con-
tra? De ce pentru? Oare fiindcă domnul profesor Iorga
a fost cu o nedesmințită consecvență, în curs de șase
decade bătute și de atunci cotidian sărbătorite pro și
contra toți și toate, era suficient să-l atac ad hominem,
permițându-mi și eu extravaganța de-a lua odată atitu-
dinea rezervată marelui om? Și oare, dacă am scris eu
așa, băgat-a cineva de samă acest amănunt derizoriu? 

Prima dedicație este un madrigal care ne confirmă
că marii ironiști sunt dublați de niște sentimentali incu-
rabili și ne face să ne întrebăm dacă nu cumva este
adresat celei de-a doua verișoare a lui Alexandru Pa-
leologu, Sanda:

Sandei

Acest volum glumeț și mic
Supus privirilor matale
S-ar fi umplut de madrigale
De-ar fi știut că ți-l dedic.
Păstorel
30 Mai 1931.

A doua dedicație este o epigramă, cumva o comple-
tare a volumului, întrucât ținta sa este cine altul decât...
Nicolae Iorga.

Lui Jeannot-Vlădoianu

În aceste vremi cumplite
Și-ntr-un veac de bani flămând
Iorga scrie cărți cinstite
Nu se vând!
Păstorel

Acestui om cu spirit scânteietor căruia i-au fost acor-
date toate onorurile îi mai lipsea un titlu pentru a încu-
nuna o activitate excepțională, acela de bandit, pe care
l-a dobândit în 1960 împreună cu prietenul său Alexan-
dru Paleologu (viitorul golan ajuns ambasador la Paris
la începutul anilor ’90), când au fost judecați și
condamnați amândoi pentru uneltire contra ordinei so-
ciale împreună cu C. Noica, C. Pillat, N. Steinhardt,
A.  Acterian, S. Al-George ş.a. în celebrul proces care le
poartă numele.

Iată, în final, împreună cu toată tristețea pe care o
degajă, tulburătoarea relatare a rafinatului om de cul-
tură, care evocă atribuirea acestui calificativ tot în amin-
tita prefața la volumul Epigrame și alte rime vesele
(1997): Când am fost duși pentru judecată la Tribunalul
Regiunii a II-a Militare și eram toți într-un fel de sală de
așteptare cu bănci ca de școală, sub supravegherea
unui tânăr locotenent major, un tip mai spălățel și mai
cuviincios, Păstorel a cerut cuvântul și i-a spus: „Dom-
nule locotenent-major, în celulă am compus un sonet;
vă rog să obțineți să mi se dea o foaie de hârtie și un
creion, să vi-l încredințez dumneavoastră ca să nu se
piardă; e pentru soția mea”. „Domnule Teodoreanu, a
răspuns ofițerul, vă rog să mă credeți, îmi pare rău, nu
se poate!”. Ofițerul a ieșit imediat. Un gardian (sau un
„caraliu”, cum le ziceam noi), unul înalt, balaoacheș,
care la arestare mi-a șterpelit, după percheziție, un inel
vechi de aur cu pecete, care îmi rămăsese de la stră-
bunicul meu, un „ghiul”, cum s-ar zice, pe care însă l-am
abandonat fără a zice nimic, gândindu-mă la inelul lui
Policrates din legendă, îl apostrofează pe Păstorel: „Ei,
fir-ai al dracului, banditule (așa și pe dincolo); nici aici
nu te lași de prostii!”. 
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Hagop Djololian Siruni (1890-1973) a fost o perso-
nalitate cu o formație multiculturală de excepție. Iar
moștenirea sa științifico-literară aparține, în egală mă-
sură, dublei sale apartenențe: armeană și română.

Se știe că uitarea se așterne, din varii necunoscute,
într-o primă fază, asupra amintirii unor personalități em-
blematice. Nu știu ce imbold lăuntric m-a îndemnat să
caut, acum câțiva ani (2011), urmele trecerii lui Siruni
prin lume. Ca și destinul manuscriselor sale. Mai ales
că ele fuseseră sechestrate de Securitate, imediat după
moartea proprietarului, și uitate în debaralele Arhivelor
Statului. 

Tot din motive obscure, vinovate și ele, manuscrisul
care dădea socoteală despre trecerea acestuia prin
lumea armeano-românească a fost refuzat de Editura
Ararat de la publicare. Urmașii celor care-l dăduseră pe
mâna NKVD-ului, în decembrie 1944, imediat după ocu-
parea României de trupele sovietice, refuzau astfel să

se căiască. Vina lui? Patriotismul de dublă apartenență:
armeano-românească. Cartea – SIRUNI – Odiseea
unui proscris – avea să apară la Editura Niculescu
(2011) și va inspira Academia Română în lăudabilul și
meritatul gest de a-l onora post-mortem pe Hagop Djo-
lolian Siruni ca membru al ei. Doar fusese, printre altele,
și președinte al orientaliștilor români.

Printre multele fapte exemplare ale savantului Siruni
se află și cartea dedicată mentorului și prietenului său
de-o viață. Imposibil să apară „Împreună cu Iorga”, a
fost publicată în 1972 la Beirut, Liban, în limba ar-
meană. Grație domnului Arpiar Sahaghian avem acum
traducerea în limba română. Poate și Editura Ararat,
care există grație banilor publici destinați promovării va-
lorilor minorității armene, se va simți datoare să-l pu-
blice. Dar recunoştinţa mai e, oare, o valoare identitară?
Poate…

Vartan Arachelian

Siruni1

IORGA ÎN AMINTIRILE MELE2

I
PRIMELE NOASTRE CONTACTE

1. Înainte de a-l cunoaşte pe Iorga

Nu auzisem de numele lui Iorga pe vremea când
încă mă aflam la Bolis.

Şi nici azi nu pot pricepe de ce numele său nu ajun-
sese şi nu era cunoscut în acest oraş clasic al „hos-
hos”-ilor3 unde veştile din afară sosesc cu repeziciune
şi se amplifică iar în ce priveşte persoanele din afară,
era de ajuns ca cineva dintre ele să spună doar o ama-
bilitate pentru armeni… Bolisul era un oraş ce mereu

era în căutare de sfinţi de pe alte meleaguri şi pentru
care un străin, pentru a fi armenolog, era de ajuns să fi
spus că ştie două cuvinte armeneşti, şi pe dată deve-
neau armenofili toţi cei care făceau măcar un compli-
ment armenilor.  

Când în 1921, la iniţiativa lui Hovhannes Tumanian4,
se puneau la Bolis bazele Casei Artei Armene, primul
nostru gând a fost să aducem un prinos de laudă acelor
savanţi străini care se ocupaseră de istoria poporului
armean. Un număr însemnat din aceştia i-am declarat
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ca membrii noştri de onoare, spre exemplu Antoine
Meillet şi Frederic Macler, Charles Diehl şi Jozef Sztri-
gowsky, Josef Marquart şi Paul Rohrbach5, lăsând lista
deschisă tuturor celor care ni s-ar fi alăturat ulterior, listă
unde urma să-şi afle locul şi toţi „armenologii”, precum
şi toţi „armenofilii”.

În seria acestor savanţi, care se ocupaseră de po-
porul nostru, abia dacă auzisem însă de numele lui Ni-
colae Iorga. Trebuie să spun, ca să fiu drept, că în ochii
intelectualilor din Bolis, România nu avea un loc special
în zilele acelea, nici nu ştiam istoria comunităţii armene
din România, pentru ca ea să ni se arate ca o ţară os-
pitalieră. Din contra, noi aveam un fel de idee precon-
cepută împotriva României, care cu ocazia
evenimentelor din 1895-1896 de la Bolis şi-a închis por-
ţile refugiaţilor armeni, în timp ce vecinul bulgar şi le-a
deschis larg armenilor în acele momente. În zilele ace-
lea ne feream încă de numele de român. 

Prin urmare, România pentru noi era o lume necu-
noscută şi străină, iar numele lui Iorga era cunoscut
doar tangenţial. Despre el ni s-a vorbit vag şi asta doar
în ultima vreme, când mai venea din România un ar-
mean sau altul, ca despre un om de vază a acelei ţări,
şi care cunoştea armenii şi îi simpatiza. Şi trebuie să
spun că mai traversam perioada romantismului arme-
nesc, când orice străin ce spusese sau scrisese câteva
cuvinte favorabile despre armeni devenea imediat un
idol pentru noi. Era suficient ca să fie declarat „armeno-
fil”. Pe noi nu ne interesa de ce risipise el laudele sale
şi ce pondere aveau spusele sale pentru istorie. Era de
ajuns că era un „armenofil”, un cuvânt magic care pe
dată ne înmuia inimile. Şi aşa am introdus şi numele lui
Iorga pe lista noastră, ca să avem o personalitate şi din
România. Nimeni dintre noi nu-l cunoştea sub incidenţa
relaţiilor lui cu armenii. Ştiam din telegrame că fusese
ales ca preşedinte al Consiliului de miniştri imediat după
armistiţiu, ca unul ce fusese ataşat de la bun început
cauzei Aliaţilor. Ştiam că era profesor de istorie la Uni-
versitatea din Bucureşti, autor a numeroase cărţi, şi
printre acestea o lucrare celebră, în limba germană,
despre Imperiul Otoman. Cunoştinţele noastre despre
el se opreau aici. Nu ştiam deocamdată ce a făcut el
pentru noi, după cum nu ştiam nici ce scriseseră despre
noi şi ce făcuseră pentru noi şi celelalte personalităţi
care împodobeau lista noastră. 

Numai apoi am aflat că, până atunci, Iorga nu se
ocupase pe larg de armeni. El nu intrase încă în şirul
acelor savanţi europeni ce studiaseră în profunzime tre-
cutul nostru. Ca toţi cei care doar mai târziu îşi revarsă
dragostea pe de-a-ntregul, Iorga s-a ocupat şi el de noi
„printre altele”, atât cât era necesar pentru un istoric, ca
să cunoască lumea veche şi să elucideze locul şi rolul
popoarelor care s-au manifestat în istoria Orientului Mij-
lociu.

2. Când l-am salutat pe Iorga

Mi-a fost menit mie să aduc primul salut savantului
român, din partea intelectualilor armeni. Într-adevăr,

Consiliul Central al Casei Artei Armene m-a însărcinat
să-i fac o vizită în trecerea mea prin Bucureşti, când în
1922, august, trebuia să plec la Viena cu treburi perso-
nale. 

Am sosit însă la Bucureşti într-un moment nepotrivit.
Era duminică şi nu am putut să-l căutăm. Şi într-adevăr
nu l-am fi putut afla chiar de scotoceam tot Bucureştiul.
Trebuia să mergem la Văleni, se spunea, spre a-l găsi
pe Nicolae Iorga. Văleni era un orăşel la 90 km de Bu-
cureşti, unde Iorga se retrăgea verile. Funcţionarul de
la hotel ne-a sfătuit să mai telefonăm încă o dată la re-
dacţia ziarului lui Iorga „Neamul Românesc”. 

Minunile uneori chiar au loc! Iorga era la redacţie în
momentul acela şi era gata să ne primească. Împreună
cu Karekin Hosrovian, care mă însoţise de la Bolis,
ne-am grăbit să-l vedem pe Iorga. 

Într-o încăpere modestă, a unei case modeste, unde
era redacţia ziarului, lucra Iorga. A primit cu bucurie pe
cei doi armeni ce veniseră să-l viziteze, întrerupându-şi
pentru câteva momente lucrul. 

Am explicat în două cuvinte scopul vizitei noastre,
Iorga a primit stând în picioare diploma de onoare pe
care i-o întinsesem. 

A spus câteva cuvinte calde la adresa armenilor şi
şi-a exprimat regretul că nu are prilejul de a avea relaţii
cu armenii. 

– Există personalităţi remarcabile aici, spuse, printre
armenii vechi, dar şi ei, ca şi mine, nu au relaţii cu ar-
menii. Au uitat armeneşte, şi prin urmare nu-mi sunt de
niciun folos. În ce priveşte pe imigranţii armeni cei noi,
nici ei nu-mi pot fi de vreun folos. Majoritatea sunt ciz-
mari, sau cafegii, pe câte ştiu, iar intelectualii, în gene-
ral, lipsesc din rândurile lor.6 Ce bine ar fi fost dacă un
intelectual ca dumneata ar fi fost în preajma mea…7

Pentru mine o asemenea idee mi se părea ridicolă
în acele momente. 

Am răspuns că sunt obligat să mă întorc la Bolis ia-
răşi unde intelectualii armeni au atâtea griji pe capul lor. 

Ne-am luat rămas de la Iorga şi chiar în aceeaşi
seară am plecat spre Viena cu Hosrovian. 

3. Prima noastră conexiune

În 1922, septembrie, venind de la Viena m-am oprit
să-mi trag sufletul, la Bucureşti, pentru a merge în
grabă la Bolis. Vroiam să mă alătur cât mai curând fa-
miliei mele, în acele vremuri tulburi şi nesigure. Kemal
ajunsese la Izmir şi primejdia plana şi asupra Bolisului.
Înainte să înceapă panica trebuia să fiu acasă spre a
decide cu familia ce aveam noi de făcut.

De cum am ajuns la Bucureşti găsesc o telegramă
la redacţia ziarului „Nor Arşaluis”. Cei de acasă mă sfă-
tuiesc să nu mă întorc la Bolis, ci, rămânând la Bucu-
reşti, să aştept desfăşurarea evenimentelor. Cui putea
să-i fi trecut prin cap că soarta urma să mă ţină aici ani
lungi şi îndelungaţi, şi că mă va lega de o ţară de care
mă feream încă înainte de a o cunoaşte? Cine ar fi cre-
zut că dorinţa lui Iorga putea să se realizeze?

Se impunea, deci, să rămân la Bucureşti şi să aştept
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veşti noi de la Bolis.
Până atunci trebuia să mă informez despre comuni-

tatea armeană. Era foarte modestă în momentul acela
şi, într-adevăr, intelectualii păreau o raritate. E drept, ar-
menii aveau biserică şi şcoală aici, şi de asemenea un
periodic: „Nor Arşaluis” [Zori Noi, n.t.], ce apărea o dată
la trei zile. Dar comunitatea nu avea suflu încă. Armea-
nul local era indiferent faţă de noul venit, – iar noul venit
retras în sinea sa – în prăvălia lui de cafea, iar cizmarul
în spatele bancului său de lucru. Încă nu exista viaţă
spirituală în comunitate. Armenii trebuia să-i cauţi în că-
măruţele mohorâte din spatele magazinelor de cafea,
sau în cafenelele de pe Moşilor. 

Prima mea vizită o fac lui Iorga. Un student al Uni-
versităţii Române, Grigore Avakian, mă însoţeşte. Cât
de bucuros e Iorga de această a doua vizită a noastră!
Repetă pentru a doua oară că pe armenii vechi, din par-
tea locului, nu-i pune la socoteală ca armeni. Relaţiile
sale cu ei nu-i spun nimic despre frământările de azi ale
armenilor, de la ei nu adie „un aer armenesc”, iar noii
veniţi, mai mult oameni ai buticului, îi sunt încă străini.
Şi prin urmare nu există o punte care să-l lege de noile
trăiri ale unui popor al cărui trecut îl cunoaşte, mai mult
sau mai puţin, şi pentru care păstrează un loc în inima
sa. De aici şi bucuria întâlnirii sale cu un intelectual ar-
mean, ce vine dintr-un centru armean, şi de la care so-
licită întâlniri mai dese, pentru ca şi el să se
împrospăteze şi să-şi lărgească orizontul. 

Îi spun că şi pentru mine e o plăcere deosebită să
întâlnesc una dintre figurile de seamă ale unei ţări în
care de şase-şapte secole armeanul a aflat ospitalitate,
secole ce ar fi rămas ascunse sub un văl dacă Iorga nu
l-ar fi înlăturat. 

Mă tem să lungesc însă întrevederea noastră, care
este atât de plăcută şi reconfortantă. Un fel de fericire
pogoară parcă peste sufletul meu, după zile de griji şi
nelinişte. În câteva clipe Iorga m-a legat de el. Stau însă
pe ghimpi. Mă tem pentru clipele preţioase ale acestui
om atât de preocupat. În camera această modestă a re-
dacţiei „Neamului Românesc” mai sunt şi alţii, care stau
într-un colţ, aşteptându-şi rândul, iar pe masă foaia a
rămas nescrisă pe jumătate şi ea trebuia trimisă la
zeţar8. Însă Iorga pare că nu-şi doreşte ca eu să plec
prea curând, de parcă şi în inima sa se făcuse un loc
pentru intelectualul armean, ce venea de atât de de-
parte ca un vechi prieten. 

După ani, în 1938, august, la masa ce mi s-a orga-
nizat în cinstea mea la Văleni, Iorga a vorbit aşa:

„Pe Siruni îl cunosc de multă vreme, aproape chiar
din primele momente când a venit printre noi, şi fără a
cunoaşte el în vreun fel ţara noastră, limba şi trecutul
nostru, a manifestat cea mai hotărâtă aplecare spre în-
ţelegerea tuturor valorilor noastre.”

Da, din acea primă clipă a început legătura mea cu
această ţară. Dar cel ce a creat această legătură a fost
Iorga, mai întâi legându-mă de el, şi, să-mi fie iertată
această lipsă de modestie, la rândul său şi el s-a legat
de mine. Deoarece începând din acel moment, şi până

la moartea sa tragică, de-a lungul a douăzeci de ani, eu
l-am iubit cu o dragoste neţărmurită, şi el m-a iubit cu o
dragoste ce era un amestec de însufleţire şi simpatie
grijulie. 

Peste câteva zile reiese că nu mă voi mai putea în-
toarce la Bolis. Kemal s-a apropiat de Bolis, iar Aliaţii
tremură în faţa lui. Şi toţi aceia care pot face rost de un
paşaport fug ca să nu fie măcelăriţi, aşa cum au fost
măcelăriţi armenii din Izmir, sub privirile ironice ale na-
velor de război aliate. Ai mei, şi ei luaţi desigur de valul
de panică, făcuseră rost de paşaport pentru Bulgaria,
deoarece România iarăşi şi-a închis porţile pentru ar-
meni, aşa cum a mai făcut şi pe timpul măcelurilor ha-
midiene. Simt că înnebunesc. Cum să fac să-i aduc pe
ai mei din Bulgaria aici? Cum să fac asta când nici o
muscă nu mai trece peste graniţă. Se apropiau zilele în-
coronării regelui Ferdinand şi poliţia păzea graniţele cu
străşnicie. 

Din nou îi fac o vizită lui Iorga, de data asta pentru
a-i spune că, pe cât se pare, voi rămâne o vreme la Bu-
cureşti, pentru că e imposibil să mă mai întorc la Bolis
în aceste condiţii. În timpul războiului trecut am stat pi-
tulat într-o ascunzătoare patru ani la rând, iar de data
asta, dacă le cad în mână turcii n-o să-mi ierte vina de
a fi rămas în viaţă. Prin urmare, deocamdată nu mă voi
întoarce la Bolis, ci voi rămâne aici, la Bucureşti, care
mi-a plăcut mult, ca şi oamenii de aici, pe care abia
acum încep să-i cunosc mai bine.

În acele momente în privirea lui Iorga se simte de
acum o mulţumire sufletească. Bucuros, mai întâi, că
ţara va oferi găzduire în acest fel unui intelectual ar-
mean, dar bucuria lui mai mare vine de acolo că va
avea alături de el un intelectual armean, la care să ape-
leze în cazul unei surse armene, sau să lămurească
vreo problemă sau alta legată de poporul armean.
Într-adevăr, el are câte un colaborator din fiecare etnie,
şi chiar de nu ar fi avut, cunoaşte el însuşi limbile a mul-
tor popoare, spre a nu rămâne în impas în caz de ne-
voie. Dar nu are un colaborator armean, iar din limba
armeană cunoaşte doar câteva cuvinte. Grigore Buiu-
cliu, Grigore Goilav sunt morţi demult, şi nu-l mai pot
ajuta, iar intelectualii armeni pe care îi cunoaşte, pre-
cum Ariton Iacubeanu şi ceilalţi prieteni armeni din Bo-
toşani sau Iaşi, ştiu şi mai puţine cuvinte armeneşti ca
el. Iar de la preoţii armeni de acum, o!…, nu e nicio sco-
fală, nu mai seamănă ei cu cei de altădată la care putea
să apeleze deseori străinul când avea nevoie de vreo
lămurire. În aceste condiţii, pentru el, eu reprezint o
adevărată lumină. 

Şi din acel moment începe să crească legătura su-
fletească dintre noi, care urma să dureze aproape două
decenii, cum am mai spus. Nu ştiu dacă am reuşit să-i
fiu de folos în lucrările sale; dar îmi voi aduce aminte
mereu cu emoţie acel minunat sprijin care a fost el pen-
tru mine mereu. A fost un imbold şi o călăuză totodată,
el m-a fermecat nu numai cu nesfârşitul bagaj al minţii
sale, a cărei egalare era de neconceput pentru vreun
muritor, ci şi prin disponibilitatea lui pentru efort şi oste-
neală neobosită care m-a molipsit şi care mi-a dat pu-
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tere să lupt împotriva piedicilor şi a greutăţilor.
În acea zi, înainte de plecare, îl rog pe Iorga să in-

tervină pentru familia mea ca să-şi găsească adăpost
în România. Era prima şi ultima rugăminte ce o făceam
pentru persoana mea, apelând la el. Nu am apelat la el
nici în zilele mele cele mai negre, când el era la putere
în ţară, iar eu puteam să-mi asigur o poziţie prin el, aşa
cum sunt obişnuiţi s-o facă toţi cei care roiesc în
preajma oamenilor mari, chiar dacă nu sunt chiar atât
de apropiaţi, aşa cum eram eu faţă de Iorga. Chiar şi
această rugăminte unică am îndrăznit s-o fac pentru că
în zilele acelea numai cu câteva cuvinte ale sale se
putea deschide frontiera pentru familia mea. 

Iorga îmi oferă ca însoţitor pe unul dintre colabora-
torii săi tineri de la „Neamul Românesc”, Al. Cuza, viitor
publicist. Împreună mergem la Generalul Văitoianu. E
de-ajuns un salut din partea lui Iorga ca să primim ime-
diat aprobarea cerută, iar eu pot pleca în Bulgaria şi
să-mi aduc în România familia, care se adăpostise la
Varna, fugind de urgia lui Kemal. 

Să amintesc, cu acest prilej, că Iorga a fost cel care
a înlesnit intrarea în România a 200 de orfani, chiar în
zilele acelea de restrişte. Era ultima încercare dispe-
rată, de data asta apelând la Iorga, după atâtea altele
neizbutite. S. Srentz povesteşte astfel această încer-
care: 

„Singura mea speranţă, din această situaţie de criză
şi fără ieşire, era prof. Iorga. Mă primeşte, pe mine, un
armean necunoscut şi neînsemnat, în faţa biroului plin
cu stive de hârtii cu condeiul în mână. Expun pe scurt
misiunea mea, concis şi lapidar. Ia de pe birou un petec
de hârtie, scrie câteva rânduri şi mi-l dă mie. 

– Această hârtie duceţi-o la consilierul de la Minis-
terul de Interne dl. Franasovici, chiar azi. Mâine mergeţi
la ministrul de Externe dl. Duca şi la ministrul Agriculturii
dl. Constantinescu. Azi voi vorbi cu ei la Parlament. A
nu primi orfanii este de neconceput.”9

Orfanii, într-adevăr au venit. E altă treabă cum i-a
crescut comunitatea armeană…

…Având prilejul să povestesc primele mele legături
cu el, nu pot să nu adaug aici că asta va avea ulterior
rolul său în apropierea şi mai mare a lui Iorga cu popo-
rul armean. Legătura aceasta va pricinui permanentiza-
rea relaţiei lui cu poporul armean şi cu frământările sale.
A fost un prilej în plus pentru Iorga să ne cunoască şi
să ne iubească prin valorile noastre spirituale şi de aici
încolo inima sa a fost deschisă, ca şi uşa sa, în faţa du-
rerilor armenilor.

4. Vraja muntelui

Există munţi care te înfricoşează. Deodată se iţesc
în faţa ta cu statura lor semeaţă, iar tu, uluit, priveşti şi
nu vezi crestele lor. Te minunezi, te înfiori, dar simţi că
ei te vrăjesc. Te farmecă înălţimea lor. 

Imens precum un munte, care îşi înalţă piscul din-
colo de nouri, Nicolae Iorga domină peste spaţiile ce-l
înconjoară. 

Domină statura lui, pe care i-a dăruit-o natura, pre-

cum unui munte, şi domină omul, ce locuieşte acolo, un
uriaş şi el…

***

L-am cunoscut pe Iorga când de-abia pusesem pi-
ciorul în România. 

Nu ştiu ce anume m-a legat de el, el era om de şti-
inţă, iar eu un modest scriitor armean ce venise să
caute adăpost pe aceste meleaguri străine. Ce era acel
ceva ce urma să ne apropie? 

Nu era armean ca să fie vocea sângelui. Da,
auzisem că iubea armenii, dar în zilele acelea mă
înfricoşau armenofilii. O!, …ei ne scrumiseră speranţele
chiar atunci. 

Ce era acel lucru ce urma să mă apropie de el? – el
era totul în această ţară, iar eu un străin oarecare. Nu
era nicio legătură între noi.

Dar uneori muntele te atrage, fără ca s-o şti, fără
voia ta.

Omul era cel care mă fermecase. Omul, cel care cu
modestie, sălăşluieşte în acest multitalentat savant, că-
ruia îi place să se ostenească neobosit, care nesoco-
teşte materia, odihna, care e mai presus decât cei ce
trec pe lângă tine, iar în el există un altceva…

Acest altceva e ceea ce m-a vrăjit.

5. Primele noastre întâlniri

Şi de-acum, întâlnirile cu Iorga au devenit periodice.
Era un fel de nevoie sufletească să merg să mă întâl-
nesc cu el o clipă, să mă consolez cu o vorbă bună, în
mijlocul noianului de gânduri negre de pribeag ce mă
bântuiau, vorbe pe care Iorga ştia să le ofere cu dărnicie
şi generozitate. Mergeam pentru a mă îmbărbăta pentru
o clipă, de la acest om cu suflet cald, şi care era mo-
dest, cald, apropiat de cei modeşti, care se pricepea cu
o vorbă prietenească să-l farmece pe interlocutor, să-l
însufleţească, şi mai ştia să şi ironizeze şi să admones-
teze, răspândind umbra sa măreaţă în jurul său. 

Într-adevăr, în zilele acelea Iorga domnea peste Ro-
mânia. 

Mulţi erau cei pe care îi avea în subordinea sa – is-
torici, profesori, publicişti, cărturari, inspectori universi-
tari, deputaţi, membri ai academiei, lectori universitari,
membri corespondenţi ai academiilor europene, şi pre-
şedinţi ai mai multor instituţii culturale, cum erau Comi-
sia Monumentelor Istorice, Academia de Studii Sud-Est
Europene, Liga Culturală, fără să mai enumerăm titlurile
secundare, precum şi preocupări pentru care aloca timp
tuturora şi le mulţumea pe toţi. Chiar şi celor de peste
hotare. Părea un rezervor inepuizabil de energie şi de
efort. Un hambar ce nu se goleşte. De unde venea
această alergare de la o catedră la alta, dintr-o ţară la
alta, fără a manifesta vreo oboseală? Ziua muncea,
noaptea veghea, stivuia volumele şi încă nu termina…

Forţe supranaturale veniseră şi se cuibăriseră în el. 
Dar toţi aceştia care erau sub el formau o unitate.

Nu erau oameni diferiţi ce şedeau unul lângă altul, ci



restituiri

163SAECULUM 5-6/2019PR
O

era Iorga însuşi care îi concentrase pe toţi în sinea lui.
Părea straniu să vezi atâtea preocupări diferite legate
laolaltă. Iorga le armoniza pe toate acestea. Era acelaşi
om când le vorbea discipolilor săi ori deputaţilor de la
tribuna parlamentului, când studia istoria sau le zâmbea
copiilor. Era unul şi acelaşi om care colinda academiile
europene, care îşi scria articolul zilnic, sau când emitea
decizii membrilor partidului său. Era unul şi acelaşi
Iorga dramaturgul, academicianul, învăţătorul, prietenul
şi omul de acţiune. 

Efortul unea toate aceste forţe diferite, toate acestea
ce purcedeau de la el. 

Dar dintre toate era o componentă, cea care m-a
atras cel mai mult – era linia sa directoare, iar celelalte
îi erau subordonate. În jurul acesteia se reuneau toate
celelalte şi o explicau, o subliniau şi o completau. Fără
ea nu ar fi avut sens efortul pe care timp de patruzeci
de ani l-a depus acest neobosit om.

Iar aceasta era apostolatul său, cel care îl cuprin-
sese în flăcările sale şi căruia îi jertfea totul, oferea tot
ce-i oferise natura şi tot ceea ce el însuşi crease apoi. 

Iorga încă din vremea aceea era privit ca un apostol.
El era acela care, singur, crezuse în acea mare viziune
şi a ostenit toată viaţa pentru ea, care crezuse în ceasul
renaşterii şi i-a însufleţit pe cei neîncrezători. El şi-a
consacrat întreaga viaţă nu doar pentru o ştiinţă abs-
tract-uscată, ci pentru a propovădui unirea sufletească
a poporului român, şi pentru deplina sa eliberare şi reîn-
tregire. Şi acum, când viziunea se întrupase, şi Româ-
nia Mare era înfăptuită, Iorga muncea pentru crearea în
noile sale fruntarii sufleteşti.

Era într-adevăr o consolare, pentru un fiu al unui
popor răstignit, renăscut şi apoi iarăşi trădat, să vină şi
să se umple de speranţă alături de acest mare om. Şi
am căutat adesea prilejuri  să fiu, măcar o clipă, alături
de el.

* * *

Când am preluat redacţia periodicului „Nor Arşa-
luis”10 în anul 1922, în octombrie, când de abia puse-
sem piciorul în Bucureşti, am vrut să impulsionez puţin
ziarul. Aveam naivitatea să cred că aş putea să trans-
form periodicul într-un ziar adevărat, aşa cum o înţele-
geam noi, jurnaliştii din şcoala de la Bolis, un loc de
răscruce pentru articole, făcând din el o tribună a ac-
tualităţii. Un ziar al vieţii, şi nu un depozit de cunoştinţe
utile şi inutile. Şi am început întrevederile mele cu per-
sonalităţile timpului pe teme de actualitate. Astfel că am
avut convorbiri succesive cu prim-ministrul bulgar Stam-
bulinski, care venise la Bucureşti în 1922, noiembrie, cu
prof. Thoma Ionescu, la întoarcerea sa de la Adunarea
Ligii Naţiunilor, cu Constantin Banu, care la acea vreme
era ministru al Cultelor, cu ministrul de Externe Ion
Duca, la întoarcerea sa de la prima sesiune a Conferin-
ţei de la Lausanne, întrevederi ce au văzut lumina tipa-
rului în „Nor Arşaluis” la vremea sa.

Am luat un interviu şi lui Iorga. Era şi el o personali-
tate politică şi şef al Partidului Naţional Democrat. In-

terviul pe care l-a publicat „Nor Arşaluis” a apărut în tra-
ducere şi în „Universul”. În acel interviu Iorga clarifica
convingerile sale cu privire la politica internă a noii Ro-
mânii. 

Trebuie să spun, cu acest prilej, că Iorga nu era un
şef de partid şi nici apoi nu a fost, în adevăratul sens al
acestui cuvânt. El nu avea adepţi numeroşi şi nici nu
stăpânea arta însufleţirii maselor. El, precum un învă-
ţător, avea în jurul său un grup de aleşi, care gravita sub
influenţa farmecului său, şi un număr mic de adepţi în
provincii. Şi dacă unii din preajma sa, cu unele prilejuri,
l-au părăsit, marea majoritate au rămas alături de el,
chiar şi atunci când nu mai avea partid. Pentru un mo-
ment şi-a unit partidul cu Partidul Naţional al lui Iuliu
Maniu, dar noul partid nu a reuşit să meargă în cadenţă
şi Iorga s-a despărţit nu peste mult timp, şi a rămas ia-
răşi în cercul vechilor lui adepţi credincioşi. Când au
venit la conducerea statului, în 1931, fracţiunile şi gru-
pările care formau majoritatea ce-l susţinea aveau ală-
turi grupul lui Iorga mereu alături. Grupul lui Iorga nu a
devenit un partid niciodată, ci a fost un grup de adepţi
credincioşi lui cu abnegaţie. 

6. La fondarea „Navasartului”11

Când în 1923 trebuia să pun bazele periodicu-
lui „Navasart” am apelat iarăşi la Iorga ca să contribuie
şi el cu o colaborare. S-a bucurat ca un copil când i-am
dat vestea şi a promis că va scrie de îndată ce va avea
răgazul. Şi deoarece nu avea nimic gata, a sugerat să
traducem pentru „Navasart” un articol pe care l-a publi-
cat cu privire la poezia armeană în revista „Ramuri”, cu
prilejul apariţiei volumului Din Lirica Armeană în tradu-
cerea lui Grigore Avakian şi Mircea Gheorghiu. 

Grigore Avakian era pe atunci student la Universita-
tea din Bucureşti, Facultatea de Litere, şi unul dintre
studenţii apreciaţi de Iorga. Împreună cu un tânăr
român dotat cu talent poetic, el a tradus un florilegiu mo-
dest din poezia armeană după o traducere în limba rusă
a poetului Valeri Briusov. Cu prilejul apariţiei acestei căr-
ticele Iorga a găsit cu cale şi a scris cuvinte de simpatie
în revista „Ramuri” ce apărea la Craiova, sub redacţia
sa. În aceeaşi revistă, în numărul din 19 noiembrie
1922, cu titlul „Literatura armeană”, a publicat un edito-
rial, unde spunea: „În aceste momente, când poporul
armean îşi pune speranţele în Aliaţi, ca urmare a prigo-
nirilor suferite din partea neamurilor alogene, e un fel
de consolare, pentru un neam vechi şi nobil, să se facă
pretutindeni cunoscut prin originalitatea şi importanţa
sa, pe care a avut-o în dezvoltarea civilizaţiei univer-
sale. Au trecut mulţi ani de când Stryzgowski prin cer-
cetările sale fructuoase şi răbdătoare a dus la acea
concluzie că alături de Bizanţ, Armenia a avut o puter-
nică influenţă asupra artei medievale şi chiar, ceea ce
este absolut adevărat, asupra artei orientale, în etapa
sa românească care s-a inspirat din ea, în timpul trecerii
cruciaţilor francezi în sec. XI, din colofoanele armene,
arta oraşului Ani, cel cu numeroase biserici, precum şi
alte locuri, până la Armenia maritimă pe ţărmurile Me-
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diteranei. Acolo au întâlnit ei conducători catolici care
luptau în numele crucii, împreună cu prinţii din văile Tau-
rusului, imortalizând numele lor în casele şi capelele lor,
întâlnind o artă cu mult mai veche decât a lor, pe care
armenii o aduseseră din nord, din îndepărtata lor patrie
din Caucaz, atunci când au migrat de acolo.”

Nu a avut prilejul să aducă o lucrare de anvergură
periodicului literar-artistic care era „Navasart” şi care era
departe de preocupările istorice. S-a mulţumit să ne
pună la dispoziţie articolul amintit din „Ramuri”, despre
lirica armeană, şi discursul său despre cultura armeană
rostit la Ateneu cu prilejul concertului lui Eghiazarian.

7. Cu membrul nostru de onoare

Pentru o scurtă perioadă membrii Casei de Cultură
din Bolis au fost în număr destul de mare la Bucureşti.
O vreme erau chiar vreo zece. Fugind din Bolis,
intelectualii armeni şi-au tras puţin sufletul aici în
Bucureşti, iar alţii s-au adăpostit la Sofia. Mai apoi s-au
risipit treptat prin alte părţi în căutarea unor locuri mai
„luminoase”. Până la urmă am rămas doar un nucleu
mic la Bucureşti fără a reuşi să creăm o viaţă culturală
pentru moment. 

În august 1923 l-am vizitat pe Iorga, în numele Casei
Culturale Armene şi al „Navasartului”, eu, dr. Salpi şi
O.  Poladian. Am zis că „Navasart” era sub tipar şi va
apărea curând. Apoi am anunţat că un colaborator are
acolo un articol despre mănăstirea Argeş. Iorga a ghicit
că era vorba despre armenitatea Argeşului şi a spus că
socoteşte o legendă teoria avansată cu ani în urmă de
Hasdeu precum că armenii au ridicat mănăstirea de la
Argeş. 

După un timp am hotărât să-i mai facem o vizită lui
Iorga. Imediat am format un grup, Ervant Odian,
dr.  Salpi, O. Papazian şi eu. Din nou Iorga ne-a primit
cu amabilitate şi, deşi era ocupat, ne-a reţinut destul de
mult. În octombrie 1923, i-am dus primul număr al
„Navasart”, ce apăruse chiar atunci. A tot răsfoit Iorga
revista noastră şi s-a adresat unui prieten care tocmai
atunci intra în încăpere:

– Uite aşa sunt armenii: de cum pun piciorul într-un
loc, că şi încep să creeze. Noi avem o asemenea
revistă?…

Asta era obiceiul lui Iorga: cel mai mic lucru de-al
nostru îl însufleţea şi întreprinderea noastră modestă o
prezenta cu mândrie şi laude celor din jur…

– Priviţi! Cum orice întreprindere a lor armenii o fac
să reuşească, şi asta fără înlesniri materiale, fără a
avea un stat în spatele lor, ei se apucă de treabă şi
reuşesc, deoarece ştiu să muncească şi să facă
sacrificii. Iar noi? Noi ştim doar să înghiţim bugetul…

Şi acest om, al cărui credo era patriotismul, mereu
le făcea reproşuri celor din jurul său, exagerând una
sau alta din scăpările lor, dându-ne mereu ca exemplu
pe noi.

– Priviţi cum pot ei să ducă la bun sfârşit cele
începute…

Am vorbit de una, de alta. Şi veni vorba despre

limbile armeană şi română şi despre modul în care s-au
influenţat ele reciproc sau nu. Ervant Odian spuse
deodată, ca unul care tocmai a făcut o descoperire: 

– Cuvântul vostru ţuica – zise – provine probabil din
cuvântul armenesc ţăki. 

– Nu, spuse Iorga. Ţuica noastă provine din
turcescul su (apă) şi înseamnă apiţă. Multe popoare au
denumit băuturile lor folosind cuvântul apă. De pildă
vodka rusească vine de la voda (apă) în ruseşte. 

***

Primele mele întâlniri cu Iorga aveau loc în astfel de
ocazii cu diferite prilejuri. Cu timpul, relaţia noastră
sufletească s-a mai încălzit. Până când i-am cunoscut
talentul sub toate faţetele sale, iar el, la rândul său, a
aflat în mine o modestă valoare, voinţa de a munci şi
spirtul de sacrificiu, care erau şi trăsăturile sale, şi care
erau deosebit de apreciate în ochii Europei, el care le
avea în mai mare măsură împreună cu o minte
cuprinzătoare inepuizabilă, talentul de a se exprima şi
secretul de a-l fermeca pe interlocutor.

8. Zilele noastre de vineri

Şi apoi, după aceea, l-am vizitat adeseori pe Iorga.
Vizitele veneau de obicei în zilele de vineri, cam între
orele 2 şi 3. Era probabil imediat după masă, şi se pre-
gătea să meargă la Academie, unde aproape că în fie-
care vineri făcea o comunicare. Şi trebuie spus,
Academia Română, un întreg sfert de secol, a respirat
farmecul său, el a copleşit-o, el a făcut-o să fie respec-
tabilă. Câteva decenii la rând, Academia Română, prin
el, îşi aflase rostul. 

Cu prilejul acestor vizite de vineri l-am cunoscut pe
Iorga pe deplin. L-am cunoscut în erudiţia lui atotcuprin-
zătoare precum un ocean, l-am cunoscut în viaţa lui in-
timă, l-am cunoscut în feluritele lui faţete sufleteşti. 

Aşteptam cu plăcere zilele de vineri. Şi cu oarecare
teamă băteam la uşa din şoseaua Bonaparte, unde lo-
cuia. Această casă i-o dăruise naţiunea la împlinirea a
50 de ani, în 1921, iar el imediat a făcut un testament
trecând această casă pe numele naţiunii. Apoi acolo
s-au mutat Academia de Studii Sud-Est Europene şi
Academia Bizantină, când el a cedat spaţiul său Aca-
demiei de Istorie Universală. Iorga era împotriva însu-
şirii de către el sau familia sa ceea ce i se dăruia.
Trebuia să se întoarcă naţiunii ceea ce era al naţiunii. 

Când mă duceam, adesea era tocmai sculat de la
masă şi aşezat în chilia lui de lucru. Neapărat trebuia
să fie o probă sau o ultimă corectură a ceea ce urma
să prezinte la Academie. 

Eu nu-l deranjam defel din activitatea sa. Nu-i între-
rupeam scrisul sau lectura, aşteptam să termine. Aştep-
tam în bibliotecă, până ce venea el acolo, să-şi ia
servieta pentru plecare. 

Apoi, porneam la drum împreună. În vremea aceea
nu avea încă automobil, şi încă nu-i simţea nevoia. Aşa
încât ieşeam din casa lui mergând pe jos, până la Aca-
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demie. 
Drumul acesta era cel care ne-a apropiat.
Cât de plăcute erau conversaţiile noastre! Acelea au

fost clipele mele de neuitat din întreaga mea viaţă. Îmi
îmbogăţeau mintea. Atât de vastă era mintea sa, încât
orice subiect ar fi abordat putea să farmece ascultătorul
cu observaţiile sale neaşteptate. Te simţeai mic pe
lângă el, şi te sileai, precum un şcolar, să urmăreşti spu-
sele lui, chiar dacă subiectul îţi era cunoscut. Deoarece
el, pe neaşteptate, te punea în încurcătură cu o desco-
perire surprinzătoare. 

Ştia să arunce asupra lumii o privire de ansamblu.
Nu existau pentru el neamuri sau secole separate; toate
erau legate între ele, erau doar părticele dintr-un tot, fie-
care cu rolul său, dar sudate între ele printr-o cerinţă in-
ternă. Pentru el totul era o alcătuire, o sinteză. Nu
existau neamuri de rasă pură, nici graniţe etanşe. Un
neam absorbea seva celuilalt şi genele rătăceau din
ţară în ţară înnoindu-se mereu, schimbându-se mereu. 

Era foarte prudent în timp ce mergea pe stradă.
Până nu era liberă trecerea nu trecea pe trotuarul celă-
lalt. Se temea de vreun accident stupid. 

– Trebuie mereu să fii atent, – spunea – nu are ni-
ciun sens să cazi victimă unui accident; atâtea lucruri
are omul e făcut pe lumea asta încât nu e nicio vitejie
să dispreţuieşti pericolul. 

Iorga se temea de moarte deoarece credea că nu-şi
terminase încă rolul, credea că va mai putea lucra. 

Se uita cu neîncredere la cel ce trecea pe lângă el.
Unul care era prost îmbrăcat sau se uita strâmb la el îl
speria. 

– Cine e? De ce s-a uitat la noi? Să nu aibă vreun
gând rău…

Şi acest om deosebit, care îşi striga opiniile fără
teamă oriunde ar fi, deodată se temea de o mică
şoaptă…

Mergea şi vorbea cu mine şi desigur în mintea sa
clasifica cele ce avea de spus la Academie, ori pro-
blema ce avea să o ridice la Cameră, puţin timp după,
şi în acelaşi timp urmărea strada. 

Odată, se pare, am întâlnit un cortegiu funerar evre-
iesc12. Eu nu am observat. Dar el observase şi când
după luni de zile când ne-a ieşit din nou în cale un cor-
tegiu funerar evreiesc, aproape în acelaşi loc spuse:

– Vezi, de câte ori mergem împreună pe acest drum,
ne întâmpină un cortegiu funerar evreiesc.

De la casa sa şi până la Academie am făcut multe
drumuri în acest fel. Şi adeseori am vorbit şi despre ar-
meni. Ştia multe lucruri despre armeni, dar le ştia din
surse secundare. Despre alte neamuri avea cunoştinţe
chiar de la sursele originale pe care le cercetase în
limba lor pentru că în afară de limba sa maternă, şi în
afară de greacă şi latină, ştia şi scria în franceză, ger-
mană, italiană şi engleză, şi mai înţelegea şi alte limbi
încă. Cunoştea doar câteva cuvinte armeneşti. Dar is-
toria noastră o înţelegea parcă din instinct, printr-un fel
de revelaţie. Şi adeseori sentinţele sale erau mai exacte
decât a celor mai erudiţi armenologi. 

Şi ajungeam la Academie. Rămâneam şi eu la şe-

dinţa publică a Academiei, spre a urmării tematica zilei.
Apoi, dacă în ziua aceea Academia nu avea şedinţă
deschisă, aşteptam afară pe Iorga spre a continua dru-
mul nostru până la Universitate, mergând şi conver-
sând, mai bine zis, lăsându-l pe el să vorbească.

Aşa erau zilele noastre de vineri în acele vremuri.

9. Pentru elogierea gândirii armene

Anul 1925 deschidea noul în relaţia lui Iorga faţă de
armenitate. Iorga, până atunci, ne cunoştea din cărţi,
dar doar ca fapte ce evidenţiau relaţiile noastre cu alte
popoare. Nu ne percepuse încă sub aspectul valorilor
noastre sufleteşti, îi erau necunoscute cântecul armean,
literatura armeană, iar din poezia armeană cunoştea
doar eşantioane răzleţe. Iar pe armeni îi cunoştea mai
ales din rămăşiţele acestora din Moldova, comunitatea
armeană îi era deocamdată necunoscută. El nu
cunoştea armeanul nou, sub aspectul trăirilor şi
frământărilor sale. 

În 1925 a venit la Bucureşti Levon Eghiazarian.
Dotat cu un talent muzical modest, acest om era dotat
însă cu o energie inepuizabilă, avea calitatea de a se
aprinde, de a se entuziasma şi de a entuziasma şi pe
alţii uşor. Era din Şamaha, şi era fratele lui Costan Za-
rean. Nu erau profunde studiile sale muzicale, dar se
pricepea să se vândă. În tinereţea sa reuşise să se îm-
prietenească în Franţa cu muzicieni, şi să le dea să ar-
monizeze câteva cântece armene, care au constituit ani
de-a rândul capitalul său. S-a dus odată şi la Bolis, la
Hurriet13 cu ideea fantastică de a pune bazele unui Con-
servator armean, dar, fireşte, nu a reuşit. Zeci de ani îi
pierduserăm urma când deodată, într-o zi, a apărut la
Bucureşti. 

Venea de la Belgrad, unde dăduse un concert de
muzică armenească, şi cu acest prilej a convins un pro-
fesor să vorbească despre poporul armean şi cultura
sa. Venise la Bucureşti să organizeze şi aici un concert.
Eghiazarian se pricepea să-l cointereseze pe interlocu-
tor şi în scurtă vreme şi-a creat un anturaj. Mai întâi în
cercurile armene, unde de acum i s-a asociat titlul de
muzician cunoscut. Văzu că numai cu armenii nu ar fi
reuşit să organizeze concertul său, şi atunci imediat a
căutat un anturaj românesc. Se spunea că ar fi fost
fran cmason şi a găsit repede personalităţi francma-
sone. Imediat şi-a făcut prieteni, precum Trancu-Iaşi, re-
dactorul de la ziarul Universul Mihail Negrul, şi a găsit
şi calea până la Regina Maria. Volumul Roseraie14 al lui
Ciobanian15 pe care l-a adus din Paris în câteva exem-
plare l-a ajutat să-şi deschidă o cale. Dar a avut şi un
noroc extraordinar cunoscându-l pe compozitorul Mar-
cel Botez, care i-a pus la dispoziţie corul Cântarea Ro-
mâniei pentru un concert. 

Levon Eghiazarian m-a luat şi pe mine de guler ca
să-l duc la Iorga. Dorea ca la concertul său să ia cuvân-
tul Iorga. Ne-am dus împreună la Iorga, care a acceptat
să vorbească. Mai mult. El i-a promis tot sprijinul, un fel
de patronaj moral asupra acestei acţiuni. Concertul a
avut loc la Ateneu, la 2 iunie 1925, şi a fost o surpriză
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pentru români. Era pentru prima dată când auzeau cân-
tecul armean şi ascultau fragmente din poezia ar-
meană. Ceea ce muzicienii noştri mult mai talentaţi nu
reuşiseră să facă, a reuşit Eghiazarian graţie entuzias-
mului şi îndrăznelii sale. 

„Am acceptat cu drag – spune Iorga – invitaţia de a
prezenta societăţii române arta poporului armean, pre-
cum şi comorile sale lirice. Am acceptat invitaţia din
două motive: dacă acest popor nobil nu ar fi suferit în
chiar acest secol 20 al nostru, spre ruşinea civilizaţiei
şi umanităţii, poate că n-aş fi vorbit. Toate popoarele mă
interesează, dacă au ceva specific în arta şi poezia lor
ca viziune, precum frumuseţea sau înţelepciunea. Dar
un astfel de popor, care ştie şi să sufere, mă atrage în
mai mare măsură. Pe mine mă interesează, apoi, acele
popoare care au avut legături strânse cu noi. Dintre toţi
cetăţenii alogeni stabiliţi la noi respect pe aceia care
sunt cei mai buni, şi care s-au stabilit la noi din cele mai
vechi timpuri”16.

În ziua aceea Iorga a ţinut un foarte frumos discurs,
pe care în ziua următoare urma să-l tipărească toate
ziarele făcând indirect elogiul poporului şi culturii ar-
mene. În acest discurs Iorga a enumerat imigrările ar-
menilor de-a lungul secolelor spre România, rolul jucat
de armeni în această ţară, în calitate de „colaboratori”
ai poporului român, în vremurile când se puneau bazele
statalităţii române, s-a referit la vechimea civilizaţiei ar-
mene, rolul armenilor jucat în Bizanţ, s-a oprit asupra
Armeniei Ciliciene, şi în sfârşit a ajuns în zilele noastre
când, a spus, poporul armean suspină, dar şi face efor-
turi pentru a se înălţa adunându-şi fragmentele risipite,
spre a salva vechea civilizaţie armeană. În aceste zile,
literatura sa se află sub un văl de adâncă tristeţe. Şi
într-adevăr, în ultimul secol a trebuit să se facă un efort
uriaş, pentru ca un popor deznădăjduit să fie din nou
pătruns de speranţă, credinţa în ziua de mâine şi curajul
de a aştepta acestea sperând. Şi din nou cântăreţii ar-
meni erau cei care au adus această înviere în suflete.
Au rămas în sânul poporului sfâşiat, suferind prin sufe-
rinţele lor, şi punând un zâmbet de speranţă în cânte-
cele lor, precum Djivani, care a fost ultimul aşugh17. Apoi
Iorga a prezentat marile servicii aduse de armeni în
cur sul ultimului război în folosul cauzei civilizaţiei, şi ur-
giile şi ororile la care au fost supuşi. A amintit cu acest
prilej promisiunile şi misiunile pe care le-a luat asupra
sa Europa, şi a concluzionat: „Dacă diplomaţii au interes
să uite suferinţele poporului armean, popoarele nu le
vor uita. Ei au încrustată deviza că fiecare popor trebuie
să-şi croiască singur destinul, deviză pentru care po-
poarele înseşi au vărsat sânge. De bună seamă că ar-
menii sunt unul dintre aceste popoare care, mai mult
decât alţii, au dreptul să-şi refacă independenţa.” 

Discursul, pe care l-a stenografiat prietenul meu
Hagi-Artinian, Iorga l-a verificat şi apoi mi-a dat permi-
siunea să-l tipăresc în Navasart ca un articol sub sem-
nătura sa. 

***

Levon Eghiazarian îl punea la strâmtoare pe Iorga
pentru ca acesta să mai accepte să-şi ofere patronajul
pentru încă un concert, cu acelaşi cor şi aproape cu
acelaşi program. Dorea să folosească prima impresie
favorabilă pentru propagarea artei armene. Marcel
Botez, al cărui rol a fost mare cu prilejul primei victorii,
şi de data asta urma să pună la dispoziţie corul său lui
Eghiazarian. 

Iorga nu a mai luat cuvântul, personal, la acest al
doilea concert, şi nici nu a fost prezent. I-a pus la dis-
poziţie lui Eghiazarian Teatrul Popular, care în perioada
aceea era sub conducerea sa, şi l-a delegat pe Ion Sân-
Georgiu să ţină o alocuţiune. Sân-Georgiu, un tânăr ce
creştea pe atunci ca învăţăcel al lui Iorga, a rostit un
discurs remarcabil despre arta şi literatura armeană, cu
prilejul acestui al doilea concert, care a avut loc la
27  iunie la Teatrul Popular. 

Tânărul literat, care din păcate ulterior, vai!, a dera-
pat, a făcut o analiză destul de îngrijită a artei armene,
vorbind despre perioadele ei şi căutând să le caracteri-
zeze pe fiecare dintre ele. El a scos în evidenţă valorile
artei armene prin prisma frumuseţilor ei nepieritoare, a
lăudat poporul care a creat asemenea frumuseţi, a
omagiat artiştii armeni care au ştiut mereu să creeze,
în ciuda nenumăratelor vicisitudini pe care le-au îndurat.
Oratorul a adresat şi câteva cuvinte măgulitoare la
adresa scriitorului acestor rânduri, şi la adresa „Nava-
sartului”, pentru a arăta că scriitorii armeni, nici chiar în
pribegia lor, nu-şi abandonează arta, şi nici dragostea
lor faţă de literatură şi artă. 

Vorbind despre cele două concerte ale lui Eghiaza-
rian în paginile „Navasartului”, scriam pe atunci (1925,
p. 123): 

„Pentru ca într-un timp scurt să înveţi un cor străin
cântecele armene, şi mai ales să stârneşti interesul cer-
curilor intelectuale străine faţă de arta armeană sunt
eforturi pentru care nu putem decât să-l felicităm căldu-
ros pe muzicianul armean. Chiar dacă piesele din pro-
gram nu au fost alese cu aceeaşi grijă, iar unele dintre
ele orchestrate de muzicieni străini şi-au pierdut parţial
autenticitatea, cu toate acestea cele două concerte au
avut succes şi au izbutit să ofere prilejul presei române
să vorbească laudativ şi cu simpatie despre muzica ar-
meană… Presa română s-a ocupat câteva zile de
aceste două evenimente aducând laude artei armene,
dar sugerând totodată că ar fi fost de dorit şi era prefe-
rabil ca aceste bijuterii muzicale armene să nu fi fost in-
fluenţate de orchestraţii străine.”

(Într-adevăr, piesele „Cântecul lui Vartan” şi „Eci-
miadzin” erau orchestrate de Otto Barblan18, „Hoy
Nazan Im” şi „Am auzit” de Frank Choisier, „Ingilik” şi
„Krunk”, precum şi „Draga mea” de Ottorino Respighi19,
„Lorik” de Julien Tierseau. Erau doar două cântece or-
chestrate de Komitas: „Im cinari iar” şi „Antuni”. Iar
Eghiazarian orchestrase „Mergeţi vedeţi”.) 



restituiri

167SAECULUM 5-6/2019PR
O

10. Prima noastră colaborare

A fost cu prilejul concertelor lui Eghiazarian când
Iorga s-a gândit să consacre armenilor un număr întreg
al publicaţiei săptămânale „Universul literar”, pe care o
redacta el însuşi în vremea aceea. După primul concert,
când ne-am dus împreună cu Eghiazarian la Iorga să-i
mulţumim, a propus să pregătesc un eseu general des-
pre arta şi literatura armeană şi să anexez câteva tra-
duceri din proza şi poezia armeană şi toate acestea să
i le pun la dispoziţie într-o zi sau două ca să nu întârzie
acest număr programat de el. 

Cum puteam oare pregăti în două zile materialele
cerute de el? Aşa era Iorga. Lucra precum fulgerul şi
cerea aceasta şi el la rândul său celor din jurul său. Pe
când eu nu stăpâneam nici româna, şi nici nu aveam
posibilităţile materiale ca în două zile să-i pot satisface
cererea. Împreună cu prietenul meu Kevork Hagi-Arti-
nian, care a fost cel mai entuziast colaborator al meu,
în toate câte am întreprins, în noaptea aceea, la mine
acasă, punând cap la cap ideile, am pregătit un schelet
al materialului. Pe această schemă, am elaborat, a
doua zi, în limba franceză, un eseu general despre arta
şi literatura armeană şi, împreună cu câteva traduceri,
pe care mi le puseseră la dispoziţie Berci Taktakian şi
Vartan Mestugian, le-am dus lui Iorga, iar acesta le-a
inserat în „Universul literar”, numărul din 2 iulie. 

În acest număr din „Universul literar”, Iorga a scris
două articole privind poezia armeană medievală şi in-
scripţiile armene din Botoşani, şi a tradus un poem al
lui Tumanian şi a mai inserat reproduceri după pictori şi
sculptori armeni (Terlemezian, Haciatrian, Fetvagian,
Ter Marukian), pagini din traduceri după poeţi armeni
vechi şi noi (Hovhannes Erzngaţi, Hovhannes Tlkuranţi,
Hunkianos, Givani, Zartarian, Odian) şi câteva articole
de analiză de diferiţi autori, prof. Ion Sân-Georgiu, des-
pre lirica armeană, V. Brătulescu despre mitologia ar-
meană şi un eseu general despre arta şi literatura
armeană redactat de cel ce scrie aceste rânduri. 

11. Cu prilejul concertului gherlenilor

Corul bisericii armene din Gherla, în anul 1926, a
venit în vizită la noi la Bucureşti. Venise să dea un con-
cert. De fapt, era o vizită de reciprocitate. În anul 1925,
de Paşti, am condus o misiune a AGBU la Gherla şi am
petrecut câteva zile într-o atmosferă de entuziasm în
fostul oraş al armenilor, unde am fost primiţi călduros,
şi am trăit clipe de însufleţire. Un armean onorabil din
Gherla, dr. Pop Gustav, a avut ideea îndrăzneaţă să ini-
ţieze o vizită reciprocă la „fraţii răsăriteni”, printr-o călă-
torie care l-a costat destul de mult!

Concertul organizat de gherleni a avut loc în 1926,
iunie 4, la Ateneu. Iorga, la care am apelat să onoreze
prin prezenţa sa concertul şi să spună câteva cuvinte,
nu a putut fi prezent, dar cu acest prilej a scris o pagină
în „Neamul Românesc”, ca un editorial. 

În acel articol Iorga spunea: „Faţă de fragmentele ri-
sipite ale Armeniei, aşa cum şi noi eram atâta vreme, şi

în faţa căreia pentru o vreme sunt închise perspectivele
viitorului, întreaga omenire are o datorie de îndeplinit.
Mai întâi pentru suferinţele unui popor martir, care au
durat aproape un mileniu, mai îndelungat decât pentru
Ardealul nostru, deoarece începând încă la mijlocul
sec.  XI, turcii lui Alpaslan au năvălit în văile armene de-
molând monumentele unei culturi foarte vechi. Dar ce
chinuri a suferit poporul armean, chiar în acest secol,
în care chipurile se respectau demnitatea umană şi
viaţa, nu se compară cu nicio crimă ca aceea care s-a
comis împotriva celor mai elementare principii ale mo-
ralei, de acele societăţi care se consideră ele însele
drept civilizate. Astfel, dacă suferinţa umană te îndure-
rează, durerea este şi mai mare în faţa acelei nedreptăţi
care se comite contra unei lucrări care s-a  efectuat
pentru a produce lucruri de artă spre a le oferi culturii
noastre”. Apoi Iorga vorbeşte de acea contribuţie pe
care poporul armean a adus-o umanităţii, amintind în
special arhitectura, miniaturile, muzica. Şi, spunând că
poporul armean nu este perceput ca străin pentru po-
porul român, încheie: „Paralele vechi istorice explică
apropierea de cele mai triste cântece româneşti. Şi de-
zastrul pe care l-au îndurat şi ei a sporit de-a lungul tim-
purilor ecoul trist al suferinţei”. 

12. Când puneam bazele bibliotecii noastre

În anul 1927 am pus bazele Bibliotecii Centrale Ar-
mene din România. A face o simplă sală de lectură nu
era tocmai scopul nostru, ci, în primul rând, voiam să
salvăm de la pieire  firimiturile trecutului nostru, să le
adunăm şi să le ordonăm apoi. Iar după aceea să le
facem accesibile tuturor celor care vor dori să cerceteze
trecutul nostru în această ţară. În sfârşit, să adunăm
acolo noua noastră literatură pentru a oferi lecturi noii
noastre generaţii. Astfel, biblioteca noastră devenea
atât un muzeu, unde puteam aduna trecutul nostru şi,
în acelaşi timp, o vatră de cultură spirituală. 

Iorga a fost profund impresionat, atunci când i-am
comunicat că punem bazele unei biblioteci. Era desigur
târziu pentru a salva fragmentele trecutului şi totuşi era
încă un mare câştig salvarea a ceea ce mai rămăsese.
El mi-a dat sfatul să cutreier Moldova şi să culeg din bi-
serici toate rămăşiţele trecutului, precum şi din familiile
armene care le mai păstrau ca vestigii ale zilelor ce au
fost. Spunea că multe au căzut jertfă ghearelor timpului
şi multe materiale au fost distruse, deoarece nu era ni-
meni să le adune şi nici cine să le folosească.

Când plecam spre Moldova, pentru a strânge cărţi
şi obiecte, pentru Bibliotecă, Iorga mi-a dat o delegaţie.
El mă recomanda cu cuvinte calde prietenilor săi din
Moldova, pentru ca ei să-mi înlesnească munca ingrată.
Şi într-adevăr, delegaţia lui mi-a ajutat foarte mult, de-
oarece Iorga era iubit de armenii din toate oraşele Mol-
dovei. 

***

De cum am amenajat cât de cât Biblioteca, am vrut
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să-l aducem pe Iorga în vizită. 
Vizita aceasta a avut loc la 2 mai 1928, când l-am

adus direct de la cursul său de la Universitate la Biblio-
tecă. A rămas fermecat văzând minunea pe care o fă-
cuserăm doar în câteva luni de zile. S-a  interesat de
cărţile şi de documentele pe care izbutiserăm să le
strângem în acest scurt interval de timp. Şi-a luat şi no-
tiţe. Apoi ne-a adresat cuvinte de îmbărbătare să conti-
nuăm munca cu acelaşi elan. 

Înainte de plecare, Iorga a aşternut următoarele rân-
duri în cartea de aur a Bibliotecii: „În amintirea vizitei în
această clădire care cuprinde gândirea unui străvechi
şi nobil popor”. 

Iorga nu putea să lase ca mesaj cuvinte mai fru-
moase pentru fondatorii Bibliotecii şi mai potrivite care
să ne impulsioneze pentru a duce mai departe munca
începută de noi. Această Bibliotecă a fost acea care
urma să devină nucleul de mai apoi, şi anume în 1943,
al Bibliotecii Muzeului alăturat Casei de Cultură Ar-
mene. Iorga însă nu le-a mai apucat.20

Note
1 Pseudonimul lui Hagop Djololian (Atabazar, 1890-1973,

Bucureşti), jurist, publicist, editor de periodice cotidiene,
trimestriale şi anuare, istoric, cercetător al vechilor manuscrise
arabe, armene, persane şi turceşti privind istoria medievală a
poporului român, colaborator al lui Nicolae Iorga ani
îndelungaţi. Membru (p.m.) al Academiei Române. Deportat
în Siberia timp de 10 ani. 

2 Partea a IV-a, cap. 1- (1-12) din volumul Cu Nicolae
Iorga, 1972, Beirut, Liban (Nicola Iorgaiy Hed), de H.Dj. Siruni

3 Hos-hos, poreclă dată armenilor din Istanbul, şi în
general armenilor vorbitori ai limbi armene occidentale, unde

în loc de „aystegh” – (aici) folosit în limba armeană de est se
foloseşte cuvântul „hos”. 

4 Poet naţional armean (1869-1923).
5 P. Rohrbach (1869-1956). În anul 1914, Rohrbach îm-

preună cu Johannes Lepsius şi Avetik Issahakian au fondat
Deutsch-Armenische Gesselschaft (DAG) cu scopul de a pro-
mova independenţa şi autonomia poporului armean. (Wikipe-
dia)

6 Aceştia erau refugiaţii de la genocidul din 1915-1923,
genocid care a început cu uciderea intelectualilor, preoţilor,
învăţătorilor şi prin urmare era normal să nu găsească Iorga
intelectuali în masa de refugiaţi (n.t.).

7 Siruni a scăpat stând ascuns patru ani.
8 Textul în vechile tipografii era cules şi aşezat manual

(ulterior mecanic) de un zeţar, literele separate fiind matriţe
metalice. Cuvântul provine din germană (setzen – a aşeza)
(n.t.).

9 Husaper, 16 mai, 1931
10 Zori Noi
11 Periodic armean din România interbelică.
12 Exista pe strada Sevastopol un cimitir evreiesc (n.t.). 
13 Periodic turc (n.t.).
14 Un florilegiu de poezie armeană, în limba franceză,

recent tradus şi în română la Ed. Ararat (n.t.).
15 Arşag Ciobanian, poet armean din diaspora franceză

(n.t.).
16 „Navasart” 1925, p. 102.
17 Trubadur armean (n.t.).
18 Otto Barblan (1860-1943), compozitor elveţian, influenţat

de Felix Mendelsohn-Bartholdy.
19 Ottorino Respighi (1879-1936), compozitor italian

(Fântânile din Roma, Pinii din Roma, Fastele Romane etc.).
20 Nicolae Iorga a fost asasinat în 27 noiembrie 1940, de

un comando de legionari (n.t.).



lumina românească din voivodina

169SAECULUM 5-6/2019PR
O

Radu Flora. Scriitor şi om de ştiinţă (poet, prozator,
dramaturg, eseist, dialectolog, critic şi istoric literar) n.  la
5 septembrie 1922 la Satu Nou  în familia lui Paia
(n.  1902) şi a Nataliei (n. Perneac în anul 1906). 

Clasele primare le face la Satu Nou, iar pe cele li-
ceale la Panciova şi Vârşeţ. A studiat limbile romanice
la Bucureşti (şase semestre) şi ulterior la Facultatea de
Filologie din Belgrad –
limba şi literatura fran-
ceză şi gramatica compa-
rată a limbilor romanice,
pe care o absolvă în anul
1948. Îşi i-a doctoratul în
ştiinţe la Zagreb (Croația)
în 1959, cu teza „Graiurile
româneşti bănăţene din
punctul de vedere al geo-
grafiei lingvistice”. 

Radu Flora a fost mai
întâi, între 1948-1952,
profesor la Liceul şi
Şcoala normală din Vâr-
şeţ (o perioadă de timp şi director al Liceului). Pe urmă,
între 1952 şi 1955, profesor la Şcoala Superioară de
Pedagogie – Secţia de limba şi literatura română din
Novi Sad, iar în perioada 1955-1963, profesor de limba
şi literatura română la Şcoala Superioară de Pedagogie
din Zrenianin. Între anii 1963 şi 1987 a fost profesor la
Facultatea de Filologie din Belgrad. Odată cu înscrierea
primei generaţii de studenţi la Facultatea de Filozofie
din Novi Sad, Catedra de limbă şi literatură română, din
anul 1981, susţinuse cursuri şi la Novi Sad.

Radu Flora a participat la mai toate acţiunile naţio-
nalităţii / minorităţii româneşti de pe aceste meleaguri,

fiind promotorul multora dintre acestea: Secretarul „Cer-
cului Literar Lumina” şi membru în redacţia „Libertatea
literară” (1946); ani de-a rândul membru al redacţiei „Lu-
mina”. Fiind redactor responsabil al revistei „Lumina” în
anul 1950 a realizat 12 numere de revistă iar în anul
1975 după îmbolnăvirea lui Ion Bălan, împreună cu Emil
Filip a redactat şi nr. 6 şi 10-12 al revistei. 

Deosebit se semnifi-
cativă pentru viaţa cultu-
rală a românilor din
Voivodina, a fost cartea
„Literatura română din
Voivodina, Panorama
unui sfert de veac 1946-
1970”. Atributul de „micro-
istorie literară a expresiei
de limbă română din Voi-
vodina”, acaparat de
mulţi, aparţine lui Ion
Bălan, care a scris despre
această carte deja în anul
1971. Radu Flora s-a în-

grijit de o idee asupra căreia s-a convenit încă în timpul
vieţii lui Ion Bălan, şi a fost  principalul coordonator  al
unui colectiv din care au făcut parte Draga Bălan, Petru
Cârdu, Ileana Magda şi Teodor Şandru, cu care a reuşit
să sistematizeze aproape 6.000 de unităţi bibliografice
care au intrat în compartimentele volumului de 384 de
pagini din „Lumina 1947-1976 – Bibliografie”, apărută
la Panciova în anul 1977, fapt cu care „Lumina” a intrat
şi mai pronunţat în istoria literară. 

Radu Flora este unul din fondatorii Societăţii de
Limba Română din Provincia Socialistă Autonomă Voi-
vodina şi ani de-a rândul preşedintele acesteia. „Socie-
tatea de limba română a fost concepută, întemeiată,

Ioan Baba

RADU FLORA  
ÎN MEMORIA COLECTIVĂ 

A ROMÂNILOR DIN SERBIA
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dezvoltată, orientată şi condusă, ca întreg şi în fiecare
ramificare a sa, prin toate acţiunile întreprinse, de către
dr. Radu Flora. Sub supravegherea lui şi bucurându-se
de enorma energie de muncă de care dispune(a) şi pe
care în fiecare clipă i-o oferea în mod generos, Socie-
tatea de limba română a parcurs în câteva decenii: de
la modestele începuturi ale activităţii de culturalizare,
până la pătrunzătoare investigaţii ştiinţific-culturale, de
la incipienta misiune de perfecţionare a cadrelor didac-
tice din şcolile elementare până la actualele proiecţii şti-
inţifice care-i conferă caracterul de micro-institut, cum
a fost spus deja în repetare rânduri”. (Aurel Gavrilov,
„Jubileul prof. Radu Flora”, „Lumina”, A. XXVI, nr. 9-10,
1972, p. 5.). Amintim că în  semn de recunoştinţă nr. 3-4
din „Analele Societăţii de Limba Română din P.S.A. Voi-
vodina” a fost dedicat lui Radu Flora (1973). 

Cunoscut ca savant şi primul care şi-a luat docto-
ratul în ştiinţe, istoric literar cu profesoratul la Universi-
tatea din Belgrad şi Novi Sad, Radu Flora a fost şi
colaborator permanent al instituţiei „Matica srpska” din
Novi Sad; din 1953 colaborator al Centrului Internaţional
de Dialectologie de la Louvain (Belgia); participant la
peste douăzeci de congrese internaţionale din domeniul
lingvisticii, folclorului, dialectologiei, lingvisticii şi filozo-
fiei romanice, etnologiei şi istoriei; un bun cunoscător al
relaţiilor culturale multiple dintre popoarele iugoslave şi
poporul român dar şi organizator a trei simpozioane iu-
goslavo-române (1970, 1972, 1974). 

Cu pseudonimul Ion Aioanei a publicat primul în li-
teratura autohtonă de după cea de a doua conflagraţie
mondială iar poeziile „Plumb” şi „Amurg” („Libertatea”
23 decembrie 1945), cu dezolante motive postbaco-
viene, au atras şi o lecţie severă la care a fost supus
redactorul Aurel Gavrilov, din partea Agitprop-ului vremii
respective. A debutat în anul 1947 cu volumul de poeme
„Drum prin noapte şi prin zi”. Indiferent de oscilaţiile în
scrierile poetice, de la socialismul-real şi până la per-
formanţele moderniste din „Piruete”, „Unghi de cer” şi
„Maree”, faptul confirmă că „literatura nu trăieşte în
afara vremii” după cum observase Emil Filip. În colabo-
rarea cu alţi autori (în majoritatea cazurilor cu Tanasie
Iovanov), Radu Flora a alcătuit 23 de manuale şcolare
pentru cursul primar, superior, şcoală medie. 

Radu Flora s-a dovedit a fi generos şi în sensul
preocupărilor sale de opera altor scriitori. În cazul altora,
cum s-a adeverit cu poetul Aurel Mioc, cu timpul şi-a în-
dreptat opiniile. A scris prefeţe, făcând selecţii şi redac-
tând volumele publicate de Aurel Păsulă, Ion Bălan,
Aurel Trifu, Teodor Şandru, contribuind şi la redactarea
altor zece cărţi de diverşi autori. Judecata lui de valoare
a prevalat şi în cazul debuturilor editoriale ale tinerilor
autori. 

A realizat multiple traduceri în volume din limba ro-
mână în limba sârbocroată şi invers: Cezar Petrescu
„Crno zlato” (1956); Vasko Popa „Jocurile” (1956);
„Câmpia neodihnei” (1964); Mirolav Krleža, romanul „În-
toarcerea lui Filip Latinovicz” (1983). 

Pe de altă parte din scrierile lui Radu Flora sunt pu-
blicate traduceri (în periodice, unele şi în volume) în

aproape toate limbile popoarelor şi naţionalităţilor din
fosta Iugoslavie dar şi în limbile de uz mondial – en-
gleză, spaniolă, franceză, italiană, esperanto.  

Dacă am face o conscripţie a tuturor titlurilor publi-
cate de Radu Flora în timpul vieţii (literatură, filologie,
culturologie, publicistică), cifra acestora ar depăşi
1435  de unităţi (1987) dintre care peste 90 de cărţi apă-
rute, vreo 10 cărţi „contribuţii mai mărunte” (cum îi plă-
cea să spună), apoi, studii mult mai multe – în limba
sârbocroată (literatură, lingvistică, dialectologie, tradu-
ceri, relaţii iugoslavo-române, lexicologie, manuale, an-
tologii, opere îngrijite, lucrări colective). 

A colaborat la peste 75 de reviste, ziare, şi mijloace
de comunicare, periodice, literare sau de specialitate
din Europa şi întreaga lume. 

Despre bibliografia lui Radu Flora s-a scris în vreo
15 enciclopedii, lexicoane, dicţionare apărute în fosta
Iugoslavie precum şi în Belgia, Anglia, România şi
S.U.A. Pe lângă aceasta scrierile lui Radu Flora au fost
comentate, citate s-au amintite în 1375 de cărţi, comen-
tarii, articole. 

În preajma vârstei de 67 de ani – Radu Flora a intrat
concomitent în nefiinţă dar şi în memoria noastră colec-
tivă. N-a mai apucat să-şi vadă ultimul roman „Vârtejul”
(1989) care tocmai zilele acelea apăruse ca cea de a
doua carte la Editura Libertatea – Novi Sad. După lec-
turile integrale am putea constata că romanul „Vârtejul”
laolaltă de „Capcana” şi „Zidul” ar putea să constituie o
trilogie romanescă care a rămas nedeclarată de autor.
Aceasta pentru că „Romanele lui Radu Flora le putem
citi, înainte de toate, ca tentative de identificare a inte-
lectualităţii antebelice de pe aceste meleaguri, fie sub
forma unei nostalgii după spaţiile pure ale copilăriei şi
tinereţii, după un timp ireversibil, de-a pururi închis în
istorie, fie ca intenţii lucide, lipsite de orice şarjă afec-
tivă. Într-o ultimă instanţă, romanele lui Radu Flora le
putem citi şi ca romane ale sorţii pe care o are inocenţa
într-o lume prin definiţie trivializată. La acest nivel, indi-
ferent de intenţiile autorului, în romanele lui Radu Flora
se reflectă sub un anumit aspect triunghiul mamă-fiu-
lume, atât de caracteristic pentru aşa-numitul „spaţiu
mioritic”. (Emil Filip, Activitatea romanescă a lui Radu
Flora, în prefaţă la „Vârtejul” de Radu Flora, Biblioteca
„Opere Alese”, Editura „Libertatea”, Novi Sad, 1989,
p.  5-8). Referinţe critice despre opera romanescă a lui
Radu Flora au mai scris: Virgil Vintilescu, Aurel Trifu,
Ileana Vescu, Mircea Angelescu, Teodor Şandru, Olim-
piu Baloş, Bori Imre, Lia Magdu, Dragoş Dima, Costa
Roşu, Slavco Almăjan. 

Literatura şi cultura românească a rămas fără un
savant, spirit enciclopedist şi un univers fascinant şi ne-
obosit. În urma lui au rămas mai multe manuscrise (pe
unele le vom marca în această poveste biobibliografică)
pentru posteritate. Probabil în cadrul ultimului interviu
substanţial acordat în timpul vieţii (decembrie 1986), la
întrebarea subsemnatului „Ce abordaţi în cadrul lăun-
trului dumneavoastră interior, ce proiecte mai aveţi pe
masa de lucru? – Radu Flora a menţionat: „cele intime,
de la suflet... nu se spun” (precum unele romane, con-
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cepute sau chiar începute, iar „cele date în vileag, nu
mai constituie un secret”. „Un volum (cu câteva sute)
de aforisme (şi ceea ce numeam noi, pe vremuri Ana-
grame) este anunţat la Editură pentru la anul (sau când
va fi); totul este înşirat pe hârtie; trebuie doar sistema-
tizat şi copiat manuscrisul. Cu anii, cu mici amaruri şi
amăreli, s-au strâns, aşa (primele publicate încă în
1946) peste 300 de Epigrame, pe teme preponderent
literare (...). Un „Mic atlas lingvistic al graiurilor istroro-
mâne” (MALGI), oferit Academiei Române din Bucureşti
şi – după informaţiile de care dispun – este deja dat aviz
favorabil pentru tipar, într-o perspectivă apropiată (cca
100 pagini de text + 274 de hărţi lingvistice + 42 de ilus-
traţii). „Atlasul lingvistic al graiurilor româneşti din Ba-
natul iugoslav (ALBI; 3 volume format mic şi 3 volume
format mare, cu cca 300 de hărţi fiecare) este trecut, ca
operă capitală a Voivodinei, în cadrul Societăţii de limba
română din P.S.A.V., pe termen de cinci ani [material
cules între 1951-1960, oferit la „Matica srpska” din Novi
Sad încă în 1957 şi a apărut într-o versiune în 1962, s-a
scris apoi în repetate rânduri la Louvain în 1959 şi 1960,
în „Lumina” 1959 şi 1972, la Facultatea de Filologie din
Belgrad 1971 – obs. I.B.], „Notele lexicografice” (din „Li-
bertatea”, „Lumina”, „Tribuna tineretului”, observaţii, ti-
părite şi inedite pe marginea programelor de radio şi TV
etc., de trei decenii lungi, în plus o seamă de materiale
inedite) cred că le strâng într-un volum aparte. Volumul
II de „Relaţii sârbo-române” (literare) este şi acesta aci
(pregătit mai de mult; tentativele cu unele edituri din
R.S. România pentru tipărirea lor au rămas baltă). Cu
ocazia aniversării a 200 de ani de la naşterea lui Vuk
Karadžić, vor merge la Radio Novi Sad vreo 15 confe-
rinţe despre relaţiile acestuia cu românii şi cultura ro-
mânească şi care se vor solda eventual cu o broşură
(în româneşte sau în sârbocroată) intitulată „Vuk şi ro-
mânii”. (Ioan Baba, „Dăruire fără stavilă” în cartea „Măr-
turisiri Confluenţe, Editura „Ando Tours” Timişoara
(România) – Editura SLA „Tibiscus” Uzdin (Iugoslavia),
Timişoara, 1997, p. 11-19). Ideea referitoare la acest
proiect a pornit în urma invitaţiei noastre ca Radu Flora,
să participe cu o conferinţă la consfătuirea „Zilelor de
Teatru ale Românilor din Voivodina” (1987) iar substan-
ţiala serie de 18 conferinţe retrospective despre viaţa,
activitatea şi opera lui Vuk Stefanović Karadžić, întitu-
lată „Vuk şi românii” a început să se transmită în luna
octombrie 1987 şi s-a încheiat în februarie 1988. Pe
lângă alte conţinuturi transmise în eter – proiectul rea-
lizat de prof. dr. Radu Flora a fost cel mai important pro-
iect cu care Redacţia Programului în Limba Română a
Postului de Radio Novi Sad s-a încadrat în marcarea a
200 de ani de la naşterea lui Vuk Karadžić. Proiectul s-a
şi soldat cu o carte (nu broşură), purtând acelaşi titlu şi
inaugurând „Biblioteca de eseuri, studii, istorie literară,
antologii”. „Vuk şi românii” care a fost considerată drept
„Cartea anului editorial 1988”. De fapt, pasiunea şi
scrierile lui Radu Flora despre acest subiect datează
încă de prin anul 1964 şi de aceea, părea incredibil fap-
tul când în intenţia de a justifica o idee, în timpul inter-
viului, savantul deschidea câte o carte de proporţii exact
la pagina dorită. 

Amintim şi demersul autorului la „Matica srpska”

pentru tipărirea ediţiei a II-a a cărţii „Rumunska književ-
nost u Vojvodini” (Literatura română din Voivodina) din
anul 1987, proiect la care a lucrat cu multă însufleţire
fiind alimentat cu datele necesare de către scriitori. În
finalul interviului amintit spunea: „Şi mai şi altele, sănă-
tate numai să fie şi timp (parcă din ce în ce timpul ni se
strecoară ca printre degete, îl avem tot mai puţin...).
(idem, ibidem, p. 19).  Soarta oarecum l-a contrazis,
fiind cu totul alta!

După cum timpul a condiţionat natura scrierilor, si-
milar s-a reflectat şi asupra valorilor incontestabile –
scriitorul (membru al Uniunii Scriitorilor din Iugoslavia
din 1950) şi omul de ştiinţă Radu Flora bucurându-se
de mai multe premii literare şi recunoştinţe la concursu-
rile literare ale revistei „Lumina”, apoi de „Stiloul de aur”
la jubileul de argint al revistei „Lumina”, dar şi: Premiul
Serbiei „7 iulie”, Premiul Eliberării oraşului Zrenianin,
în alta distincţie Premiul Eliberării Voivodinei, Premiul
Societăţii Scriitorilor din Voivodina pentru opera vieţii,
Premiul „Scânteia culturii”, Ordinul Merite pentru popor
cu coroană de argint, Premiul „Cartea Anului” pentru vo-
lumul de studii „Vuk şi Românii”. Concomitent cu dece-
sul prof. dr. Radu Flora, la Zrenianin a sosit şi vestea
oficială conform căreia trebuia să i se decerneze pre-
miul european „Albert Einstein”.   

Constatăm cu mare regret că în pofida tuturor me-
ritelor incontestabile, prof. univ. dr. Radu Flora nu a fost
ales membru al Academiei de Ştiinţe şi Arte a Voivodi-
nei, concomitent lipsind vreo inițiativă de a fi admis în
Academia Română şi acest fapt rămâne nu doar omi-
siune, ci un păcat al societăţilor de atunci.

A decedat la 4 septembrie 1989 la Rovinj (Croaţia),
iar funeraliile prof. dr. Radu Flora au avut loc două zile
mai târziu la Zrenjanin.

Opera în volume: Drum prin noapte şi prin zi, Vâr-
şeţ,1947; Poeme cu lumină, Vârşeţ, 1950; Crucea,
[roman publicat ca foileton în săptămânalul „Liberta-
tea”], Vârşeţ, 1951-1952;

Albu, [în colaborare cu Ion Bălan], Vârşeţ, 1952;
Şcoala logodnicilor, Vârşeţ, 1953; Când vine primăvara,
Panciova, 1970;  Liniştea zorilor, Panciova, 1976; Cap-
cana, Panciova,1978;Vârtejul, Panciova,1980; Piruete,
Panciova, 1981; Zidul, Panciova, 1983; Unghi de cer,
Panciova,1984; Copilăria din amintiri, Panciova,1985;
Capcanele, Panciova, 1986; Maree, Panciova, 1986.
Alfabet, Panciova, 1987. La capătul nopţii, Novi Sad,
1988; Vârtejul, Novi Sad, 1989; Vizuina, Novi Sad,
2002. 

Volume traduse în alte limbi: Tišina svitanja (Li-
niştea zorilor), Traducere în limba sârbă Milan Uzelac
şi Ion Bălan, Belgrad, 1975; Csapda (Capcana), Tradu-
cere în limba maghiară de Kántor Erzsébet, Novi Sad,
1980;  Nebeski ugao (Unghi de cer), Traducere în limba
sârbocroată de Steluţa Flora, Novi Sad,1987. 

Alte scrieri: Dicţionar sârb-român, Vârşeţ, 1952
(apărut în 1953 – obs. I.B., XII+645 p.);  Pentru o orto-
grafie şi fonetică raţională (I), Vârşeţ, 1955; Istoria lite-
raturii române, vol. I, De la origini până la Unirea
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Principatelor, Vârşeţ, 1962; Istoria literaturii române,
vol.  II, Literatura modernă, Panciova: Editura 1963; Di-
jalektološki profil rumunskih banatskih govora sa vršač-
kog područja, (Profilul dialectologic al graiurilor
româneşti din zona Vârşeţ). [cu 34 de hărţi lingvistice şi
32 de texte dialectale], Novi Sad, 1962; Din relaţiile
sârbo-române, Panciova: 1964; Relaţiile sârbo-române.
Noi contribuţii (Metodologice, istorice, culturale, lingvis-
tice), Panciova, 1968; Rumunsko-srpskohrvatski rečnik
– Dicţionar român-sârbocroat (cu D. Adanin, T.  Jovanov,
M. Savić), Panciova – Bucureşti 1969; Rumunski ba-
natski govori u svetlu lingvističke geografije (Graiurile
româneşti bănăţene în lumina geografiei lingvistice).
[+  44 de hărţi, 528 p.]. - Belgrad: 1971. [pe coperta
interioară [1969 – obsv. I.B.]; Documente literare. (cu
V.  Voiculescu), Timişoara,1971; Literatura română din
Voivodina, Panorama unui sfert de veac (1946-1970),
Panciova, 1971; Folclor literar bănăţean, Panciova
1975; Rumunska književnost u Vojvodini (Literatura
română din Voivodina) – Novi Sad, 1976; Satu Nou /
Banatsko Novo Selo (1765-1977), (apărută în două
limbi aparte), [redactor-şef şi responsabil, coordonator,
autor la şase capitole] – Satu Nou, 1979, Vuk şi românii,
Novi Sad, 1988; Mic altas lingvistic al graiurilor istro-ro-
mâne – MALGI, Bucureşti, 2003, Atlasul lingvistic al
graiurilor româneşti din Banatul iugoslav [ALBI] –
Bucureşti (?).

Traduceri: Vasko Popa, Câmpia neodihnei, Pan-
ciova 1964; Vasko Popa, Panciova 1976.   

Antologii: Din proza clasicilor români, Vârşeţ,1952;
Din lirica clasicilor români, Vârşeţ, 1953; George
Coşbuc, Vârşeţ, 1954; Poezia iugoslavă contemporană,
Antologie [culegerea şi redactarea împreună cu A. Ga-
vrilov], Panciova, 1964; Antologija rumunske lirike XX
veka (Antologia liricii româneşti din secolul XX).Tradu-
cerea R. Marcović, M. Savić, R. Flora – Belgrad, 1975;
Foaie verde, spic de grâu. Colecţie de folclor literar
bănăţean I. Poezia lirică.

Zrenjanin, 1979; Ghicitori româneşti – Rumunske
zagonetke,Traducerea M.D. Savić şi R. Flora. – Bel-
grad, 1981; Dragi i hmari (Drumuri şi nori), Novi Sad,
1981; Foaie verde lămâiţă. Colecţie de folclor literar
bănăţean II. Strigături, cântece epice, genuri minore,
Zrenianin, 1982.

În anul 1991 cu prilejul omagierii, din iniţiativa So-
cietăţii de Limba Română din Voivodina – Republica
Serbia şi a oraşului Zrenjanin, pe casa familiei Flora a
fost dezvelită o placă evocativă cu inscripţia că aci „a
trăit între 1956-1989” distinsul profesor, scriitor şi om de
ştiinţă iar un bust de bronz, realizat de fiul savantului,
pictorul şi sculptorul academic Viorel Flora, este ampla-
sat pe „Aleea persoanelor ilustre” în oraşul de pe Bega.
Un bust a fost donat Facultăţii de Filozofie din Novi Sad
– Catedrei de Limbă şi Literatură Română iar altul, își
caută locul cuvenit în localitatea de naştere Satu Nou.      

Scriitorul şi omul de ştiinţă a fost omagiat la împlini-
rea a 65 de ani de viaţă cu volumul „Şi totuşi viaţa-i...”,
Colecţia revistei „Lumina” 1987. Numele lui Radu Flora
este înscris pe placa evocativă „Lumina 1947-2017”, iar

portretul scriitorului (ulei pe pânză realizat de Ionel Po-
povici care la București a fost studentul lui Corneliu
Baba) se găseşte în „Sala cu portrete” a C.P.E. Liberta-
tea din Panciova.

Din anul 1997, Societatea de Limba Română – Re-
publica Serbia, în fiecare septembrie organizează tra-
diţionalul „Memorial Radu Flora” la Zrenianin (uneori cu
popasuri la Satu Nou şi Belgrad). 
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Cum de s-a împrietenit Dumitru cu Nicușor
prințișorul? Nu Dumitru l-a căutat pe prințișor, ci
prințișorul a trimis pe cineva să i-l aducă la palat ime-
diat. Un așa artist cum era Dumitru, membru de onoare
al Academiei de Artă din Geneva, era o valoare
internațională și trebuia să fie dat pe brazdă, pus la
treabă, să devină și o valoare națională, spre gloria par-
tidului comunist și a prințișorului. Chemat să se
înfățișeze la palatul CC al UTC, și-a pus repede
costumația de rigoare pentru ocazii speciale. Niște
haine aiurea, pe care i le făcuse pe comandă croitorul
de la operă, după propriile desene făcute de Dumitru.
Ceva între uniformele gărzii elvețiene la Vatican, clovnii
noștri de la circ și coșarii de altă dată, cât a putut bietul
croitor să încropească din ce cârpe mai avea pe acolo.
Cu niște pantofi făcuți tot pe comandă, ca niște gondole,
dar galbeni ca gălbenușul de ou. Cu o șapcă neagră, la
fel cu a lui Lenin, probabil dată de careva de la studioul
de filme de la Buftea și, în loc de cravată la gât, cu o
eșarfă roșie, ruptă dintr-un steag al partidului. Și cu un
buchet de flori în mână, cumpărat la repezeală de la flo-
răria din colț.

Soldați bine înarmați blocau intrarea la CC, dar
însoțitorul lui Dumitru a făcut un semn și s-au dat la o
parte. Pentru ca să fie sigur de imunitate, înainte de a
ieși din atelier, Dumitru s-a vaccinat bine dintr-o sticlă
de țuică de prună, de la cineva din Șiștarovăț, cea mai
frumos mirositoare din colecția lui de țuici și ce mai avea
pe la atelier.

Când a intrat la Nicușor prințișorul, Dumitru a salutat
întinzând mâna ca pe vremea lui Hitler și a strigat:

– Ave Cezar! Murăturile te salută!
Prințișorului i-au ieșit ochii din cap de indignare și a

urlat:
– Puți a țuică! Afară!
– Păi ce-ai vrea? Să put a gaz? E de Șiștarovăț.
Prințișorul a izbucnit în râs. Dumitru i-a întins buche-

tul de flori. Prințișorul i-a făcut semn să-l dea celor ce
făceau de gardă în biroul său. În loc să li-l dea, Dumitru
a înaintat spre el și a încercat să-l sorcovească. Prințul
a făcut un pas înapoi, iar Dumitru a întins mâna, spu-
nându-i că nu scapă de sorcovă, dacă nu-i dă bani.
Prințul a râs. I-ar fi dat bani, însă nu avea. El nu avea
niciun salariu. El muncea benevol, pentru binele popo-
rului. Însă i-a dat altceva. În clipa aceea, Dumitru a de-
venit cel mai fericit artist din lume. El deja era și pictor
și sculptor. La fel ca Michelangelo. Michelangelo a avut
prilejul să arate omenirii ce putea el, mulțumită unui
papă nebun. Un papă nebun sau un prinț comunist
zăpăcit, ce importanță avea? Arta este artă, indiferent
de ideologia sistemului politic, catolic sau comunist,
după cum mi-a spus Dumitru. Prințul i-a trasat sarcina
să facă cea mai mare statuie a comunismului. Monu-
mentul să fie amplasat lângă farul de la Constanța. Să
fie mai mare decât orice statuie sovietică. Mai mare
chiar și decât zeița libertății din New York. Să reprezinte
victoria socialismului și să fie luminată noaptea de farul
din port. Să strălucească magnific, iar vapoarele să
vadă mai degrabă statuia decât farul. Farul să fie o
anexă pe lângă statuie.

Prințul i-a spus să facă monumentul din oțel inoxi-
dabil, ca să strălucească bine, ziua de la soare, iar
noaptea de la far, de la lună și de la stele. Mă întreba
Dumitru dacă îmi dădeam eu seama că sculptura lui va
fi conectată la soare, la lună, la stele și la cosmosul in-
finit. M-a asigurat că el devenea astfel mai mare și mai

Victor Ravini
(Suedia/Franţa)

PÂNĂ LA NOI ORDINE 
DE LA KREMLIN
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celebru chiar și decât Brâncuși. Pe vremea lui Brâncuși
nu era oțel inoxidabil, iar acum, sculptura sa în oțel in-
oxidabil va străluci în veșnicie. El va deveni mai nemu-
ritor decât Brâncuși.

I-am răspuns că nu mă îndoiam de asta, însă oțelul
inoxidabil ruginește. 

– Cum să ruginească, când e inoxidabil? 
– Ba da, ruginește. Ruginește mai încet decât fierul,

dar tot ruginește. 
– Cum să ruginească, mă, oțelul, dacă e inoxidabil?

Ce, ești tâmpit?
– Ruginește. Eu am lucrat pe șantiere și în țară și

prin Germania. Am tradus la discuțiile dintre ai noștri și
nemți. Am urmat și un curs de controlul structurii crista-
line a metalelor, la Măgurele. Oțelul inoxidabil ruginește.
Și al nostru și toate oțelurile inoxidabile din lume rugi-
nesc. Ale altora mai încet, ale noastre mai repede. Alia-
jul cel mai pur nu poate elimina fierul din structura
moleculară și cristalină a oțelului. Un anumit procent de
fier trebuie să rămână în aliaj cu nichelul sau cromul,
că altfel, din nichel sau crom pur, nu poți să faci oțel, nu
permite structura cristalină. Din nichel pur nu poți să faci
nici măcar potcoave de cal, că se tocesc prea repede.
În aerul ăla sărat de la mare, unde toate mașinile rugi-
nesc mai repede decât oriunde. Ce ştii tu? Monumentul
tău la Constanța va rugini mai repede decât în alt oraș.
Și va începe să ruginească pe lângă suduri. Nu-l poți
turna dintr-o bucată, îl faci din bucăți sudate. O să te ia
pe tine la întrebări că le-ai făcut victoria socialismului
să strălucească ca un... nu știu ce, în ploaie.

Vai de capul lui, s-a văietat Dumitru. Cum o să-i
spună el asta bunului său prieten Nicușor? Nu s-ar
putea să o facă din aluminiu, la Slatina? 

– Ba da, însă aluminiul nu se poate suda. 
Deci trebuia să toarne întreg monumentul dintr-o

bucată, ceea ce era problematic. Tonajul monumentului
depindea de capacitatea celui mai mare furnal. Iar alu-
miniul cam oxida, își pierdea strălucirea și, cu timpul,
devenea pătat, țepos și se cojea. Ajungea să arate ca
o scoarță de copac. N-o să mai strălucească la soare
sau la lună și în niciun caz la lumina farului. Mai ales că
și la far se făcea economie de electricitate, iar farul tre-
buia, ca toate instituțiile, toate orașele și întreaga eco-
nomie națională să reducă consumul de electricitate cu
50% în fiecare an, față de anul precedent. Dumitru ră-
mase de parcă l-ar fi lovit cineva cu parul în cap. Nu-i
rămânea decât să vorbească el cu Nicușor, să-l întrebe
ce era de făcut. Nicușor va întreba consilierii săi tehnici.

Am trecut pe la Sala Palatului și am văzut o expoziție
cu machete pentru monumentul Victoria Socialismului
lângă farul de la Constanța, propuse de sumedenie de
artiști plastici. Publicul să completeze niște formulare în
care să-și noteze preferințele, ca să decidă publicul ce
monument vrea să fie ridicat la Constanța. Vreo ma-
chetă cu numele lui Dumitru Răculescu nu figura acolo.
Am alergat îngrijorat la atelierul lui Dumitru și i-am spus.

El m-a liniștit. Primise deja contractul pentru monument.
Va fi turnat în aluminiu la combinatul de la Slatina. Alu-
miniul topit va curge în matriță, simultan din toate fur-
nalele, o premieră mondială, deoarece nimeni în lume
nu mai toarnă într-o singură formă din mai multe furnale
simultan. Expoziția cu propunerile de machete și formu-
lare ca să aleagă publicul, era doar așa...

– Doar așa, de dragul democrației. 
Prințul l-a luat pe Dumitru la o petrecere într-o pă-

dure, cu multe gărzi în civil, unde tot gărzile prăjeau
niște miei, umpluți cu legume și ce mai trebuie. Au cusut
blana mieilor, i-au tăvălit cu blana prin noroi, i-au pus
pe jăratec în gropi și le-au acoperit cu pământ. Când au
bufnit gropile, au dezgropat mieii, au jupuit blănurile, au
stropit carnea cu vin că era prea fierbinte și au mâncat
așa, eventual au gustat și din legume. Într-un moment
de inexplicabilă sinceritate, Dumitru, cu sticla în mână,
că el nu folosea la pădure pahar, i s-a lăudat prințului
că va proiecta monumentul să fie atât de uriaș încât să
nu poată fi transportat. Și râdea ca prostul în bâlci. Pri-
mise de la mine normele de transport pentru agregatele
supradimensionate, pe care le producea întreprinderea
Vulcan, unde lucram eu. O să aibă grijă să depășească
normele la dimensiuni și la tonaj. Prințul a făcut un gest
cu mâna, că va da el derogare de la normele de trans-
port. Dumitru a râs, că nu o să poată da derogare și de
la capacitatea podurilor. Prințul va construi un nou pod
peste Dunăre. Putuse împăratul Traian, putuse inginerul
Saligny, putea și prințul de asemenea. 

Furnalele combinatului de aluminiu s-au deschis
toate simultan și au turnat într-o singură bucată cel mai
mare obiect de aluminiu din lume. Și cel mai inutil. A in-
trat și în cartea recordurilor mondiale. Podul prințului
peste Dunăre era și el gata. Mai rămâneau două pro-
bleme tehnice, două bagatele. Nu exista nicăieri în lume
vreo macara așa mare ca să poată ridica un colos de
aluminiu atât de greu. Problema se putea rezolva foarte
ușor, cu mai multe macarale simultan. Aveau loc să le
pună una lângă alta, pentru că obiectul era din cale
afară de lung. A doua bagatelă era că nu se gândise ni-
meni să creeze și o platformă mobilă pentru o așa lun-
gime și un asemenea tonaj. Astfel că victoria
socialismului a rămas acolo în curtea combinatului de
la Slatina, să zacă la pământ, pe trunchiuri de lemn. Au
adus alături și cele două sfere imense, tot din aluminiu,
deja turnate din vreme, concepute tot pentru la
Constanța, ca să aibă monumentul și un mesaj sublimi-
nal, falic, de sfidare a cerului. Asta cu toate că cenzura
comunistă nu permitea niciun material pornografic. Pe-
nisul acela era prea mare ca să poată sări în ochii
cenzuriștilor. Sau cenzuranților, cum o fi corect. Cele
trei componente ale monumentului Victoria Socialismu-
lui nu au putut fi transportate și au rămas acolo, ca cel
mai mare penis din lume, culcat la pământ. 

Cineva veni la atelier și îi spuse lui Dumitru că prințul
era în drum spre olimpiada de la Moscova. Pornise mai
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devreme decât îi spuseseră lui. Dumitru lăsă pensula,
borcanele cu vopsele deschise și alergă așa cum era,
în chiloți și desculț, pe mijlocul bulevardului în întâmpi-
narea mașinilor cu prințul și cu echipajul acestuia. L-au
pescuit din viteză și s-au dus la aeroport. Nu s-a mai
gândit cum lăsase atelierul. Știa el că o să închidă ușa
careva din prietenii și artiștii care îl ajutau pe el să își
facă lucrările. Nu apucase să-și ia la el nimic, nici
pașaport și nici măcar buletinul. Nu era necesar.
Mașinile i-au dus la Otopeni, direct la un avion militar,
care îi aștepta cu motoarele încălzite. Au decolat și au
ajuns cu bine la Moscova, unde de asemenea erau
așteptați, ca oaspeți de onoare. Nimeni nu a fost așa
de inteligent, ca să îi numere câți au urcat în avion, la
decolare. Rușii au fost mai inteligenți și i-au numărat
bine când au coborât. I-au numărat pe rusește, desigur.
Oaspeții de onoare se vitaminizaseră în avion, încât ni-
ciunul nu mai știa să numere pe românește câte pi-
cioare avea. Poate doar pilotul, care fusese mai
cumpătat. Rușii le-au dat la fiecare câte un pachet de
cartonașe. Dumitru i-a pupat pe ruși și a vrut să joace
șeptic cu ei sau măcar popa-prostu. Însă nu erau cărți
de joc, ci cartoteci, cu care să poată avea acces peste
tot. O cartotecă pentru a putea intra în hotel, altă carto-
tecă să poată ieși din hotel, alte două pentru intrarea și
ieșirea din lift, două pentru sala de mese, una la intrarea
în metrou, alta la ieșirea din metrou, alta ca să îi permită
intrarea la veceu, alta ca să îi permită ieșirea de la
veceu. Și tot așa cartoteci pentru peste tot, chiar și la
toate stadioanele olimpiadei. Nici nu mai aveau nevoie
de bani. Oricum nu aveau niciun ban. Cum să țină ei
minte toate aceste cartoteci pe care scria rusește, fie-
care din ele pentru ce era? Era suficient să arate întreg
pachetul de cartoteci și li se deschideau ușile peste tot.
Niciun paznic nu se uita să analizeze mai îndeaproape
vreo cartotecă. 

Dumitru a primit un trening și o pereche de teniși de
la sportivii noștri. S-a dus la stadion cu o lămâie la el, a
tăiat-o în două și o lingea dinaintea sportivilor ruși, care
se uscau de sete, pentru că antrenorul lor nu le dădea
voie să bea apă. A observat că mereu se ținea după el
un individ. Pe căldura de foc, individul era ambalat
într-un fel de pelerină de ploaie dintr-o foaie de plastic
și cu cizme în picioare, cu blacheuri de fier. Ca să
troncăne bine. Dacă e pe așa, Moscova e plină de locuri
frumoase de văzut. Dumitru s-a apucat să se plimbe
prin Moscova, când pe jos, când cu metroul. Individul
mereu după el, scai. Peste câteva zile, scaiul făcuse
bătături la picioare și mergea ca pe jăratec. Se urca Du-
mitru în metrou, urca și scaiul. Cobora el din metrou,
cobora și scaiul. Într-o stație, i-a făcut așa de mai multe
ori, fițe una după alta, până când scaiul a rămas cu
capul prins între uși, iar metroul a pornit în viteză.
Rămas pe peron, Dumitru i-a făcut semn cu mâna: ca-
ramba, ștoiu! 

De acolo a plecat în afara Moscovei, la o mânăstire,

să vadă picturile lui Rubliov. Controlorul de bilete de pe
tren nu făcea parte din categoria curioșilor, ca să stu-
dieze toate acele cartoteci și să vadă care din ele era
pentru acel tren. Ajunse la mânăstire. Dumitru, nu con-
trolorul de bilete. Cu totul altă atmosferă, printre oameni
de la țară, departe de bârlogul lupilor ideologici de la
Kremlin. Era liniște la mânăstire. Ca la mânăstirile noas-
tre. Bătea toaca. Ca la noi, ce mai încoace’ și încolo.
Se auziră clopote ce chemau la liturghie. Ca la noi. Che-
mau la liturghie cam cu aceeași bătaie de clopote, cum
știa el de la bisericile noastre, dar cu clopote mai așa,
mai rusești. Cum liturghie în mijlocul săptămânii? N-are
a face, așa o fi la ruși. Nu, nu se putea să fie la ruși altfel
decât la noi. Înseamnă că i s-o fi stricat ceasul și nu mai
arăta bine nici măcar zilele din săptămână. L-a potrivit
să arate duminică și ora unsprezece. La intrarea în
biserică ședeau pe jos doi cerșetori schilozi, cu cârjele
lângă ei, jerpeliți, cu părul și cu bărbile vâlvoi, jegoși.
Nu i-a venit să creadă ochilor. Chiar mai exista așa mi-
zerie în Uniunea Sovietică? Cum de nu i-a trimis comu-
nismul pe toți schilozii în Siberia? Uite că nu putuse
comunismul să desființeze nici mizeria și nici religia
pravoslavnică a rușilor. Stalin transformase bisericile în
depozite și în grajduri, însă aici în afara Moscovei viața
rămăsese în urmă, cum fusese întotdeauna. Ce să le
dea el cerșetorilor de pomană? N-avea niciun ban, de
niciun fel, nici măcar lei de ai noștri. Le-a arătat pachetul
de cartoteci, ca să îl înțeleagă că nu avea bani. Le-a
oferit să își ia fiecare ceva cartoteci, dar ei au dat din
cap că nu le trebuia. Ce să fi făcut ei cu cartotecile alea
acolo la țară?

A intrat în biserică. Ce măreție, ce fresce, ce cupolă,
ce slavă, ce iconostas, ce icoane acoperite cu aur și ar-
gint, mari de tot, mai ceva decât văzuse el la noi sau
prin Italia. Preoți în odăjdii de aur și cu pietre prețioase.
Mulți preoți, cum nu mai văzuse el așa slujbă măreață.
Ce mitre aveau pe cap, mai ceva decât papa de la
Roma. Și ce odoare sfinte strălucitoare aveau în mâini.
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Iar mai ales, când au început popii să cânte, popi ruși,
ce voci. Să tai stejarii cu vocea lor. Nu popi castrați,
onaniști sau pedofili, ca la catolici, cum văzuse el în Ita-
lia, cu corurile alea ale lor pițigăiate, gregoriene. Corul
rusesc răsuna în toată biserica, de se clătinau sfinții din
fresce. Biserica mirosea a tămâie de cea mai bună ca-
litate, adusă de la Ierusalim, nu ca la noi, culeasă din
orice fel de brazi, că merge și așa. Iar în biserică sume-
denie de mujici, babe bătrâne cocârjate, babe mai ti-
nere și moșnegi betegi, zdrobiți de munca la câmp,
desigur la colhozuri. Toți cu lumânări aprinse în mâini,
evlavioși, își făceau cruci până în pământ. 

– Să le ajute Dumnezeu! s-a rugat Dumitru pentru
ei, cu ochii înălțați în cupola bisericii. 

Îngenuncheau toți odată și se dădeau cu fruntea de
podea, se ridicau, se închinau. Corul de călugări cuvioși
și călugărițe smerite cântau pe mai multe voci, de
răsuna până în măduva oaselor, oricât ai fi fost de
păcătos. Era ceva înălțător. Până și turiștii străini, cu
aparatele lor de fotografiat, nici nu mai îndrăzneau să
umble de colo-colo ca proștii, și nicidecum nu mai
dădeau cu blițurile, ca să nu deranjeze atmosfera aceea
sfântă. Popa, cu așa voce, ca din străfundurile
pământului sau ale cerului, trebuie să fi fost chiar pa-
triarhul, că glasul lui prea era cum era. Nici măcar la
Scala din Milano nu auzise Dumitru așa voci. Nu mai
văzuse niciodată, nici la noi la Patriarhie, nici măcar în
copilărie, nici la Castranova și nici la Castraveția așa li-
turghie sfântă. Ce voci dumnezeiești. Îngeri pluteau sub
tavan, printre candelabre de aur. Dumitru a simțit în
inima lui de creștin pravoslavnic prezența lui Dumne-
zeu. Acesta era raiul coborât din cer pe pământ. I-au
dat lacrimile, s-a întors la credința pe care o pierduse,
și-a făcut cruci mari și i s-a făcut frică pentru toate pă-
catele sale nemărturisite. Patriarhul a împărtășit toată
lumea din biserică cu anafură și le-a dat cu lingurița vin,
zicându-le pe rusește ce le-o fi zis la fiecare, cu vocea
lui pătrunzătoare. I-a împărtășit chiar și pe turiștii străini,
oricât de catolici și de păgâni erau ei. Ortodoxia e
tolerantă, nu ca catolicismul. Slujba sfântă a continuat
cu citiri din Biblie. Mai mulți preoți citeau și se îngânau
polifonic cu corurile. Ce fericire pe Dumitru să apuce să
trăiască așa minune de liturghie sfântă. Dar după vreo
oră și ceva, a început să-l doară ceafa cu ochii tot pe
sus la cupole și în tavan. Îl dureau șalele și picioarele,
respira greu, de atâta fum de lumânări și de tămâie. Așa
că a ieșit afară, la aer curat, să fumeze o țigară. 

S-a oprit în ușa bisericii, și-a ridicat ochii la soare, a
plâns și i-a mulțumit lui Dumnezeu că și-a recăpătat
credința pierdută. Atunci și-a dat seama că raiul este
prezența lui Dumnezeu, iar iadul este absența lui Dum-
nezeu. Și-a șters lacrimile cu mâneca treningului și a
aprins a doua țigară. Cerșetorii întinseră mâinile și îi dă-
dură niște hârtii. Dumitru reveni din cer pe pământ, la
realitatea înconjurătoare și se uită la acele foi tipărite în
mai multe limbi. În rolurile preoților: cântăreții de operă

cutare, cutăriță, cutarov, cutarovski și etceterov de la
Băloși Teatăr, laureați ai premiului Lenin și ai altor pre-
mii, cu sumedenie de alte decorații comuniste. Corul de
călugări și călugărițe era corul Armatei Roșii. În rolul de
mujici bătrâni și babe cocârjate, figuranți cu costumație
de la operă. Sau poate cu propriile lor haine jerpelite,
de zi cu zi. Cerșetorii de la intrare, tot figuranți. Mai scria
acolo că aceeași liturghie se ținea în fiecare zi, în mati-
neu și seara, pe toată durata olimpiadei, chiar și dumi-
nica. Laureatul premiului Lenin împărtășea publicul cu
anafură și le dădea vin sfințit, cu lingurița sfântă. O li-
turghie și o împărtășanie de operetă. După olimpiadă,
popimea de operetă își continua turneul pe alte conti-
nente, iar biserica se închidea, până la noi ordine de la
Kremlin.
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Pasărea grifon

O să mă biciuiţi când vă spun
cât de pură mă simt într-o catedrală
cuprinsă de flăcări, cât de aproape de cer.
În multe dintre ele veţi găsi cenuşa mea.
Sunt pasărea azvârlită de furtună
şi adusă spre răstignire în faţa altarului,
peste care se va prăbuşi catapeteasma
aprinsă de fulgerul pe care Dumnezeu
l-a făcut lumânarea Sa.

iarăşi iubirea

Ca pe o poezie îmi ştiu viaţa pe de rost
dar cum s-o spun dacă n-am limbă,
dacă n-am cu ce amesteca sunetele
iar înţelesurile mi se scurg pe bărbie
până la capătul pieptului şi mai jos.
Unii cred că nu mi-a crescut,
că de mic eram aşa, că din burta mamei.
Dar mama zice: nu-i asculta,
te-au schilodit într-o zi
când ai refuzat să mărturiseşti
cu cine erai când aţi vrut
să-l omorâţi pe Dumnezeu,
cine a spart fereastra dinspre rai
şi-a furat cădelniţa arhanghelului Gavrilă!
Mama mai zice că va veni vremea
să mi se facă dreptate, că se va găsi
filmul cu ucigaşii adevăraţi.
Ea crede în mine, precum şi eu nu cred
în străluciţii judecători,
odraslele diavolului.
Ţipătul lor de pescăruş
taie în felii adevărul
şi-l scapă de sus peste noi.
În gura mea ape însângerate se-ncheagă 
iar odată şi-odată

Marcel Mureşeanu poate voi reuşi să mărturisesc
cât de mult vă iubesc.

Pagină nouă

Din acest deget va creşte un picior,
din această unghie va creşte
ochiul verde, înecătorul luminii,
din arcul sprâncenei va creşte
ţărmul buzelor care va înconjura
oceanul agitat al vocalelor.
Toate vor fi cum au mai fost
şi se vor recunoaşte între ele.
Iată, se-aude cum bate la uşă
hazardul, copilul din flori
al erorii!

Pe strada neagră

Sunt în vizită la o bătrână Doamnă!
La intrare, nimeni,
pe scări, nimeni,
în odaie, nimeni
numai praful pe care
îl străbate soarele.
Să fie cenuşa ei călătoare?!

Peste Puţin

Ca şerpii ne târâm
de la coaja oului nostru
până la gaura în care ne ascundem
cu totul în pământ. 
Numai tăcerea e mai adâncă decât întunericul.
În somnul morţii se nasc fiinţe trecătoare.
Numai durerea e nesfârşită.
Dincolo de moarte suntem singuri şi vii.
În alveolele îngheţate, cu pereţi lunecoşi
ne vor uita veşniciile.
Cu ce-am greşit pentr-o pedeapsă atât de mare?
Peste puţin limbile ni se vor umfla şi vor cădea,
peste puţin gândul va fi substanţa
focurilor de artificii.
Nefericit cel care ne va sparge,
ferestrele ochilor!
Apoi una câte una ele singure
se vor zidi.
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De muză-îndrăgostit, a poeziei,   
Nopţi îi propun, feroce de fierbinţi, 
Dar cutra mă-ocărăşte printre dinţi, 
Încă-un prilej să-i fac în ciudă: „Scrie-i 
Lui Dante, ce otravă-mi eşti, trufaşo, 
Preschimbă-l în patron de Paradis 
Pe-un ful de zodii, pe când eu, proscris, 
Să mă-obidesc, să dârdâi lângă Basho, 
Uzi fleaşcă, amărâţi, într-o Grădină 
Zen de nisip şi bolovani buddhişti.”
Adesea-mi taie calea, cu-ochii trişti
De neodihnă-ori numai din rutină, 
Și beată cleşte-o prind, cum piază rea, 
Se ceartă cu poeţii-în cafenea.

(*)   

Printre femei cu mersul statuar, 
Nu-observă nimeni cum, fără-aparenţe, 
Orgolios, cu poalele în zdrenţe, 
O fustă flutură pe trotuar; 
Continuu vibrând, abia şoptit, 
I se presimte-în tobe mici, pe-aproape, 
Neaşezare-energică de ape 
Cu-un vuiet până la neauzit; 
De-aerian răsfăţ, privirea ei 
Și păru-în vânt i se învolburează, 
Iar pescăruşii-în vipia de-amiază 
Ţipă-a sperietură, pe când, grei 
Și vineţi, ochii-şi scapără tăciunii, 
Semeaţa maiestate a furtunii. 

(*)

Să evadăm, iubito, din oraş,
La ferma cu pruni printre corcoduşi,
Când plouă după-amiaza facem duş
Alături de găini cu gât golaş;
Grozav, coboară soarele spre-apus
Şi-o scară-aşezi în vişin, unde urci,
De-întimidezi curcanul şi cinci curci,
Sub poale cercetându-te, în sus;
Habar nu are-agrestul dobitoc
Pe ce-a pus ochii, bleg şi grandoman,
Mărgelele-înroşindu-şi, de sultan
Peste-un harem de proaste la un loc;
Doar eu, în culpă dulce, am acces
La vişina de-extatic interes.

(*)

Deloc vecina nu şi nu-mi dă pace,
Împarte boabe, toacă la răţuşte,
Cu-o lingură aruncă după muşte,
De brânză şi iaurt, plăcinte coace
Şi-şi potriveşte-un sân, o bunătate,
Mai suflă-în foc, prea-i trudă grea gătitul,
Se-apleacă, dar gânsacul, nesimţitul,
O ciuguleşte drăgăstos din spate;
Sub nuc ridic un foişor, migală
Să-mi fac de treabă, de-înţelege coasta
Păţitului Adam ce-înseamnă asta,
Dar mai ales ce-avere-ascunde-în poală:
Furiş, pe noapte, pâş, pâş, sprinteioara,

Şerban Codrin

PEISAJE TATUATE 
CU DERMATOGRAFUL PE SÂNII 

DOMNIŞOAREI SAPPHO
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Spre-a fi mai lângă stele, urcă scara.

(*)

Căci dragostea, precum râvneşti să ştii,
Se joacă-întotdeauna-abil, cu-un set
Cel mai ambiţios, cel mai discret,
De fragede şi dragi bijuterii;
Din fericire-l moştenim şi-avem,
Prin seama unei mame grijulii,
Natura, nu-ţi destăinuiesc prostii,
Miraculos tezaurul suprem;
Pe-al tău arată-mi-l, dar caută-l
Oriunde vrei şi poţi şi crezi, pe-al meu,
Mai roditor ca merii-în Empireu,
Mai mândru ca-în furtună un drapel,
Să fie dăruirea cu noroc 
Şi-îmbelşugare, că aşa-i la joc.

(*)

O vacă muge-în linişte şi pace,
Ciobanu-îndeamnă turma de la spate,
Pe gard, cocoşu-aripile-şi preface
În strigăt de-o agrestă voluptate;
Prea este-exact răstimpul şi minutul
Întâi să-mi torni cu polonicul mie,
Când strig de mare supărare: „...Şutu-l
De fluture căzut în farfurie!”
Tragi scaunul spre masă, abătută,
Un colţ de pâine-îndeşi cu palma dreaptă,
Ştergi lingura, mai netezeşti o cută
Boţită şi-mi mărturiseşti în şoaptă:
Nu-l mai batjocori, ştim alt complice
Şi până-în zori îl facem noi să-abdice.

(*)

Unse cu rouă rufele în zori
La macerat fâşie cu fâşie,
O scândură în gardul cu urdori
Îngrozitoare de ciupercărie,
Gros praful de trei degete şi-un sfert
Pe cărţile zvârlite la-întâmplare,
Cafeaua dându-şi beznele în fiert
Cu-adâncă-amărăciune şi răbdare,
O linguriţă în dicţionar
Sorbindu-şi prin străinătăţi compotul,
Şi patul răvăşit şi ordinar
De două perne mirosit cu botul
Ţi-acuză gestul foarte ruşinos
De-a-ţi descheia capotul până jos.

(*)

Iubirea sufletului nu-i precum

Iubirea trupului, nu-o spun în loc
De-avânt filozofard în iarmaroc,
Ci-aş prefera un cer mai nu-ştiu-cum, 
De unde ochii tăi ca nişte mari
Vitrine ale unui magazin
Cu risipire de-aur bizantin
Să-mi reproşeze versuri în zadar,
Ba chiar amanetând pe dracul gol
Să-mi ia măsura-aripilor, mai mult,
Să le uzeze, să le rupă-ocult,
Spre-a mă-învăţa adresa fără-ocol
A coapselor, de să mă-omori de viu,
Topit, filtrat ca un giuvaergiu.

(*)

Decât să-avem aripi cu violenţă
De dobitoci zdrobite, şi complicii,
Mai bine îndrăznim o confidenţă
Şi proclamăm armoarii pentru vicii;
Rostogolindu-ne cu insistenţă
Sub horoscopul dedulcit al fricii,
Cearşaful tău trezit din somnolenţă
Focuri să arboreze, de-artificii;
Dilii de bucurie şi-abundenţă,
Să-înmiresmăm bezmetice-auspicii
Cu-otrăvuri de-abisală suculenţă,
Edenuri, patimi, zăpuşeli, suplicii: 
Aşa să scrie-o mână cu nobleţe
Pe sânii tăi de-o falnică mândreţe.

(*)

Ce simţi, aici să-mi scrii, ce-auzi, ce vezi,
Destul îi pasă ierbii, iar frunzişul
Şi ghindele făcând pe-acoperişul
Un vals dansează, dar nu vienez;
Cu ceafa sprijin un butuc obez
Și necuviincios de-acea sfială
Încât perversă şi în pielea goală
Mă hărţuieşte să-l îmbrăţişez;
Ieri a fost joi şi-mi place cum arăt,
Azi este luni din zori până diseară,
Deci caută cu râvnă-în călimară
Dovezi de-a fi sau a nu fi poet,
Ci eu, învăţătoare de pădure,
Te-îndrum în arta de-a-mi culege mure.

(*)

Mai bine cumpărăm la kilogram
O rămăşiţă de castel în Spanii,
Spălăm spumos blazonul cu şampanii,
Infam să ameţească-între infami,
Când urcă-aventuros din Carul Mic
Mistere până-în Carul foarte Mare,
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Apoi, de jos în sus, de la picioare,
Spre sânii-în vârf cu cepi de arpagic;
La poarta nupţială va dormi
De-onoare cavalerul Don Quijote,
Maestru-în mori de vânt şi anecdote
Cu mirii după chef a doua zi,
Iar dacă nu, vom degusta-împreună
O altă hiperbolică minciună. 

(*)    

Fast, dragostea ţi-am ridicat-o-în cerul 
Inimii mele fără de măsură, 
Orice-întrebând, răspunde-mi prin misterul 
Unui sărut pirogravat pe gură; 
Pentru-amănunte, apelăm la sânii 
De-au spart oglinda în bucătărie, 
Când prin pereţi răzbea aroma pâinii
De la vecina-în plină vrednicie; 
Fleţ, Tannhäuser din Venusberg decade 
Și nu mai scapă de idioţie, 
Târâş spre Roma-în proaste mascarade 
Să-l ierte că-a iubit cu lăcomie; 
Noi încă-o dată ardem cu dârzenii 
În focul raiului, de mirodenii.

(*) 

O tufă de ciulini cu şapte ochi 
În floare, cei mai sprâncenaţi, se-alintă, 

Oricât te-înjură fără să te mintă, 
Ce lele-mi eşti, nu-ţi fie de deochi; 
Iniţiate-în mari academii 
De nori la modă, rupţi între picioare,
De nevăzut, măcar strălucitoare, 
În inimă îţi zboară ciocârlii; 
Pe înnoptat, pământul dedulcit 
De-otrava zbenguită picătură 
Cu picătură între dealuri jură 
Pe macii nărăviţi la infinit 
Să te, în peliniţă, tăvălească, 
Ce cutră-mi eşti, de-esenţă ştrengărească.

(*) 

Alături să-ne-îngroape, sub un plop,
O dată să mai răsărim şi-o dată,
De soarele în cer, tu, vinovată,
Pe-albaştri nourii-în etern galop,
Eu, vinovat de toamne pe pământ,
Cu zori şi-amurguri, frunze în cădere, 
Sau la un loc blamaţi de câte mere 
Brutal muşcăm, şi fără crezământ; 
Am o idee, răsăritul nos-
tru să rodească sau renască-în două 
Aripi de înger ispitind o nouă 
Ocultă artă-a mersului pe jos, 
Sub plopi, iubito, fie vremi de-omături, 
Ori vremi de iarbă, să-o-încercăm alături.
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Întotdeauna, CineVa…

Întotdeauna se va găsi cineva
care să te întrebe 
cine eşti, de unde eşti, ce faci
în mod curent dar şi în clipele tale libere
întotdeauna se va găsi cineva
care să-ţi reproşeze
de ce mergi aşa şi nu altfel
mersul tău aducându-i aminte
de cineva, de ceva dubios
întotdeauna se va găsi cineva
căruia să-i explici că
nu-i poţi face fericiţi pe toţi oamenii
fiindcă unii se simt bine aşa
nefericiţi dar teferi
că nu poţi împiedica topirea gheţarilor 
din Antarctica, nici vântul catabatic 
că soarele va mai arde pe cer
câteva generaţii bune
că nu vei sta mult aici, că ai venit în oraş
cu treburi, cu trenul
bei o cafea şi gata
că îţi place să scrii poezii
ai chiar câteva cărţi, primite bine
întotdeauna se va găsi cineva
care să te privească insistent, neîncrezător
cerându-ţi ceva: viaţa, moartea
şi ce mai găseşti prin buzunare...

reabiLitare

În zori, linişte
nimic din nebunia de azi-noapte
străzile au chefuit
râdeau ca nebunele, strigau, jucau
lângă restaurantul cu terasă soseau taxiurile

cu ochii lor injectaţi
să le ducă acasă
ele se tăvăleau în praf,  refuzau să urce
locatarii caselor din jur protestau, 
voiau să doarmă
un bărbat ieşit pe balcon, încerca să-i calmeze:
lăsaţi-le, se bucură şi ele
mâine vin muncitorii  să le înfigă
picamerele în inimă, în fluierele picioarelor
pentru reabilitare
lăsaţi-le să petreacă
au şi ele dreptul la o noapte de pomină
maşina poliţiei îşi făcea rondul
rula încet, atent
n-a observat nimic în neregulă, nimic suspect
printre stelele verzi, roşii, albastre
printre copacii legănându-se pe margine
doar un insomniac în balcon
făcea semne unui vapor ce apăruse în intersecţie. 

băiatuL de La gHenă

Scriu versuri pe foi de hârtie
apoi le trec pe curat
adică în calculator
rup ciornele în zeci de bucăţi
le arunc la gunoi
uneori pe tomberon, punga de plastic
se rupe
bucăţile de hârtie se împrăştie
băiatul de la ghenă le adună
reconstituie poemele
apoi le trece pe curat
adică în telefonul lui performant
odată l-am văzut la televizor, la o emisiune
citind poezii din telefon
publicul din studio aplauda entuziasmat
nicio carte de-a mea
n-a avut vreodată o asemenea audienţă
ce-i de făcut
întreb şi eu cum se întreabă mulţi alţii
de ani şi ani
ce-i de făcut îl întreb pe PR-ul meu
de altfel, un tip deştept...

o noaPte ÎnsteLată

De aici văd bine
ambulanţa oprită la uşa blocului
maşinile poliţiei venind una după alta
agitaţie pe scări
o femeie plânge în hohote
o alta răguşită: taci, odată
un poliţist traversează grăbit
e o noapte de vară înstelată
mâna maicii domnului înflorită

Victoria Milescu
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pe gărduţul de la parter
revarsă un parfum blând
presupusul criminal e luat cu duba
ambulanţa se urneşte 
cu bătrâna întinsă pe targă
n-am cum să intervin
zgomotele mă înspăimântă mai mult
decât imaginile, privesc spre cer:
stele încătuşate, luna bandajată
noapte de vară înstelată
gândul îmi fuge la Van Gogh
tinerii care au petrecut azi-noapte
la ultimul etaj dorm 
plânsul femeii se aude în continuare. 

o Cafea şi Mai Ce?

Sub ochii ei lacrimile mele se luminează
ea mă simte de la distanţă
nici nu m-am născut
şi ea ştie când voi muri
muntele cu poteci vine după mine:
de ce ea şi nu eu?
nu ştiu, poate că ea a fost mai întâi
cu valurile fără odihnă
ca sufletul meu
marile pescadoare  uneori îl zăresc
la ceas de jertfă marină
marea este inexpugnabilă
generoasă dacă i te abandonezi
stau pe ţărm
nisipul mă simte
sapă uşor pe lângă tălpile mele
mi le afundă încet-încet
mă cufund
marea mă salvează în ultima clipă:
cafea şi mai ce?
mă întreabă repede luându-mă 
sub valul ei uriaş, ocrotitor, în larg...

fără aLternatiVă

Ştiu, voi trece şi azi prin miracole
nu stau în calea lor
noaptea iese târziu din braţele mele
literele umblă pe străzi
se caţără pe ziduri, da, viaţa e o invenţie bună
nu există zi proastă, zi urâtă
există o zi în plus
ea cântă Für Elise la soneria unui bloc
bat la uşa tristeţii, din curiozitate
ea mă primeşte din iubire
cel ce iubeşte are ceva special
fascinează chiar moartea
cu ochii ei de satelit geostaţionar
cade o picătură de noapte pe pleoape  

mâine lacrima va fi mai caldă
ca ploaia de vară fără alternativă
obligată să cadă aici şi acum. 

Ca şi CuM

E ca şi cum ai pleca în străinătate
lumea te sună un timp
apoi renunţă, te uită
lucrurile merg mai departe
bune, rele
e ca şi cum ai pleca 
într-un concediu mai lung
prietenii te aşteaptă să revii
plin de impresii, eventual să scrii
despre o aventură trăită, inventată
dar curând se plictisesc
obosesc, se iau cu treburi 
viaţa curge mai departe printre nopţi şi zile
bucurii şi tristeţi
e ca şi cum ai pleca la băi
dar uiţi să trimiţi obişnuita ilustrată
ori fotografia cu dinţi dezveliţi
rostind un cuvânt caraghios
rudele se gândesc uşor îngrijorate
dacă ţi-a priit ce-ai trăit
dacă te-ai însănătoşit
neprimind nicio veste însă
îşi închipuie în final că totul e bine
şi chiar aşa este, 
acolo unde eşti e chiar bine...

Mai sCrie-Mă

Pe masa Ta de lucru
sunt şi eu
mai zăboveşte asupra mea
mai scrie-mă
când ai timp
când nu te deranjează nimeni
mai adaugă-mi o cifră, un indice
care să mă trimită la subsolul unei
închisori de hârtie velină
foşnind celulă cu celulă
mai scrie-mă
cu litere mici, mari, ilizibile
cu o erată în spinare, un codicil
dă-mi să beau suferinţă, cerneala cerului
vreau să mă aşez la coada lungă a iertărilor
greşelilor de tipar
adaugă-mi încă o pedeapsă, un vers mai lung
nu mă arunca la coş, Doamne. 
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...se va întoarce apa, iar, acasă,
în donițe stelare, pe-nserat,
când râul, ca un prinț  înfometat,
se-ntrece greu cu ploile, la coasă;

uimirea ei se scutură în scenă
de hybrisul în scripeți atârnat
și-n cupa de visare alintat
centaurul i-a adormit în trenă...

cu șoimul zilei, prins în văzul nostru,
luat-am urma zeului felin,
ce moțăia la umbra de pelin,

când picături se prelingeau în rostru...
fluidă-i este, veche, colivia;
o însoțește, tandru, veșnicia...

28.2.19

...într-un desen cu aripi la călcâie,
la pragul pentru dansul nupțial,
ședea balada șoaptei de cristal,
cu roua-n poala zilei ce-o să vie;

un templu de-alabastru, fără oști
și basm cu fața șiroind de ploi,
ne înfiase brusc pe amândoi,
ca pui ciudați din cuibul altei cloști...

pojar flămând în clipa cea mai castă,
când pe Zenit, cu îngeri în alai
și-oștiri de dor în chingile de nai,

tu pribegeai în amintirea fastă...
știam atunci că-n mine-s minerale,
să-i fac iubirii tale alte zale...

22.2.19

...acest copac se-nchipuie un om,

cu păr buclat pe pajiștea senină,
când iarba dormitează și suspină,
c-a mângâiat-o, nu demult, un gnom...

văzduhul tot se lăfăie în rouă,
iar cerul a plecat în pribegie;
momitu-l-a poetul pe hârtie,
înaltul său azi ni-l oferă nouă;

din veghea lui ni se ivește ziua,
aduce noaptea cu-a ei lungă trenă,
când se-ntâlnesc orgolii în arenă,

iar șarpele tăcerii umple piua...
el prinde caii vântului și-i leagă
și-apoi le pune vise în desagă...

24.2.19

...poți traversa o junglă-amintiri
cu inocența din copilărie,
când nevăzutul a știut să fie
doar sol cu ploaie-nchis în presimțiri?

cuvintele – hotare pe hârtie,
doar în văzduh se scutură de dor,
de smirna lor încărunțesc ușor
idei pulsând prin ninsa liturghie;

fideli în crezul de-a rămâne noi,
obârșia ne-o ducem pe retină
și-n limba ce ne urcă în lumină,

să nu rămânem, de iubire, goi...
tânjim ca zarea să nu fie țarc,
iar prin speranță să întindem arc...

20.2.19

...poate avea și ploaia un cuibar?
pe cer să mai plutească un arcuș?
statuie să ridici din rumeguș,
ori să îmbraci în înger un tâlhar?

ți-i limba leagăn pentru simț și gând,
pe prundul de uitare încă suferi;
ai adormi spăsit doar între nuferi,
prin verbul-maiestate cugetând?...

îi ceri tu vieții numai limpezi rosturi
și gânduri noi ce nu sunt treierate,
să îmblânzești chiar spaimele-n carate,

să nu mai aibă frumusețea costuri...
mă mai întreabă iarba dacă vii,
pe drumul cu vocale azurii...

21.2.19

Nicolae Cabel
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druM de LuMină

Văd şiruri de oameni, nu ştiu unde ei merg,
Se-ntreaptă grăbiți spre niciunde...
Întreb... nu-mi răspund, iar prin mine privire pătrunde,
Dar cine sunt cei ce în urma lor paşii le şterg?
Îi văd bucuroşi, cer de fețe senine, se duc spre înalt.
De unde se duc?... e un veşnic mister, e cert c-au
avut, totuşi, umbre
Aici pe pământ, unde-au fost prizonierii gândirilor
sumbre.
Spre care punți sau grădini înflorite fac salt?
Credeaţi c-au murit?... sunt mai vii decât ieri,
Lepădată stă carnea sub cruce...
Drumu-i lung c-au lăsat amintiri primăveri
Ce nu ştiu ce gânduri să apuce, e larmă pe cruce,
Se ceartă pe stârv şapte corbi, pe poveri...
Doar ei ştiu zborul lor, unde şi cum le vor duce.

fLoare de MaC

în ochiul ferestrei acestei veri nebune
mai înfloresc vitralii 
prin frântul zbor petalele ne-or spune 
de-a fost ușor să cadă la pământ
de-a fost ușor să-și vadă zborul frânt
asemeni unei păsări vânate cu-n cuvânt
mânat de vânt
se cerne timpul verii viitoare
în cercuri mari secundele se strâng
bătrâne palme peste frunți se frâng
lăsând în urmă pete de culoare
din verile trecute ce-a rămas 
stă mărturie sfredelind apusul
și nu i-a trebuit decât un ceas
să-mpodobească pentru-o clipă fusul
florii de mac

În firuL ierbii

prelins din ochiul cerului 

Ana Podaru alunecai pe obrazul sângeriu al primului nor aflat în
cale 
ca pe un topogan uriaş încins de soare 
urmele tale 
cristale de sare în formă de stea 
te-a sorbit crivățul suflând mai departe un petec de
nea 
zburai fericit peste crestele ninse cu pene de vultur 
pe stâncile reci ce păreau că-ți vorbesc prin cuvinte
fierbinți 
te-ai odihnit ca străjerul cu ochii deschişi 
vegheai la suspinul pădurii
la țipătul păsărilor ce-au obosit să zboare 
degetele razelor te-au mângâiat dimineața 
lacrimă prelinsă din ochiul cerului 
te-ai lăsat legănată de brațele celui mai bătrân copac 
potrivindu-ți frunza ca pruncul covata de lemn
ai adăpat păsări 
odată cu toamna primăverilor calde te-ai dus în
pământ 
nu înainte de-a mângâia firul de iarbă 
flămând de zâmbetul tău 
cu sete de tine

tribut unei Vieţi

Doar a căzut... 
privind de la fereastră 
doi ochi mirați adânc au suspinat.
Nu ştiu de-l doare frunza 
n-a oftat,
nici crengile căzute la pământ 
şi toate-acestea-n palma unui vânt.
Ce-a fost?
O viață smulsă-ntãmplător. 
Cui i-o fi dor de murmurul din frunză?
Acelor păsări ce-au venit să vază 
cum două mâini s-au repezit c-o drujbă
să-l facă zob,
în carnea lui să taie,
să-l facă într-o clipă şi uitat.
O, dar ce trist e-acuma în odaie,
ce trist să n-aud primăveri la rând 
cum cântă în platanul meu un sfânt, 
cum umbra lui pictează tremurând 
tabloul unui dans amețitor,
tabloul umbrelor făcute paie.
A evadat privirea din fereastră 
şi-n drumul ei nu ştiu de-a numărat 
inele ce luceau sub lama drujbei,
doar a privit la dinții de oțel
ce într-o clipă tot au sfârtecat.
Platanul meu părea acum de pluş 
cu trunchiul aninat pe verticală, 
iar crengile făcute rumeguş 
nu mai purtau în scoarță nicio fală.
Platanul, lemn de foc şi rumeguş.
Creştea în lut puternic rădăcina 
acelui vânt nebun iertându-i vina.
Din două cercuri lacrimi au căzut,
acelei clipe-au devenit tribut.
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nor

Planeta-şi strigă indignarea sub fiecare colţ de nor;
În humă ni se plimbă frigul dintr-un gigantic abator.

Tot mai arar găsim Parnásul în fibra noastră de car-
ton;
Vâslind confuză prin sinapse, îşi pierde lacrima din
son.

Vorbim ades în papainoage*, crezând că suntem se-
mizei;
Ne dă un ghiont eternitatea în colţul nostru de pigmei.

Captivi în mrejele gheenei, cu salbele de cruci la gât,
Ne ţine visul cel edenic câteodată de urât.

*a vorbi în papainoage: a vorbi cu aroganţă; a lua pe cineva
peste picior (aici).

sCântei

Se frânge ziua fără grabă în milioane de scântei;
Deplânge astrul libertatea din vremea când era holtei.

Adastă seara peste crânguri, oprindu-se după un grui;
O mică rază selenară se simte brusc a nimănui.

Răsfiră noaptea peste glie eşarfa-i moale de satin;
Mugeşte-n dorul său de ciută, în codru, cerbul carpa-
tin.

Adoarme slova-n călimară, visând nuanţe de-ametist;
Un greier pus pe ţopăială îmi aminteşte că exist.

naVigatori

Renaşte-n paltini clorofila, zvâcnind sub paveze de
nori;
Rămas-am, printre neputinţe, debusolaţi navigatori.

Sub aripi zburd-un dor de-albastru în fiecare porum-
bel;

Camelia Ardelean În lutul nostru coexistă un înger şi Mefistofel.

Se-opreşte clipa din zvâcnire la poarta unui alt tărâm;
Trăim un timp machiavelic, prin care visul ni-l târâm.

Planăm adesea în confuzii, ostatici între Yin şi Yang;
Din când în când, primim în plexuri al vanităţii bume-
rang.

istorii

În glia noastră dorm istorii ascunse-n lut de mii de ani;
Trecutul este-o odisee vândută-n piaţă de profani.

Cain şi Abel sunt captivii din ADN-ul moştenit;
Credinţa stă în echilibru pe lame roşii de cuţit.

În noi mocnesc bolnave euri, (re)populate cu ermiţi;
Constat că nu culoarea măştii ne face-n suflet diferiţi.

Ne injectăm ades în venă o doză de histrionism;
Suntem alergici la perfuzii cu „perimatul” romantism.

nuferi

În mine tace iar oceanul, în tine-şi ţese-un geamăt
scut;
Cândva-ntâlneam un lan de nuferi la porţile unui sărut.

În mine ţipă-un vârf de lance, în tine zace-un alizeu;
Magia dintre noi se sparge, iar frigul are un puseu.

Prin cord se plimbă asimetric un simţământ descum-
pănit;
Angoasa îşi dărâmă ziduri ce dragostea au păcălit.

Pândim avizi la estacade un murmur cramponat de
val;
E mult prea strâmtă închisoarea din cercul tău cu nor
oval!

Ceaţă

Pierduţi prin horbote de ceaţă, atingem faruri în cu-
vânt;
Lumina e un întuneric în care-nvie tot ce-i sfânt.

Înfrângem năluciri nomade în soarta noastră de-mpru-
mut;
Pândim la copcă adevărul din ”relativul absolut”.

La show-uri suntem „pe felie”, tot colectând „senzaţii
tari”;
Citim doar titluri de reclame şi brusc ne credem cărtu-
rari.

Purtăm în rucsacuri speranţe-nvelite-n pânze de
paingi;
Fortuna visul îţi luxează, când piatra lui Sisif împingi.
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râuri

Suntem râuri paralele
niciodată nu ne vom atinge
însă respirațiile noastre se unesc spre cer
atâta pace lângă tine
atâta eternitate lunecând peste ierburi
poate aici e marele secret al comuniunii
al conviețuirii vaporoase
fără tine n-aș curge
spre tărâmul înălțat din oase.

Pasărea

A bătut o pasăre în geam
împodobită în primele raze de soare
– Unde mă chemi? am șoptit
– În ținutul fără nume
Spre verdele infinit de jad.

– Ce trebuie să iau cu mine?
– Nimic… acolo e calmul 
pe care l-ai pierdut
iubirile trădate…
și  mai ales nisipul gândurilor sparte…

noPţiLe MeLe

În cimitir
ierburile mușcă din morminte
tăceri cu bujori și iasomie
pe aleea fără întoarcere – 
însă eu fug spre nopțile mele
dar divin din mal de viață
secret nocturn presărat cu mistere
seva viselor vechi renăscută
nopțile cu firimituri de lumină
de atingeri hieratice blânde
încă mai percep silueta albă
sub mâinile mele însetate de iubire.

Alexandru Jurcan Mâna ta

Mâna ta peste creștetul meu
în trupul languros al nopții
degetele tale peste fruntea mea
din care curge o pace nesfârșită
să nu mă trezesc! încă nu!
ceasornicul își soarbe limbile
peste tăcerea uleioasă
respirația ta prelungă
țese peste mine o platoșă solemnă.

firiMituri

Faci dragoste
pe aceeași stâncă
mereu fără mine
ploi nocturne
potolesc dogoarea trupurilor
peștele cel roșu
se zbate în singurătatea acvariului
eu m-am mutat într-o stea
deasupra stâncii tale
din coapsele tale rotunde
urcă spre mine firimituri de aur.

aCVariu 

Dacă revii în Valea mea
mă dezleg de păsări 
mă dezleg de flori
îți pun tristețile la uscat
fără regrete otrăvite
ne dezlegăm de copaci
de trecut
plutim în trupul universului
ca-ntr-un acvariu stelar.
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Noii vecini ai Maricicăi nu-i trecuseră încă pragul.
Nici ea nu-i invitase și nici ei nu se încumetaseră s-o
deranjeze. Valer nu fusese de acord să treacă peste ce
înseamnă un raport de strictă vecinătate: „Oi fi eu ad-
ministrator de bloc, dar ca să-și plătească întreținerea,
nu e nevoie să mă deranjeze acasă. Sunt oameni tineri
și sănătoși, știu unde este administrația, nu e cine știe
ce distanță până acolo, e doar o aruncătură de băț, nu
fac nici cinci minute de mers pe jos și am un program
de lucru afișat la vedere. Cu doamna Olaru, e altceva.
Femeia e în cârje, așa că n-ai ce să-i ceri, dar ăștia ce
treabă au? Nu-i auzi cum se încinge tărâța în ei și se
încaieră din două în două zile ca doi descreierați ce
sunt?” spusese el, iar ea nu-i ieșise din cuvânt. 

Totuși, în toiul unei nopți, noua vecină le bătuse în
ușă, trezindu-i din somn. Speriați și buimaci, soții Dincă
se uitaseră unul la celălalt preț de un minut. Zgomotul
contenise și bărbatul se trântise la loc, adormind numai-
decât. Nu același lucru îl făcuse și Maricica. Ea rămă-
sese în așteptare, nevenindu-i să creadă că doar i se
păruse. Și chiar nu i se păruse, pentru că bătaia în ușă
se repetă, sunetul fiind, ce-i drept, mai slab, dar mai in-
sistent, dovedind că persoana de dincolo de ușă
aștepta să i se deschidă. Îi sărise tot somnul și o luă
spre ușă, târșâindu-și picioarele. Deschisese cu
prudență, punând mai întâi lanțul de siguranță. La o
asemenea oră, te puteai aștepta ca un vagabond să
dea buzna în casa ta, punându-te la pământ cu un
pumn sau cu un spray paralizant. Ezită chiar și când se
dumirise că musafirele acelei ore târzii erau vecinele de
apartament, adică Sonia și cu micuța Alexia. Sonia stă-
tea în spatele Alexiei, ținând-o pe după umeri. Fetița
avea mâinile ocupate, una cu ursulețul, iar cealaltă, cu
un pantalon de pijama, pentru că făcuse pipi pe ea. Se
vedea că mama ei o scosese în față în mod intenţionat,
ca să-și ușureze situația. De altfel, tânăra femeie nu
arăta deloc bine. Avea părul nepieptănat și ud, dovedind
că abia se spălase pe cap, deși era trecut bine de mie-
zul nopții, fața nedemachiată, cu rimelul scurgându-i-se
dâre-dâre pe sub ochii înroșiți de plâns sau de nesomn,

și era îmbrăcată destul de neglijent, cu o cămașă de
noapte șifonată și udă pe alocuri, ceea ce făcea ca ma-
terialul subțire și semitransparent să i se lipească de
corp. Peste cămașa de noapte își trăsese un capot la
fel de șifonat, pe care căuta să și-l petreacă în față, dar
nu dădea nicidecum peste unul din capetele cordonului,
atârnându-i coadă la spate. Tremura din toate cele.
„Puteți să ne primiți la dumneavoastră până mâine
dimineață?” întrebă cu glas stins și sugrumat, evitând
s-o privească.” Da’ cum să nu?” răspunse ea, împru-
mutând tremuratul tinerei femei. Le poftise înăuntru,
fără să se mai gândească la nimic și fără să întrebe
ceva. Totuși, aflase că Sonia introdusese acțiune de
divorț, iar soțul ei făcuse o criză de nervi. Le găzduise,
iar dimineața se despărțiseră fără să-și spună ceva. Evi-
dent jenată de situație, Sonia dăduse de două ori din
cap, o dată ca pentru a mulțumi, iar a doua oară ca pen-
tru a saluta, stând tot în spatele Alexiei și privind numai
într-o parte. Peste câteva zile, întâlnindu-se întâmplător
cu cele două în fața blocului, Alexia o pusese la curent
cu faptul că mama ei se răzgândise. Privea acțiunea
mamei sale ca fiindu-le comună amândurora: „Tanti Ma-
licica, să știți că eu și cu mama ne-am luat divolțul în-
apoi”, spusese fetița, tare cât o ținuseră plămânii. Sonia
o smucise pe copilă și-i astupase repede gura, iar veci-
nei îi aruncase un salut mormăit, dar nu se oprise nicio
clipă ca să stea de vorbă cu femeia pe care o deranjase
în puterea nopții.

Pe Maricica n-o interesau mizeriile din viețile
cunoscuților săi, și cu atât mai puțin pe cele din viața
noii sale vecine, cu care abia apucase să schimbe câ-
teva vorbe mai înainte de incidentul din noaptea res-
pectivă. Pe urmă, nu mai vorbiseră nici atât, pentru că
Sonia o ocolea, iar când nu putea să facă acest lucru,
o saluta fără să-și ridice ochii din pământ. De fapt, nici
nu mai avea nevoie să afle ceva din gura acesteia, pen-
tru că pereții subțiri din bca îi transmiteau mai tot ce se
întâmpla în casa familiei Catană. De imagini, nu avea
nevoie, pentru că și le închipuia mai mult decât era
cazul, construindu-le din cuvintele și din zgomotele pe

Doina Cherecheş

MARIA
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care îi era dat să le audă prin pereți. N-avea nicio cu-
riozitate în ce-i privea pe cei doi soți. Se lămurise ce le
putea pielea, dar, pentru Alexia, i se rupea sufletul, gân-
dindu-se la ce regim de viață era supusă mititica. 

„Păpușico, păpușico”, se tângui ea, fără să audă
zgomotul cheii răsucite în broasca ușii de la intrare.

– Ce faci, drăguță, vorbești de una singură? întrebă
Valer, făcând-o să tresară.

Nodul din gât o împiedică să-i răspundă imediat.
Tuși, își făcu vânt cu mâna și își drese glasul, dar băr-
batul îi făcu semn cu degetul și o opri să vorbească mai
înainte ca să se liniștească deplin. […]

– Grăsuțo, pentru ce și de cine vorbeai adineauri de
una singură? reluă el, cu același semn că ea putea să
mai amâne răspunsul. Răbdarea lui nu se terminase
încă, putea deci să mai aștepte și chiar mai găsise ceva
de spus, umplând golul creat: Drăguță, să știi că dacă
îmi făceai vrăji, descântece sau alte îmbrobodeli cu care
vă ocupați voi muierile, te oboseai degeaba, pentru că
eu sunt deja topit după tine. Vocea îi deveni deosebit
de afectuoasă, iar privirea i se rostogoli jucăușă la vale,
alunecând pe trupul planturos al femeii. O măsură din
cap până-n picioare, cu o încetineală voită și nu lipsită
de o anumită intenționalitate.

– Lasă acum, Valerică, pentru că zău că nu-mi arde
de nimic. Nici măcar de drăgălelile tale. Descalță-te și
vino înăuntru dacă vrei să stăm de vorbă!

– Dar ce s-a întâmplat, drăguță, de ți s-au înecat
toate corăbiile?

– Mie, nimic, dar amărâta asta de alături iar a luat o
bătaie soră cu moartea. Ea încasează cât nu poate
duce, iar mie mi se face frică de nu mai știu de capul
meu, spuse Maricica sacadat și, scuturându-se, își
strânse gulerul șal de la capot în jurul gâtului alb ca
neaua, de parcă, odată cu frica din suflet, în oase îi in-
trase frigul.

– Ei, asta e acum și cu tine, ne facem griji dincotro
n-avem. Lasă proștii să-și spargă capul, iar noi să ne
vedem de-ale noastre, drăguță, o încurajă Valer și o
trase spre el, ca să nu fie nevoit să pășească încălțat
pe marginea covorului. O îmbrățișă, potrivindu-i capul
în scobitura gâtului său puternic. Apoi, îi dădu părul pe
după urechi, o sărută pe creștet și o mângâie în lungul
spatelui până când o simți complet liniștită și predată
cu totul în mâinile sale puternice și ocrotitoare. 

În ciuda masivității trupurilor lor trecute bine de prima
tinerețe,Valer și cu Maricica rămaseră strâns îmbrățișați
câteva minute. Apoi, ea se desprinse din îmbrățișare,
dar fără să plece din hol. Îi urmărea cu drag gesturile
meticuloase și ordonate.

Valer își scoase șapca de pe cap și o puse într-o
margine a policioarei de deasupra cuierului, acolo unde
îi stabilise el locul de la bun început. Apoi se dezbrăcă
de jacheta subțire de toamnă, confecționată dintr-un ter-
cot verde care se mai decolorase la guler și la manșete,
dar arăta încă destul de bine. O atârnase în cuiul de sub
șapcă. Se descălță de pantofii în care puteai să-ți faci
mustața și îi puse în locul de sub șapcă și jachetă. Își
trecu degetele prin păr și o luă pe urmele nevesti-sii,
mângâindu-i cu privirea mersul legănat și șoldurile proe-

minente. 
Masa din bucătărie era frumos aranjată, dar Valer

tot mai găsi ce să potrivească, să dea un pahar puțin
mai încolo sau să pună furculițele exact lângă linguri,
de parcă vedea în aceste obiecte banale diviziile de ar-
mată care stătuseră altădată aliniate la milimetru în fața
sa. Se vedea de la o poștă că armata scosese untul din
el. […]

Îl urmări cum se așază la masă, cu câtă sprinte-
neală, vioiciune, siguranță și chiar eleganță a mișcărilor,
de parcă, așa cum se întâmplă la majoritatea ofițerilor,
iar, în cazul lui, și în ciuda vârstei pe care o avea de
acum, era făcut numai din arcuri și resorturi,
funcționând perfect.

– Drăguță, și zici că pe-aci a fost tămbălău mare?
întrebă Valer.

Își întinse picioarele lungi pe sub masă – înălțimea
lui, atât cât era, de aici i se trăgea, de la lungimea pi-
cioarelor, în rest fiind destul de îndesat, cu un trunchi
scurt și un gât gros. Dădu la o parte marginea feței de
masă și își aranjă cu grijă pantalonii, apucându-le
dunga între degete, ca să nu-i rămână umflați la nivelul
genunchilor. Apoi, îi făcu semn Maricicăi să vorbească:

– Măi băiete, nenorocire! Cred că a bătut-o până a
ascultat-o cu urechea. Nu ziceai că se întâmplă la ei
acasă, ci la noi în sufragerie.

– Și, mă rog, de ce n-ai plecat de-acolo, că doar nu
erai bătută în cuie? Te retrăgeai în dormitor, îți puneai o
pernă în cap și nu mai auzeai nimic, drăguță. 

– S-o crezi tu, băiatule, că apartamentele astea par
făcute din coală de hârtie, atât sunt de subțiri pereții.
Strănuți aici, se aude dincolo, darămite să urli ca din
gură de șarpe, cum făcea Sonia mai acum o oră. Țipa
și se aolea de-mi venea să mă duc peste ei, dar mi-a
fost teamă că m-oi trezi și eu cu vreo două scatoalce
de la bătăușul ăsta. N-ai văzut ce palme are? Lopeți,
nu alta! 

Drăguță și băiete erau forme de alint pe care cei doi
soți și le adresau adesea. Făceau acest lucru pe un ton
foarte afectuos, motiv pentru care ele nu se banaliza-
seră nici după o folosință îndelungată. Când Valer i se
adresa astfel, Maricica se simțea încă tânără, de parcă
nici nu plecase din casa părintească și mai pășea sfios
prin locul în care văzuse lumina zilei, trăindu-și prima
dragoste. Sentimentul era copleșitor și, la rându-i, ea
găsise nu mai puțin inspirata formulă de răspuns: bă-
iete!

Cuvântul era aproape nou pentru Valer și nu pentru
că nu l-ar fi cunoscut sau n-ar fi știut ce înseamnă, cât
pentru faptul că lui nu i-l spusese nimeni vreodată în
mod atât de direct și de familiar. Ciudat, nu-i așa? Da,
foarte ciudat, dar, în același timp, și foarte adevărat. El
fusese obișnuit doar cu: Soldat, drepți! Soldat, culcat!
Soldat, pe loc repaus! Soldat, stânga-mprejur! De ce
astfel, că doar nu primise aceste comenzi de când se
născuse? Da, nu chiar de când se născuse, dar nici
mult după aceea, iar ceea ce fusese înainte nici nu mai
voia să știe și nici nu mai voia să-și amintească. Hotă-
râse că pentru sănătatea lui mentală și sufletească era
mai bine astfel și procedase ca atare. Știa doar că îna-
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inte de a primi un ordin ostășesc în adevăratul sens al
cuvântului, persoanele adulte din cazarma militară unde
se aciuase îi spuneau copil de trupă. Nu-i picaseră ni-
ciodată bine aceste cuvinte, de parcă primea din start
un vot de blam, i se punea o etichetă și era  stigmatizat,
lucru care nu putea decât să-i atragă antipatia semeni-
lor săi. Copil de trupă îi suna în urechi la fel de urât și
de stigmatizant ca și copil din flori, dar dacă ăla fusese,
n-a avut ce să facă. Involuntar, îl copleșise un sentiment
teribil de vinovăție, fără ca să fi făcut vreo faptă repro-
babilă sau ceva de acest fel. 

***
Copil de trupă fiind, în fiecare dimineață, Valer băuse

din paharul acestei amărăciuni nemeritate, pe stomacul
gol și cu stoicism, ca și cum ar fi luat hapuri pentru
creșterea imunității. Nu mai putea însă să fie supărat
sau să îi judece pe cei care îl aduseseră în această
situație, respectiv pe părinții săi și, mai cu seamă, pe
tatăl său atunci când, în sala de mese a popotei, lungă
și îngustă ca un hambar, i se punea și lui în față, ca ori-
cărui alt soldat, chiar dacă mai într-un colț, un codru de
pâine proaspătă, uns din belșug cu marmeladă, iar
uneori și cu câte un strat subțire de unt, și o cană de
ceai cald. Nu lăsa niciodată în farfurie o firimitură de
pâine sau, în cană, un strop de ceai.

Știa el mai bine decât oricine ce înseamnă să adormi
gândindu-te la mâncare și să visezi toată noaptea că
mănânci pe săturate, iar dimineața să te trezești și mai
flămând decât te-ai culcat și să n-ai ce băga în gură.
Cunoscuse nenumărate astfel de momente, dar situația
se schimbase între timp. Și nu se schimbase de la sine,
ci doar pentru că el luase taurul de coarne la o vârstă
la care alți copii n-au nicio grijă și nu duc lipsă de nimic.
Din nefericire, el nu făcuse parte din categoria copiilor
puși la adăpost de cum se nasc. Alta fusese situația lui
și desigur că nu singulară, pe lumea aceasta existând
atâtea exemple de copii neglijați sau, și mai rău, de
copii exploatați tocmai de către cei care le-au dat viață
și care ar fi trebuit să-i ocrotească, să-i sprijine și să le
fie modele de viață. Neglijența o suportase și el, chiar
fără să murmure. Așa se face că se săturase de câte
capete de parizer mâncase în primii ani de viață, adică
porțiunea de baton care cuprindea și sfoara cu care, în
magazinele alimentare, se agățau salamurile de un câr-
lig metalic. În perioada interbelică fusese destulă
abundență și atârnau în cârlige șunci și mezeluri de
toate sortimentele, făcând, de poftă, să i se umple gura
de apă, iar, de foame, să-l ia cu leșin, dar pe el îl trimitea
maică-sa să cumpere doar o litră – îi spunea ea – adică
două sute cincizeci de grame din ce dădea nea Gogu
la o parte. „Ia de-aci câțiva gologani, până nu ne prinde
țapu’ ăl bătrân, și dă fuga la capete, ca să nu apuce
Gogu să le dea la porci”, îi spunea tot ea, precipitat și
mereu cu ochii-n patru, în timp ce-i strecura în palmă o
hârtie boțită de cinci lei și o monedă tocită pe margini,
de trei lei, sumă care îi ajungea pentru litra de capete
și pentru o pâine neagră. De multe ori, parizerul îl ter-
mina pe drum, înghițind și câte un capăt de sfoară când
nu era atent, iar acasă mai ajungea doar cu un rest de
pâine, pe care mamă-sa nu știa cum să-l dosească,

păstrându-i-l până a doua zi. Dacă până aici i se păruse
a fi umilință sau neglijență crasă și multă iresponsabili-
tate din partea unui părinte care ajunsese să-și dea mai
toți banii pe băutură, în dimineața în care se trezise cu
pușculița de bani spartă – un porcușor pe care el se ho-
tărâse să-l sacrifice doar în ajun de Crăciun, de parcă
era un porc adevărat – considerase că e prea mult și
că din acel moment începea exploatarea, lucru cu care
nu mai putea să fie de acord în ruptul capului. Paharul
se umpluse, răbdarea i se terminase, iar amărăciunea
își înfipsese colții atât de adânc, încât sufletul începuse
să-i sângereze la vedere. Era mereu abătut, iar maică-
sa nu mai știa cum să-i intre-n voie. Până într-o zi, când
mândria, ura și revolta i se deșteptaseră în suflet ca
niște sălbăticiuni fioroase și greu de domolit. În acea zi,
hotărâse că va pleca de-acasă de cum va avea ocazia.
Ușor de zis, dar greu de făcut, pentru că ocazia nu ră-
sărise ca soarele după ploaie, ci abia după câțiva ani,
atunci când foametea de după război mânase înspre
sudul țării sute și mii de moldoveni, dislocând comunități
întregi. Atunci, îi spusese maică-sa într-o seară, pe
șoptite și tremurând ca varga de frica să nu fie surprinsă
de bărbatu-său: „Auzi, Valerică, poposiră în marginea
satului niște mocani care merg spre Bărăgan, unde
zice-se că s-ar mai găsi câte ceva de-ale gurii, bașca
pâine, că acolo-i grânarul țării. Le dădui și eu, acoloșa,
o mierță de mere și un sac de cartofi, ca să te ia și pe
tine cu ei. Și s-au învoit oamenii. Du-te, mumuliță, cât
vezi cu ochii, ca să scapi și de urgia, de sărăcia de pe
la noi, și de taică-tău”. 

În dimineața zilei următoare, maică-sa îi strecurase
în buzunarul pantalonilor scurți ultima bucată de pâine
neagră și apoi îl împinse cu ochii închiși și bleste-
mându-și zilele spre marele și întunecatul necunoscut.
Nu-și luaseră rămas-bun unul de la celălalt, ca nu
cumva să dea de bănuit. Fiecare dădu scurt din cap și
tot fiecare își văzu de drum, femeia intrând adusă de
spate pe ușa casei joase, cu parmalâc la intrare, iar el
luând-o spre ieșirea din sat, fără să mai privească în
urmă.  

(Fragmente din romanul în lucru Planul secret al Mariei)
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1986. Aproape totul se terminase – cartea era teh-
noredactată, ultima  corectură scoasă, coperta accep-
tată și de mine și de redactor – urma ca manuscrisul să
plece în tipografie... Dar, nu! Că se opune tovarășul
Dulea... Vestitul de-acum tovarăș Dulea... Mai mult:
sunt chemat la Consiliul culturii, că vrea să discute cu
mine. De ce? Nimeni de la Sinteze... Ultima denumire
eufemistică a Cenzurii!... nu știa să-mi spună. O bănu-
ială aveam, totuși: În ultima vreme, la adunările de par-
tid de la Uniune, unde participau Dumitru
Popescu-Dumnezeu și Suzana Gâdea, mai mulți scrii-
tori, printre care Fănuș Neagu sau Ion Băieșu, au criti-
cat destul de dur  măsurile luate de partid în ceea ce-i
privește pe condeieri... Sigur, nimic n-a transpirat în
afară, dar cei doi ștabi i-au recomandat lui Dulea – cel
mai reclamat dintre cenzori – să fie mai diplomat cu
creatorii, să și-i apropie chiar. Și acum, mai mult ca
sigur, s-a decis s-o înceapă cu mine. Așa că a trebuit
să mă duc. 

Intru. N-apuc să închid bine ușa, că secretara, cu
brațul întins  – ca un milițian de la circulație – mă în-
drumă să nu mă opresc și să trec dincolo. Așa că intru
în cabinetul lui Dulea. Era la birou, dar nu s-a uitat la
mine, deși i-am dat bună ziua. Până la urmă, căutând
ceva într-un dosar, exclamă: Și zi așa! Nu ne mai place
ce e românesc... Eu, surprins: Nu înțeleg! El: Stai jos...
Ploconeală în toată regula. Nu mai putem trăi fără mer-
cedesuri, renaulturi, fiaturi... Eu: Tovarășe
vicepreședinte, la ce vă referiți? Se ridică brusc în pi-
cioare și mă întreabă răstit: Cum se cheamă cartea du-
mitale?

În sfârșit, am început să pricep.  Dar era scandalos
ce voia el să sugereze... Dimpotrivă! În cartea mea, cu
titlul Mercedesul sălbatec, unde era vorba despre viața
dintr-o întreprindere de transporturi internaționale, nici
vorbă să fie vreo ploconeală în fața occidentului capita-
list. Mai mult – prin faptele descrise – elogiam un produs
românesc. Așa că am început: Tovarășe vice-

președinte, dați-mi voie! (Ca-n Caragiale) Sunt convins
că mi-ați citit cartea... Nu mă linguși. Cartea nu poată
să apară așa!

Aici ar fi trebuit să mă opresc, să schimb titlul și
să-mi văd de drum, dar orgoliul... Am ridicat tonul: Vă
rog să-mi acordați cinci minute. Eu chiar n-am dreptul
la cuvânt? E munca mea de un an de zile... Bine! a zis
plictisit și s-a întins în fotoliu.... Iar eu am continuat: Titlul
cărții e justificat de o întâmplare mai puțin obișnuită, dar
reală. În întreprinderea asta de transporturi
internaționale, în care eu am lucrat ca impiegat de
mișcare, cu parcul plin de autotrenuri străine, cumpă-
rate de tovarășul Nelu Ceaușescu (Dulea a tresărit, dar
n-a zis nimic) exista și un camion românesc sută-n sută
– Bucegi. Nefiind acoperit și fără frigider, era folosit la
diferite treburi gospodărești - aprovizionarea cu piese
de schimb, căratul gunoiul la groapă... Din cauza asta
nu arăta impecabil, așa că ceilalți șoferi îl botezaseră
mercedes sălbatec, iar pe șofer – Unsurosu. Când
n-avea ce căra, era pus de șefa personalului pe o
warșavă, s-o transporte pe la ambasade, de unde lua
viza pe pașapoartele celorlalți șoferi. Cu care ocazie, îi
punea și lui o ștampilă pe-al lui, deși, cu camionul lui,
n-avea cum să transporte peste graniță marfurile noas-
tre perisabile. Însă el spera. (Dulea a tresărit iarăși, iar
eu m-am grăbit să precizez) Ca orice om, dorea și el să
vadă lumea... Ce, dumneavoastră, nu... Lasă-mă pe
mine! a mormăit Dulea... De câte ori veneam la serviciu,
Unsurosu mă aștepta la poartă, întrebându-mă: Pentru
mine, nimic? Iar eu îi răspundeam invariabil: Când o
veni o comandă pentru transportat pietroaie peste
graniță, pe tine te trimit să le duci la destinație. (Dulea
și-a prins capul între mâini). Într-o zi însă, ne-a venit o
comandă de la Romagricola, să transportăm, urgent, la
Venlo, în Olanda, zece berbeci de rasă, de la Palas-
Constanța. Iar eu n-aveam nici un autotren disponibil.
Pe cine să trimit cu animalele alea? Pe Unsurosu? Dar
fără aprobarea directorului, fiindcă n-avea coleg de

C. Turturică

TOVARĂŞUL DULEA 
ŞI MERCEDESUL SĂLBATIC
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echipaj. Totuși, l-am întrebat: Ești în stare să faci cursa
asta singur? Eu?! s-a mirat. Să fiu al dracului, dacă nu-i
duc și la Neviorc. (Dulea parcă a zâmbit). Așa că i-am
întocmit actele, și-a luat valuta de la casierie și a plecat
la Constanța să încarce berbecii. Iar de-acolo, direct la
Venlo... Deci, l-am trimis pe barba mea, cum se zice. 

Sar peste niște amănunte inedite, că nu vreau să vă
răpesc din timp... Dar, nu, a mormăit Dulea. Și i-a dus?
N-aveam de unde ști, fiindcă nu mai venea... În mod
normal, noi făceam Olanda în șase-șapte zile, chiar
dacă mai aștepta o zi-două, să-i găsească Agenția
noastră marfă de retur... Să nu se întoarcă cu mașina
goală, nu? Da, că așa erau dispozițiile... Dar au trecut
zece, cinsprezece, două zeci de zile și Unsurosu nu mai
venea... Telexul din spatele nu mă anunța de vrun acci-
dent, eu nu puteam să cer urmărirea, fiindcă afla direc-
torul că l-am trimis fără coleg de echipaj.... Să fi rămas
transfug? s-a  arătat Dulea îngrijorat. Mi-a trecut și mie
prin cap întrebarea asta, dar Europa liberă nu zicea
nimic, despre cutare român c-ar fi ales libertatea...
Asculți Europa Liberă? s-a scandalizat Dulea. Eram
obligat, tovarășe vice președinte. Mda! Și, până la
urmă?... Devenise interesat de poveste. Iar eu, în sinea
mea, îmi ziceam: Taci, că poate îl conving să-mi lase
titlul în pace - incita la lectură... Și până la urmă, după
douăzeci și trei de zile, cine oprește în fața lanțului de
la poarta întreprinderi? Unsurosu?! tresare Dulea. Ce
Unsurosu, tovarășe vice președinte! Un camion strălu-
citor, din cabina căruia coboară un domn la trei ace, du-
când în brațe o femeie blondă, cît el de mare... Cum,
femeie? se miră Dulea. Era un manechin, blond, gătit...
Unde ai stat tu atâta timp, Unsurosule? l-am întrebat,
chipurile supărat, dar, de fapt, bucuros că s-a întors în
țară. Iar el, în timp ce rezema manechinul de cabina
portarului, mi-o întoarce: Dar mi-ați dat mâncare pentru
berbeci?! Cum, cum?! izbucnește Dulea în râs. Că nu-i
dăduseși, nu-i așa? De unde să știu, tovarășe vice, că
nu mai transportaserăm animale vii până atunci... I-am
spus lui Unsurosu să ducă mașina în parc și să vină la
mine cu actele cursei. Așteptându-l însă m-am gândit:
Ce-a vrut ăla să spună? Că a oprit mașina pe câmp și
a dat berbecii ăia jos, să-i pască? Și atunci cum i-a
urcat, singur, la loc? Erau de rasă, mari cât niște
mânzați... Zootehnia noastră face minuni! a ținut Dulea
să precizeze... Așa că l-am luat pe Unsurosu din scurt:
Dacă nu-mi spui unde ai fost și ce-ai făcut, tu, cursă
peste hotare nu mai vezi de la mine!  Hai, bre, a început
să râdă, că matale aveam de gând să-ți povestesc totul.
Cu mâncarea și cu apa am procedat cum procedam noi
la țară, când duceam animale la târg – le tăiam niște
iarbă de pe marginea șoselei și le aruncam în căruță.
Acuș, la fel, că-mi luasem seceră înainte de-a ajunge
la Palas. Iar cu adăpatul, simplu: când ajungeam la un
râu cu vad lin, dădeam camionul cu spatele, până le
ajungea apa la picioare... Și-atunci unde a stat? s-a
enervat Dulea. Așa l-am întrebat și mi-a zis: Am ajuns
la Venlo, dar Van der ăla mi-a spus că el a și vândut
berbecii unuia de la Manchester, așa că să-i duc direct
acolo, că el mă plătește.  Dar cum s-a înțeles cu olan-
dezul? A zis că habar n-are, dar că s-a descurcat bine.

Al dracului! i-a scăpat tovarășului Dulea... Și s-a dus...
Păi avea viza de Anglia? a sărit Dulea . Nu v-am zis că,
atunci când era pe warșavă, tovarășa de la Personal îi
punea și lui o ștampilă pe pașaport? Le avea pe toate
din Europa, plus aia de Iran, unde noi ducem unt... În
Iran ducem noi untul?! s-a mirat tovarășul vice. Da, dar
nu mai spuneți la nimeni, i-am șoptit. Și? . Și s-a dus.
La traversarea Canalului, pe feribot, toți șoferii de pe ti-
ruri s-au strâns în jurul camionului nostru,
minunându-se de cum arată și de curajul lui Unsurosu,
de a pleca cu el în lume. Iar el le explica că este mer-
cedes sălbatic, să nu se ia după aspect... Și-a ajuns la
Manchester?  Da. Iar fermierul, după ce i-a semnat de
primirea berbecilor, i-a propus să mai întârzie pe-acolo
vreo două-trei zile, să dea el niște linte la trior, după
care s-o ducă înapoi, în Olanda, dar la Rotterdam, că,
sigur, îl plătește. Și a acceptat? Da. Iar până la reîntoar-
cerea în Olanda, Unsurosu se ducea prin piețe și-i în-
treba pe negustori, dacă n-au ceva de transportat, că
el... Cu ăia cum se înțelegea? s-a enervat Dulea. Sim-
plu: Își împungea pieptul cu degetul, zicând: Ih, eu
adică, după care arăta spre camion, adăugând: Arbeit.
Adică eu, muncesc. Și ăia pricepeau, le ducea marfa,
își primea banii, după care se înapoia în piață și o lua
de la capăt: Ih, arbeit... Până a fost lintea pusă în saci.
Cu ei în camion, s-a întors în Olanda, la Rotterdam și
i-a dus la destinatarul indicat de fermierul englez. De
necrezut! s-a entuziasmat Dulea, adăugând: Domnule,
românul nostru e dat în... Stați că mai e ceva: Așteptând
ca Agenția noastră de la Haga să-i găsească marfă de
retur – chimicale, peliculă de film, bidoane cu tot felul
de vopsele – s-a dus și acolo în piață, zicându-le și
ălora: Ih, arbeit!... A strâns ceva bani, nu-i așa? m-a în-
trebat Dulea, cu o ușoară notă de invidie în glas.  Da,
dar ce credeți că a făcut cu o parte din ei? Înainte de a
încărca returul, a dus camionul la un atelier de reparații
auto și - fâșâind între degete un teanc de lire sterline –
le-a zis ălora: Să mi-l faceți ca nou! Și ca nou i l-au
făcut. După care a pornit spre casă. Cu manechinul ăla
ce era? a mai ținut Dulea să știe. Sigur, l-am întrebat și
eu și mi-a zis: O duc în odaia fetiței, o reazem de tocul
ușii și-i zic: Marinela, să nu te oprești din creștere până
n-o ajungi din urmă pe cucoana asta!  Mda! a făcut
Dulea. După care, foarte serios, mi-a ținut următorul dis-
curs: Tovarășe autor, se zice despre mine că sunt un
încuiat... Nu protesta, (deși eu nu schițasem nici un gest
de împotrivire) că știu sigur... Mie mi-a plăcut povestea.
Care va să zică de mine ai trecut. Dar ce facem cu sem-
nalul? Semnalul?! m-am mirat. Nu se poate să nu știi!
De fiecare dată când apare o carte, optsprezece exem-
plare se trimit, nominal, conducerii superioare de partid
și de stat. Primii, bineînțeles, fiind Tovarășul și
Tovarășa. Dar, după cum știi, dânșii sunt foarte ocupați
și, sigur, nu-ți vor citi cartea. Însă ce-au văzut dânșii de
la prima ochire? Titlul. Mercedesul... Imediat vor în-
treba: Ce-i cu porcăria asta? Ce păzește Dulea
acolo?... Dă sau nu dă cu mine de pământ?... Ai aici pix
și hârtie, stai jos și fă-mi o listă cu zece titluri, din care
eu aleg unul, altfel cartea nu apare... Nici un dar, exe-
cutarea!
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Și l-a ales pe cel mai plin de subînțelesuri:
Cărăuși peste vămi. Cu care a și apărut cartea. Și des-
pre care, unii cititori m-au întrebat: Care vămi? Nu
cumva ale văzduhului, din biblie?

PS: Și, totuși. În masivul dicționar al literaturii ro-
mâne, publicat, după Revoluție, de Marian Popa, printre
cărțile semnate de mine, apare și Mercedesul sălbatic,
deși romanul n-a fost niciodată în librării cu titlul ăsta.
De unde o fi știut tovarășul ăsta de existența primei va-
riante?

Mihai Sălcuţan

PAŞTELE BLAJINILOR

Preotul Laurențiu Mironescu are înfățișarea unui
anahoret coborât printre semeni dintr-o sihăstrie as-
cunsă în cotloanele muntelui, după ani și ani de trezvie
și rugăciune. Părul și barba îi sunt complet albe, iar pe
chipul luminat de ochii albaștri se citește suferința și bu-
nătatea. Este pensionar de câțiva ani și în viața lu-
mească a rămas singur. Preoteasa, Justina, a fost
răpusă de o boală incurabilă și în urmă cu o lună i-a or-
ganizat comindul la împlinirea unui an de la trecerea la
cele veșnice. Copii nu are, a dorit să aibă și s-a rugat
îndelung pentru a fi binecuvântată și familia sa cu darul
cel mai de preț pe care îl poate primi omul în timpul
existenței sale pe pământ, dar nu a fost să fie.

În viața spirituală se află de mic în comuniune cu
Tatăl Ceresc, creatorul a Tot și a Toate, căruia i-a jurat
credință veșnică la intrarea în preoție, care i-a călăuzit
pașii de-a lungul anilor arătându-i partea văzută a lu-
crurilor dar ascunzându-i, la fel ca luna, cealaltă față.
Acum, aproape resemnat a mai căuta dezlegări proble-
melor existențiale din viaţa sa se întreabă dacă imposi-
bilitatea de a afla cele tăinuite i se datorează lui sau
dacă soarta, totdeauna situată mai presus de om, a ho-
tărât, spre binele său, ce trebuie să știe și ce anume nu. 

În toamna vieții, aflat în destulă putere și în toată
mintea, simte nevoia să facă pace cu el însuși și cu di-
vinitatea. A hotărât să pună mâna pe condei și pe hârtie,
să se lase purtat pe oceanul amintirilor pentru a scrie o
carte biografică pe care s-o intituleze „Tainele unei
vieți”. Încercările prin care i-a fost dat să treacă sunt
unele de povestit și altora, chiar dacă șirul lor poate că
nu s-a terminat.

Valurile învolburate ale lumii i-au adus multă
suferință dar n-au reuşit să-l doboare. E important,

spune prea cucernicia sa, să ne vedem fiecare de pro-
pria existență fără a judeca, condamna sau emite păreri
cu privire la aceea a semenilor. Cu toții suntem egali și
niciun om nu trebuie să ceară socoteală altui om, să se
erijeze în judecătorul acestei lumi, singurul care o poate
face este Dumnezeu. Preoția l-a pus în postura de a
afla întâmplări de viață de neînchipuit și ce anume se
petrece în cele mai tainice ascunzișuri ale sufletului
omenesc. Tot ea l-a învățat să asculte cu răbdare și să
ierte, să înțeleagă că tot ce există pe lumea asta e
deșertăciune și că nimic nu e ceea ce pare a fi. 

Prima mare încercare a vieții s-a petrecut în anul în
care a fost admis la Seminarul Teologic „Chesarie Epis-
copul” din Buzău. Părinții, Grigore și Ecaterina, i-au
făcut o destăinuire care l-a bulversat și i-a devenit pro-
blemă ontologică pentru totdeauna.

– Ești destul de mare, i s-a adresat tatăl, ești băiat
inteligent și suficient de instruit, ai reușit la seminar ale-
gând singur pe Dumnezeu, adică viața creștină care
este, înainte de toate, calea adevărului și e momentul
să afli că te-am înfiat când aveai vârsta de un an. S-a
petrecut în timpul războiului când noi, tineri învățători în
Suceava, aflasem că nu putem avea copii. Tatăl tău bio-
logic fusese adus de pe front, rănit grav de un proiectil
de artilerie care a explodat lângă el. L-am cunoscut pe
patul de suferință din spital, se zbătea între viață și
moarte cu un picior amputat și cu leziuni  grave în zona
toracelui. Se numește Lazăr, iar mama ta naturală
Laura. Știm că erau din acea zonă și că erau săraci,
cele necesare traiului se procurau, în acei ani, foarte
greu. Mai aveau în îngrijire o fiică, Laurita. La puțin timp
după încheierea actelor de înfiere ne-am mutat la
Buzău și nu am ținut legătura, știau puțină carte, iar te-
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lefonul era o raritate. Cam atât cunoaștem despre ei și
am hotărât că e bine să afli de la noi realitatea. Viața
are drumuri întortocheate și episoade neașteptate ce
trec peste voința și înțelegerea omului muritor și, într-o
zi, cine știe..., nu a putut termina Grigore expunerea
gândurilor datorită emoției și glasului care îi tremura.

Destăinuirea l-a tulburat profund pe Laurențiu, la ca-
pacitatea de înțelegere de la acea vârstă nu a putut ac-
cepta veridicitatea așa, pur și simplu, toată noaptea  s-a
perpelit și nu a închis ochii. Starea de neliniște l-a „blo-
cat”, i-a creat o tensiune psihică greu de suportat, au
apărut semne de anxietate. Lazăr, Laura, Laurita...
Laura, Lazăr, Laurita... Laurita, Lazăr, Laura... Laurita,
Laura, Lazăr, a făcut combinații ale numelor întipărite
în memorie. L, L, L, de trei ori L, a repetat inițialele zile
la rând.  

Părinții adoptivi, ambii învățători, l-au crescut cu
multă dragoste și devotament patern ireproșabil, s-au
preocupat cu atenție de educația și îngrijirea sa, nu a
dus lipsă de nimic. De la ei a descifrat taina slovelor, ei
i-au deschis ochii către învățătură și spre mirajul lumii
nevăzute. În casa lor l-a descoperit pe Dumnezeu, ei
l-au dus la biserica „Sfânta Paraschiva” unde cântau în
cor și tot ei l-au îndrumat să exerseze, împreună cu un
profesor de canto, vocea frumoasă și puternică cu care
este înzestrat. Ducându-l săptămânal în casa Domnului
a deprins tipicul liturghiei, al cântărilor bisericești și
acolo a simţit chemarea către slujirea la masa Altarului.
Admiterea la seminar a fost floare la ureche. 

Copleşit de întrebări la care nu avea răspuns a ho-
tărât să aștepte un prilej favorabil pentru reluarea
discuției, avea bănuiala că știu mult mai multe despre
cei care i-au dat viață decât i-au spus în acea seară.
„Trebuie să-mi arate actele privitoare la adopţie, să-mi
descrie cum arată părinţii naturali, în cele mai mici amă-
nunte, să-mi spună adresa de domiciliu pe care o cu-
nosc, de acolo le pot lua urma. În afara Lauritei or mai
avea și alți copii? Oare cum arată sora mea, e fru-
moasă? O fi supraviețuit Lazăr cumplitelor răni? Au cu
ce să-și ducă traiul? Poate dețin acte, fotografii pe care
nu mi le-au arătat. Nu pot trăi fără a cunoaşte tot, ab-
solut tot, până la ultimul detaliu!”. Imaginația dă năvală,
orice informaţie are o importanță vitală. Lazăr, Laura,
Laurita, L, L, L, trei L, relua la nesfârșit...

Realitatea îl obligă să se gândească la statutul său
ca persoană și nu a trecut o zi în care să nu-și pună în-
trebarea la care nu găseşte răspuns: care sunt
adevărații săi părinți? Cei care i-au dat viață, sau cei
care l-au crescut sacrificându-se pe ei, care au stat la
căpătâiul lui zi și noapte când a fost bolnav, care l-au
ferit de necazuri și i-au făcut viața ușoară? Să fii părinte,
a cugetat el, înseamnă să iei asupra-ți sufletul copilului
tău. Părinții adoptivi și l-au asumat iar el a simțit asta și
i-a iubit instinctiv de mic, îi iubește la fel de mult și azi
în mod conştient, chiar după cele aflate. Repetiția celor
trei L, Lazăr, Laura, Laurita, a devenit obsesie. 

Zbuciumul a durat luni bune fără ca o nouă discuție
să aibă loc și destinul a lucrat implacabil, i-a pregătit o
lovitură și mai cruntă, Grigore și Ecaterina au murit
într-un accident de mașină. Un camion scăpat de sub
control, pe un polei îngrozitor, i-a călcat pe trotuarul pe
care ei mergeau spre casă, braț la braț. O dramă cum-

plită căreia i-a supraviețuit doar simțind că alături și în
suflet i-a rămas Dumnezeu.

Fratele lui Grigore, călugărul Casian de la Mănăsti-
rea Ciolanu, singura rudă aflată în viață, a venit cât a
putut de repede și s-a ocupat de cele creștinești. Era
sfârșitul lunii februarie şi ningea cu fulgi mari și deși,
totul era înveșmântat în alb imaculat, în puternic con-
trast cu negrul hainelor de doliu. Slujba de înmormân-
tare a fost oficiată în biserica parohială devenită
neîncăpătoare pentru mulţimea adunată, şocată de
cumplitul sfârşit: prieteni, colegi, vecini, cunoscuți, elevi
și părinții lor. Sicriele au fost coborâte în mormânt și
așezate pe stratul nepătat de nea, ducând cu ele taina
coșmarului lui. A privit împietrit până ce i-a acoperit pă-
mântul și la căpătâiul lor, între cele două cruci, a pus un
buchețel de ghiocei, simbolul iubirii, purității şi al spe-
ranţei.

Prea cuviosul Casian, devenit tutore, s-a preocupat
de el cu iubire și atenție. L-a dus la internatul semina-
rului, a vorbit cu directorul, cu profesorii, cu duhovnicul
și pe toți i-a rugat să-l aibă în grijă deosebită. În
vacanțele școlare l-a luat la mănăstire și a dus viață de
călugăr: a primit straie de novice, a locuit într-o chilie, a
mers la slujbe, a participat la evenimentele religioase și
la rânduielile obștii. Locul i-a plăcut din ziua în care i-a
trecut pragul, peisajul mirific l-a fascinat. A privit la
nesfârșit pădurea de fagi aflată pe povârnișurile dealu-
rilor ce înconjoară așezământul monahal, a ascultat ci-
ripitul păsărilor și a admirat silueta zveltă a căprioarelor
ce pășteau fără teamă până la gardul împrejmuitor. Le
privea cum rămân nemișcate, cu capul ridicat și urechile
ciulite, atunci când monahii circulau spre biserică, spre
trapeză sau chilii, când sunau clopotele sau bătea
toaca. Acolo, în deplină liniște, s-a pregătit pentru ad-
miterea la universitate și a reușit la Facultatea de Teo-
logie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” printre primii.

În ultimul an de studii a cunoscut-o pe Justina, stu-
dentă la litere și la puțină vreme după absolvire s-au că-
sătorit. A urmat hirotonisirea și a primit post la Parohia
Sfântul Lazăr din Buzău. Hotărârea ierarhului de a-i
încredința misiunea preoțească la această biserică l-a
luat prin surprindere și i-a răscolit amintirile. Să fie o
simplă coincidență sau o rânduială divină? Învierea lui
Lazăr e una dintre minunile făcute de Iisus, cea care a
declanșat șirul de evenimente care au dus la Răstigni-
rea Fiului lui Dumnezeu pentru a arăta lumii Slava Sa.
Și-a amintit de Grigore, de Ecaterina și de cei trei L,
Lazăr, Laura și Laurita. De la prima slujbă pe care a ofi-
ciat-o și până la ultima, cea care a marcat ieșirea la
pensie, i-a pomenit pe toți în rugăciunile sale și asta i-a
adus liniște și mângâiere sufletească. 

Anii misiunii sacerdotale au trecut pe nesimțite.
În fiecare zi a mers la biserică, când nu au fost servicii
religioase și-a făcut de lucru prin altar, prin sfântul lăcaș,
a pus mâna la îngrijirea florilor din curte alături de das-
căl, de femeia de la pangar și de preoteasă. În vremea
parohiatului său biserica a fost apreciată ca fiind cea
mai curată şi mai frumoasă din oraș și pentru râvna în
lucrul bine plăcut lui Dumnezeu ierarhul i-a conferit ran-
gul de iconom stavrofor, iar mai apoi i-a încredințat con-
ducerea protopopiatului. Îmbrăcat modest, totdeauna în
haină preoțească, nu a vorbit despre sine, despre viața
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lui, despre virtuţi pe care le-ar avea, ci a lăsat faptele
să grăiască în locul său. 

La Sfântul Altar părintele Laurențiu a oficiat fără
grabă, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, pregătindu-se
continuu pentru întâlnirea cu Mai Marele Bisericii, Hris-
tos Domnul. De multe ori a ieşit din sanctuar pentru a
cânta la strană. A fost o plăcere a sa fiind un cântăreţ
bun, stăpân pe psaltichie din perioadele petrecute la
mănăstire lângă părintele Casian. Enoriașilor le-a plăcut
mult că în biserica lor se slujea şi se cânta ca în
așezămintele monahale. Chiar și atunci când prezența
credincioșilor în biserică a fost redusă slujba a ţinut-o
cu aceeaşi râvnă și smerenie, predica a fost la fel de
înflăcărată, nu s-a abătut niciodată de la sfintele ca-
noane. 

Parohienii pe care i-a păstorit i-au apreciat charisma
și mulți s-au spovedit la prea cucernicia sa. Pentru fie-
care a căutat și a găsit cuvinte de învățătură folositoare,
de liniște și pace sufletească, dezlegări potrivite pentru
a putea primi Sfânta Împărtăşanie. Unii au considerat
că-l au alături chiar pe îngerul păzitor, cu toții l-au iubit
și l-au înconjurat cu prețuire și afecțiune. La ieșirea păs-
torului la pensie au plecat din biserică cu lacrimi în ochi.

Calendarul bisericesc a rânduit ca în acest an Sfân-
tul Mucenic Sava de la Buzău să fie prăznuit după
Paște, în Săptămâna Luminată. Parohul catedralei ce
poartă numele sfântului, coleg şi prieten apropiat al pă-
rintelui Laurențiu, i-a adresat invitația a face parte din
soborul ce va însoți pe arhiepiscop la slujba pe care o
va conduce. A dat curs solicitării cu bucurie, din anul ca-
nonizării marelui martir al neamului și a proclamării sale
ca ocrotitor spiritual al orașului a fost nelipsit la sărbă-
toarea hramului.

Vestea că la eveniment va fi prezent şi Arhiepiscopul
Sucevei și Rădăuților, originar din județul Buzău, l-a bu-
curat nespus şi i-a sporit satisfacţia de a fi prezent la
marele praznic. La biserică l-a întâlnit, în grupul slujito-
rilor ce însoțesc pe înaltul ierarh din Bucovina, pe pă-
rintele Gherasim, pe care l-a cunoscut cu ocazia unui
pelerinaj făcut împreună cu enoriașii în nordul ţării. Bi-
serica în care slujește este monument istoric, iar satul
i-a plăcut de cum l-a văzut, s-a simțit atras magnetic de
el, așa că  l-a cuprins de fiecare dată în programul vizi-
telor ulterioare. La masa de hram au stat alături și au
depănat amintiri. 

– Sunt trist să aflu că ai rămas singur, părinte
Laurențiu. Dumnezeu s-o odihnească împreună cu
drepții pe buna preoteasă Justina, este întipărită în min-
tea mea puterea credinței sale și exemplara comportare
creștină.

– Mulțumesc pentru vorbele de apreciere, mi-a fost
sprijin de nădejde timp de o viață. Dumnezeu s-o ierte
și celor care au cunoscut-o să le dea sănătate și viață
lungă pentru a o pomeni.

– Părinte, știi ce, te poftesc la mine pentru a prăznui
împreună Duminica Tomii și a doua zi, luni, Paștele Bla-
jinilor. Te rog să nu mă refuzi! Obligații nu ai, iar mie
mi-ai fi de mare folos, colegul de parohie pleacă în Ba-
sarabia, rămân singur la post și am sluji împreună, este
foarte mult de muncă.

Invitația l-a luat prin surprindere, a zăbovit o clipă și
dintr-un imbold lăuntric spontan a răspuns afirmativ:

– De ce nu? Accept cu plăcere! Mulțumesc pentru
invitație! Totdeauna mi-a plăcut biserica și satul prea cu-
cerniciei tale, ambele se află în chivotul tainic al inimii
mele.

– Delegația noastră înnoptează la centrul eparhial,
plecarea este mâine dimineață la ora opt.

– Voi fi prezent, am timp destul pentru a-mi pregăti
cele necesare.

A petrecut o noapte albă, de cum a ajuns acasă o
nelinişte inexplicabilă i s-a cuibărit în suflet, s-a urcat în
pat dar a stat treaz până în zori. Presimte că urmează
a se petrece ceva deosebit și o mulțime de scenarii i-au
năpădit gândurile fără a ajunge la deslușirea lor. Pre-
vestirea este un instinct ancestral, ancora existențială
a omului pe drumul vieții sale. La un moment dat a pus
stăpânire pe el frica, l-a bântuit insomnia solitudinii și a
încercat să-și facă curaj cu spusele lui Paulo Coelho:
„Foloseşte singurătatea, dar nu te lăsa folosit de ea”.
Poate că ar fi bine să renunț la călătorie, i-a trecut prin
minte, am să mă scuz spunând adevărul. Ba nu, nu tre-
buie să revin asupra cuvântului dat, nu am dat înapoi
niciodată! În viața omului se petrec o mulţime de lucruri
greu de înţeles, chiar şi de o minte ageră, ce simt eu
acum sunt doar semne de bătrânețe, nu trebuie să le
las să pună stăpânire pe mine! 

Ziua a început cu rugăciunea de călătorie făcută în
catedrala arhiepiscopală unde a fost invocată protecția
Îngerului Păzitor. Pe drum au continuat discuția înce-
pută în ajun.

– Frăția ta, ai avut vreodată ocazia să petreci
Paștele Blajinilor în Bucovina?

– Nu, niciodată, dar știu că pe acele meleaguri, spre
deosebire de locul unde am slujit, este o sărbătoare de
mare amploare, pe care o respectă întreaga comunitate
deși nu este înscrisă în rânduielile oficiale ale bisericii. 

– Așa este, în credința populară Blajinii, sau Rohma-
nii cum li se mai spune, sunt morții cunoscuți pe linia
ascendentă a unei familii, dar și întregul neam al
strămoșilor comuni, cei uitați sau neștiuți, care trăiesc
într-o lume a lor, nevăzută. Legătura dintre pământeni
şi ei se face, conform tradiţiei, prin cojile de ouă înroșite
pe care oamenii, recunoscători pentru rugăciunile şi
faptele lor bune, le aruncă în apele curgătoare în Vine-
rea Mare sau în Sâmbăta Paştilor. Plutind pe unde
ajung pe Apa Sâmbetei, în delta ei și la Ostroavele Albe,
vestindu-i că a sosit timpul să serbeze Paştele.

– Datinile sunt frumoase și trebuiesc totdeauna res-
pectate întrucât izvorăsc din experiența și învățătura mi-
lenară a omenirii. Chiar dacă Paștele Blajinilor are
rădăcini păgâne se îngemănează cu influențe creștine
considerabile așa că trebuie privită ca o sărbătoare re-
ligioasă, nu văd nimic rău în asta.

– Toți creștinii trăitori în zona noastră gândesc în
acest fel, așa se explică că toată suflarea satului vine
în cimitir la locurile de veci ale rudelor, ale apropiaților
sau ale celor pe care i-au cunoscut și nu mai au pe ni-
meni în preajmă. Această atitudine li se pare firească,
chiar obligatorie pentru păstrarea unității obștii. După
citirea pomelnicelor la mormânt și sfințirea acestora, se
împart pomeni și se întind mese la fața locului, consi-
derându-se că este o zi în care familiile se reunesc cu
sufletele celor trecuți în lumea veșniciei pentru a se bu-
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cura împreună de Lumina Învierii și a fi părtași la ferici-
rea cea fără de sfârșit.

– Frăția ta, la Buzău ai amintit de colegul coslujitor
care plecă în Basarabia...

– Da, are părinții îngropați la Chișinău, în cel mai
mare cimitir din Europa, se întinde pe 220 hectare! În
Basarabia Paștele Blajinilor este de o și mai mare am-
ploare decât la noi, ziua este declarată oficial liberă, mu-
nicipalitatea pune la dispoziția populației rute de
autobuz gratuite. Cimitirul se numește Sfântul Lazăr. 

– Sfântul Lazăr? A reacționat cu voce tare părintele
Laurențiu, este ocrotitorul bisericii în care am slujit!

În gând, enumerarea celor trei L s-a declanșat auto-
mat: Lazăr, Laura, Laurita...

– S-a întâmplat ceva părinte, ai rău de mașină, tre-
buie să oprim?

– Nu este nevoie, mulțumesc, totul e în regulă, sunt
doar tulburat de niște gânduri mai vechi...

Sărbătoarea Blajinilor a fost binecuvântată cu o
vreme frumoasă, pe seninul bolții cerești soarele
strălucește și natura, înveșmântată în haină de verde
crud, a trezit întreaga suflare la viață. Țintirimul este
plin, oamenii sunt grupați în număr mai mare sau mai
mic în jurul mormintelor, toate aranjate și înfrumusețate
cu flori de primăvară proaspete, luminate de un ocean
de lumânări peste care pluteşte mireasmă de tămâie.
Le flanchează coșuri încărcate cu ouă roșii, pască, co-
zonac, cu mâncăruri specifice Paștelui și sticle de vin.
Tabloul este unic, tulburător, mistic, morții și vii adunați
într-o tainică și trainică comuniune.  

Sfinţirea mormintelor și citirea pomelnicelor a nece-
sitat ore bune dar totul a fost făcut fără grabă, cu atenție
maximă și desăvârșit respect. 

Ultimul mormânt din sectorul repartizat părintelui
Laurențiu, aflat lângă gardul de la capătul cimitirului,
este sărăcăcios, cu trei cruci de lemn îmbătrânite, scur-
tate în mai multe rânduri datorită putreziciunii. Lângă
ele sunt trei lumânări aprinse, o farfurie de ceramică
ne agră așezată pe un ștergar alb ca neaua cu trei ouă
roșii, trei felii de cozonac, trei felii de drob, trei felii de
friptură de miel și o sticlă cu vin roșu. 

Doi bătrâni, aflați la vârsta patriarhilor, îl așteptau cu
răbdare: 

– Săru´ mâna, părinte! au spus în cor și femeia i-a
întins un pomelnic scris cu stângăcie, cu litere de tipar,
pe o hârtie îngălbenită.

– Dumnezeu să-i odihnească în pace pe răposați și
vouă să vă dea putere pentru a-i pomeni, le-a răspuns
cu blândețe și a început să citească mașinal: Lazăr,
Laura, Laurita... Lazăr, Laura, Laurita? Lazăr, Laura,
Laurita?! Lazăr, Laura, Laurita?!! 

Preotul a început să tremure cuprins de frisoanele
emoției, hârtia i-a căzut din mână, picioarele i s-au
muiat, a căzut în genunchi și a izbucnit în lacrimi. A să-
rutat crucile legate cu o sârmă ruginită pentru a se spri-
jini una pe alta să nu se prăbușească, le-a cuprins cu
brațele și și-a lipit fruntea de ele, rostind rugăciuni și cu-
vinte ce păreau a nu avea înțeles.

Bătrânii s-au speriat, au privit uluiți fără să înțeleagă
ce se întâmplă și fără a ști cum să reacționeze. Să
strige după părintele Gherasim? Au așteptat minute
bune până când s-a liniștit și s-a ridicat.

Cu lacrimi încă șiroind li s-a adresat pe ton de im-
plorare:

– Vă rog, spuneți-mi, cine sunt cei ce odihnesc aici?
– Foștii noștri vecini, a îndrăznit bărbatul, toți trei au

murit demult, la isprăvirea războiului. Lazăr s-a prăpădit
în spital din cauza rănilor căpătate pe front. La scurt
timp după el, Laura și Laurita au fost omorâte de soldați
ruși ce se retrăgeau după ce s-a anunțat că s-a făcut
pace. Au văzut-o pe Laurita, copilă în vârstă de zece
ani, jucându-se în curtea casei și, beți fiind, au tăbărât
pe ea cu gând  s-o siluiască. La strigătele disperate ale
fetei Laura a sărit cu furca să o apere, a urmat o luptă
disperată de câteva minute, până când unul dintre mus-
cali a lovit-o cu patul armei în cap omorând-o pe loc.
Bandiții nu au renunțat la gândul lor bestial, s-au dus în
casă după fată și au găsit-o în camera ei spânzurată de
o grindă. O familie distrusă cât ai zice pește! Noi le-am
îngropat și le-am făcut pomeni după puterile noastre.
Nu au pe nimeni și în fiecare an venim la mormânt după
datina locului, pentru a nu-i lăsa singuri într-o asemenea
zi. În familia lor a mai existat un copil, un băiețel, pe care
l-au dat de suflet când împlinise un an, din cauza sără-
ciei cu care se luptau. S-a pierdut în lume, nimeni nu a
mai auzit de el, Dumnezeu știe ce a ajuns și pe unde o
fi!

Preotul a ascultat fără să-l întrerupă, o asemenea
tragedie nu i-a fost dat să afle și nici nu i-a trecut prin
minte că se poate întâmpla așa ceva. A privit tot timpul
crucile pe care scrisul a fost șters de intemperii și a ob-
servat că fiecare păstrează în mod miraculos, abia lizi-
bil, doar prima literă, L. Cei trei L din subconștientul său,
repetați atât amar de ani: Lazăr, Laura, Laurita... Brusc,
a realizat că celor trei L urmează să li se mai adauge
unul, cel al numelui său, Laurențiu. Cum de nu m-am
gândit la asta până acum? Tremurul a pus din nou stă-
pânire pe el când a văzut lângă ele un mănunchi de
ghiocei întârziați, crescuți parcă pentru a-i atrage
atenția. Instantaneu și-a amintit de buchețelul pus de el
la căpătâiul lui Grigore și al Ecaterinei în ziua înmor-
mântării lor. De ce aceste flori acum și atunci, aici și
acolo?

Cu fruntea îmbrobonată de sudoare s-a așezat iar
în genunchi, s-a recules și a meditat: „Crucea a însem-
nat dintotdeauna începutul și sfârșitul, cerul și pămân-
tul, viața și moartea și a reprezentat cheia care
deschide ușa mântuirii. Fiecare om are crucea sa per-
sonală constând în toate necazurile, suferințele și ne-
ajunsurile vieții pământești, pe care el trebuie să o ducă
cu răbdare și jertfelnicie. Necesitatea mântuitoare a du-
cerii propriei cruci face parte din pedagogia dumneze-
iască ce rânduiește una pe măsura puterilor persoanei
umane. Știu și înțeleg, înțeleg bine Slăvite Doamne, dar
de ce mi-ai dat-o mie pe cea mai grea?” 

Părintele Gherasim, alertat de săteni, a sosit în
grabă dar nu a putut să-l ridice și nici să-l oprească din
plânsul nestăvilit ce se alătura bocetelor sfâșietoare ce
se auzeau în cimitir, amestecate cu exclamații pline de
viață.
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Bună dimineaţa!
Sunt Iorgu Vasilade, economist principal la Fabrica

de Cuţite cu Lame Rotative (FCLR) din localitatea
noastră cu pretenţie secretă de municipiu. Fabrica nu
este consecinţa unui accident economico-social, sau
capriciul unui idiot, cum s-a spus, ci materializarea unei
investiţii făcute de un investitor român cu nume străin
ca să evite implicarea instituţiilor noastre de forţă. Iar
ca lucrurile să fie limpezi, investitorul a organizat cu
mare tam-tam o conferinţă de presă la care au participat
directorii de la „Informaţia la zi”, cu apariţie trimestrială
şi „Ştiri la oră fixă”, gazeta de perete a Primăriei. În sin-
teză, din conferinţă jurnaliştii au lansat spre cititori amă-
nuntul că fondurile, numite şi „mană cerească” s-au
materializat în Fabrica noastră, ca secţie de producţie
a Firmei mixte „SMACK-SMACK”, având sediul central
în zona temperat-continentală a insulei Galapagos.
Conferinţa ţinându-se în limba engleză, fiecare jurnalist
a tradus cum l-a dus capul şi noroc a fost că textele au
fost verificate şi readaptate, fiindcă altfel se înţelegea
din câteva texte traduse că era vorba, de fapt, despre
o fabrică de armament nuclear necesar într-un război
intergalactic.  

Clar? 
Clar!
În context şi ca fapt divers de senzaţie, autorităţile

au descoperit la marginea localităţii un cetăţean care
păzea o foaie de tablă inoxidabilă prinsă pe verticală de
doi ţăruşi înfipţi în pământ…

– Domnule, matale ce faceţi aici?, se interesaseră
oamenii legii…

– Păi, am înţeles din ziar că avem o fabrică de
nuş’ce chestii nucleare şi mi-am făcut un scut antira-
chetă…

Oamenii legii şi-au făcut rapid cruce, au părăsit zona
în timp ce careva zicea cu îngrijorare:

– Măcar să fim atenţi, poate se mai iau şi alţii după
ăsta şi ne trezim naibii cu vreo demonstraţie antiguver-
namentală, de se-aude până la Bruxelles…  

Aşadar, ne aflăm tocmai în 6 august 2018, zi de luni,
prima zi de concediu – uraaa, nu?

Concediu! 
Da şi nu, fiindcă lucrurile sunt ceva mai complicate

în cazul colectivului nostru…
Ah, concediu – Eden pe termen redus, pregătiri, ple-

cări entuziaste şi întoarceri triste şi, mai ales, cu buzu-
nare prin care „şuieră, şuieră vântul”, ca să ne amintim
şi de un poem baconskyan… Prin consens, noi, colec-
tivul secţiei „Produse finite”, am hotărât, având şi acor-
dul conducerii Fabricii, să devenim creştini ortodocşi
sinceri şi smeriţi, respectiv să credem în sărbătoarea
Schimbarea la faţă. În acest sens, am convenit să pe-
trecem împreună câteva ore în înţelegere, evlavie şi
preafericire, realitate în care nu crede nimeni având în
vedere structura psihică a tuturor celor care alcătuim
acest minunat colectiv destoinic, dacă e să avem în ve-
dere calificativul acordat după fabricarea primei tranşe
de produse finite..

Gândire şi logică emoţionante, nu?
Aşa ne convine să credem…
Este cât se poate de evident că nici cei mai îndârjiţi

optimişti dintre noi nu cred că se va întâmpla o aşa mi-
nune, însă datoria noastră de patrioţi, buni angajaţi şi
loiali directivelor UE, cum ne-a precizat caracteri-
zându-ne directorul adjunct Cotruţiu, este să probăm…

O vom face şi pe asta, astăzi! 
În consecinţă, am convenit ca, dacă tot ne întâlnim

la un „pahar de vorbă” cu gust de coniac autohton cu

Dumitru Hurubă

SPRE CONCEDIUL DE ODIHNĂ…
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gust discret de alcool sanitar, să dăm formă oficială
che stiunii concediului, respectiv să stabilim în unanimi-
tate staţiunea în care să petrecem cele douăsprezece
zile de evadare din calvarul unui colectiv, cum se cam
zbârlise un coleg. Era o formalitate, iar adjunctul Cotru-
ţiu şi-a asumat sarcina întocmirii listei cu angajaţi şi nu-
mărul de persoane, respectiv câţi membri din familia
fiecăruia participau: soţi/soţii, logodnice, amante etc., în
care etc. intrau, prin convenţie tacită şi: divorţaţii, aban-
donaţii de familii, văduvele veterane, iubitele neconso-
late, familii reîntregite şi aşa mai departe, de fapt, în
sinteză, cam tot ce cuprinde Regulamentul nostru de
Ordine Interioară Unicat(ROIU). Fiindcă, aşa am con-
venit să nu existe nici un fel de restricţii, sau discrimi-
nări… În sensul ratificării ultimelor decizii şi hotărâri,
astăzi, urmează să ne întâlnim aici, în Biroul în care ne
distrugem conştiincioşi sănătatea pentru a arăta lumii
cât de pricepuţi şi nemuritori suntem la fabricarea cuţi-
telor cu lame rotative, ştiind cu toţii, inclusiv beneficiarii,
că asemenea cuţite nu pot fi folosite decât ca exponate
într-un muzeu suprarealist ultrasecret, integrat în circui-
tul futurismului evoluat al secolului douăzeci şi unu, cel
puţin în prima lui jumătate. Aşa da, mai merge, am ho-
tărât noi continuând să producem şi să furnizăm ciuda-
tul nostru produs pe bază de contracte riguros
întocmite, avizate de semnături de semianalfabeţi recu-
noscuţi şi apreciaţi, cu ameninţări cumplite în caz de re-
ziliere unilaterală şi să avem tot mai multe solicitări şi
comenzi ferme. 

Absurd?
Nici pomeneală! 
Dimpotrivă, ni s-a comunicat, cu amănunte şi ter-

mene, cu subiect şi predicat, cum spun unii politicieni
fără să aibă habar de gramatica limbii române, că o
firmă cu siglă misterioasă a comandat seturi întregi de
cuţite care urmează să fie folosite de către oamenii-ro-
boţi, care vor funcţiona exclusiv pe bază de senzori, te-
lecomandă cu laser în perspectiva zborurilor
interplanetare. Acestea sunt amănunte tehnico-tactice
apărute într-un cotidian central de mare tiraj, retras în
câteva minute de pe piaţă pe motiv că ar fi conţinut câ-
teva informaţii eronate despre o fabrică de cuţite care e
încă în stare de proiect. Chestie deontologică şi de uriaş
secret economic pe care noi nu o pricepem şi nici nu
ne interesează. A aflat, desigur, şi conducerea firmei
noastre şi ne-a comunicat scurt: aveţi grijă ce şi cui spu-
neţi orice despre Firma SMACK-SMACK,, fiindcă pro-
dusele noastre au caracter secret şi sunt în curs de
omologare. 

Way!
– Cuţitele, amărâtele astea de cuţite?, s-a mirat ca-

reva.
– Da, domnilor, să aveţi grijă!...
Aha! 
Şi deci! 
Astfel că, după ce mi-au trecut toate astea prin

minte, pentru prima dată în viaţa mea de angajat am
ajuns la serviciu înaintea tuturor, aşa că neputând să
cred în această minune, am sunat acasă:

– Alo, Persilia?
– Da, mă, da, eu! Cin’să răspundă la telefonul ăsta,

zăbăucule?
Aşa glumim noi lunea...
– Auzi, iubito, în ultima vreme eu am avut un com-

portament normal?
– Relativ… Eşti la psihiatrie?
– Încă nu… Sunt la birou – punem de-o operativă…
– Şi, care-i problema? Puneţi-o, şi lasă-mă să dorm!

Sau vrei cumva să te cred că nu eşti la o cafea cu…
şleampăta?

Dormea, zăpăcita, că venise soacră-mea la noi şi
bârfiră toată noaptea viii şi morţii de pe strada noastră
– bine că nu locuim pe bulevard! Şi ce evidenţă clară!
Nu mă aşteptam, aşa că, într-un moment de entuziasm
ciudat, le-am stimat, fiindcă eu n-aş fi fost în stare să
depozitez în memorie un asemenea volum de informaţii
despre vii, morţi, căsătoriţi, divorţaţi, cine cu cine se mai
destrăbălează în relaţii extraconjugale plus anexe… 

Dar mai bine n-o sunam!...
În orice caz, lipsă de respect şi tact în relaţia noastră

interfamilială.
Mă rog…
Dar i-am replicat:
– Bine, îngeraşule, dormi în pace! 
Dar în imaginaţie mi-a apărut imediat un mormânt…

Mi-am făcut repede cruce… Mă tâmpisem cumva? Cum
să-mi fi trecut prin faţa ochilor o asemenea imagine în
legătură cu femeia pe care am iubit-o atât de mult, încât
simţeam durere fizică dacă nu reuşeam s-o văd în fie-
care zi. După căsătorie a început să fie mai altfel, odată
chiar zicându-mi: 

– Mare noroc ai că avem copilul, altfel…
Da, ştiu: sunt o fire sensibilă şi pot lesne avea

câte-un moment de sentimentalism stupid…
Aşadar, ajuns la serviciu, m-am aşezat comod pe

scaunul meu din spatele biroului, scaun ergonomic, mo-
dern şi dat pe spătarul înalt cu praf de aţipit… Mă aflam
într-una din acele zile când toate simţurile mele partici-
pau victorioase la eliberarea de sub jugul unui Destin
cu apucături despotice. Trăiam cu voluptate sentimentul
că scăpasem de tiranie, fiindcă Divinitatea, milostivă şi
înţeleaptă, după cum încerca să ne convingă Sfânta
Scriptură. îi schimbase locul de muncă pentru incom-
petenţă, sau săvârşirea de abateri pe linie profesională,
ceea ce era, în orice caz jenant pentru un Destin care,
cel puţin în ultima vreme, ajunsese să-mi dicteze până
şi cum trebuia să duc lingura la gură, de parcă ar fi fost
sub blestemul vreunei directive... Nu era, sunt convins,
lesne de suportat nici de către el să aibă de-a face cu
un personaj venit pe lume fără prezenţa celor trei ursi-
toare clasice, care să clarifice cât de cât situaţia de per-
spectivă. Mi-am imaginat cum, în aşteptarea celor trei
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– Ursitoarea, Soarta şi Moartea care, credeam eu, îşi
declinaseră cu perfidie răspunderea – o voce gravă şi
autoritară i-a poruncit Destinului meu:

– Fiule, vezi mogâldeaţa aia?
De mine era vorba…
– Da, Doamne, o văd, se pare că a răspuns Destinul

cu spaimă. 
– Ocupă-te, fără să comentezi ca de obicei…
– Am înţeles, Doamne! Dar fără ursitori, fără instruc-

ţiuni de folosire, un prospect ceva…?
– Mai târziu, se va întruni comisia şi vei avea tot ce

trebuie…
– Okei! Numai că am mai păţit şi cu…
– Comentezi?, s-a supărat Luminăţia sa.
– Nu, iertare!
Adevărul e că respectiva comisie nu cred să fi avut

vreodată cvorum, fiindcă Destinul în al cărui proprietate
intrasem, ori a profitat de situaţie şi a intervenit în viaţa
mea după bunul lui plac, ori urmând instrucţiunile de
ordin general de pe vreun pliant vechi, se orienta după
cum îi dictau reflecţiile de moment. În această ordine
de idei, el s-a comportat având apucături de dictator,
dominat el însuşi de un cult al personalităţii copiat în
toate detaliile după modelul georgianului I.V. Stalin. Cel
puţin aşa aveam eu impresia după aflasem câte ceva
din biografia georgianului care, între alte, în testamentul
său, scrisese, între alte, răspunzând la întrebarea ce
anume aveau de făcut urmaşii săi cu poporul:

– Dă-i normă mare,
Nu-i da de mâncare, 
Cui nu-i convine,
Să vină după mine…
Simplu şi dictatorial-omeneşte!
…Ei, şi în acea zi de 6 august 2018, m-am simţit,

pentru prima dată în viaţa mea, liber, liber-liber!, poate
chiar devenisem atât de liber în conştiinţa mea, încât la
manifestările mele, cam libertine, e adevărat, directorul
Cotruţiu, a venit la mine în Birou şi m-a salutat cu glas
prietenos care, de obicei, era prevestitor de muncile Ia-
dului:

– Colega Vasilade, noroc, noroc bun! Ia loc, te rog –
nu trebuie să te ridici în picioare…

– Vă respect, dom director…
– Bine, las-o, Vasilade: tu şi respectul, două linii care

în veci nu se întâlnesc…!
Adjunctul Cotruţiu părea bine dispus, ceea ce mi-a

dat un sentiment de o oarecare linişte şi siguranţă…
– Ba da, dom director, am spus, însă ele se unesc

numai dincolo de linia orizontului…
– Adică, în neant. Bravo, colega – îţi merge mintea!

Numai că direcţia e cam sinuoasă…
– Nu pricep cuvântul…
– Adică un fel de slalom printre gânduri şi idei…
– Aha! Adică seamănă cu raportările domnişoarei

Clarisa către minister? Aha!, acum înţeleg …
– Exact, adică nu, nu aşa, scuze… M-a furat ideea.

– Mi-am dat seama, pentru că…
– Nu, lasă! Ştiu că vrei s-o ataci din nou pe Clarisa…
– O iubesc…
– Ştiu, colega, ştiu, râse directorul cam forţat şi sco-

ţând de la coardele vocale acel sunet semănând cu o
jumătate de behăit de berbece castrat.

Eu…, colega cu directorul? Vasilade, fii atent, fii cu
mare atenţie!, mi-am zis, nu aţâţa forţa răului a Desti-
nului!...

– Deci, colega, în ultima vreme ai un comportament
care îmi cam repugnă…

– Iertaţi-mă, dom director, nu cunosc nici semnifica-
ţia acestui termen,,,

– Bine, mă, colega, da’ n-ai şi tu un dex acasă,
măcar aşa, să-l răsfoieşti?

–Ei, cum, dom director, cum să nu…? Două am: cel
din epoca limbii de lemn, tipărit la Sibiu, şi dexul din
1998, respectiv cel din noua noastră democraţie…

– Bravo, colega!
– Mersi! Da, tot n-am înţeles ce e cu amabilitatea

asta faţă de mine – iertaţi-mă…
– Păi, să zicem că, de-o vreme încoace comporta-

mentul tău e cam zvăpăiat, ca să nu spun altfel – înţe-
legi? Eu ştiu la glumă, dar… Scuză-mă: câţi ani ai?

– Şaptişpe plus optişpe, ca să zic aşa…
– Căsătorit?
– Păi, nu, nu prea…
– Adică, eşti sau nu?
– Mai mult da… Am o patagoneză şi un băieţel, da

nu ştiu dacă am curaj s-o numesc  soţie, fin’că seamănă
cu o corvetă olandeză…

– O ce? Corvetă?!? Colega, măi, Vasilade, n-aş vrea
să te jignesc, dar te rog nu băga discuţia noastră în tre-
buri internaţionale!...

„Afaceri internaţionale”? Doamne, fereşte – să ame-
ţesc nu alta! 

– Nu pricep, am zis.
– Mă rog-mă rog, lasă… Dar  o… patagoneză?
– Ei, aşa le zic eu la toate mândruţele…
– Şi… corvetă? Ce e aia? Sau vruseşi să spui

cur vetă?…
– Nu, dom director, ferească Dumnezeu!, ştiu ce

spun! E chestie de paronimie… navală. 
– Da? Adică, vorbeşti cu mine ca Ianoş cu vaca? Co-

lega Vasilade, ţi se apropie o disponibilizare…
– Ştiu…
– Sunt conducătorul acestei Fabrici…
– Mare noutate!
– Nu fi ironico-impertiment, Vasilade, nu fi, că rămâi

fără pită!...
– Asta aţi înţeles? Scuze…
– Bine şi okei! În orişice caz, colega Vasilade, în ul-

tima vreme, comportamentul tău, ca să nu spun ce-mi
trece prin gând, lasă foarte mult de dorit, iar acest lucru
mă obligă să te avertizez: cu mine să nu faci pe liber-
cugetătorul, că devin iresponsabil!…
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Ce spuneam!
– N-am înţeles, dom director, am replicat ridicând

privirea dintr-un dosar în care mă afundasem să găsesc
acel ceva care-i asigură oricărui funcţionar priceput şi
şmecher importanţa cuvenită. Sunt un salariat conştiin-
cios, nu întârzii la serviciu, merg regulat la biserică, stau
în genunchi, ştiu rugăciuni, mi s-a şi spus că am figură
palidă, adică paloare de  sfânt, scuzaţi-mă… O eno-
riaşă chiar s-a aplecat respectuoasă să-mi sărute mâna
– păcat că era cam bătrâioară…

– De sfânt!, s-a înveselit brusc adjunctul. Colega Va-
silade, matale nu te temi de Dumnezeu?, m-a întrebat
şi, privindu-l, mi s-a părut sincer interesat, aşa că am
fost şi eu sincer:

– Nu, dom director, fiindcă între mine şi Bunul Dum-
nezeu există o relaţie foarte frumoasă… Arăt palid, fiind-
că trăiesc adânc actul de ascultare a sfintei liturghii…

– Normal că arăţi palid după nopţile petrecute cu pa-
tagoneza…

– Eh, lucruri sfinte, dom director, să păstrăm un mo-
ment de reculegere! Adică, eu, să…? Nu cumva mă
confundaţi cu vreun alt enoriaş de-al dumneavoastră,
sau, mă rog, cu cineva…

– Bravo, dar minţi, Vasilade: mergi la sfânta biserică,
însă numai ca s-o vezi pe Lioara… Nu ţi-e frică de Dum-
nezeu?

– Adică, să-mi fac păcate în faţa Prealuminatului
pentru o…? Să păcătuiesc în biserică pentru una? Nici
vorbă – zece să fie! Lioara!… Care Lioară? Sper că nu
vă referiţi şleampăta aia care s-a angajat la noi marţea
trecută…

– Nu, Vasilade. Aia e Nelina – noua secretară…
– Oho!, dom director, să fiu al…, scuze! Da le ochiţi

de nu se poate! O luaţi cu noi în concediu?
– Bine, lasă – suntem bărbaţi, nu? Nu e normal să

vin şi eu cu drag la serviciu?
– Şi încă ce normal uriaş! Cu păr şaten, ochi albaştri,

fustă de criză, fese de crosistă…! Ca să fiu sincer, şi eu
aş sta la Birou pentru una ca ea, nu opt ore, ci douăş-
patru din două’ş’patru – jur!, pentru un asemenea nor-
mal de secretară. 

– Te cred, adică te duce mintea la…
– Nu vă supăraţi, doamna, soţia dumneavoastră a

văzut prototipul?
– Nu…
– E mai bine…
– Ce vrei să spui?
– Sporovăieli de-ale mele, da nu vreţi să ne întoar-

cem la sfânta biserică?
– La şleampăta care nu e şleampătă deloc, între noi

fie vorba…
– Okei, bine, nu e, da rupe garduri de proastă ce-i!
– Ce face?!? Astea-s cuvinte de intelectual?
– Da, fiindcă am origine sănătoasă: sunt fiu de ţă-

rani-fermieri…
– Bravo, colega! Frumos, deşi nu mai contează în

noua democraţie. Ehe, s-au dus vremurile alea, Vasi-
lade! Acum, suntem altfel, am redevenit europeni ca
nemţii, francezii, italienii, olandezii, doar că… 

– Bine, lăsaţi că ştiu: UE, masa bogaţilor, CEDO,
Schengen…

– Okei, să nu intrăm în politică, Vasilade!
– De acord…
– Da, scuză-mă, colega, eu o cunosc pe… distrugă-

toarea de garduri?
– Păi, cum? Sigur că da. E şi ea fiică de fermier…
– Bravo! Ţii la originea sănătoasă!...
– Dumneavoastră, nu? Să ne iubim ţărani, că ei, cu

agricultura lor ce ne mai saltă calitatea vieţii! Soţia dum-
neavoastră nu e fiică de ceapist?

– Bine, lasă… Deci, rupe garduri…
– Rupe… Sau vorbim de persoane diferite?
– Adică, te prefaci că n-o ştii pe bălaia cu care co-

municaţi prin semeseuri? Biiine! Dă telefonul!...
– Nu-i la mine…
– Juri?
– Jur!
– Borseta!...
– N-am! Mi-a şterpelit-o băiatul dumneavoastră…
– Şi, de ce nu mi-ai spus?
– Păi, vă spusei…
– Da? Ei, o fi glumit şi el…
– Aşa am zis şi eu, da e cam lungă gluma, că ţine

de vreo două luni…
– Vasilade, dacă spui adevărul, îl omor!
– Gândim la fel, dom director, mă scuzaţi! Bine, îl

omorâţi, da aveţi vreo metodă? Moarte sigură şi rapidă,
nu? Doar n-o să-l chinuiţi…

– Să-mi ucid copilul?! Ce dracu, mă, Vasilade? Tu
chiar mă crezi în stare de-o asemenea faptă abdomi-
nabilă?

– Abominabilă, dom director!
– Nu contează – tot aia e…
– Eu aş zice să încercaţi, totuşi, prin sufocare, cu

perna…
– Păi, am glumit, Vasilade, am glumit, mă…
– Ştiu, dar eu vă sugerez aşa, ca o eventualitate –

că nu se ştie niciodată, nu-i aşa? – însă cea mai bună
variantă e cu cianură – mergeţi la sigur…

– Eşti un salariat-măgar…
– Recunosc şi mă simt, fiindcă ţin mult la dumnea-

voastră, nu vă ascund că, deseori, vă simt, biologic vor-
bind, ca pe un tată…

– Adică eu, directorul Cotruţiu, tatăl unui măgar? Va-
silade, eşti de-o impertinenţă inestimabilă, dar te aver-
tizez: dacă te mai ţii după Lioara, devin iresponsabil, să
ştii!…

– Bănuiam eu! Mulţumesc, dom director!
Directorul adjunct Cotruţiu, nu apucase să devină

iresponsabil, cel puţin atunci, adică să-mi anunţe des-
facerea contractului de muncă, aşa că acest lucru îmi
dăduse un sentiment de linişte, de reală satisfacţie că
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sunt important pentru Fabrică, că îmi puteam continua
existenţa cu deplin altruism pentru a nu-mi lăsa destinul
fără loc de muncă. Şi habar n-am ce s-ar fi putut întâm-
pla dacă exact atunci n-ar fi năvălit în Birou colegul Du-
zanu, şeful sectorului „Strunjiri”… A aruncat un „Salut,
băieţi”, fără să ne privească, după care s-a instalat la
biroul său pentru a-şi ronţăi zgomotos dropsurile cu gust
de eucalipt şi lămâi mucegăite.

– Duzane, i-am zis, scuză-mă că te deranjez de la
dropsuri şi micul dejun, tu cunoşti persoana cu care dis-
cut eu acum?

– Vreun troglodit de-al tău… 
– Când era nervos, colegul Duzanu era şi dur… 
– Ia, uite la mine…
– Ay, trăzni-m-ar!, îşi făcu el cruce, ridicându-se ful-

gerător în picioare. Dom director! Zău că nu opservai –
scuze, miliarde de scuze!, Respectele mele, Dom direc-
tor! La ce oră începem şedinţa? 

– Vă anunţ eu, răspunse Cotruţiu retrăgându-se în
biroul său, în timp ce pe faţa lui se descifra clar o o gri-
masă de ins atât de important, încât părea un kaiser aş-
teptat de o iubitoare kaiserină suavă şi cu ceva nuri…

Adevărul e că trebuia să ai ambiţie şi multă voinţă
ca să afirmi cu sinceritate şi fără vreo remuşcare, că
soţia lui Cotruţiu avea nuri… Cândva, în pauza pentru
bârfe a unei şedinţe de producţie, colegul Prişcan a puf-
nit: 

– Domnilor colegi, ori eu sunt idiot şi lipsit de simţul
esteticului, ori această femeie-doamnă seamănă mai
degrabă cu un ofiţer esesist. Adică, vorbim despre nuri?
Părerea mea e că nurii domniei sale seamănă cu nişte
ganglioni TBC pe post de cercei…

Groaznic! 
Rămăseserăm muţi de uimire, fiindcă niciunul dintre

noi nu l-ar fi crezut în stare pe Prişcan de-o aseme-
nea… analiză. Chiar nimeni-nimeni din Birou nu se aş-
tepta la o asemenea remarcă a lui Prişcan, având în
vedere aspectul său de om măcinat de boli cumplite al
căror nume încă nu era cunoscut. În această situaţie,
Varvigeanu a intervenit aproape brutal: 

– Cred că prima variantă expusă de domnul coleg
pare a fi mai aproape de realitate… 

– Respectiv: idiot şi lipsit de simţul esteticului?, a în-
trebat Prişcan. 

– Da, domnu’ coleg, exact, am sărit indirect în ajuto-
rul soţiei directorului nostru adjunct.

Analiza-bârfă a luat sfârşit prin a cădea de acord că
soţia adjunctului nostru nu avea nuri, sau, poate, nu-i
ţinea la vedere. Cert rămânea faptul că avea un amant
– după afirmaţiile colegei Pralea – care, după toate su-
poziţiile, îl înlocuia cu succes pe Cotruţiu… 

(fragment din romanul în pregătire Infidelia…)
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Personajele: CĂLĂTORUL, CĂLĂTOAREA, CON-
TROLORUL, VOCEA.

Într-un compartiment de tren, ce aleargă spre o sta-
ţiune montană, e linişte. Călătorul, de pe o canapea, se
uită pe geam şi, din când în când, fotografiază cu tele-
fonul mobil peisajele naturii. Călătoarea, de pe cealaltă
canapea, se uită şi ea pe geam. În mână ţine un ziar. 

CĂLĂTORUL: Da, e un colorit de toamnă! Cerul e
mai mohorât. Peisajul e mai... 

CĂLĂTOAREA: Cu cât se duce... Se-nchide. Pe cât
poate se-nchide.

CĂLĂTORUL: Se-nchide. Da! Se-nchide la faţă.
CĂLĂTOAREA: Mergem spre iarnă. (Tresare de

frig.)
CĂLĂTORUL: Da, chiar aşa! Ne-aşteaptă iarna.

După toate prin câte am trecut, vine şi o iarnă. N-avem
încotro. (Un timp de tăcere): Ar trebui o tornadă. 

CĂLĂTOAREA: Doamne fereşte! (Îl priveşte contra-
riată). Toate pe capul nostru?!

CĂLĂTORUL: Nu, dar... În depărtare să fie, aşa! 
CĂLĂTOAREA: Nu, nu! Să nu fie! Ducă-se pe pus-

tie! Şi nici acolo să nu fie!
CĂLĂTORUL: Nu, să nu fie! Zic şi eu. Dar, ca ima-

gine, ca peisaj. 
CĂLĂTOAREA: Ce imagine, ce peisaj? O vedem în

filme. (Se pregăteşte să răsfoiască ziarul). 
CĂLĂTORUL: După cum alergăm într-o parte şi-n

alta, mai avem timp de filme?... 
CĂLĂTOAREA (răsfoieşte iritată ziarul): Citim şi prin

gazete. Paginile sunt pline de ştiri.
CĂLĂTORUL: Sau o tornadă blândă... În stil miori-

tic.
CĂLĂTOAREA (râde): Nu, zău! Aţi reuşit să mă bine

dispuneţi. Şi ca să nu ne părăsească veselia, ar trebui
să mai privim o dată pe geam...

(Intrând Controlorul, cei doi întorc dintr-o dată capul

spre uşă.)
CONTROLORUL: Bună dimineaţa! Legitimaţia de

călătorie!
CĂLĂTORUL (se agită s-o prezinte): Poftiţi!
CONTROLORUL: Mulţumesc, domnu! (Către Călă-

toare): Legitimaţia de călătorie!
CĂLĂTOAREA (cu privirea în ziar, se reazemă de

speteaza canapelei, apoi flegmatic): Poftiţi!
CONTROLORUL: Mulţumesc! (Iese.)
CĂLĂTOAREA: Mie de ce nu mi-a zis... Doamnă!
CĂLĂTORUL (în şoaptă): Depinde de impresia ce-şi

face fiecare. (Se duce la uşă, ascultă, apoi reia cu voce
tare): Depinde de impresia ce-şi face fiecare. Prea stă-
teaţi cu nasu-n ziar şi tolănită pe canapea. Ce şi-o fi zis?
Uite şi la asta! O cam face pe intelectuala. Te pomeneşti
că vrea să-i zic... Doamnă! Ia să nu-i zic! Nu-i de-ajuns
că am una acasă? Şi ce zile îmi face!

CĂLĂTOAREA: Mai zi, mai zi! Că nu zici rău! Şi ni-
meni nu te-aude. Cum vă apăraţi voi între voi, nu s-a
mai văzut!

CĂLĂTORUL: Că voi nu faceţi la fel. Ce-i la gura
voastră, vai şi vai!

CĂLĂTOAREA: Barem noi păstrăm o anume con-
duită şi există o decenţă în ceea ce spunem.

CĂLĂTORUL: Ce există? Decenţă? Ia mai spuneţi
o dată, s-aud mai bine!

CĂLĂTOAREA: Nu vi se pare că întreceţi măsura?
Ia, vă rog! (Schimbare de ton.) Uite că m-am enervat şi
ce bine mă simţeam înainte! Din câte ştiu sau îmi închi-
pui că ştiu, matale eşti din Ababnuz.

CĂLĂTORUL: Da! Şi care-i problema?
CĂLĂTOAREA: Problema este că am fost de faţă

când, în plină zi, în piaţa din spatele Casei de Amanet,
v-aţi luat la harţă pentru nişte bulendre.

CĂLĂTORUL: Nu de la bulendre a pornit totul. Cei
trei, care le vindeau, intenţionau să ne tragă în piept.
Atunci eu şi cu ceilalţi doi de lângă mine ne-am opus şi
am început să-i căutăm prin genţi.

CĂLĂTOAREA: Prin genţi, numai prin genţi?! Eraţi

Nicolae Havriliuc
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Tablou cu scene de comedie
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trei la trei şi vă dădea mâna.
CĂLĂTORUL: Da, stimată Doamnă! (Cu accentul pe

„Doamnă”.) Hai să vă spun aşa că vă place! Unde eraţi
când noi ne ciondăneam?

CĂLĂTOAREA: Unde? Curioasă fire sunteţi, dom-
nule! Pe o bancă în parc şi vedeam totul. Doream şi eu
să cumpăr ceva de la ei dar, când am înţeles că-i hâr-
joană, m-am dat după un copac să vă privesc.

CĂLĂTORUL: Norocul lor era că ne grăbeam.
Le-am fi luat şi ce aveau prin buzunare. Au şters-o aşa,
dând impresia de învingători. Puteau să rămână şi fără
hainele de pe ei.

CĂLĂTOAREA: Mă rog! Ce le dă prin cap la unii!
CĂLĂTORUL: Vreţi să ştiţi? O meritau!
CĂLĂTOAREA: Aşa nişte băieţi buni să fie supuşi la

asemenea umilinţe! Şi pe nedrept! Eu nu mai înţeleg
nimic.

CĂLĂTORUL: Eh, ce li s-a făcut? Au fost şi ei supuşi
la ciripcit. Mare lucru! La noi în ţinut până şi copiii, când
se joacă, strigă... Ciripcit, ciripcit!

CĂLĂTOAREA: De-ar fi fost numai ciripcit, nimic
n-ar fi fost. După cum o spuneţi, ciripcitul e o joacă. Da’
ce zici, matale? După cum s-a vorbit, au fost şi bambo-
lizaţi?

CĂLĂTORUL: Poftim? Asta nu ştiam. Acum depinde
cu cine au mai avut de a face. Chiar mă faceţi curios!
Da’ ce năzdrăvănie e şi asta? N-am auzit până acum.

CĂLĂTOAREA: Aha, n-aţi auzit până acum! Şi nici
habar n-aveţi că aşa ceva se-ntâmplă? Uite că se-ntâm-
plă!

CĂLĂTORUL: Bine, bine! Se-ntâmplă! Da’ ce e?
CĂLĂTOAREA: Că-i bine, aţi zis-o şi am auzit! Eu

nu zic la fel. Şi pentru că nu zic, sinceră să fiu, nu ştiu.
Am auzit că se-ntâmplă. Da’ ce-i, nu ştiu! Nici până-n
ziua de azi n-am aflat.

CĂLĂTORUL (încercând o explicaţie): Să nu fie vreo
bâzdâganie venită de undeva din vârf de munte şi, pe
cine-l prinde, îl...

CĂLĂTOAREA: Poftim?
CĂLĂTORUL: Păi ce spuneaţi?
CĂLĂTOAREA: Aha! Zi matale că prea le ştii pe

toate şi ai urechi să le auzi.
CĂLĂTORUL: Păi ce-am auzit? Ceva cu... zaţi.
CALĂTOAREA: Vedeţi că ştiţi! Ar fi bine să-mi spu-

neţi şi mie! Că de când ne conversăm, mă tot supuneţi
la ciripceli diferite. Şi constat că nu încetaţi! Vă satis-
face! Prea le vreţi pe toate dintr-o ochire. Da’ să ştiţi că
nu e simplu. Vă costă! Da, da! Şi încă scump.

VOCEA (tinerei din compartimentul alăturat, vorbind
la telefon): Îmi placi aşa cum eşti. Dacă n-ai fi un tip
bine, ce, te-ar mai iubi cineva, crezi?... Vezi că mă con-
trazici! Şi nu suport. Aş mai putea să-ţi spun ceva. Vrei?
Îţi spun... Când te-am văzut pe stradă m-am îndrăgostit
de tine iar, după primele vorbe, şi de trupul tău. Nimic
de zis. Trupul te ajută. Pentru că în rest... Prefer să tac.

CĂLĂTORUL: Iată că se mai aud şi altele. Dar a pro-
mis că tace.

CĂLĂTOAREA: Depinde de imaginile de pe telefon.
Poţi să ştii ce-o îndeamnă să vorbească?

CĂLĂTORUL: Pariez că la Trestian se referă. 

CĂLĂTOAREA: Poftim? Îl cunoaşteţi?
CĂLĂTORUL: Cine nu-l cunoaşte! Un timp era su-

biect de discuţie pentru fiecare. Chestia cu violul. Dar
în cele din urmă, lumea s-a potolit şi tace. 

CĂLĂTOAREA: Dacă despre Trestian e vorba, cel
care apărea pe toate posturile de televiziune, lumea
n-are dreptate. Prea e un băiat bun! Cum n-am eu o ne-
poată, imediat l-aş însura! Şi băiatul s-ar linişti. 

CĂLĂTORUL: Da’, din câte îl ştiu din auzite, e şi un
băiat la locul său.

CĂLĂTOAREA: Aşa-i! Mult adevăr v-a ieşit pe gură.
Prea e un băiat de treabă. Şi poate de aceea, unii îi
amână logodna cu Ioana, făcându-l să aştepte. Păcat!
Numai băieţilor buni li se pot întâmpla astfel de neplă-
ceri. (Pauză): Nu-i strică să mai aştepte!

CĂLĂTORUL (revoltat): Să nu exagerăm! Băiatul nu
poate aştepta la nesfârşit. Să i se dea fata! Să i se
creeze condiţii!

CĂLĂTOAREA: Adică, oportunităţi ca să iasă din
fierberea asta a lui. 

CĂLĂTORUL: Adică, se cuvine până la un punct. Să
se aşeze şi el ca omu’ la casa lui. Să nu ne pomenim
într-o zi cu el pe cap şi întrebaţi ce avem de gând. 

CĂLĂTOAREA (ironic): Cum, adică? La câte preten-
ţii are, n-ar vrea să-i dăm poiata cu găini, excluzând
cuşca lui Nerone? 

CĂLĂTORUL: A cui?
CĂLĂTOAREA: A lui Nerone, câinele. De păzeşte

curtea la toţi şi cu tot ce-i în ea. 
CĂLĂTORUL: Nu ştiu dacă se putea reuşi separa-

rea celor două încăperi. Poiata şi cuşca sunt legate
între ele printr-un coridor ascuns. Pe acolo intră ăsta...

CĂLĂTOAREA: Nerone!
CĂLĂTORUL: Da, intră Nerone şi fură ouăle de la

găini, fără să dea cuiva de bănuit. Se presupune că vine
dihorul şi uşurează găinile de ouă. Până unde s-a ajuns!

CĂLĂTOAREA: Eu ştiu că dihorul se dă la găini şi
le strânge de gâtiţă. 

CĂLĂTORUL: S-ar fi dat el, dar stă cocoşul în
preajmă şi-i strică planul. Aşa că, din modestie, se mul-
ţumeşte numai cu ouăle. 

CĂLĂTOAREA: Cine, dihorul? Păi spuneaţi că vina
o are câinele. 

CĂLĂTORUL: Păi şi o are, fără să fie dovedită.
Mereu, nu ştiu cum se face, cădea bănuiala pe dihor.
Devenise un obicei şi toţi vedeau la fel.

CĂLĂTOAREA: Şi stăpânii casei, gospodarii!... Ce
ziceau?

CĂLĂTORUL: Câte aveau pe cap, bieţii oameni! Mai
găseau timp să aleagă neghina de secară? Mergea
totul de-a valma. 

CĂLĂTOAREA: Păi şi ouăle? 
CĂLĂTORUL: Care ouăle?
CĂLĂTOAREA: Ouăle de la găini!
CĂLĂTORUL: Ouăle! N-a auziţi, a intrat în obicei,

chipurile, că sunt furate de dihor. 
CĂLĂTOAREA: Furate, furate! Treacă-meargă! Da’

să te laşi prăduit în văzul lumii, e prea de tot!
CĂLĂTORUL: Preferau să cumpere ouă din târg,

decât să se ocupe de cuşcă şi poiată. Până a venit
Tre stian şi a cerut poiata drept despăgubire pentru că
plozii din cartier i-au spart oglinda retrovizoare de la ma-
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şină. Atunci s-a aflat ce şi cum. 

CĂLĂTOAREA: Da’ până la urmă, chestia cu Ioana
a dus la vreun rezultat? 

CĂLĂTORUL: A, numai vorbă a fost! Cum sunt tine-
rii când vor ei. S-au lepădat unul de altul. Trestian s-a
lepădat de Ioana, iar Ioana, ce să facă, s-a lepădat şi
ea de el şi a plecat în Italia. O duce bine, lucrează la un
patron. Se spune c-ar fi şi gravidă, ceea ce i-a dat bătăi
de cap lui Trestian. Dar ea, nici gând să vină acasă. 

CĂLĂTOAREA: Da’ Trestian ăsta! Că zdravăn se
ţinea şi băiat bun părea să fie... Ce s-a ales din el?

CĂLĂTORUL: E bucuros tare că a fost despăgubit
cu poiata pentru găini. A mai umblat şi prin instanţă ca
să-i revină pe drept. Dar a obţinut ce a vrut. Azi, are o
fermă de păsări, cum nu s-a mai văzut. Şi ouă berechet,
de le vinde prin toate pieţele. A învăţat şi lecţia. Cuşca
de la câine a pus-o cât mai departe de locul de ouat al
găinilor. S-au vindecat de stres găinile şi el e fericit că
treaba îi merge din plin. 

CĂLĂTOAREA: Dacă ăstuia îi merge totul şnur,
după cum ziceţi, sunt convinsă că la mijloc e o femeie.
Ce nu face o femeie când vrea!

CĂLĂTORUL: Să nu ne grăbim cu afirmaţiile!
Doamnă, de când cu impoliteţea Controlorului, am con-
versat într-o veselie! Am auzit şi altele. Iubirea inspiră.

CĂLĂTOAREA: După cum s-auzit! Din păcate, nu
pe toţi îi inspiră.

CĂLĂTORUL: Mă rog! Dar ca să revin. Am schimbat
între noi texte şi ne-am simţit bine. Intrăm în atenţia lui
Bambushuk. Măcar pentru decenţă!

CĂLĂTOAREA: Eh, asta-i bună! La ce mă aşteptam
eu, şi ce mi se spune? Cine-i Bambushuk?

CĂLĂTORUL: Nu se poate! N-aţi auzit până acum?
Din câte ştiu, Bambushuk este o firmă de publicitate
care promovează texte pentru clipuri publicitare. Textele
noastre s-ar preta pentru vizualizări... Ar umple spaţiile
de emisie cu vârf şi îndesat.

CĂLĂTOAREA: Domnu! Domnu! Vă spun aşa ca să
fiu în ton cu Controlorul. Am impresia că acest
Bam bus huk vă stă în gât. Îi găsiţi anumite înţelesuri,
când bietul Bambushuk funcţionează bine, indiferent de
părerile noastre.

CĂLĂTORUL: Îmi cer scuze! Dar la noi în Ababnuz,
acest nume este afişat pe toate zidurile. Şi-mi închipui
c-ar putea fi o Agenţie sau o Asociaţie care să stimuleze
imaginarul. Spre a nu fi singuri cetăţenii şi a nu se plic-
tisi.

CĂLĂTOAREA: Depinde de cartier. Şi eu sunt din
Ababnuz. Locuiesc într-o parte a aşezării, cu aspect de
urbe, unde pentru stimularea imaginarului cetăţenilor se
folosesc alte procedee. Lumea merge la teatru, la un
piano bar, se evită stridenţele, se cultivă decenţa.

VOCEA (tinerei din compartimentul alăturat, vorbind
la telefon): Nu m-am simţit bine aseară. Înţelege şi tu
motivul pentru care n-am venit la întâlnire. O îmbună-
tăţire a stării s-a produs când a venit la noi colegul de
clasă al fratelui meu. Cum, care? Lasă că-l ştii... Prea îl
lauzi pe Relu pentru că te ajută la matematici. Şi cam
des o faci. S-ar putea să mă îndrăgostesc de el. Ia vezi!

CĂLĂTORUL: Uite că iar a început!

CĂLĂTOAREA: Las-o în pace, îi trece! Continuă!
CĂLĂTORUL: Câtă nepoliteţe la acest Controlor!

Dar şi ce sonorităţi ne aduc vocile tinere! Cine ştie ce
tăinuiesc ele şi noi le trecem cu vederea!

CĂLĂTOAREA: Fă-te că nu le auzi! Continuă!
CĂLĂTORUL: Continui! Iată de unde ne vin belele

şi noi nu ştiam! Doamnă, m-aţi convins! Am să mă pre-
fac de parcă aş fi pe o scenă. Sec, fără să pun totul la
inimă. Abia aştept să vă însoţesc la un spectacol de tea-
tru. Numai comedie să fie! Mi-ar surâde şi-un cabaret.
„Don’t Tell Father” tăvăleşte lumea pe jos de râs.

CĂLĂTOAREA: Să ştiţi că sunt impresionată de
această bruscă luare de atitudine. M-aşteptam la altă
reacţie, mai ales că locuiţi în cartierul în care locuiţi. Mă
voi strădui să vă împlinesc visul. O meritaţi! Numai tre-
nul s-ajungă fără nicio dificultate la destinaţie. Şi te rog!
Nu mai aduce vorba de Bambushuk.

CONTROLORUL (din uşa compartimentului): Aici
s-au văzut legitimaţiile de călătorie! Aveţi vreun reproş
de făcut? Bambushuk vă stă la dispoziţie. (Luând aer
în piept, se retrage închizând uşa).

CĂLĂTOAREA (către uşă): Auzi, Melitone! Faptul că
te împăunezi, nu te salvează cu nimic în ochii noştri.
Dimpotrivă, eşti predispus la erori! Te-nconjuri de amă-
geli şi trăieşti ca într-un cuib de hăitaşi. Te placi, te com-
placi, dar din tine nu poţi ieşi. Se vede asta. Şi
îndrăzneşti s-apari în faţa unor cetăţeni oneşti. Ca mine,
ca domnu’... Ne verifici legitimaţiile de călătorie. Şi ce
dacă?! Îţi este îngăduit! Da’ să ne atenţionezi asupra a
ceea ce avem de făcut, e prea de tot. Adică, vezi
Doamne! Găuriţi-vă capul, risipiţi-vă minţile! Are cine să
vă poarte de grijă. Şi pe deasupra, mai asculţi şi pe la
uşă, Melitone! (Observând o mişcare la uşă.) Poftim,
poftim! Mai doriţi ceva! Intraţi şi vedeţi! Noi aici am
rămas. Aici, şi ne urmăm călătoria.

CĂLĂTORUL: Doamnă! Doamnă! Sunteţi o revela-
ţie! Îmi daţi voie să vă numesc... să vă numesc Femeia
unei dimineţi de cristal?

CĂLĂTOAREA: Cum adică? Da’ ce zic eu? Cu
aceste vorbe aţi dovedit calităţi deosebite. Deocamdată
sunteţi un biruitor în câmp lingvistic. Până mă gândesc
la un răspuns adecvat, fiţi atent la uşă să nu ne facă
ăsta ceva.

CĂLĂTORUL: Da, da! Mă uit la uşă. (Spre uşă): Mă,
să nu încerci o altă manevră cu noi! Ulciorul nu merge
de multe ori la fântână.

CĂLĂTOAREA: Aţi fi bun şi de Controlor şi de Gar-
dian. Vorbele vă recomandă. Acesta mi-ar fi răspunsul.

CĂLĂTORUL: Ce nu face un bărbat când în joc e
viaţa unei femei. Este că am nimerit-o?

CĂLĂTOAREA: Mda! Răspunsul ideal, căci mi-aţi
cerut ceva, ar fi să chibzuim împreună asupra a ceea
ce avem de făcut. Fără nicio intervenţie din afară.

CĂLĂTORUL: Chiar şi fără Bambushuk?
CĂLĂTOAREA: Fără! Văd că vă repetaţi mereu. Ce

aveţi cu Bambushuk?
CĂLĂTORUL: Mă scuzaţi! Da’ uite îmi stă pe limbă

şi-mi vine să-l rostesc întruna. Ehe! Vă spun ce nu ştiţi
încă! Şi cred că multe nu ştiţi. 

CĂLĂTOAREA: Nu vă grăbiţi cu afirmaţiile că până
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la urmă se pot arăta nişte jigniri! Şi vă atenţionez! Vorbiţi
cu o Doamnă! Chiar dacă ăsta cu biletele, mă rog, a
uitat să mi se adreseze cuviincios.

CĂLĂTORUL: Liniştiţi-vă, Doamnă! Eu nu sunt ca
el. Eu în modestia mea, doream să spun că mai este... 

CĂLĂTOAREA: Fără nume, dacă se poate. Ştiu la
ce vă referiţi.

CĂLĂTORUL (înghiţind în sec): ...Mai este Agenţie
de voiaj acest Bambushuk.

CĂLĂTOAREA: Da’, vă rog, să încetaţi! Pentru nu-
mele lui Dumnezeu! Acest Bambushuk îmi irită nervii.

CĂLĂTORUL (în şoaptă): Şi organizează excursii
pentru străinătate. Am putea merge şi noi.

CĂLĂTOAREA (agitându-se): Eh, fir-ar să fie! Poto-
liţi-vă odată! (Calmă): Chiar şi în Italia?

CĂLĂTORUL: Chiar!
CĂLĂTOAREA: Şi atunci se schimbă situaţia. Ge-

nova, Florenţa, Roma, Neapole... Ar fi ceva!
CĂLĂTORUL: Vedeţi că până la urmă dreptate îmi

daţi şi treceţi de partea mea!
CĂLĂTOAREA: Ce să fac, singurica de mine! Mă

mai aliniez şi eu într-un fel şi trec, recunosc, dacă res-
pectiva persoana îmi îngăduie... Că pretenţii am! Am,
de ce să nu zic! Am şi presupun că mulţumiţi vom fi îm-
preună.

VOCEA CONTROLORULUI: Trenul intră în staţie!
Atenţie la coborâre! Atenţie la coborâre!

CĂLĂTORUL (emoţionat): Doamnă! Doamnă! Sun-
teţi o revelaţie! Nu mi s-a întâmplat până acum. Îmi vine
să vă strâng în braţe şi să nu vă mai dau drumul!

CĂLĂTOAREA: Domnu, fiţi atent! Şi mie îmi poate
veni ceva, dar mă abţin. Ştiţi că nici mie nu mi s-a în-
tâmplat? Mai spuneţi, vă rog, o dată! Cine sunt?

CĂLĂTORUL: Femeia unei dimineţi de cristal!

CĂLĂTOAREA: Aşa mai merge! Se vede că sunteţi
un adevărat bărbat. Dar ceva îmi pare că vă reţine!
(Iese din compartiment.)

CĂLĂTORUL (urmând-o): Aveţi dreptate! Ceva mă
reţine, un amănunt lipsit de importanţă. De unde v-aţi
dat seama?

CĂLĂTOAREA: După felul cum vă mişcaţi. Că după
vorbe, se vede că o nimeriţi.

CĂLĂTORUL: Serios? Neîndemânaticul din mine!
(Se dă în spatele Călătoarei, invitând-o să coboare):
Poftiţi! După dumneavoastră!

CĂLĂTOAREA: Mulţumesc! Dar nu-i suficient. Ar
trebui să coborâţi primul şi să-mi daţi mâna. Şi nu mai
fiţi aşa de stângaci!

CĂLĂTORUL (se conformează): Cineva trebuie să
contribuie la eliberarea bărbatului de stângăciile sale.
Doamne, ce noroc! Şi ziua e abia la început. Câte, oare,
vor încă să m-aştepte!

CĂLĂTOAREA: Nu, nu! Să nu ne facem iluzii! Sunt
şi eu pe aici, pe aproape!

VOCEA (tinerei din compartimentul alăturat, vorbind
la telefon): Cu Relu a fost la fel cum a fost cu tine. Dra-
goste la prima vedere. Ce să-ţi fac? Prea mulţi prieteni
ai şi eu am de unde alege. Dar să ştii! Nu scapi aşa uşor
de mine.

CĂLĂTOAREA: Aţi mai spus ceva? 
CĂLĂTORUL: Nu eu... Tânăra de la telefon.
CĂLĂTOAREA: Las-o în pace! Să vorbească ea de

una singură. Ar trebui să fii mai politicos. Şi să nu asculţi
tot ce se aude. (Îi arată bagajul.)

CĂLĂTORUL: Da, da! Se putea? (Amândoi ies în
grabă.) Prefer să mă prefac decât să mă consum din
orice. Ţin la convenţie!
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nuMeLe

Cum ziua şi noaptea legate sunt
de cărarea Soarelui, 
tot astfel şi urmele pe cale
de numele înscris în ţărâna de sus.

Şi dacă vorbele îţi cad străine,
cum carnea mâncată de vultur şi câine,
tu strânge-te în cuvintele
risipite ca oasele pe vârful muntelui.

Nu poţi să mai adaugi decât numele
tatălui ce fiu îi eşti;
în rest, o mână de seminţe lăsate-n pământ
pentru anul ce vine.

LuPta Cu LeuL

Dincolo de zidurile Babilonului
se întinde ţinutul Leului.

În interiorul zidurilor,
Împăratul visează uriaşul Copac –
el nu are nimic comun
nici cu cei din interiorul zidurilor,
nici cu cei din ţinutul Leului.
Numai tiparul din mintea Împăratului.
Cei din grădinile Semiramidei
îi păstrează forma 
fie şi-ntr-o mlădiţă 
până la sfârşitul lumii.

Copacii cad
ca şi cum ar fi retezaţi de dinţii castorilor,
ce se ascut pe măsură ce se înfig în fibra lemnului,
şi Leul rămâne dezgolit sub ochii Împăratului:

Dumitru Velea

XERXES LA HELLESPONT / 
XERXES À HELLESPONT

Le noM

Comme le jour et la nuit sont reliés
par le sentier du Soleil,
tout aussi les traces sur le chemin
d’un nom inscrit dans la terre d’en haut

Et si les paroles te paraissent  étrangères 
comme la viande mangée par l’aigle et le chien,
mets-toi  dans les mots
éparpillés comme les os au sommet de la montagne.

Tu ne peux pas rajouter que le nom
du père dont tu es le fils;
du reste, une poignée de graines laissées en terre
pour l’année qui vient.

La Lutte aVeC Le Lion

Au-delà des murs de Babylone
s’étend le pays du Lion.

À l’intérieur des murs,
L’empereur rêve l’Arbre géant – 
il n’a rien en commun avec ceux de l’intérieur des
murs,
ni avec ceux du pays du Lion.
Que le modèle dans la tête de L’Empereur
Ceux des jardins de Sémiramide
Lui gardent la forme
même dans une brindille
jusqu’à la fin du monde.

Les arbres tombent
comme s’ils étaient sciés par les dents des castors,
qui s’aiguisent au fur et à mesure qu’ils s’enfoncent
dans la fibre du bois
et le Lion reste dénudé sous les yeux de l’Empereur:
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cu Soarele strâns între colţii gurii
şi Luna înfăşurată în vârful cozii.

„– Astfel să fie reprezentat pe tăbliţe de lut,
ca toţi supuşii mei să înţeleagă –
fie până la sfârşitul lumii –
pentru ce m-am luptat cu fiara!”

Leul nu ştia nimic despre ce i se pregăteşte,
nici despre tăbliţele de lut,
despre desenul şi semnele de citit,
deşi i s-au dat lui în stăpânire,
să le poarte cât mai departe de ziduri,
pe cărări, până unde pământul 
se învecinează cu marea.

Nici unul, nici altul nu vor apuca ziua
când mâna săpătorului prin pământ şi nisipuri
va scoate o tăbliţă şi cu mare grijă
îi va curăţi semnele cu firava
mătură de păr. Şterge ceea ce zilele şi nopţile au pus
şi adaugă ceea ce ziua dintâi a pierdut.

Daniel spune că l-a văzut pe Nabucodonosor
plimbându-se printre zidurile Babilonului,
cu gheare crescute la capătul degetelor
la mâini şi picioare,
chiar zburând peste ţinutul Leului,
acoperit cu pene de Vultur.

Dar nimeni nu ştie când Vulturul 
s-a preschimbat în Leu
şi Leul în Om. Semnele de pe drumul de jos
şi drumul de sus sunt întoarse
ca în oglindă. Câtă curgere în jos
pentru o singură clipă de trezire din vis!

– Cărbunele aprins pe limba fiarei
o face să vorbească
prin gura mea
cu cuvinte de foc!

XerXes La susa 

– Din zori până în seară,
zidurile se lasă-n pământ,
cu întărituri de piatră cu tot, 
şi oasele cresc, se ridică, 
sporesc în osuare;

din seară până în zori, 
zidurile se ridică în soare
cu urmele şi numele meu pe ele,
şi oasele se lasă-n pământ,
liniştite sub ele.

avec le Soleil serré aux commissures de la bouche
et la Lune enroulée autour de sa queue.

«– Qu’il soit ainsi représenté sur des tablettes d’argile,
Que tous mes ouailles   comprennent
soit  jusqu’à la fin du monde –
pourquoi je me suis battu avec la bête!»

le Lion ne savait rien de ce qu’on lui préparait,
ni des tablettes d’argile,
du dessin et des signes à lire
bien qu’on lui ait donné?    
de les porter le plus loin possible des murs,
sur des sentiers jusqu’où la terre
se marie avec la mer.

Ni l’un, ni l’autre ne connaîtrons pas  le jour 
quand la main du fossoyeur dans la terre et les sables
sortira une tablette et avec un grand soin
lui nettoiera les signes avec un frêle 
balai à poils. Il efface ce que les jours et les nuits ont
déposé
et rajoute ce que le premier jour a perdu.

Daniel dit qu’il a vu Nabucodonosor
se promenant parmi les murs de Babylone
avec des griffes sorties au bout des doigts
aux mains et aux pieds, 
même volant par-dessus le pays du Lion,
couvert avec des plumes d’Aigle.

Mais personne ne sait quand l’Aigle
s’est  transformé en Lion
et le Lion en Homme. Les signes du chemin d’en bas
et du chemin d’en haut sont renversés
comme dans un miroir. Combien d’écoulements vers
le bas
pour un seul instant d’éveil dans le rêve!

– Le charbon brûlant sur la langue de la bête
l’a fait parler
à travers ma bouche
avec des paroles de feu!

XerXes La susa

– Du matin jusqu’au soir,
les murs entrent en terre,
avec des renforts de pierre,                                           
et les os poussent, se lèvent,
augmentent dans des ossuaires;

du crépuscule jusqu’au matin,
les murs se lèvent vers le soleil
avec les traces et mon nom dessus,
et les os descendent dans la terre
tranquilles en-dessous.
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sonorități paralelesonorități paralele
LuMina şi VorbeLe

Dinspre zidurile Persepolisului şi Susei
vine lumina răsfrântă
după stingerea ei la amurg.

Tu desluşeşte pe tăbliţa de aur
semnele şi mâna ce le-a făcut,
ascultă răsufletul scribului
şi-alege vorbele cu care Soarele
să se întoarcă în zori.

Lumina puţină din ele
s-ajute marea lumină
prin întunericul strâns
sub cerul plin de stele!

Spre zidurile Persepolisului şi Susei
vine lumina,
fie şi sub valul cel gros de pământ, 
le încălzeşte cu gura.

aseMeni CăMiLei

Să împrejmuieşti cetatea cu şerpi – 
şi caii să-i mănânce!

Să trimiţi călăreţi în apărare –
şi caii să fugă înapoi de mirosul cămilelor!

Să te bizui pe zidul înconjurat de leu – 
şi, după paisprezece zile, să-l urce un pers,
pe unde casca străjerului s-a rostogolit 
în prăpastie!

Să te încrezi în oracole,
fără să pui a doua întrebare – 
ajungi cu zilele aninate 
de limba copilului mut,
ce-ncepe să vorbească
abia când spada ţi se îndreaptă spre inimă!

Fără să ştii, îngenunchezi,
ca să ţi se pună povara!

desPre VisuL Lui CYrus

Din vis în vis trece cel cu aripi pe umeri:
cu una acoperă răsăritul,
cu cealaltă descoperă apusul,
în fâlfâitul lor acoperă şi descoperă
pe rând răsăritul şi apusul,
adumbreşte şi luminează –

La LuMiere et Les ParoLes

Des murs de Persépolis et Susa
Arrive la lumière reflétée
Après son extinction au crépuscule.

Tu déchiffres la tablette d’or
les signes et la main qui les a faits,
écoute l’âme du scribe
et choisis les paroles avec lesquelles le Soleil
revient à l’aube.

Leur peu de lumière
aide la grande lumière
dans l’obscurité amassée
sous le ciel plein d’étoiles.

Sous les murs de Persépolis et Susa
la lumière arrive,
même sous la vague épaisse de terre,
elle les réchauffe avec la bouche.

teL un CHaMeau

Que tu entoures la cité avec des serpents –
et que les chevaux les mangent!

Que tu envoies des chevaliers en défense –
et que les chevaux courent derrière l’odeur des cha-
meaux!

Que tu comptes sur le mur cerné par le lion –
et après quatorze jours, qu’il soit érigé par un Perse,
à l’endroit où le casque du gardien a dégringolé
dans le précipice!

Que tu aies confiance dans les oracles,
sans poser la deuxième question –
tu arrives avec les jours pendus 
à la langue de l’enfant muet,
qui ne commence à parler
qu’à l’instant où l’épée se dirige vers le cœur!

Sans savoir, agenouille-toi,
qu’on te mette le faix!

sur Le rÊVe de CYrus

De rêve en rêve passe celui qui a des ailes sur les
épaules:
l’une couvre l’aube, 
avec l’autre il dévoile le crépuscule,
dans leur battement, il couvre et dévoile
tour à tour l’,aube et le crépuscule,
ombrage et éclaire 

finalement s’est couvert de plumes jusqu’à l’épaule –
et bat des ailes!
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să fii sigur că îţi va ajunge capul
într-un burduf plin de sânge;
făptura jumătate om, jumătate pasăre
va alege un altul să-i apară în vis,
să-i fâlfâie pe dinaintea ochilor,
lumină în umbră.

La început eşti om;
la sfârşit, pasăre.
Acum, priveşte:
capul ţi se îneacă în sânge
şi mâna în loc de degete are pene,
până la umăr s-a umplut de pene – şi fâlfâie!

şi niCi MăCar nu ştii

Cine vede Fecioara cu cei doi câini,
cum se strecoară pe sub zidurile cetăţii,
poate să descifreze inscripţiile de pe ele
oricât de lăsate ar fi în pământ.

Fecioara trece printre coloane cu câinii:
cel din dreapta primeşte îmbucătura de pâine
şi cel din stânga se gudură pentru carnea,
ce alunecă de pe oasele omului.

Albe rămân oasele pe pietrele muntelui, 
ca literele unui nume tăiate în piatra din zid.
Din lumină, cu capul plecat, tu le citeşti,
şi nici măcar nu ştii, la a câta citire ai ajuns.

ÎntâMPLări

Pe Calea Regală, 
Bigtan se opri la cişmea să bea apă –
cupa de aur i se lipi de mână,
iar mâna i se desprinse de trup 
şi căzu cu cupa la un loc.

După veacuri, mulţimi de mâini
i-au crescut din umăr
şi s-au lipit de cupa de aur.

Pe Calea Regală, 
ajuns la urechea podului, 
Teres se uşură în apa limpede a râului – 
partea scârbavnică i se desprinse de trup
şi căzu cu murdăria la un loc.

După veacuri, mulţimi de părţi scârbavnice
i s-au prins 
din cap până-la picioare.

sois sûr que ta tête finira
dans un soufflet plein de sang;
la créature mi-homme, mi-oiseau
choisira un autre qui lui apparaîtra dans le rêve,
et lui battra des ailes devant les yeux,
lumière dans l’ombre.                                               

Au début, tu es homme;
à la fin, oiseau.
Maintenant, regarde:
ta tête se noie dans le sang
et la main a des plumes à la place des doigts.

sans MÊMe Le saVoir

Qui voit la Vierge avec les deux chiens,
qui se faufilent sous les murs de la cité,
peut déchiffrer leurs inscriptions 
même enfoncées dans la terre.

La  Vierge passe parmi les colonnes avec les chiens:
celui de droite reçoit le morceau de pain
et celui de gauche rampe pour la viande,
qui glisse des os de l’homme.

Les os restent blancs sur les pierres de la montagne,
comme les lettres d’un nom gravé dans la pierre du
mur
dans la lumière, avec la tête penchée, tu les lis,
et tu ne sais même pas t’en as lues combien.

des faits

Sur la Voie Royale
Bigtan s’arrêta à la fontaine boire de l’eau –
la coupe d’or se colla à sa main,
et la main s’est détachée du corps
et tomba en même temps que la coupe.

Après des millénaires, des tas de mains
lui ont poussé de l’épaule
et se sont collées à la coupe d’or.

Sur la Voie Royale
arrivé au bout du pont,
Teres se soulagea dans l’eau claire de la rivière –
La partie répugnante s’est détachée du corps
et tomba avec la saleté en même temps.

Après des millénaires, des multitudes de parties ré-
pugnantes
se sont attachées
de la tête aux pieds.

Traductrice: Angela Nache Mamier (France)



meridiane

209SAECULUM 5-6/2019PR
O

Muze

Frumoase. Dar plictisite.
Arătaţi plictisite. Gândurile voastre
Nu-s dezvăluite de voi
Nici prin penelul pictorilor,
Poate că ochii v-au omis,
Concentraţi pe compoziții mai largi.

Morgana, Medeea, Madonna,
Medusa și altele, privind la pereţi,
Sau tolănite, jucăuşe pe podea.
Hainele, robele cusute-n vopsea,
O viziune mai aleasă ca-n realitate:
Bogăţii captate, poveşti brodate
Atâtea detalii n-ar fi văzute
Când valuri de falduri
Se mișcă constant.

Piele opalescentă, palidă,
Moale și rotunjită ca de copil,

Julie Anne Gilligan
(Marea Britanie)

Contrast considerat bun
Când în sfârșit aţi modelat,

Deși gata să vă mişcaţi
Dincolo de cadru.

Buzele voastre roșii pline sunt ușor curbate,
Gata să accepte sau să respingă un sărut
Sau, la fel, o replică ascuțită.
Dar gloria voastră e-n părul vostru,
O cascadă ce susură, revărsat
Și fluid ca atingerea pictorilor,
Și la fel de îndrăzneț că unele fete
Îl leagă-ntr-o broboadă sau într-o glugă
Ca să-l ascundă și să-i încadreze fața.

Aţi locuit în lumea aleasă?
Arta de a fi frumoasă.
Aţi fost muzeele lor, inspirând viața,
Sau aţi fost folosite ca orice alt instrument?
Un cuţit de paletă, lipindu-vă pentru totdeauna
Pe pereții studenților și a screensaver-elor
Și pe cărțile album de pe măsuţe
Care stau tolănite ca şi voi, pozând
Dar nedeschise. Secrete.

E greu de spus când arătaţi atât de plictisite.
Da, la fel ca pe scenă, dar sunteți stelele,
Sunteți în control, fără voi pânza
Ar fi goală; artistul este interpretul vostru,
Un catalizator spre nemurire în care rolurile voastre,
Oricum plasate, vor rămâne eterne.

© 2011 Julie Anne Gilligan

de uLtiMă oră

Ținându-mi respirația
Așteptând inspirație
Cuvintele curg singure

© 2015 Julie Anne Gilligan

Scriitoare, cu un masterat în creative writing, din titlurile
căreia spicuim: Observations on the Nature of the Rose¸ No
Last Line, The Church on the Hill, Classified Ad: Runner Wan-
ted, Queen Bee şi Fruit of the Vine, Curative, I, Insomniac,
Monkey Business (volum de debut, primit cu aclamaţii)
Muses, Shutters in Perspective (poem ekphrastic pentru
Essex Poetry Festival virtual exhibition) etc. A scris My Favou-
rite Things, articol de fond pentru revista Parkinson’s UK
2009, Threedom Thoughts (2009) în „The Bubbling Spring”.

A fost finalistă la prestigioasa Locked Horn Press chap-
book competition 2018. Patru poezii i-au fost recent incluse
în „Writing the Garden”, antologie publicată de The Gibberd
Garden Trust 2018.
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PLină zi

Aproape de solstițiu
O zi nu mai lungă ca oricare alta
Lumina este doar absența întunericului
Orice spus sau făcut de Dumnezeu sau de Einstein.

Pământul se înclină ca Don Quijote
La sursa vântului solar;
Luna în așteptare are fața roșie,
Împlinită la lauda recoltei.

Poli aparte, yin în yang
Cumpănie pentru schimbare,
Una cu cealaltă, vara
Se petrece către iarnă.

© 2015 Julie Anne Gilligan

PoruMbei de Pădure

Porumbei de pădure, frumoşi, dar enervanţi
Cu nesfârșitele lor „serveşte două ceaiuri Betty”
Și cu bătăile lor aspre de aripi
În încercarea lor de a face tot mai mulți porumbei de
pădure
Ca și cum lumea ar avea nevoie de mai mulți prădă-
tori aroganți 
Tot ce fac este să mănânce, să se reproducă și să
lase guano
Îngrăşându-se pe roadele muncii noastre
Aproape că ar fi umani, aproape.

© 2015 Julie Anne Gilligan

Prea tânăr Ca să fii bătrân

Drumul e lung

Când eşti tânăr și iute, ferm, mergi într-un ritm rapid
Prin cursa prin viață. Ești pelerin, de pe o poziție, fără
gânduri
de-o nuntă sau să susţii o cauză care-i cauză în sine

Drumul e lung

Când te gândești că la peste patruzeci de ani eşti
peste deal și starea
lumii este vina bătrânilor, vei face planuri
pentru îngrijitori și pentru asistenți medicali – nu uitaţi,
vom fi loviți
și blestemaţi, în schimbul anilor de îngrijire și de ban-
dajare

a genunchilor și a grijilor voastre când lacrimile se
şterg  

Drumul e lung

Într-o zi îți vei aminti când e rândul tău să plângi
este atât de greu să vi se spună: „Ai devenit prea bă-
trân”
Prea bătrân ca să fi tânăr, dar mult prea tânăr ca să fi
bătrân

Drumul e încă lung.
© 2015 Julie Anne Gilligan

Viaţa aşa CuM o ştiM

Ușor de spus, dar:
Greu ca rumegușul împletit
Greu ca pisicile în turmă
Greu ca şi cum ai călca un sac cu dihori

Greu ca tortul de tricotat
Greu ca liliecii de antrenament
Greu ca puricii clasificaţi pe merit

Greu ca şi cum ai sculpta pete de rugină
Greu ca şi cum ai ţese șobolani 
Greu ca şi cum ai atinge planete îndepărtate

Ușor ca şi cum ai prinde lovituri de trăsnet
Ușor ca şi cum ai strânge pânze de păianjen
Ușor ca un clișeu care cade de pe-o scară

Ușor ca şi cum ai învăța un cal să danseze
Ușor ca şi cum ai îngheța de moarte-n timpul verii
Ușor ca şi cum te-ai îneacă în lacrimile mamei

Ușor ca şi cum ai număra stelele din ceruri
Ușor ca şi cum ai mătura nisipul de pe-o plajă 
Ușor ca şi cum ai găsi sensul vieții
Dar mult mai greu de împlinit.

© 2016 Julie Anne Gilligan 

Traducere şi prezentare de Mariana Zavati Gardner
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Traseul literar al criticului şi eseistului Ana Dobre s-a
amplificat recent – cu o acută robusteţe estetică – prin
abordarea abruptă a genului epic. Faptul este marcat şi
prin reconfigurarea numelui: Ana Dobre devine Ana
Dobre-Pelin, asociindu-se numele de familie al părinţi-
lor. Sub noul apelativ, tipăreşte la Editura Bibliotheca,
din Târgovişte, în 2018, volumul de proză scurtă Eu şi
Celălalt.

Deja este o tradiţie ca, în literatura autohtonă, critici
şi istorici literari, memorialişti sau eseişti, să abordeze
şi alte genuri, în afara celui în care s-au exersat şi au
performat. Câteva exemple „clasice”: G. Călinescu
(Enigma Otiliei, Bietul Ioanide, Scrinul negru), G. Ibrăi-
leanu (Adela), E. Lovinescu (Mite, Bălăuca), Octav Şu-
luţiu (Ambigen), I. Negoiţescu (Straja dragonilor). Dar
şi autori mai „recenţi”: Radu Albala (Desculţe), Silviu An-
gelescu (Calpuzanii), Matei Călinescu (Viaţa şi opiniile
lui Zacharias Richter), Livius Ciocârlie (Un Burgtheater
provincial, Clopotul scufundat), Valeriu Cristea (După-
amiaza de sâmbătă, Bagaje pentru paradis),
Ov.  S.  Crohmălniceanu (Istorii paralele), Paul Geor-
gescu (Solstiţiu tulburat), Marian Popa (Podul aerian),
Al. Piru (Cearta), Mihai Zamfir (Poveste de iarnă).

Parcă pentru a-şi justifica aparenta mişcare centri-
fugă din nucleul originar literar, celor nouă proze le sunt
ataşate de către autoare patru interviuri. Sensul subte-
ran al acestei operaţiuni este, desigur, justificarea titlului
cărţii: Eu şi Celălalt. La întâia ochire, s-ar deduce că
este vorba despre dihotomia critic-prozator, ca legiti-
mare a ineditului demers scriitoricesc. Parcurgerea tex-
telor însă conduce la ideea că titlul opului nu e fără
legătură şi cu filosofia lui Emmanuel Lévinas. Mai exact,
cu etica fenomenologică a francezului de origine litua-
niană, focalizată pe figura Celuilalt: adică a alterităţii.
Povestirile Anei Dobre-Pelin – coerente ca viziune, fer-
voare a investigaţiei analitice şi nerv speculativ – sunt
centrate pe un asemenea concept, pe o atare conştiinţă
a prezenţei, a reflexelor comportamentale şi cognitive
ale Celuilalt.

Povestirea cu care se deschide volumul, Aşteptările
lui Candid Toma, poate fi considerată o subtilă prefaţă

„teoretică” a celorlalte,fără a-şi vicia statutul narativ. Per-
sonajul, captiv în clivajul vremii, isprăveşte o nuvelă. Un
demon al interogaţiei, o ispită a îndoielii, o dorinţă de
testare a propriei opinii însă îi tulbură conştiinţa: cum a
izbutit această performanţă? Cine a scris povestirea?
El? Altcineva? Cine i-a dictat-o? Istorisirea era doar a
lui? Dacă nu, a cui? Situaţie în care Candid Toma tră-
ieşte „un sentiment ciudat de dedublare”. Şi – de ce nu?
– unul de alienare, în pofida euforiei pricinuite de creaţia
propriu-zisă. Soluţia – pentru a se elibera de „fantoma
poveştii” – este găsită prin consultarea unor terţi. A Ce-
lorlalţi.

Să mai observăm că personajul se numeşte Candid.
Ca adjectiv, dicţionarele îl echivalează cu onest, corect,
moral, pur. Ca nume propriu, gândul trimite la castelanul
de la Ferney, Voltaire, filosoful şi scriitorul care l-a ne-
murit ca erou literar în Candide ou l’Optimisme, acum
vreo două veacuri şi jumătate. Acel personaj care,
dintr-un inocent optimist, sfârşeşte sceptic prin cultiva-
rea propriei grădini, ideea fiind că lumea aceasta este,
totuşi, cea mai bună dintre lumile posibile. Candid sim-
bolizează teritoriul liber al creaţiei, al iniţiativei, al con-
lucrării fericite a utilului cu plăcutul, personificând
rigoarea intelectuală. 

Aşadar, Candid Toma solicită părerea Celorlalţi în
privinţa propriului „copil”: textul comis. Vor deveni ace-
ştia participanţi la „banchetul” personal? (Iată-l şi pe
Platon, cu al său Banchetul, acea carte a libertăţii mo-
rale până la smerenie!). Pe un Inocenţiu (nume predes-
tinat!) nu se poate conta: este „neştiutor în ale
literaturii”. Or, se cunoaşte că „nu toţi cititorii sunt critici
literari” veritabili. Alt lector se dovedeşte mai inspirat.
Acesta întrezăreşte în nuvelă câteva trăsături: text, sub-
text şi supratext. Mai mult, observă că proza „se îmbo-
găţeşte din experienţele” autorului, unde – fireşte – se
regăsesc şi probele altora. De aici, observaţia că scrii-
torul a dat un sens general întâmplărilor narate, ridi-
cându-le astfel la statutul de parabolă, de alegorie.

Idee care lui Candid Toma îi întăreşte sentimentul că
„povestea” pare a fi scrisă de altcineva. Pe măsură ce
analizează şi alte opinii,ajunge la încheierea că „poves-

Vladimir Udrescu

DESENUL DIN COVOR
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tea” capătă, în propria accepţie, „o altă dimensiune”. Un
calibru în care – surpriză! – se includ deopotrivă „omul
şi scriitorul”. Că proza are modele din realitatea ime-
diată ori mai îndepărtată, că este uneori cu cheie, că
amestecă deseori realitatea cu ficţiunea. Că, în cele din
urmă, literatura nu mai seamănă cu adevărul existenţial.
Şi, atunci, care este adevărul? Cine îl deţine? Ficţiunea
transgresează realul sau îl înglobează? Realitatea co-
vârşeşte imaginaţia, inspiraţia, creaţia? „Viaţa bate fil-
mul?”. Pe această plajă a raţionamentelor, cu fulguraţii
sentimentale şi estetice, glisând de la o idee la alta, se
configurează un organicism al viziunii estetice.

În esenţă, proza Anei Dobre-Pelin are ca obiectiv în-
tâlnirea Eu-lui cu Celălalt, care, nu o dată, ia chiar în-
făţişarea unui alter ego. Fiindcă acelaşi Lévinas (Entre
nous, Autrement qu’etre ou au-dela de l’essence) pre-
ciza că, pentru Eu, nu există fapt mai copleşitor şi mai
perturbator decât întâlnirea cu Celălalt. În sensul
acesta titlul cărţii Anei Dobre-Pelin ni se pare mai adec-
vat, mai motivat.

De altminteri, în textul introductiv, Doar o vorbă să-
ţi mai spun ..., amintind de serialul tv al lui George Pru-
teanu, autoarea explică de ce şi-a structurat volumul în
două secţiuni: spre a se observa cele două imagini –
omul şi scriitorul. Adică Eu şi Celălalt Eu. Prozatoarea
înclină să identifice în Celălalt Eu „partea noastră
ideală, eternă şi profundă, care ne scrie gândurile”. Şi
totuşi „Cine este cel care scrie?” – se întreabă autoarea.
Este acel „l’autre”, despre care vorbea Arthur Rim-
baud? Într-adevăr, în Lettre du voyant (à Paul Demeny),
Rimbaud afirma: „Je est un autre”. (Moment în care
ajunge la disjuncţia eul empiric, psihologic – eul crea-
tor). De unde şi ideea scriitoarei de a se putea dedubla
până la a-şi citi propria proză ca aparţinând altcuiva.

„Sunt cine sunt” – afirmă rezolut personajul din Soa-
rele de la miezul nopţii (calc după Midnight Sun de
Stephenie Meyer), în ideea de a-şi descoperi o planetă
a lui, o „terra incognita”, unde să-şi edifice propriul uni-
vers ficţional. O lume numai a lui – cu personaje, mituri,
istorii, poveşti. Dar, atenţie: o lume generată de „sens”,
deoarece – nu-i aşa? – „totul are un sens”. Totul se în-
scrie pe o Cale, ce trebuie descoperită şi urmată spre
desăvârşire. Comunici cu Ceilalţi, dar comunici şi cu
Universul „cel mare şi etern”, urmându-ţi şansa ce ţi s -a
dat, de „a accede la lumina eternă”, aceea din interior.
Bref: la „soarele de la miezul nopţii”! A comunica echi-
valează şi cu îndeletnicirea de a scrie. Personajul toc-
mai asta îşi doreşte, odată ce s-a cuplat la lumina
interioară; să scrie. Este chipul prin care poate împăr-
tăşi semenilor din experienţa sa, din povestea sa, din
povestea Celorlalţi. Odată instalat pe propria-i planetă,
precum Robinson Crusoe pe insula asumată, eroul pro-
zei se fixează în scaunul singurătăţii creatoare. Din
acest „calidor” metafizic, acesta începe a depăna
basme, mituri, istorii, revelaţii, fantasme. Cu alte cu-
vinte, „poveşti”. Dar, înainte de orice, povestiri „despre
mine: lumina din interior”. Nu e de prisos a aminti că, la
un moment dat, este relatată întâlnirea unui copil cu o
„Voce”, ca în Peştişorul de aur. Copilul doreşte doar „să
se joace”, invocând trei versuri: „Înţelepciunea şi iubirea
mea e jocul”, „Jocul şi înţelepciunea mea e iubirea”, „Iu-

birea şi jocul meu e  înţelepciunea”. Desigur, versurile
sunt ale lui Blaga (Trei feţe), însă rostul citării lor este
de a marca devenirea pe scara vieţii, de la copilărie
până la senectute, ca o ad-hoc deviză morală.

Dorinţa de a povesti („Lumea e poveste!”) a perso-
najului defineşte condiţia creatorului. În Aspecte ale mi-
tului, Mircea Eliade admite că miturile nu sunt altceva
decât nişte povestiri fabuloase, acestea proiectând in-
terogaţii esenţiale asupra lumii. Întrucât un obiect, un
fapt sau un act devin reale doar în măsura în care imită
sau reprezintă un arhetip. Mitul, în viziune eliadescă,
relatează procesul naşterii lumii, al creaţiei primordiale,
în etapele ei succesive de devenire ,de istorie reală şi
semnificativă, accentul punându-se, aşadar, pe „poves-
tire”, pe expunere epică. Pe acelaşi palier tematic se si-
tuează și proza Album de familie, unde „povestea” ţine,
iarăşi, de spectacolul lumii, prin personajul Bunica. O
societate în care oamenii nu se mai satură de poveşti,
o întruchipare a unităţii familiale.

Ceea ce se remarcă, în ansamblu, în scrisul Anei
Dobre-Pelin este viziunea omogenă, construcţia nara-
tivă sistematică şi, înainte de orice, combustia teoretică.
Realitatea, în pofida distorsiunii ei funciare, este captată
şi distilată în retortele unui limbaj cu temperament inte-
lectual. Biografismul irelevant al unor personaje, la
prima vedere, este convertit, prin distilare, într-un atha-
nor estetic original, în eroi emblematici, care execută o
coregrafie simbolică pentru „teza” auctorială. Astfel, un
proiect de destin se schiţează în La fuite en avant.
Şansa personajului de a se desprinde din băltirea în
static, indeterminism şi insensibilitate indigestă este si-
tuarea în ofensiva contra curentului conformist, în „de-
plasarea în amonte”. Aşadar, fuga înainte, pierzându-se
în infinit. Ispita se poate solda cu descoperirea unui timp
doar al lui. Ştie bine că reprezintă doar „un fir de nisip
infinitesimal în marea poveste universală”. Dar viaţa e
vis. Iată-l şi pe Calderon de la Barca, pândind în sub-
text, cu a sa La vida es sueño. „Realul poate fi tot atât
de ireal pe cât poate fi irealul de real” – susţine perso-
najul. Acesta caută adevărul şi consideră că-l poate afla
urcând pe treptele visului, deschizând, precum în ac-
cepţia lui C.G. Jung, o uşă tainică, primordială, cu gân-
dul de „a ajunge la eul meu primar: la mine, cel profund
şi necunoscut, originar, la eul autentic”. Întrucât acolo,
în sufletul omului, a ascuns Dumnezeu adevărul. Astfel
că menirea omului este să îl caute şi să-l descopere sin-
gur în propriu-i „eu”. Visul, de asemenea, este vizat na-
rativ şi în Căprioara din vis, proză axată pe o secvenţă
onirică. Cu toate că referinţele livreşti abundă (Alec-
sandri, Labiş, Sadoveanu, Walt Disney, basmul Tinereţe
fără bătrâneţe..., Sisif, Gârleanu, Iisus), naraţiunea are
personalitate. Substratul este tragic, dar finalul se întru-
chipează radios: „Viaţa triumfă!”, timpului rămânându-i
doar „să se rostogolească în infinit”.

Proza Anei Dobre-Pelin are, indeniabil, rigoare for-
mală. Sare în ochi, dintru început, excelenţa regiei na-
rative, cu o stilistică esenţializată. Cutele digresive nu
lipsesc, totuşi; şi nici unele rarefieri ale pânzei epice,
dar remarcabile se arată a fi ambiguităţile de limbaj.
Aşijderea, repertoriul tematic „intelectualizat”, extras din
sfera teoreticului negrandilocvent, în cele mai dese ca-
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zuri, rezemat cu inspiraţie pe „poveste”. O carte în ton
echilibrat, cu o clară orientare a viziunii narative, cu
texte ce propun o ofertă variată de sugestii, interogaţii,
idei şi reprezentări. Nu lipsesc şi câteva pulsiuni lirice,
dar în afara proiecţiilor sterpe ori a surogatelor emfa-
tice.

Altfel zis, prozatoarea ştie să povestească. Fiindcă
există, fără nicio îndoială, o logică a povestirii. Claude
Bremont chiar a dedicat subiectului un tom masiv: Lo-
gique du récit. Teoreticianul francez – preluând creator
sugestii din Propp (Morfologia basmului) – aplica for-
malizarea filologului şi folcloristului rus la alt gen narativ:
povestirea. Un excurs conceptual concretizat într-un
doct instrumentar, prin sprijinul căruia pot fi decriptate
reţelele narative. Rostul acestuia fiind, aşadar, acela de
demontare/dezmembrare a povestirii propriu-zise. Atât
cât permite discursul expozitiv. S-ar mai putea obiecta
că povestirea – specie epică într-o nişă protejată, navi-

gând între schiţă şi nuvelă – nu poate suporta un exces
de rigoare metodologică. Cu atât mai abitir, cu cât nu
este altceva decât istorisirea unor întâmplări ceva mai
aparte de către unul sau mai mulţi participanţi /martori
implicaţi. De aici şi confuzia mai veche (înfeudată criticii
biografice şi istoriste) dintre autor, narator/povestitor şi
personaj. Totdeodată, proza Anei Dobre-Pelin conţine
ceva din fizionomia epicii difuz-ermetizante, în para-
digma estetică a „desenului din covor”. Modelul este, fi-
reşte, Henry James, cu The Figure in the Carpet.
Scriitorul, americanul europenizat, este cel care explica
melanjul ambiguităţilor, enigmelor, scenariilor iniţiatice
sau agenţilor misterului dintr-o naraţiune prin desenul
dintr-un covor persan.

Reverberaţii ale acestui concept se regăsesc şi în
proza Anei Dobre-Pelin, care se constituie, astfel,
într-un debut matur.

Virgil Raţiu

BLITZ-PROZELE 
LUI RADU ŢUCULESCU 

ŞI OBOSEALA ODIHNITOARE*

Cititul, dar mai cu seamă pasiunea cititului îți pot
oferi satisfacții dintre cele mai nebune. Popică – eroul
bun la orice al autorului – pe care pasiunea pentru cărți
l-a transfigurat, pentru care cititul a devenit un adevărat
ritual magic, percepea o plăcere ciudată citind, și se
simțea pătruns de-o oboseală odihnitoare, ceva ce nu
există. Citea după-mesele, citea în picioare, citea cu pa-
siune întins în pat. De la un timp a prins obiceiul să ci-
tească seara, iar faptul îl ținea treaz până hăt noaptea
târziu. Până când vecinii au început să-l suspecteze că
ține cam mult aprinsă lumina în cameră, iar curentul
electric e scump. Degeaba le-a explicat că el citește, i
s-a răspuns evaziv: Las’ că știm noi! Ros de pasiunea
cititului, Popică se încăpățânează să citească noaptea
sub pătură, la lumina lanternei. (Din teamă, p. 49)

O căldură umedă înăbușea orașul, ca întins sub un
clopot de sticlă. Întâmplător naratorul se întâlnește cu
prietenul Popică, de fiecare dată vesel, optimist. Popică
îl invită la o bere. Găsesc o terasă țintită, umbroasă, cu
clienți „preocupați”. Popică sporovăie încontinuu, des-
pre toate și orice. Pe podiumul grădinii se produceau
trei instrumentiști și o solistă, care nu era alta decât bu-
cătăreasa. La mesele din față câțiva chelneri, serviți de
niște civili, beau beri și aplaudau cu foc. Când să co-
mande berea, chelnerul nici nu se clintește, ci le spune
direct că pentru 10 lei nu se deranjează. Văzând că e
așa, cei doi se autoservesc direct din lăzi, un rând,
două, vorbesc mult, neîntrerupt, râd, ascultă muzică, se
mai servesc cu un rând, apoi se ridică, se duc la chel-
ner, Popică plătește și lasă un bacșiș gras, fiindcă așa
se cade. (Căldură umedă, p. 47)

Pătrunse în lift încărcat cu două plase mari, pline cu
roșii. Butonează, urcă, dar liftul se blochează, rămâne

*Radu Ţuculescu, Uscătoria de partid, Ed. Școala Arde-
leană, Cluj-Napoca, 2018
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atârnat între etaje. Acționează butonul de alarmă. In-
sistă. Strigă. La un moment dat aude: E cineva acolo?
Da. Eu sunt. Anunțați, vă rog, responsabilul ori vreo
echipă de intervenții! Bine, i se răspunde amabil... Cap-
tivul în lift așteaptă. Sună din nou. Urmează același dia-
log: E cineva acolo? Da. Ajutor! Dar nimeni, nimic.
Disperat, începe să mănânce roșii. Insistă și apasă din
nou butonul de alarmă. Continuă același schimb de
vorbe. Degeaba. Până la urmă se așază jos, în fund.
Dumnezeu știe cât timp s-o fi scurs de când e blocat.
În plase mai are doar câteva roșii. Le-a consumat. Obo-
sit, într-un târziu, activează iarăși butonul. Din nou aude
o voce: E cineva acolo? Nu, răspunde disperat. Nu e
nimeni, absolut nimeni... (În lift, p. 165)

Trebuie că zvonul are sălașul său. Există undeva un
loc anume, o instalație, o întreprindere de producere a
zvonurilor, dotată cu aparate sofisticate, unde lucrează
un personal amestecat, dar interesat, care lansează, și
lansează zvon după zvon, care leagă cu un fir nevăzut
oamenii între ei, fiecare intrând la rândul său în mala-
xorul zvonului, care se întinde pe arii necuprinse, pă-
trunde în toate urechile, în toți porii, se umflă, e mărunțit,
e tocat, bate știrile, bate orice informație care circulă
fleandura pe oriunde... Zvonul are vagi tangențe cu ca-
lomnia, care are ținte clare. Zvonul, dragul de el, e pen-
tru toată lumea, pentru tot omulețul. (În umbra zvonului,
p. 106)

Ea e înaltă, subțire. El e înalt, subțire. Se iubesc la
nebunie. Sunt un cuplu de invidiat. Prietenii îi admiră.
Dar se ceartă mereu. Ea nici măcar nu-l lasă să o
atingă. De iubit însă se iubesc cum nimeni alții. Tocmai
de aceea mereu au câte ceva de împărțit. Iar dragostea
lor e mare. El crede că ea odată tot va călca pe bec și
zice: Lasă că tot o prind eu. Ea zice: Nu te mai da în
spectacol!  El zice: Nu o să-mi scape. O să vedeți! De
n-aș iubi-o nu m-aș purta așa atent... (Cuplul, p. 90)

Paula e plecată într-o stațiune de odihnă și trata-
ment. Soțul a rămas acasă pentru că e foarte ocupat cu
serviciul. Toate sunt în regulă. Cu două zile înainte de
reîntoarcere, Paula își sună soțul să îi spună cât de plic-
tisitoare este stațiunea și ce urâți sunt toți indivizii din
jurul ei. Că abia așteaptă să ajungă acasă. Îl întreabă
dacă are grijă de el, fiindcă mâncarea de aici este
groaznică. Îi dictează rețete ca să își prepare mese să-
nătoase. Convorbirea se lungește mult, mult, văicărelile
ei despre condițiile din hotel nu mai încetează și îl roagă
să vină după ea cu mașina pentru că nu suportă călă-
toria cu trenul. Un tânăr înalt, lipit de ușa cabinei telefo-
nice îi face semne disperate să încheie mai repede
convorbirea pentru că nu mai are răbdare, ea închide
și iese satisfăcută, îl sărută pe tânăr cu foc și pleacă
îmbrățișați mai departe. (În stațiune, p. 71)

Ca în viață, scene, dialoguri, situații mai mult sau
mai puțin comice, teatru și fals teatru, nimicuri care
devin esențiale într-o împrejurare sau alta, trăiri care
poate au loc o singură dată în viața unui om, toate stau
ascunse în degetul mic al autorului, mare și versat po-
vestitor, scurse pe tastatura laptopului activată de de-
getele prin care coboară cuvintele din creierul
prozatorul, întotdeauna de capul lor, dar ordonate după
un anumit ritual al actului creării, unic și inconfundabil,

mereu la dispoziția maestrului. Situațiile de viață, de o
diversitate greu de cuprins și descris, acoperă toate
compartimentele care compun ființa umană, un bărbat,
o femeie, un bătrân și o bătrână, un iubit, o iubită, ori
câțiva singuratici, sau câțiva muncitori cu sapa și târnă-
copul. Etc. În general, fiecare erou din suita de povestiri
dă de înțeles că este atoateștiutorul și stăpânul cel mai
stăpân al propriei ființe. Nimeni nu e mai puternic decât
el, eroul, numai câteodată au loc accidente care pot
schimb cursul firesc al narațiunii, dar aici intervine
povestașul, intervine auctorial Radu Țuculescu, de re-
gulă, supraveghind orice mișcare și „corectând” fiecare
eroare ori conduită nepotrivite.

Dintre câte cronici literare am citit în ultimii ani apă-
rute în diverse reviste și publicații (și e vorba de nu
puține volume), am întâlnit doar aprecieri care i-au con-
solidat definitiv statutul de scriitor de mâna întâi. Iar în
genul scurt, blitz-proză sau schiță, Radu Țuculescu ex-
celează prin aceea că se ridică deasupra ironiilor, mo-
ravurilor, decăderilor ori izbânzilor eroilor săi, fiecare
dintre ei fiind conturat în câte-o efigie de nemuritor.

Am pornit scurtele descrieri de mai sus cu gândul la
cititori, lansând un exercițiu de stârnire a poftei de lec-
tură, deoarece cititul mi se pare a fi terapia cea mai in-
dicată pentru vindecarea oricărei afecțiuni sufletești ori
trupești, iar Radu Țuculescu este, ființând, un neîntrecut
etiolog literar, și pentru roman, și pentru proză scurtă,
și pentru teatru, doctorul sufletelor, lucrurilor și fenome-
nelor cărora nu le greșește niciodată diagnosticul, ci
transferă pe nesimțite tratamentele aplicate personaje-
lor sale, potrivite fiecărui cititor în parte.

Temele epice abordate de prozator sunt diverse,
desprinse din rețelele imediate ale cotidianului, ridi-
cându-le din statutul obișnuit, banal, comun la nivel de
fapt nemaipomenit, frapant. Selecția pepitelor epice cer-
nute din prundișul frământărilor cotidiene, ale întâmplă-
rilor revine deprinderii artei alese pentru care autorul se
exersează, ca atitudine și stare, nemijlocit, asemeni
unui dirijor celebru, mereu creditat și garantat de pro-
priu-i talent.

Cât despre români și țara frumoasă România, Radu
Țuculescu are numai cuvinte de laudă, din toate
pozițiile, încât te și miri de unde le mai „jobenizează”.
N-o să le vină cititorilor să creadă că poate fi adevărat
ce/cum scrie Țuculescu, încondeindu-i pe veci și câtă
pasiune pune el în câteva epistole pe care le adresează
președintelui țării, cu încrederea oarbă că cel dintâi și
dintâi om din stat chiar va ține seamă de sesizările
naive ale unui român obișnuit.

Plăsmuirile lui Radu Țuculescu sunt construcții spu-
moase, ironic-caustice, bune de antologat pe nealese.
Dar, mai ales, sunt ucigător de adevărate. Nu găsești
propoziție, frază, care să nu convingă că aici, numai
aici, e loc de trăit, chiar dacă e nevoie uneori să îi bată
cu făcălețul la fund pe toți politicienii, de la 1990 în-
coace!... Se subînțelege, dacă respectivii mai sunt în
viață! Narațiunile, și scurte și foarte scurte, epistolele ca
epistolele, mai lătărețe sau detaliate, au fiecare ADN-ul
unicității și atracția universalității. Au magneți pentru ci-
titori.
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Altădată, în Biserica primară creștină spovedania se
făcea public, în auzul tuturor membrilor comunității. S-ar
părea că Ioan Enache (n. 1949/1950, Pâncești,
jud.  Bacău) vrea să urmeze această cale prin mărturi-
sirea lirică tipărită a frămîntărilor sale (era previzibil un
atare act curajos judecînd după titlul Furtuna din că-
mara mea al celor două volume de interviuri din 2013
și mai ales după culegerea de articole Contra viclea-
nului Nimeni din 2015). A fost să-i cunosc pocăința pu-
blică abia acum. Nu pot rămîne surd la glasul
poetic-profetic al acestui Ioan dăruit nouă, păcătoșilor,
de către Pronie „reacționar la tiparul euro-conform”,
spre luarea-aminte a celor puțini alcătuind „mica turmă”
după spusele de odinioară ale Mîntuitorului.

Cartea întîi a pocăinței: Iudacainul (Bacău, Edi-
tura Studion, 2018, 174 p.) este o scriere religioasă
compusă din perspectiva unui creștin ce practică rugă-
ciunea nu doar duminical. Faptul e evident de la prima
răsfoire a titlurilor poeziilor (selectez exemplificator: Ră-
pire, Crucea din vîrful unui toiag, Vedere prin iadul
inimii mele, Criminalul în serie, Spitalul de arși,
Pomul sterp, Prigonirea lui Abel, Nebunia tîlharului,
Pe doi bani de argint, Mărturisirea unui nebun,
Ieșirea pe scările Crucii...). Adîncindu-mă în lectură,
constat recurența unor termeni bisericești:
Doamne/Dumnezeu, Pruncul Iisus/Hristos/Cuvîntul/Cu-
vinte, Tu/Tău/Tale/Tăi, Lui, Duhul, Sfinte, Bunule, Mul-
tmilostivul, Părinte, Mîngîietorul, Cină și notele de
subsol cu trimiteri biblice. De altfel, cineva căruia i se
înmînase, probabil, volumul și participase chiar la eve-
nimentul lansării ne prevenise: această carte [conține]
poezie religioasă la cele mai înalte cote, un discurs
deloc convențional [...] (Pr. Flavius Balaban). 

Acest compus onomastic aglutinat constituie un
avertisment sever pentru zilele noastre, sugerînd
desăvîrșirea în rău (Iuda e simbolul trădării plătite și al

sinucigașului, iar Cain al invidiosului ucigaș de frate).
Aceasta îmi apare explicit în Prigonirea lui Abel: Din
cugetul spaimei de Abel/ cainiții l-au chemat pe Iuda,/
maestrul cel mare din cearcănul lunii,/ să liciteze spor
de arginți/ în tot universul pe copii cu inimi sterile.//
Însuși Cain, părintele morții, s-a încins/ la sfătuire cu
Iuda,/ atîta de strîns,/ că s-au contopit într-un nefîrtat Iu-
dacain. 

Atributele nemaipomenitului monstru – cumul de ti-
pologii păcătoase – se dezvăluie de-a lungul lecturii: fu-
garul, spînul, prea plin de bucuriile crimei, tiranul,
mimul, pașii lui amiros a pucioasă, marele preot al morții
etc. Iudacain cere sclavilor săi un fals urcuș inițiatic: Prin
cuvînt ai să urci în piramida de ceață,/ să te închini fa-
raonului mut,/ apoi te voi înălța în cazne prin scorpion,/
șapte ochi în culori voi tăia în trupul tău,/ popoare de
duhuri prin ei/ vor cultiva puteri înlăuntru (Parabola în
trepte a unui mort viu, II). Este, de fapt, un drum spre
infern. 

Tonul fundamental este preluat din psalmi, din aca-
tiste și din cărțile de rugăciuni. La primul nivel de recep-
tare, laic-rațional, e o umilință mimetic-stilistică
acceptabilă pentru o majoritate a cititorilor obișnuiți cu
speciile enumerate care țin de așa-numita „literatură de
pangar” – cum o înghesuia pătrățos-necunoscător un
critic literar cu pretenții! Însă (re)citind atent textele în
versuri libere ce abundă în metafore și poticnesc des
imaginația lectorului în ingambamentele specifice
bolovănișului intelectual contemporan, percepi curînd
că, în mare măsură, ai dinainte nu tinichea p(r)ostmo-
dernistă, ci aur pur: echivalentul literar al smereniei au-
tentice din Viețile Sfinților – singura armă menită
zdrobirii trufiei satanice, aș observa. Aceasta mi se pare
a fi înalta miză a volumului. Nu-i vorba, deci, despre o
facilă prelucrare neo/postmodernă a răsștiutului „pact
faustic”. De pildă, poetul sugerează în Transplantul de

Mihai Floarea

MĂRTURISIRE LIRICĂ: 
IOAN ENACHE, IUDACAINUL. CARTEA

ÎNTÎI A POCĂINŢEI
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ochi că vina lui (implicit a fiecăruia dintre noi, cei puțini,
care citim și, înțelegînd, ne împropriem mesajul) e
foarte adînc înfiptă în trecut, e moștenită – aș putea s-o
numesc, oarecum contaminat-stimulat poeticește,
mulțimea obscur-rămuroasă urcînd mocirlos-miasmatic
a păcatelor neamului săvîrșite de voie sau fără de voie,
cu știință sau fără știință, ori, cu o sintagmă abstractă
curentă, păcatul originar. 

Nașterea mea a fost un accident de orbire al astrelor
– mărturisește îngenunchiat Ioan Enache. Cotrobăind
în sacul de gunoi cosmic,/ oarbele au nimerit mototolul
noptos și/ l-au înfășat în scutecele mele [...] Oare
se-aud cum ies alaiuri de pofte să joace/ în apele întu-
necate ale obrazului meu?/ Ați dibuit orbul din călcîiele
mele alergînd/ pe urmele lui Iudacain spre cel mai negru
ținut? [...] Știi, Doamne, că de la naștere eu n-am trăit/
viața cea de la Tine, ci întunericul m-a trăit pe mine!
Ideea e prezentă și-n Pomul sterp (titlul e o metaforă
vegetală cu trimitere la cunoscutul Psalm arghezian în-
cepînd cu mult discutatul – dar prost înțelesul! – vers
Tare sînt singur, Doamne, și pieziș): Prin părinți și
prin moși/ mă desfășor pergament de ratări fără număr,/
ogor în care sămînța refuză să cadă! [...] Pînă la mine
mlădițele bune s-au terminat/ și-am fost altoit cu o cruce
înăuntru./ Ea a crescut și a dat fructe la vreme,/ ocări,
piroane și sînge. Relația aceasta dintre generații văzută
în logica veterotestamentară implicînd responsabilitatea
(cf. „Părinții au mîncat aguridă și copiilor li s-au strepezit
dinții” – Ieremia, 31, 29) îl obsedează pe Ioan Enache,
devenind și tema amar-interogativă a poeziei Povară:
Cine ar fi crezut că pedeapsa noastră/ vor fi copiii
noștri,/ că erorile lor vor fi răsplătire nouă,/ că pagubele
lor vor fi moneda păcatelor noastre,/ că suferințele lor/
vor apăsa creștetele noastre ca pietrele de moară?
Interogațiile acestea nasc asociații de idei grozav tulbu-
rătoare, conducînd la răspunsuri tranșante (ocolite,
însă, cu perfidă grijă... profesionistă în cabinetele de
psihoterapie contemporane, care au năpădit Occidentul
precum ciupercile după ploaie și-și tot trimit sporii
otrăviți și pe la noi însă inutil: creștinii au duhovnici și
asta-i cea mai mare piedică în calea secularismului glo-
balist).

Pe lîngă păcatele comune (încetarea rugăciunii con-
tinue, ura, mîndria, mînia, slava deșartă, imaginația
smintitoare), cele mai grele dintre capetele de autoacu-
zare le consider a fi cele din Mărturisirea unui nebun.
Nicăieri „Iudacainul” nu și-a dovedit mai bine aptitudinile
infernale decît în mediul carceral, prin zarca păgînă,
prin gherle/ și-aiuduri, unde diavolul e mai bolșevic decît
strigoii corciți în/ pridvoarele veacului vostru. Trupurile
și mințile deținuților politic au fost „sfredelite” cu burghiul
de șapte, „săpate” cu tesla și tîrnăcopul, „decupate” cu
șenilele mici ale drujbei, „găurite”, „înțepate”, „răzuite”
cu briciul, „scobite” cu dalta, zdrobite cu barosul mîn-
driei. Vrerea lui „Iudacain” e antihristică, după cum îi
poruncește obedientului său călău urlînd ca fiara: pe
Acela smerit în nevedere/ să-L cauți și printre atomi/ și
să mi-L aduci viu că vreau/ să-L spînzur cu mîinile mele.
Spovedania e completă: Așa am ajuns ucigaș iudacain
în toate prinsorile./ Din mîinile mele n-a scăpat nici unul/

să putrezească de viu,/ ci s-au sculat toți într-un zbor
alb,/ stol, de aburi spre cer./ Și-n noaptea iudacaină am
rămas numai eu,/ torționarul singur de-a pururi. 

Din conștiința aceasta încărcată, ființei strivitor-apă-
sate de „Iudacainul” omniprezent i se nasc rugi înălțate
stăruitor-înlăcrimat către Pronie: Pledez vinovat,
nimicește-mă, Doamne,/ trimite-mă înapoi în nimic! [...]
Pledez vinovat, Doamne, aici în/ galeriile burdușite de
spaimă!/ Îndură-Te și rupe din oceanul Tău de milă-nso-
rită/ un strop,/ o rază mică s-o atîrn într-un cui! Rugă-
ciunile i se împletesc cu suspine și lacrimi înveșmîntate
metaforic fie cu smerita așteptare a credinciosului ple-
cîndu-și genunchii inimii ca la maslu: Ci vindecă,
Doamne, gîndul vătămat/ de săgeata din arcul clipitei//
[...] O, Iubire din capul unghiului,/ ridică mîinile slăbă-
noage ale sufletului meu/ să prindă coconii marelui
șarpe din zbor/ și să-i sfărîme de stînca de foc a nume-
lui Tău,/ că zice proorocul „fericit este cel ce va apuca/
și va lovi pruncii tăi de piatră” [la aceasta e o notă de
subsol a autorului: Ps. 136, 9] (cf. Braconieri prin cos-
mosul minții); fie exclamativ-nerăbdător: Slobozește,
Părinte, cosorul de foc/ în bezna vîscoasă din vasele
Tale de lut! (Prigonirea lui Abel); fie interogativ-dispe-
rat: Unde ești, Doamne, Te-ai ascuns în/ neagra-mi pri-
vire? (Halucinatul, III). Metaforele capătă într-unele
rugăciuni greutate formidabilă, cu sugestii sonore grație
aliterațiilor și diverse aluzii evanghelice precum în Ale-
gorie cu șapte obstacole: Ci, Doamne, lasă din inima
Ta o rază/ să bată toaca inimii mele pînă cad/ sfărî-
mate piramida ego-hîrciogului și/ coroana de pe stînca
lui faraon în abis,/ pînă se surpă toate capcanele um-
brelor!// Mătură cu un oftat poteca de la Tine/ pînă la
inima mea,/ răsădește în mijlocul ei Crucea Ta,/ stro-
pită cu sînge ca un plîns al luminii/ și lasă la marginile
cărnii scăldătoarea Vitezda/ să cadă în ea pe aripi de
îngeri/ cei cinci slăbănogi din sufletul meu! [sublinierile
îmi aparțin].

Glasului tenebros-ademenitor-familiar pentru firea
căzută omenească i se opune dramatic vocea contor-
sionată a celui înspăimîntat de fulgurant-întrezăritul abis
satanic spre care i se deschidea larg drumul: – Pe cine
cauți cu privirea înăuntru?/ m-a scuturat Iudacain./ – Am
văzut în inimă întuneric mai adînc decît/ măsurile gîn-
dului, am suspinat eu.// Mi-a prins lumina privirii într-un
clește de crab/ și a zis:/ – Stîrpitură, să-mi spui cine a
aprins felinarul/ să vezi tenebrele în care te-ai zămislit?
(Ancheta). 

Nașterea enigmaticii relații cu Iudacainul e sugerată
în Epidemie de întuneric (definitorie metaforă pentru
epoca noastră!), care debutează gnomic-mărturisitor:
Mai înfricoșătoare decît moartea e absența Ta,
Doamne! și continuă evocator ca un lamento adamic:
Martor îmi ești că alergam după stele/ de rouă pe pajiști/
cînd am cunoscut cu talpa urma strîmbă a unui nebun./
Iudacainul din ea s-a îmbrăcat cu trupul meu,/ abia ră-
sărit ca otava ierbii,/ nălucă rea de neguri în costum de
carne și oase.// A stins cu palma candela din inima mea/
și a urcat în ochi atîta întuneric,/ încît am început să văd
cu priviri iudacaine/ doar fii ai mîniei și fiare de pradă în
jur. Justificările și explicațiile retroactive nu pot însă re-
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face relația inițială om-divinitate, mai cu seamă că tar-
torul În locul ochiului mi-a pus un păianjen cu labele
roșii/ și bulbul întunecat de pofte (În slujba umbrei);
omului îi rămîne în aceste condiții doar asumarea vinei
de a fi început să vadă lumea din perspectiva „iuda-
caină” și, în consecință, de a fi acționat mereu hărțuit,
ocărît și inițiat diabolic: – Plămadă a neiubirii ce ești,/
scîrnă ce se crede gunoi rațional,/ învață de la ghimpe
dușmănia primară,/ frisoanele rănii,/ împunge cu lovituri
ascuțite inimile pînă la miez,/ aleargă, secătură, pe ur-
mele urii sănătoase,/ că la prima măturătură te-arunc/
în halda întunericului cel dinafară!// Înfige acum semă-
nătoarea cuvîntului/ cu semințe iudacaine în sufletele
fragede/ și bucură-te cum pămîntenii/ ridică imne de
laudă morții! Textul poate fi considerat un fel de artă
poetică (neo)/(post)modernă. La ce a condus pînă la
urmă această înspăimîntată obediență oarbă ar fi menit
să impresioneze pilduitor mai ales pe cel obișnuit să nu
se implice, să nu-i pese, ori cel mult să imite empatia
(în limbaj religios aceasta e categoria „căldiceilor”, care
se lasă purtați fără crîcnire de vînturi, precum giruetele):
Și am slujit umbrei.// Mîrțoagă urcînd costișele anilor,/
înhămată la carul cu fiare sălbatice [sic!]/ care la primul
popas mă vor devora prea flămînde.// Și m-am tot dus
pe semnul copitei iudacaine/ pînă m-am trezit tremu-
rînd/ sub zbîrciturile unui sexagenar/ înfășurat în rasa
vaporoasă a nevrozei.

În timp ce soluția „iudacaină” ar fi sinuciderea pentru
a ieși dintr-un impas existențial de anvergura celui su-
gerat liric insistent (vorba mea s-a-nspicat vătămînd [...];
în halda de steril a desfrînatei/ am azvîrlit mii de vieți
[...]; pe calici i-am trimis pururi spre sălașul satanei –

Nebunia tîlharului; iată sufletul meu se trufește în beția
minciunii,/ cetluit cu brîul negru al morții de veci – Ha-
lucinatul, II; sînt nimicul din care nu se mai poate face
nimic –Ascultînd respirarea tăcerii; În chip demonic
locuiesc eu pe pămînt,/ răpindu-le tuturor toate – Con-
structor de întuneric etc.), creștinul are ca principale
arme crucea, smerenia, spovedania și iubirea, nădăj-
duind în mila Părintelui Ceresc. Acesta răspunde,
uneori, după vrednicia fiecăruia, rugăciunilor stărui-
toare. E cazul pocăitului Ioan Enache: – Nu-i, fiule, vre-
mea să te vizitez cu foc,/ atît de sărac de lumină-ai
crescut că noaptea-viața ta/ ar arde de tot și-n grămă-
joara de scrum/ tînguirea din cuvîntul amin nu s-ar mai
auzi niciodată,// ci ia pe grumaz jugul nopții ce ți s-a
dat,/ îndură arsura în oarbe cuptoarele cărnii,/ pînă cînd
aripa heruvimului va sclipi în pupilele zorilor/ ca un bis-
turiu/ și-n locul globului orb dinlăuntru/ va răsădi ochii
limpezi care strălucesc/ în orbitele Mele (Transplantul
de ochi). Ca ultim cuvînt de învățătură al volumului,
poetul își imaginează auzind iarăși glasul Tatălui din
Cer: – Fiule, orizontul gunoiului putred este destrăma-
rea,/ leapădă privirea vicleană prin care/ lumea aceasta
se vede pe sine! [...] Partea ta este ieșirea înapoi/ pe
urmele pe care ai venit.// Urcă scările crucii pînă vei
găsi/ primul tău pas de copil!/ În el e tipărită o candelă
blîndă,/ ochiul milei ca un izvor pentru/ zorii cei veșnici.//
Învață de la ei viața,/ tăietura ce desparte cu sîngiuiri
de lumină/ adevărul cel viu de moartea ghemuită în tine.
(Ieșirea pe scările Crucii).

În cartea aceasta remarcabilă îndeosebi metaforele
și epitetele metaforice izbesc copleșitor prin noutate și
invită la recitiri întru meditație: un țipăt prăbușit înăuntru,
bob de suspin/ răpit de Iudacain, trăgaci încărcat spre
ținta nicăieri, un veac/ sîngerînd în cuiele eului meu, vi-
pera-ndoielii înțepînd, înțepînd, prizonierul orb,/ sobol
prin subteranele inimii, Bolovăniș molatic de nour, vul-
turul mîndriei a străpuns văzduhul de neuroni, sămînță
din păstaia răscoaptă a prostiei, cremne mirată, fulger
de tină, sărutul morții înflorit pe omoplatul dreptății etc.
Unele compuneri lirice sînt amețitoare cascade de
comparații, enumerații, metafore și epitete metaforice
precum Nevăzutul, la vedere: piatră croită prin cuvînt,
temelie pe aburi, furtună cu pleoape cusute căutînd linia
dreaptă, zidari ai negării, rădăcină de ape sămînța a-
tot-sîngele și-a toată pîinea sau Croitorul de mîntuire:
Cu acul gîndului îmi împung inima,/ așa ca și cum aș
coase piatra din caldarîm/ de lacătul care încuie cerul
[...] Suspinele din seva ei învinsă/ și roua numelui în-
scris în nervurile frunzei/ și cugetul ei bînd, precum mîn-
gîierea Stăpînului,/ duioasă croială prin stei strecoară-n
adînc.// Și-nlăuntru tremură un zvon ca de izvor,/ o în-
chipuire de lacrimă care trudește în ocnă. 

Ioan Enache a învățat bine lecția argheziană a „es-
teticii urîtului”, dar o aplică fără ostentația înaintașului-
deschizător de drumuri lirice românești: Cînd buboiul
din piept, ca aluatul dospit, dă pe margini, săgeți otră-
vite, leșuri, puroaie, putregaiul, buboaia-mpietrită etc.
Cea mai concludentă dovadă a saltului artistic realizat
în acest sens este, cred, Încuietoare fără cheie, din
care îmi permit să citez doar primele două strofe: Și mă-
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trăguna se bucură în splendoarea luminii,/ dar niciodată
nu cunoaște/ recunoștința florii de măr,/ ci adîncește în-
tunericul morții în sevele sale.// Și necurăția ia aminte
la sfințenie,/ însă de sine nu se leapădă pururea,/ ci se
încuie în sporirea stricăciunii din fire. 

Încurajat, probabil, de efectele limbajului sucit-răsu-
cit al neomoderniștilor dominați falnic de Nichita Stă-
nescu, fără a cădea totuși în jocurile facile propuse de
urmașii acelora – ludic-steril la optzeciștii revoltați, bu-
năoară –, Ioan Enache inventează termeni și expresii
cu șanse reale de a îmbogăți vocabularul poetic actual:
treaz-vie, moșneaga, (viespi) văzducești, a toată-în-
apoia-vederea, atlasoidie, saharele, strălimpede, co-
coara-azur, larmătul, a-toată-moartea, (susur din acele)
cetinii, a-toată-lățirea etc., la care se adaugă, desigur,
deja comentatul compus cu valoare de substantiv pro-
priu articulat Iudacainul, ori nearticulat Iudacain, căruia
subtilul mînuitor al limbii române îi formează derivați
substantivali, adjectivali sau adverbiali: (pas / metro-
nom) iudacain, (urme / grădinile / belciuge) iudacaine,
(omuleți) iudacaini, iudacainitul, (calfă / ocara / porunca
/ noapte) iudacaină, (ticăie / a întors) iudacain, iudacain

(idem), (semințe) iudacaine (idem), (veacul) iudacainit,
dar și cainiții, (brazda / noema / tremurare) cainită și
chiar în inversiune iudacîinește viclenesc etc. Unele ală-
turări sînt, din păcate, eșecuri: unui spine în loc de unui
spin, sau chiar pleonastice: se face mai viu, fiare sălba-
tice, și-au căzut jos.

Nu închei eseul critic de față fără a menționa că
Plîngere pe aripa unui cocor mi-a plăcut cel mai mult
și, de-ar fi să-mi aleg dintre textele contemporane unul
de preluat și de prelucrat dinaintea elevilor/studenților,
acesta ar figura primul pe lista mea de profesor întîrziat
în analize literare și propuneri de revizuiri drastice ale
manualelor de literatură (și limbă) românească. Spațiul
tipografic nu-mi mai permite decît redarea incipitului:
Mai vezi prin fereastra clipitei cocorul venit la copil,/ ca
la un frate de stol?

Fie ca scrierea aceasta răscolitoare – necesar în-
demn la introspecție și pocăință ca pe vremea ninivite-
nilor de odinioară –, să-i atîrne alb-hotărîtor lui Ioan
Enache în balanța judecății particulare, spre bucuria
Sfîntului său protector! 

București, 14-18 cuptor 2019 
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Noul roman al Elenei Ionescu Colcigeanni, Mistrerul
din ajunul nunții (Editura Astralis, București, 2018), al
unsprezecelea, după romanele A fi sau a nu fi mamă
(2008), Amintiri din inimă (2009), Eu a cui sunt? (2010),
Drumul rătăcit al vieții (2014), Iubirea adevărată nu are
sfârșit (2015), Trecutul oferă surprize (2016), Iubire sa-
crificată (2016), Îngerul Lizicăi (2017) și după volumele
de proză scurtă – A doua șansă (2011), 1001 motive de
divorț și tot atâtea povești de iubire (2012), îi comple-
tează universul epic printr-o nouă poveste ce implică,
deopotrivă, suspansul și eticul.

Povestea, narată obiectiv de un narator omniscient,
dar nu total impersonalizat, aduce în prim-plan destinul
a două personaje, așezate sub semnul unei taine, le-
gate de o ereditate grea și împovărătoare, pe care o
conștientizează doar una dintre ele, Lidia, cea respon-
sabilă, care va urma drumul exemplarității; cealaltă,
Anicuța, rămâne în afara acestui secret de familie, ur-
mând un subdestin, care o face incapabilă să se ridice
deasupra existenței, în ciuda șanselor de depășire a
misterului care le apasă familia.

Dacă spațiul epic al derulării evenimentelor este bine
precizat – mai întâi, în ținutul Sucevei, într-un sat așezat
la marginea pădurii, apoi, în vest, în Timișoara, timpul
rămâne un mister, căci, improbabil, nu poate fi dedus
decât parțial din indicii temporali ai textului, din acele
elemente care constituie atmosfera romanului.

După un scurt expozeu narativ-descriptiv, prin teh-
nica inserării narațiunilor, este inclusă povestea bunicii
Varvara, care, la insistențele Lidiei, una dintre cele două
nepoate, dezvăluie povestea din care aceasta află mo-
tivul ostracizării familiei sale în comunitatea în care tră-
iesc. La a treia generație, secretul bine ținut de familie
are încă putere și-i transformă pe toți membrii familiei
în niște paria. Lidia nu înțelege, nu acceptă și refuză
acest destin, acționând în felul ei pentru a se despo-
văra.

În acest context, pădurea se dovedește a fi un topos
cu valențe multiple, incluzând binele și răul, spațiu al

siguranței, prin beneficiile pe care le oferă, dar și al ma-
leficului prin drama pe care o declanșează și o închide
ca-ntr-o scoică. În adolescență, Varvara, siluită de către
un pădurar, fusese obligată de familie să păstreze cum-
plitul secret. Odată lanțul dramei declanșat, alte verigi i
se vor adăuga. Gestul tatălui său, care, ucigându-l pe
violator, înfăptuiește, la nivelul micii comunități un act
justițiar, nu este înțeles de ceilalți, stigmatizând prin
crimă destinul familiei. De aici, lunga ostracizare care
se întinde de-a lungul a trei generații, pe care nepoatele
o vor depăși doar părăsind locul tragediei.

Aflând că este urmașa unui monstru care i-a distrus
familia, Lidia trece printr-un cumplit calvar sufletesc care
deschide în conștiința sa ultragiată adânci prăpăstii in-
terioare. În această furtună rezultată din confruntarea
principiilor binelui și răului, ea rămâne singură, obligată
să depășească acest obstacol al vieții exclusiv prin pu-
terile ei sufletești. Față în față cu acest trecut împovă-
rător, Lidia se judecă aspru, asumându-și o vinovăție
care nu-i aparține. Este o vină tragică, întrucât ea nu
este responsabilă de acest fapt, dar suferă consecințele
ca și cum ar fi fost. Modul în care ea încearcă să se eli-
bereze de umbrele trecutului constituie substanța roma-
nului.

În paralel, Elena Ionescu Colcigeanni contrapune
povestea vieții verișoarei Lidiei, Anicuța, urmașă și ea
a bunicii Varvara, ducând, fără să știe, povara aceluiași
destin împovărător. Liniile complicate ale descendenței
lasă loc sugestiei naturaliste a factorului ereditar. Lidia
a moștenit linia bună a familiei, Anicuța pe cea a viola-
torului... Prozatoarea nu insistă, însă, pe abisuri
sufletești, nu mizează pe ravagiile obsesiei. Ea menține
narațiunea la nivelul faptelor, insistând pe comporta-
mentul exterior al personajelor. O literatură comporta-
mentistă, așadar. În acest fel, se relevă mesajul cărții,
cu accente preponderent etice. Omul nu este răspun-
zător decât de propriile fapte. În acest fel, povestea ca-
pătă sensul unui scenariu de inițiere.

Prin destinul celor două verișoare, Lidia și Anicuța,

Ana Dobre

MISTERE, TAINE, SECRETE...
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accesul la această idee devine relevant. Lidia, profund
marcată de acest hybris, duce o viață austeră, în care
claritatea faptelor apare ca o consecință a clarității spi-
ritului, a purității sufletului. La final, ca o prințesă din
basme, după ce a trecut peste obstacolele interioare,
își va primi premiul – prințul și familia, regatul peste care
va stăpâni, exercitându-și din plin rațiunea și principiile
morale. Anicuța, cea care nu cunoaște secretul familiei,
pe care Lidia a încercat să o protejeze în acest fel, evo-
luează ca o hetairă, într-o istorie tulbure, profitând de
frumusețea și de tinerețea ei, ducând o viață la limita
moralității, profitând de naivitatea oamenilor.

Prin urmare, Lidia evoluează, Anicuța involuează.
Glasul sângelui continuă să gâlgâie, nu poate fi pe de-
plin nici camuflat, nici contracarat, nici obnubilat. Ideea
că omul își poate depăși un destin tragic prin exempla-
ritatea faptelor sale o epicizează Elena Ionescu Colci-
geanni prin destinul Lidiei, cel al Anicuței, prin deviere,
având valoarea unui argument. 

Misterul din ajunul nunții se dezleagă spre final, adu-
când-o în prim-plan pe Anicuța, prin care se clarifică
sensul moral al metaforei din titlul generator de sus-
pans. Deși găsise în Alexandru un bărbat superior care
o iubea sincer împotriva tuturor, Anicuța nu a putut
scăpa nici de povara eredității, nici de demonii interiori.

Ea se face vinovată de înșelarea bunei credințe a lui
Alexandru, atunci când, în ajunul nunții, se întâlnește
cu Marian, un fost iubit, cu care petrece o după-amiază
fierbinte, rămânând însărcinată. 

Acest mister desparte apele, situându-le pe cele
două, Lidia și Anicuța, în dimensiuni diferite ale
existenței, pe niveluri diferite de vibrație spirituală. Lidia
este răsplătită de destin pentru exemplaritate, Anicuța
rămâne să rătăcească pe drumurile vieții, ducând po-
vara unei eredități încărcate. Una și-a înfruntat destinul
și l-a învins prin comportament exemplar, cealaltă,
Anicuța, fără a fi o victimă, rămâne în subdestin, nepu-
tând să se ridice deasupra lui, roabă a instinctelor, ma-
nipulatoare a oamenilor. Rămâne, totuși, o întrebare:
de ce Lidia nu a împărtășit cu Anicuța secretul familiei
lor? La puritatea voită de cristal de către prozatoare
apare o fisură. Încă un mister al poveștii...

Într-o narațiune preponderent liniară, Elena Ionescu
Colcigeanni și-a condus personajele într-un labirint al
imponderabilelor sufletești, permițând accesul la lumina
eliberatoare a spiritului doar în urma depășirii probelor
etice. Este aceasta opțiunea scriitoarei Elena Ionescu
Colcigeanni prin care epicul își îmbogățește
semnificațiile.

17 iunie 2019

METAFORE PE DRUMUL LUNG 
AL POEZIEI

Noul volum al lui Alexandru Ciocioi, Pietre de drum
lung (Editura AmandA Edit, București, 2018) stă sub
semnul unei cugetări: „Când cuvintele tac, umbra lor
vorbește”, ceea ce pune totul într-o dimensiune refle-
xivă, relevând două motive – tăcerea și umbra, la nivel
inefabil, complementare, sugerând textul și subtextul,
semnificat și semnificant în reprezentare poetică. 

Multe dintre poeziile volumului – Facere, Zăpada
dintre gene, Când poemul, Zăpadă, Pe lângă porți, Mi-e
frică – sunt reluate din volumul Petale de zăpadă
(2015), ceea ce ar indica o antologie. Cum poetul nu o
tipărește ca antologie, noul volum ar putea fi privit ca o
nouă construcție editorială, în care, ca-ntr-o expoziție,
piesele sunt ordonate diferit, așezate în poziții diferite
pentru a capta și refracta altfel lumina și atenția recep-
torului. 

Tablourile pictate în vălurile metaforei au aura
reflecției. Poeziile devin, astfel, pentru Alexandru Cio-
cioi, pietrele sale de drum lung, semnele, altfel spus, pe
care le lasă în lume pentru a-i marca trecerea, pentru a
nu uita, asemenea copiilor din basme, drumul de întoar-

cere, drumul către sine. Există, poate, pericolul înstrăi-
nării de sine, iar poetul își ia măsurile necesare de pre-
vedere.

Poezia care deschide volumul, Un copac, ca și ul-
tima, Umbra, cu imaginea stejarului dominator („...ste-
jarul apune/ dar umbra lui.../ rămâne!”), preia aceste
semnificații reverberate pentru a desena în tăcerile cu-
vintelor imaginea unui copac-om. Poetul antropomorfi-
zează, copacul fiind ipostaza lui vegetală. Din această
perspectivă, poezia poate funcționa ca o artă poetică,
punând accentul pe condiția creatorului în orizontul lui
de așteptare: „Am văzut un copac/ plângând înfundat/
și-n fiecare mugur/ un ecou de lumină/ aștepta doinit/ o
maramă...”. La acest copac, meditează Alexandru Cio-
cioi mereu, chiar și lângă „turnul de fildeș”, așteptând
nașterea unui alt copac „de aduceri-aminte”.

Toposul pe care-l construiește poetul în imaginar are
reperele unui răsărit „născut de o rugăciune/ fără de
sfârșit”. Viața în acest spațiu al respirației poetice este
întreținută de gândurile materializate în metafore, con-
cretizate ca gând personal, „gândul meu”: „Gândul că
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am fost/ zenit/ mă întoamnă/ într-o frunză/ mai ascuțită/
decât zăpada/ cea frumos așternută/ peste degetele
vremii/ niciodată absente/ din calendar. (...)// Gândul că
am fost/ zenit/ a rămas încrustat/ într-o secundă/ ple-
cată peste apă/ pe drum de granit/ intrezis ochiului...”
Sentimentul greu al pustiului îl apasă atunci când simte
„praful de pe gând”. Fiind „osteneala unei amintiri”, eul
nu rămâne în postura unui învins. El are capacitatea de
a transforma acest praf, simbol al efemerului, într-un
poem care, „slobod”, poate intra în „gesturile unei stele”.
Prin această lume a imponderabilelor, a văzutelor și ne-
văzutelor, poetul se simte ca un rătăcitor, „cu pașii flu-
turând a nimic”.

Percepția de sine este extrem de lucidă în poezia lui
Alexandru Ciocioi, care are „zarea la șold” și cerul pe
„umăr cernit”. Răsfrânt asupra iluziilor sale, asupra hi-
merelor pe care le visează concretizate și întrupate în
visul lui de creație, el se proiectează în acest univers al
virtualităților. În fiecare vis al poetului trăiește o lume.
Provocarea constă în capacitatea de a da expresie
acestei lumi, dându-i drept de viață literară. Desenul liric
are limpezime și coerență: „În fiecare vis/ există un
atom de frică/ unul de-ndoială/ altul de migală/ iar când
se găsesc/ la ospăț/ coboară peste ei/ o ploaie de-ntre-
bări/ de se mărește secunda/ până la marginea tâmplei/
unde poarta către inimă/ este ferecată/ cu o lacrimă/
așezată pieziș/ peste neîmplinire.// Când roua/ se as-
cunde în vis/ e un pas înainte!”

Integrat imaginarului său, el se simte „cuvântul stră-
zilor înguste”, asediat de temeri, copleșit de posibilitatea
unei apocatastaze care l-ar transforma în „ultimul om”,
„trecut în lumânări”. Nu moartea îl sperie pe Alexandru
Ciocioi, ci tăcerea care s-ar instala, absența cuvântului
care să-l construiască în reprezentările posterității. Ră-
sărit boem pune în evidență această preocupare pentru
posteritate: „Voi rămâne un semn/ o pată pe crucea de
lemn/ culoare desprinsă/ mână întotdeauna întinsă...//
Voi rămâne un labirint de cer (...)// Voi rămâne,
Doamne, răsărit boem/ nedemn pentru singurul tău
poem...”. Luciditatea  nu-l părăsește niciodată, este
conștiința lui critică. Când se identifică drept „păcatul
străzilor înguste”, el are reprezentarea concretă a unei
„iluzii putrezite”, și, în această luptă inegală cu timpul,
decide: „...în poarta dorințelor/ sărutul timpului/ e totul
sau nimic...” În relație cu eternitatea, supraviețuiește
totul sau nimic. Totuși, Alexandru Ciocioi nu gândește
ca un învins. Speranța lui apare ca materializarea unei
dorințe, un fel de déjà-vu care-i întreține credința în ilu-
zia lui, poezia: „Pe stradă/ durerile din flori/ strigăte se
fac/ pentru statui!”

Deși predominantă este tema de meditație asupra
condiției creatorului, regăsim și altele. Iubirea nu este,
totuși, o temă privilegiată. Suntem este una dintre
puținele poezii de dragoste. Chiar și în acest monolog
confesiv, adresat iubitei, nu sentimentul prevalează. Eul
liric se definește în raport cu sine, cu celălalt, cu lumea:
„Iubito,/ suntem orbiți de tăcere/ ferecați în haine stin-
ghere (...)/ suntem flămânzi de lumină (...)/ suntem
dezgropații din zare (...)/ și mai suntem o taină de ape/
chemați îngrozitor de aproape...”

Imaginea zborului (Au venit pescărușii, Când inima),
anabasică, este complementară, catabasic, liniarității,
drumului (În curând, A ajuns drumul, Oboseala drumu-
lui, Pe înserare, Casa goală), fixându-l în imaginar, în
dubla lui ipostază, în dualitatea trup-spirit, pământ-cer.

Alexandru Ciocioi nu rămâne indiferent la proble-
mele fierbinți ale individului într-o lume alienantă, care
marginalizează valoarea. Alienarea, abulia sunt evi-
dente în Să mergi, dezacordul, resimțit dramatic, dintre
trup și suflet apare în Primăvara, o primăvară nu doar
a tinereții, dar, mai ales, a elanurilor, a aspirației spre
lumina izbăvitoare a spiritului: „Cocorii m-au sorbit/ în
țipătul lor înalt,/ nopțile îngenuncheau/ în fața mea/ și
iarba/ se ridica să mă vadă.../ Era prea multă primă-
vară!” Sentimentul dramatic al singurătății în destin
apare în Liniștea, în Nu te plimba, viața ca eterna aler-
gare în Alerg, timpul ireversibil în Pendula. Acceptarea
trecerii ireversibile nu exclude tragicul. Aripă ruptă dă
expresie acestei stări de revoltă înăbușită: „Spânzurată
în alb/ bătaia ultimului clopot/ ne mângâia șoapta/
PREA GREA PENTRU NOAPTE/ PREA GREA” PEN-
TRU ARIPA RUPTĂ”. Scrierea cu majusculă echiva-
lează cu un țipăt, existențial.

La capătul acestui drum, presărat cu pietrele-poezie,
Alexandru Ciocioi are, în Căutare, revelația că drumul
are un sens ce rezidă în efortul de a căuta un sens. Ast-
fel, acest drum se constituie ca poveste a unui aed în
care el se recunoaște avântându-se peste pietre,
creându-și, acolo unde nu există, propria poartă pe care
să poată intra: „să vezi florile/ ce cresc în grădină/ și zi-
desc dimineața...” În fiecare lacrimă, Alexandru Ciocioi
a așezat o piatră de drum lung, așa cum alții așezau
zei, iar pietrele îi vor săpa, poate, în carnea lor, numele
de poet. Imaginea maiestuoasă a stejarului din finalul
volumului are premonițiile ei.

25 iunie 2019
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Cunoscută din „Poveștile” sale cu sensul de „Istorii”,
ale „doamnelor, domnilor, ale comorilor, ale
Bucureștiului etc.” și din emisiuni Radio străbătute de
același „morb” al detaliului narativ spațial și temporal,
Victoria Dragu Dimitriu ne surprinde cu o altă „poveste
din povești”, romanul Reproducere color (editura Vre-
mea, București, 2018).

Începutul acestei cronici ar putea fi foarte bine și fi-
nalul ei, în sensul „rețetei” creative folosite de autoare
și exprimată prin cuvintele unuia dintre personajele
cărții, Manina: „Am citit hârtiile astea ca pe un roman
modern, alcătuit din petice. A fost o experiență stra-
nie…” (UNU). Numai că, „alcătuirea din petice” e făcută
cu artă, cursiv și mustind de simboluri.

Cele şapte capitole ale romanului sugerează prin
cifra lor finală numărul perfecțiunii divine, ceva care este
desăvârșit sau finalizat. Șaptele este al cerurilor divine,
dar și al celor șapte păcate, al culorilor curcubeului, dar
și al notelor gamei muzicale, al celor șapte uși ale cu-
noaşterii (ochi, urechi, nări, gură), dar și al
ambivalențelor și dedublărilor: creatorul și creatura.

Ambițioasă creatoare autoarea de față, iar „crea-
tura”, „reprodusă color” și mai și! Ca un mic Dumnezeu
„face lumea” în șase zile (capitole!), iar în a șaptea,
truda se luminează, se desăvârșește, misterul e eluci-
dat. Pe scurt, UNU: e povestea mică a destinului de na-
vetist contemporan, intelectual, dus de valul existenței
diurne. Spațiu și timp în mișcare, dar stereotip. Începu-
tul poveștii celei mari: paralela Leanța/Manina. DOI: ca-
pitol epistolar. Fragmente din viața lui Geo și a familiei
sale. „Expeditori” care se autocaracterizează și fac po-
sibilă astfel creionarea lui Geo, ca personaj. Spațiu și
timp trecute. Stil epistolar. Victoria Dragu Dimitriu „mo-
zaichează” cu bună știință conținutul romanului pentru
a rupe monotonia excursului prozastic și pentru plăce-
rea și bucuria „jocului stilistic”, totul demonstrând mă-
iestrie. Titlurile scrisorilor marchează relația
„expeditorilor” cu „destinatarul” Geo: colegi, prieteni,
foste iubite, fosta gazdă, mama și tata, reprezentanții

unor instituții, un manifest, ba chiar Tudor Arghezi, dor-
nic de a-l cunoaște pe bunicul lui Geo, avocatul ilegalist,
Ion Pribeanu. La finalul capitolului apare și actuala lui
soție, Manina, impresionată de lectura acestor scrisori,
pe care o definește ca fiind „o experiență stranie”. TREI:
„poveștile în poveste” abundă. Acolade narative în viața
părinților lui Geo, Sabina și Mircea Pribeanu, devoalând
pensionarea Sabinei, secrete din arhiva bătrânului Ion
Pribeanu, cu activitatea sa conspirativă începută în ile-
galitate, relații cu alți ilegaliști, nașterea unor cartiere
bucureștene la început de secol XIX, glisări din prezent
în trecut și invers, escrocherii contemporane (telefonul
Angelicatei). PATRU: povestea Alexandrei, a vieții ei de
reporter, hărțuiala între cele două iubiri, Petru și Geo,
un reportaj/interviu pe viu cu actrița Ireni Atina, gre-
coaică de origine română, glisarea de la planul mitic cu
zei și moire la cel real, egoismul afirmării artistice versus
altruismul unei profesii care să îngăduie și să glorifice
nașterea unui copil. CINCI: povestea lui Alexandru, un
puști al zilelor noastre, inteligent, prea matur și sensibil,
crescut de rudele materne după moartea la naștere a
mamei lui, Alexandra, povestea pictorului Dominte, prie-
tenul mai mare al copilului, cel care va face portretele
lui Ion Pribeanu și al sorei acestuia, matusalemica
doctoriță Fata. ȘASE: o „perlă” a stilului oral, o altă
șansă prozastică de a evoca oameni și locuri dispărute
din mahalaua bucureșteană interbelică și din perioada
dejistă, prin fraze în care ridicolul și nostalgia, căința și
lăudăroșenia fac corp comun cu înțelepciunea de ma-
hala. Este povestea unui personaj „soră” cu cele ale lui
Tudor Mușatescu din „Doresc ca micili mele
rândulețe… ” sau din „Gaițele” lui A. Kirițescu, preoteasa
din Găneasa, mătușa Tanței, „mitraliind” tot și toate, cu
ecouri în contemporaneitate: „…în ziua de azi vorbesc
toți, se laudă, se jelesc, și n-ascultă nimeni…”. ȘAPTE:
povestea Halinei, filolog, o femeie lipsită de noroc, ve-
cină cu bătrânele care îl îngrijesc pe micul Alexandru,
„frate de lapte” cu fetița sa, Patița. Starea de boală a
Halinei îl face pe Dominte, pictorul și vecinul acesteia,

Passionaria Stoicescu

CÂND FOCUL SE POATE POVESTI
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să o ducă pentru diagnostic și tratament la spitalul în
care încă mai tratează doctorița Fata Pribeanu, căreia
îi duce portretul făcut, dar și portretul fratelui ei, la ru-
gămintea acesteia, după o fotografie. Cunoscându-l în
casa doctoriței pe nepotul bătrânei, Geo, și știind secre-
tul nașterii lui Alexandru spus de mama copilului înainte
de a muri la naștere, pictorul intuiește în persoana lui
Geo paternitatea micuțului. Mărturisește asta Halinei,
iar ea la rândul ei devoalează secretul doctoriței Pri-
beanu. În sfârșit, copilul care credea, în genialitatea lui,
că Dumnezeu îi e tată, va ajunge la tatăl său biologic și
adevărat. Poveștile în poveste se termină astfel rotund,
în slujba creațiunii și adevărului.

Măiestria autoarei rezidă în îmbinarea destinelor
acestor personaje, altele în fiecare poveste, legate însă
între ele în chip obișnuit sau bizar cu familia Pribenilor.
Jucarea cu dezinvoltură a stilurilor, mulate fantastic pe
acțiune și personaje, pe vreme și vremuri, dovedește
state vechi de funcțiune în ale prozei. Un întreg capitol
din depeșe (DOI) către personajul care se înfiripă văzut
de prieteni, iubite, părinți, familie, fără să plictisească,
ba dimpotrivă, să incite la lectură, e o dovadă. A
cunoaște psihologia infantilă, limbajul, comportamentul,
trăirile ei (CINCI) vădește înțelepciune, spirit didactic,
sensibilitate aparte, forță de sugestie. În sfârșit, să
împletești stilul urban, familiar, cu cel suburban, prin
verva acuzatoare și pocăită tot a unui singur personaj
care „susține” capitolul (ȘASE), demonstrează forță
epică, maximă expresivitate, umor gros: „…trebuie să
cunoști bine legile, ca să le poți ocoli legal”.

Cum autoarea a scris și poezie, acolo unde e cazul
(mici pasaje legate de copilul Alexandru sau cățelușul
Oaie), ele înviorează și aduc un plus de sensibilitate: „E
greu să privești focul, pentru că nu-l poți povesti. Una
este să vezi, alta să spui ce vezi” sau „plecarea lor cu
mașina arătase totuși frumos. Ca un fel de țiuit lung, de
culoarea unui fruct dulce”.

Există în tot eșafodajul romanesc o știință a dozaju-
lui: nimic nu e în minus, nimic nu e în plus. Dialogurile
se împletesc armonios cu pasajele de proză propriu-
zisă, structura fiecărui capitol e unitară, înscriindu-se
fără cusur în structura întregului roman. Știința portre-
tului o întrece însă. Exercițiul îndelung din activitatea de
reporter, din cărțile de proză de până acum îi dau un
certificat de excelență Victoriei Dragu Dimitriu. Nu doar
trăsăturile fizice sau morale ale unui personaj sunt fă-
cute cu artă, ci portrete colective, de străzi, de orașe,
de epoci, portrete animaliere. Titlul cărții pe asta și mi-
zează: „Reproducerea color” nu în sensul de fotogra-
fiere, ci în sensul creativ, de readucere la viață prin
cuvânt și simbolurile lui a unor personaje reale sau în-
chipuite, a unor locuri și timpuri apuse sau viitoare, a
unor stări și trăiri în care să fie surprins specificul unei
epoci, filosofia unui sentiment. Chiar în numele perso-
najelor putem găsi o simbolistică mulată pe mesajul
cărții: Destin și Viață. Astfel, Fata, numele doctoriței Pri-
beanu, poate fi un feminin de la „fatum” – „soartă”, ea
decizând prin profesie soarta pacienților ei, dar în final
chiar soarta micului Alexandru; Geo, numele nepotului
ei, poate fi, de asemenea, masculinul Geei, personifi-

care a pământului ca element primordial, izvor a tot ce
există, în roman el semnificând „izvorul” care i-a dat
naștere lui Alexandru.

Raportul masculin-feminin este ușor inegal în favoa-
rea femininului, purtător și născător de viață Tinere sau
mature, vârstnice sau uitate de vârstă portretele lor au
lumină și umbră, dar mai ales viață. Evident, grație
autenticității și puterii de observație în planul scriiturii,
urmate de cursivitate și adecvare stilistică.

Saga familiei Pribeanu și a celor legați de ea nu ex-
celează în fapte mari, ci mărunte, dar tocmai în aceasta
rezidă forța epică a romanului, pentru că nu e deloc
puțin lucru să scrii bine despre întâmplările cele mai ba-
nale ale existenței, să invadezi astfel lumea obosită și
comună a cititorului contemporan, care se va regăsi cu
ușurință în ea. Sub varii identități sociale și psihologice
diferite, dar cu o mentalitate generală comună, aproape
toate personajele cărții au simțul evenimentului. Se
caută, se inventariază, se răscolește, se readuce în
prim-plan ceva sau cineva care să determine schimba-
rea, prin biografism și memorie.

„…Ascultă, întristează-te, bucură-te, ascultă, atât
timp cât mai are cine să-ți povestească”, ne îndeamnă
sigură pe sine autoarea. Într-adevăr, mai are cine și ce
povesti, cu condiția ca „ascultă” să se traducă în
„citește”, iar jocul durrenmattian să nu fie jucat doar în
familie, ci în societatea de azi.
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Maria Bologa, poetă și eseistă, care semnează activ
în viața culturală din Caransebeș, Lugoj și pretutindeni
online, publică recent un nou volum de versuri „Râul
hrănit de mâna ta”, 2018, la editura Eubeea, editură că-
reia îi este fidelă din 2003 încoace (după prezența la
defuncta editură, tot timișoreană, „Augusta”).

Prefața aplicată a Mirelei-Ioana Dorcescu, „Revitali-
zarea poeziei orfice”, are un motto din Eugen Dorcescu
(„Absența”), adecvat ideii centrale a volumului – consi-
derat ca fiind un poem al absenței persoanei iubite (im-
plicit al singurătății), „în triada poezie-filosofie-religie”.
Chiar sunt în poezia sa mai multe afinități elective cu
poezia lui E. Dorcescu (lupta dintre trup și suflet, mate-
rie și spirit, Elohim și interferența cu spiritualitatea orien-
tală – daoism, nirvana etc.) ca bază pentru o posibilă
analiză intertextuală. 

Urmărind volumele anterioare, cu titluri metaforic-er-
metizante, „Șarpele amurgului”, „Orchestra de sub ape”,
„Lumina din ochii insomniilor” etc., se consolidează for-
mula poeziei intelectualizate, a desprinderii de concretul
imediat al cotidianului, prin transfigurare a ceea ce este
fizic în metafizic, de la confesivul eului liric, personal și
subiectiv, la detașarea impersonală, fie prin persoana a
III-a generalizantă, fie prin recursul la Antichitatea mitică
și dincolo de ea. Fixarea în illo tempore se întemeiază
chiar de la volumul de debut „Poeme pentru o noapte
sumeriană”, 1997, prin inserția în universul poetic a su-
gestiei Sumerului – primul leagăn al civilizației omeni-
rii).

În volumul prezent, alege un mit emblematic pentru
sensibilitatea întru iubire și poezie, viață și creație –
mitul lui Orfeu.

Dacă orfismul, la nivelul stilistic, poate fi prin vraja
incantatorie, eufonia versurilor, la un nivel de adâncime,
la o poezie intelectualizată orfismul este prin misterul
intarsiat, ermetismul versurilor cu valoare inițiatică –
inițiere în cunoașterea lumii și cunoașterea de sine. 

Este o poezie eseistică, de filosofie existențială prin

conceptualizare – în tandem empatic cu o altă poetă și
eseistă lugojeancă, Ela Jakab, de aceeași factură spi-
ritualizantă, în care eul confesiv e eludat, înlocuit cu un
impersonal „el” al frazărilor axiomatice. 

Registrul este grav (chiar prea grav), tensionat inte-
lectual, fără nicio supapă de dezamorsare ca pauză de
respirație. 

Poemele sunt lungi, într-o scriere prozastică, o
scriere continuă, ca de poem monolit, secționată prin
cifre în loc de titluri, ca cezuri ordonatoare. Este o nu-
merotare multiplă, cu cifre romane (I, II, III, cu iz de An-
tichitate și ca Sonetele lui Orfeu, ale lui Rilke), și arabe,
mai uzuale, aducere în actualitate (1, 2, 3…) – cifre ca
altă siglă a abstractizării, a esențializării – parte din ma-
tematica vieții. 

Volumul este ca o unică scriere, de tip palimpsest,
în care se întrevăd, prin straturi suprapuse, motivele re-
curente, ce-i definesc universul poetic, în combinații di-
ferit nuanțat, într-o îmbogățire ca-ntr-un boule de neige,
întru limpezire, aprofundare: motivul umbrei și al luminii,
al mării, al brizei și al valului, al fluviului și al râului, al
țărmului, al păsărilor și al oglinzii, al tăcerii și al pustiului,
al fructului străin, al ochiului și al privirii, al Nordului
(negru și înghețat), al amurgului și al pietrei etc.

Elementele biografice – lunile de veghe la căpătâiul
surorii, moartea ei etc. – în parte au născut
înverșunarea de a învinge moartea prin resursele pro-
prii, adică prin iubire și poezie – acea putere orfică de a
coborî în infern prin credința în forța propriei poezii și
iubiri. 

Unul dintre mottouri „Orfeu se întoarce încununat/
Cu tot mai negri lauri”, precum și titlul primului ciclu,
„I.  Umbra orfică. Un sfârșit aparent”, oferă, de la înce-
put, cheia de decodare prin mitul lui Orfeu, valabilă pen-
tru întreg volumul. 

Mitul lui Orfeu în parte este sub cupola lui Thanatos
– prin relația sa indecisă cu imperiul lui Hades, cu limi-
tele și nelimitele umane în imperiul vieții și cel al morții.

Maria Nițu

MARIA BOLOGA ŞI POEMA UMBREI
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Între cele două lumi este fluviul Styx și este Caron – cea
mai veche fantasmă din lume. Ambele imperii sunt sub
semnul Umbrei.

În această relaționare cu moartea este fundalul cro-
matic orfic – între lumină și întuneric, auriu și negru.
Într-un cadru cernit, înnegrit, chiar laurii lui Orfeu sunt
negri, când vrea să învingă moartea, în „întunericul
negru-mort” – reduntanță cromatică a acelui Hades al
morții.

Umbra e laimotivul care susține tot eșafodajul… „din
umbră”. 

Sfârșitul este aparent, pentru că din acel adânc,
„ținut al umbrelor”, al sufletelor decorporalizate în care
va coborî Orfeu, va urma eliberarea prin privirea lui
clară, prin lumina poeziei și a cântului orfic. Lumea unde
e Euridice, a morții, e cu adevărat „lumea umbrelor”, iar
el, „o umbră care a coborât în abis”) – două umbre ce
se caută să se vindece de moarte reciproc. „Pe străzi
înnegurate, golurile/ seamănă trecutelor vieţi, apropiind
fiinţa/ de umbră”. 

Umbra ca hieroglifă a decorporalizării este deopo-
trivă a unei absențe mitice, prin pierderea (prin ființa iu-
bită – „jumătatea” tânjită), a androginului, a ideii de
iubire perfectă și veșnică, a fericirii de dincolo de o clipă:
„Nu am plâns după trupul tău amar și sălbatec,/ ci după
tot acel întreg, rupt în două, fără privire”. 

În religia orfică, trupul este o „temniță” a sufletului,
un mormânt, dualitate care generează ideea reîncarnă-
rilor, a metempsihozei: „revelaţiile își luau înapoi carnea
amară”.

Decorporalizarea induce starea de ataraxie, o liniște
sufletească care te face liber de griji, dar și de bucurii,
de orice pasiuni umane ce te-ar putea tulbura. E un
comportament ascetic, care însă nu e o soluție. Retras
în tine, fără vreun sentiment, ți se usucă măduva,
ca-ntr-un „deșert al Epifaniilor”. (De aceea, în medicină,
este de fapt o stare bolnăvicioasă, de apatie).

Pe de altă parte, în creștinism, trupul este templul
sufletului. „tot ce-am trăit a rămas în esența tăcerii/ nu
pot să-mi vindec trupul fără sufletul din el”. 

Umbra e lipsită de viață deplină, nu are sânge, astfel
că, firesc, se induce dorința de viață umană, care în-
seamnă a putea sângera. Este corelația cu tema
dualității trup/suflet, pentru că doar împreună nasc
sânge și sângerare. De aceea este un univers sfâșiat,
însângerat, ca atentat la umanitatea și armonia vieții,
un univers suferind, plin de răni:„Și crucea-i mai întâi
sfâșiată, de o semnătură/ a durerii, cu litere de carne și
de sânge…”, „tărgile lumii/ sunt pline de sânge”.

Tragedia lui Orfeu este îndoiala – care-l face vinovat
de moartea veșnică a iubitei. „Sfâșiat de îndoială, orfeu
o pierde/ a doua oară pe euridice, pierde viziunea…”. 

Corolar sunt motivul ochiului și cel al privirii. Euridice
redevine umbră (precum Loth transformată în statuie
de sare), pentru că el a privit înapoi și îndoiala l-a orbit.  

Cum orice mit al Greciei se naște și se prăbușește
în mare, ca fundal sunt marea și valurile, cu toate ele-
mentele adiacente din câmpul semantic. 

Apa e simbol ontologic, care reface cercul Uroboros

al vieții și morții. Spre marele „fluviu al morții” curg
afluenți toate „râurile vieții”. Apa e și siglă a reîncarnării:
în circuitul universului, se evaporă și revine ploaie pe
pământ, germinând solul pentru alte vieți. 

Dintre toate, țărmul oferă liniște, securitate, prin
șansa ancorării și a debarcării, răgaz pentru oblojeala
rănilor: „Îmi leg tristeţea la ţărm, pentru/ a nu mă obișnui
cu adânca-i otravă”. În larg este aventură, neliniște,
nesiguranță. În abisul adâncului este căutare, tulburare. 

Orfeu este învins ca om, din carne și sânge, dar nu
ca Poet: „Târziu îmi e trupul în care-am locuit și departe/
Vei rămâne în mine, în literele altei vieţi, Euridice…”

Orfeu și deopotrivă Poetul sunt sub semnul călăto-
riei. Călătoria lui Orfeu în adâncurile Hadesului este pre-
cum a Poetului în abisul său interior și în cel al
universului în dimensiunea-i metafizică. Orfeu/Poetul ca
monadă a Universului, Umbra orfică și „umbra unui
poem”. „Imersiunile” sunt coborâri în sine, în singură-
tate, Orfeu în adâncul propriu.

Sub semnul călătoriei, autoarea cu eul liric propriu
este deopotrivă Orfeu și Euridice: prin cunoașterea de
sine, se readuce pe ea însăși în lumină, dintre umbre,
amintiri și răni. 

Deopotrivă, este o sublimare și transfigurare a bio-
graficului, călătoria din Est spre Vest, a celui fără ba-
gaje, dar în memorie cu un trecut „cine să mai
descifreze tristețea de pe fața/ omului estic, tristețea
ereditară”. 

Și Orfeu și Poetul există prin credința lor în puterea
cuvântului de a întrupa Universul, învingând moartea „
cuvintele iau forma unui corp fin,/ umbre eterice, umbre
tăcute, contrapunct al/ singurătăţii, se trezesc, se înalţă
– din albia fluviilor/ moarte”.

Când nu e nararea lui Orfeu, recurge la „locțiitori”,
pentru alte fețe ale eului, din polifonia persoanei, acto-
rul, actrița, Rătăcitorul (Der Wanderer), marele Will,
„L-am întâlnit pe Der Wanderer, într-un azil/ de noapte
(…) striga, precum Will,/ într-o izbucnire de furie înţe-
leaptă: nu faceţi din/ mine un ieftin comedian”, ori un
impersonal din versuri axiomatice: „În fiecare din noi se
află o corabie pierdută”.

Treptat se infuzează dimensiunea sacră, intruziunea
lui Dumnezeu – credința ca singura cale de salvare din
marasmul cotidian, cea care aneantizează singurătatea
și-ți redă puterea cuvântului „Toată viaţa am vorbit cu
Tine prin tăceri…/ am trecut pe drumul Damascului, cu
o prea palidă/ umbră”. 

Chiar titlul volumului, „Râul hrănit de mâna ta”, este
ca un psalm Domnului, căruia îi oferă viața și poezia sa,
din convingerea că viața este dată de Creator, este în
mâna Sa, viață care curge ca un râu spre Styx, „mi s-a
dat un râu și e râul vieţii mele”.  

Poemă a decorporalizării, prin conceptualizare și
spiritualizare, poezia Mariei Bologa este o poezie a
cunoașterii, într-o călătorie orfică în adâncul umbrelor,
întru căutarea unui sens vieții și morții. Autoarea își con-
tinuă traseul poetic solid configurat prin rafinament idea-
tic și scriitură fermă, sub semnul intelectualismului
reflexiv.
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Subintitulat „liber de faptul că mi se garantează li-
bertatea” și Dosar de „dușman al poporului”, tomul vo-
luminos, de 400 de pagini (Gheorghe Iova*,
„Ciungamații”, București, Casa de Pariuri Literare,
2017), este construit pe ideea alăturării sau punerii în
paralel a dosarului de urmărire informativă deschis de
securitatea comunistă cu jurnalul scriitorului, dezvol-
tându-se, astfel, antiteza dintre ceea ce îl preocupa pe
Gheorghe Iova, scriitor din grupul textualist și participant
activ la grupul „Noii”, adică literatura, și obstinația cu
care i se caută puncte vulnerabile pentru a fi urmărit,
șicanat, intimidat, acuzat de uneltire contra „celei mai
cele” și singurei orânduiri sociale admise și impuse.

Preocupările omenești ale personajului, care este și
autorul cărții, pornesc de la grupul de studenți de la Li-
terele bucureștene, absolvenți în anii 1972 și 1973, care
promovează textualismul, ca și revista și curentul „Tel
Quel”, din Franța, dar căutând o cale originală. Ur-
mează „repartiția guvernamentală” a absolvenților
cur surilor de zi, soldată cu trimiterea tinerilor profesori
pe întinsurile patriei, în funcție de oferta statului, nu de
preferințe. Refuzul, căutarea fără rezultat a „negației”
de la inspectoratul județean, o căsătorie desfăcută, cu
consecințele apariției unui copil și ale imposibilității de
a plăti alocația alimentară, neavând un serviciu, contes-
tarea verbală a legii de interzicere a avorturilor, tradu-
cerile din Wittgenstein, consecvența continuării
activității literare și urmarea liniei teoretice textualiste
devin argumente pentru urmărirea scriitorului.

De cealaltă parte, agenții dau crezare oricărui zvon
sau suspiciuni că este încălcată linia partidului unic,
im aginându-se grave distorsiuni sociale, prin
influențarea altor oameni la neascultare a legilor sufo-
cante totalitare. Este lărgită sfera celor implicați, ca tur-
nători, raportori, instalatori de aparatură de ascultare,
comunicându-se cu alte inspectorate de miliție și de se-
curitate din țară,  cei considerați „obiective”, disidenți,

dușmani de clasă, fiind tot timpul filați, trași de limbă,
interogați și urmăriți, ca și anturajul, corespondența, te-
lefoanele și adresele frecventate.

Nu scapă de filtrul sau ochiul vigilent al agenților nici
cunoscuții, unul pentru că laudă Occidentul pentru liber-
tatea de exprimare, altul pentru că ascultă postul de
radio capitalist „Europa liberă”, altul pentru că îl admiră
pe scriitorul disident Paul Goma. Sexul frumos este pe
deplin implicat și racolat în cercetare, în legătură cu fe-
meile apărute pe neașteptate în viața lui, ca și cu prie-
tenii care se intersectează insistent traseele și
afirmațiile scriitorului, acesta ajungând să-și pună între-
bări.

Împreună cu Gheorghe Iova, sunt urmăriți și colegii
de idei, atât la cenacluri și alte întâlniri, cât și în
locuințele proprii sau în vizitele pe care le fac la instituții
sau la alte persoane. Astfel, se cer și se oferă relații și
despre Mircea Nedelciu, Constantin Stan, Gheorghe
Ene, Ioan Flora, Gheorghe Crăciun, Dumitru Mira, Ga-
briel Năstase, participând la acțiuni și declarații Maulina
Stoica, Floriana Ceaușescu/Tei, Dorel Istrate, un Ispas
de la Drumuri și poduri, Doina Untea, Victor Buzamet,
Gheorghe Haneș, Teodor Rusu, Viorel Șerbu, Geta Pa-
nait, Bebe Țânțăreanu, Călin Ghețu, Puiu Cristea, Au-
relian Mareș, Emil Niculescu, Silviu Vergu, Carmen
Abdulgani, Victor Stoica ș.a.

Titlul cărții este un cuvânt inventat de autor, știut fiind
că scriitorii sunt creatori de cuvinte, interpretarea aces-
tui cuvânt putând include elementele lexicale: ciumații,
consumatorii de gumă de mestecat (ciunga), agramații,
reclamații, (rău)famații ş.a. Cuvântul ciungă apare de
mai multe ori în textele de la paginile 379 și 380, pe
aceasta din urmă în citarea unor versuri, secvența fiind
intitulată „Hap! Ciu-n gât/Cosmin Manolache”. Intere-
sant este ceea ce scrie pe cotorul cărții, care, desigur,
este un documentar, presărat cu alte elemente: „Ca
într-un kief dat, de Brâncoveanu, luni de zile, la Stam-
bul, să schimbe oameni, într-o ierarhie, prieteni și în-
drăgostite, femei, se rostogolesc, juma,de an, din un
oraș, în Capitală, ca un desant. Toată, lumea scrie.
Forma romanului s-ar zice «roman documentar»: un

Corneliu Vasile

CIUNGAMAŢII

*La 29 iunie a.c., prozatorul, poetul, eseistul optzecist
Gheorghe Iova (n. 8 ianuarie, oficial 29 ianuarie, 1950) a ple-
cat la cele veşnice. Dumnezeu să-l odihească în pace! (n.red.)
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gust nemțesc, în acei ani, ai petrecerii de trecere. Lucru
parastaziat. Un scris supus vieții, drept «viața mea e un
roman» (de aceea romanul rămâne nescris), îngânat
cu: «poate», un dosar”.

Din jurnalul autorului, cu evenimente și împrejurări
îndepărtate de ceea ce căutau urmăritorii, sunt de
reținut demersurile , inclusiv acționarea la tribunal, ale
fostei soții pentru a primi alocația copilului, în condițiile
când scriitorul nu avea un serviciu stabil, sau deloc, ur-
mărirea lui la instituții și întreprinderi unde se reclama
că ar avea un salariu mai mare decât cel declarat, apoi
corespondența cu prietenii și foștii prieteni și colabora-
tori, fiind vizibile îndepărtarea și răceala lui Gheorghe
Crăciun de la Brașov.

La polul opus al preocupărilor grupului „Noii”, o
secvență a cărții, intitulată „1975/Cenaclurile: informa-
toare ale secu”, prezintă, între altele, cultura admisă,
oficială, reprezentată de Salonul literar din 1975, axat
pe „traducerea în viață a tezelor referitoare la populari-
zarea și aprofundarea literaturii noastre noi – izvorâte
din documentele programatice ale Congresului al
XI-lea”, ca participanți la dezbateri și la întâlnirile cu ci-
titorii din comunele județului Buzău fiind menționați
Alecu Ivan Ghilia, Vasile Băran, redactorul antologiei de
poezie patriotică Corneliu Popescu, Laurențiu Fulga,
Radu Cârneci, Ion Gheorghe și Romulus Vulpescu.
Sunt note ale informatorilor despre cenaclurile frecven-
tate de textualiști, la Buzău „Alexandru Sahia” și „Viața
Buzăului”, ceea ce arată îngrijorarea „organelor” în le-
gătura cu posibilitatea de a se promova acolo scrieri
„necorespunzătoare” liniei oficiale.

Dintre scriitorii consacrați în acei ani, Marian Popa,
Vasile Andru, Cristian Teodorescu s-au exprimat despre

textualiști, textualism și despre Gheorghe Iova. Un in-
terlocutor, Gheorghe Haneș, într-o discuție, îl prezintă
pe Gheorghe Iova în lumina realității
momentului,înfățișându-i modul cum este el perceput
de urmăritori, dar și de alții: un om fără slujbă, divorțat,
care nu a realizat nimic până la vârsta de 29 de ani,
abătut de la linia oficială. Autorul îi răspunde că are în-
credere că o să se afirme în viitor.

Cartea conține, în afara textelor de biografie
obișnuită, pagini care susțin textualismul și pagini din
autori străini, în limba manuscrisului original: germană,
franceză sau engleză. Mai sunt facsimile, citarea unor
versuri și copii după documente obținute de la CNSAS
după anul 1989, după un timp îndelungat: evenimente
și acte din anul 1979 sunt scoase la lumină abia în anul
2016, după aproape 40 de ani.

Publicând această carte, alcătuită în mare parte din
documente, Gheorghe Iova reușește să împlinească un
gol în domeniu, rămânând încă numeroase aspecte le-
gate de biografia sa, unele cunoscute și recunoscute
de autor, care se presupune că a avut posibilitatea să
vadă dosarele fără secretizarea unor substantive pro-
prii, în special nume de persoane. În altă ordine de idei,
pentru multe persoane sau personaje din carte există o
continuare a activității, chiar până azi, alții dispărând
între timp, de exemplu Mircea Nedelciu (în 1999),
Ghe orghe Crăciun (în 2007) sau Gheorghe Ene (în
2011), absolvenți de filologie marcanți în grupul „Noii”,
scriitori publicați în antologia Desant 83. Deocamdată,
numai Gheorghe Iova a înlăturat perdeaua de ceață de
pe evenimente și personaje implicate, readucând în
atenția cititorilor vremuri de teroare, cu instituții și cu-
tume de neînchipuit pentru cei tineri, care nu le-au trăit.
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Din dorința de a fi trendy sau de a da tonul unei noi
mode poetice, scriitoarea Florina Ungureanu ne întâm-
pină, încă din prima poezie a volumului Amor cascador
(Ed. Aius, Craiova, 2018), cu o tristețe profundă, menită
să insoliteze așteptările cititorilor: „sunt very fashiona-
ble/ port tristețe profundă/ haute couture/ în culori de-
colorate/ mă îmbracă suficient/ cât să mi se vadă
sufletul// sadness is the new happiness!”. 

Structurată în cinci secțiuni, cartea de versuri a Flo-
rinei Ungureanu demonstrează că talentul cel mai mare
al autoarei este acela de a caligrafia litaniile eului avid
de iubire. Îndrăgostită iremediabil de poezie, Florina Un-
gureanu își configurează universul poetic din (re)me-
morările diferitelor suplicii și/ sau delicii ale erosului.

În prima secțiune lirică, intitulată Nu ți-am mai scris
nicio poezie, poeta demonstrează fără niciun echivoc
că discursul liric este posibil doar în absența persoanei
iubite, fiind declanșat de dorul puternic sau de accentele
melancolice pricinuite de tânjirea după cel iubit. 

Fericirea îndrăgostiților când sunt împreună este
una parcă atemporală și indicibilă, de aceea, eul liric,
aflat în ipostaza de îndrăgostit, nu mai simte nevoia să
scrie nicio poezie câtă vreme o trăiește: „...cu tine/ tim-
pul mi-a devenit prieten/ și am timp să te iubesc/ să bem
cafeaua împreună/ să privim stelele/ poate de asta/ nu
ți-am mai scris nicio poezie.” (poate de data asta, p. 13). 

În altă poezie, este redată poate prea direct deza-
măgirea sufletească, respectiv mila față de propriul su-
flet care deseori i-a fost călcat în picioare de celălalt:
„...  mi l-ai călcat în picioare/ de prea multe ori/ gumă de
mestecat/ aruncată pe stradă// (...) te-ai șters de el cu
scârbă/ și cu grabă, reproșându-mi/ tot mie că fac mi-
zerie pe jos/ până când am înțeles/ că trebuie să mi-l
adun cu grijă/ și să-l pun undeva unde nu deranjează
pe nimeni,/ mai ales pe tine...” (Guma de mestecat,
p.  14). 

Imaginea acelei „broken heart” este evidențiată și în
poezia Eterna poveste, care este o ars doloris sui-ge-
neris, în finalul căreia întâlnim oximoronul de sorginte

eminesciană „durere dulce și surdă”: „ce femeie fru-
moasă am fost/ până te-am cunoscut/ m-ai sfâșiat/ și
mi-ai pierdut sufletul/ a rămas în ploi/ și-n frunze călcate
în picioare/ ce femeie frumoasă am fost/ până când
te-am iubit/ mi-ai rupt inima în bucăți/ și-am remodelat-o
din flori uscate/ are culoarea suferinței/ ce femeie fru-
moasă am fost/ dar muritoare// acum sunt eterna po-
veste.../ frumoși/ în durerea dulce și surdă/ să nu mai
văd, să nu mai aud, să nu mai simt nimic/ decât pe tine”
(p. 16). 

Absența iubitului este dureroasă, iar rememorarea
poveștii de dragoste vine ca un fel de ritual de exorci-
zare despre care nu se știe dacă se va solda cu un
happy-end: „pe mine, de la un timp,/ au început să mă
doară/ amintirile/ pe la încheieturi/ cică nu le-am mai
trăit demult cu adevărat/ și când îmi revin în memorie/
dor.” (Mă dor, p. 19).

Al doilea ciclu poetic, Te aștept să-mi schimbi ier-
nile-n veri, reiterează în poezia inaugurală același sen-
timent de dor întâlnit și în prima parte a volumului: „se
perindă prin noi calendare/ care n-au apucat să
se-ntâmple/ suntem noi, două vechi felinare/ cupe goale
ce vor să se umple// am uitat să mai știu cum am fost/
am uitat să mai vreau ce-aveam ieri/ mă ucide un dor
nemilos/ și te-aștept să-mi schimbi iernile-n veri” (Cupe
goale, p. 23).

Următoarea terțină seamănă cu un haiku, deși nu
respectă structura silabică a acestui gen de poezie cu
formă fixă: „din ghemul lunii/ trag un fir de toamnă/ cu
el cos frunzele căzute”. 

Cât privește motivul corespondențelor poetice,
acesta este surprins în poezia Culoarea sentimentelor,
unde simfonia culorilor, sentimentul dragostei, șoaptele
de dor și gesturile tandre se împletesc armonios: „aud
roșul când bate în piept/ și simt verdele plin între gene/
turcoaz îmi e părul și drept/ către buzele tale îmi vine//
s-arunc un sărut vernil sau lila/ să mă vrei în nuanțe
de-albastru/ pe coapsele albe să simt gura ta/ să-mi fii
tandru și aprig dezastru// violet să-mi vorbești în șoapte

Cristian Gabriel Moraru

CASCADORIILE AMORULUI
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de dor/ și galben să tremur în noi/ de-atâtea culori să
pot să și mor/ curcubeie să fim într-o joi!” (p. 24).

Poetica așteptării și a ofrandei de sine este surprinsă
cel mai elocvent în poezia Chihlimbar, în care bobul de
strugure și vinul de culoarea chihlimbarului amintesc de
misterele dionisiace celebrate în Elada antică, în cin-
stea zeului Dionysos: „era toamnă și      m-am închis/
într-un bob de strugure/ te-am tot așteptat// vinul e chi-
hlimbar/ într-un singur pahar/ al tău.” (p. 25).

Cel mai schematic capitol, deși ar fi trebuit să fie cel
mai important în economia cărții, este cel intitulat
Absența ta, care cuprinde doar cinci poezii. Tăcerea
este de astă dată motivul literar luat ca părtaș la actul
facerii și desfacerii cuplului erotic: „mă obișnuisem cu
lipsa cuvintelor tale/ era atât de bine când tăceam/ nici
nu credeam că îți mai știam timbrul vocii/ până când
mi-ai spus/ eu plec/ abia atunci am realizat că te iubeam
doar când/ tăceai...” (Timbrul vocii, p. 30). Următoarea
secvență lirică înregistrează eșecul comunicării dintre
cei doi îndrăgostiți: „eu urlu nebună-n tăceri inutile/ tu-mi
taci/ în toate cuvintele” (Toate inutile).

A patra secțiune lirică, E timp de iubit dar tu n-ai, re-
liefează probabil cel mai bine atuurile autoarei, care
reușește să valorifice în anumite poezii cele mai înalte
potențialități lirice de care dispune. 

Orașul sub chipuri este o astfel de mostră lirică în
care imaginea orașului dezolant, chiar grotesc, servește
la conturarea cadrului în care dragostea pare să nu mai
poată fi exprimată direct, ci doar să fie ascunsă sub
niște chipuri muritoare. Bețivi, saltimbanci și nebuni po-
pulează acest topos desacralizat care nu mai poate fă-
gădui nicio speranță pentru împlinirea iubirii: „în orașul
acesta pustiu/ nu mai e niciun loc pentru doi/ pe o
stradă  îngustă-un chefliu/ bea și se uită la noi// orașul
acesta e lacom și hâd/ ne sfâșie și ne-nghite cu totul/
saltimbanci și nebuni încă râd/ din biserici a rămas doar
clopotul// în orașul acesta grotesc/ suntem toți, rând pe
rând, niște trupuri/ care mor zi de zi și firesc/ ne ascun-
dem iubirea sub chipuri” (p. 34).

În poezia care conferă și titlul volumului, tema este
acel furor amoris („iubirea zăludă”) care predispune la
dezinhibarea erotică și la denudarea sufletească: „să-
rutul tău mușcă/ din coapsele mele. în cușcă/ mi-e su-
fletul gol pușcă” (p. 35). 

Celebrele versuri din Rondel de lʼadieu („Partir, cʼest
mourir un peu,/ Cʼest mourir à ce quʼon aime:/ On laisse
un peu de soi-même/ En toute heure et dans tout lieu.”),
scris de Edmond de Haraucourt, sunt reluate într-o ma-
nieră tipică sensibilității poetei Florina Ungureanu, ple-
carea iubitului significând moartea și anularea oricărei
idei de frumos și de poezie: „Ai plecat într-o doară
neanunțat și neînduplecat./ Ca o moarte surprinzătoare.
Și doare./ S-a ales praful de poezie și frumos./ Aproape
plângeam duios. Ca un copil sfios.” (Paharul golit,
p.  36).

Pentru paharul cu vinul iubirii pe care cei doi
îndrăgostiți l-au deșertat într-o clipă, aceștia clamează
în mod solemn drepturile de autor cum se întâmplă în

finalul poeziei Copyright. Autenticitatea și paroxismul
trăirii sufletești sunt la cotele cele mai înalte într-o poe-
zie precum aceasta: „plecaseși trist ca o noapte fără
lună/ rămăsesem plânsă, ca o nebună/ cât aș fi vrut să
pot să te-opresc/ dar n-aveam ce cuvinte să mai ros-
tesc// le luaseși pe toate cu tine deodată/ și plecaseși
trist ca o zi înnorată/ n-apucasem să-ți spun nici măcar
rămas-bun/ nu puteam mai nimic, nici măcar să
m-adun” (Fără lună, p. 37).

Bărbatul aflat în ipostaza de zburător cu negre plete
sau de poet, care transformă nopțile „chinuite și grele”
în „aproape firești poezii/ în aproape trăirile mele” este
reperabil în poezia Fruct ancestral, unde trimiterea este
clară: poarta secretă către rai este chiar gustarea din
fructul sexualității: „numai tu puteai să-mi șoptești/ că
miros ca un fruct ancestral/ și de fapt, cine ești, cine
ești/ zburătorul, poetul sau… val?” (p. 38).

Sentimentul de déjà-vu, de déjà-connu, și o insolită
definiție a sufletului alcătuiesc materia incipitului poetic
dintr-o frumoasă cantilenă: „Și parcă te știu dintr-o
veche mansardă/ Dintr-o casă de secol trecut/ Mi-e su-
fletul ca o halebardă/ Ce rănește cu dor absolut” (Săru-
tul totem, p. 39).

Dorința, izvorul oricărei suferințe pe pământul
acesta, conform doctrinei budiste, este valorificată sti-
listic magistral în Eretică, poezie ce descinde parcă din
aerul de frondă al liricii baudelairiene.

În finalul acestei secțiuni lirice ni se prezintă sintetic,
într-un catren, macro-tema volumului, și anume, fru-
moasa nebunie a dragostei: „Plouă potop cu ruperi de
nori/ Și cerul e prins ca în clești/ E timp de iubit sau să
mori/ Încercând să iubești” (Cerul în clești, p. 43).

Ultima secțiune a cărții acesteia de versuri o repre-
zintă Un trup de pisică răsfățată, în care asistăm la dez-
voltarea unei poetici a senzualității, în care autoarea
este lipsită de pudibonderii, cum îi stă bine acestei
răsfățate voci a liricii feminine din sudul țării.

Iată un mic tratat de estetică a amorului: „îmi spu-
neai că am un trup de pisică răsfățată/ tolănită pe ca-
napea/ simt mângâierea privirilor tale/ peste sâni
zăbovești un pic/ și te muți ușor, către coapse/ mă ridic
și îți iau privirea cu mine/ te sărut și-mi șoptești/ «stăteai
atât de bine/ acolo, iubito, de ce te grăbești?»” (Privirea,
p. 47).

Dăm, spre surprinderea noastră, chiar și peste un
Selfie liric: „am în mine atâta dragoste/ pentru tine/
încât, din surplus,/ am început să mă iubesc,/ puțin,/ și
pe mine.”.

Poeta cutează să ne facă până și Teoria simțurilor:
„mi-e sete de trupul tău gol/ mi-e foame de ochii tăi duri/
te sorb ca pe-un vin păcătos/ te uit prin sângele meu/
te las pe coapsele mele/ îmi sprijin un sân de gura-ți flă-
mândă/ te am și mă ai din priviri/ pătimașe…” (p. 52).

Derivând parcă din Jurnal de sex și Poemul invec-
tivă, celebrele volume de versuri ale scriitorului Geo
Bogza, Amor cascador de Florina Ungureanu este o
carte insolită în peisajul liric contemporan.
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Întrucât critica literară cercetează funcțiile limbajului,
iar limbajul este redat oral sau în scris, consider că
putem extinde hermeneutica la aspectul funcției cărții.
Ne propunem să descifrăm funcțiile cărții lui Ion Diaco-
nescu, Temnița. Destinul generației noastre apărută sub
competenta redactare a Rodicăi Lăzărescu și a lui Ma-
rius Mureșan la Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Na-
poca, în 2018.  

Autorul mărturisește în Cuvânt înainte că și-a con-
semnat amintirile „dintr-o nevoie sufletească personală,
ele fiind un fel de spovedanie a mea față de mine în-
sumi”. Este o recunoaștere francă a funcției psihocu-
rative a cărții. Rememorând faptele și ideile referitoare
la arestarea sa în noaptea de 1-2 decembrie 1947, an-
chetarea, judecarea, condamnarea și detenția până în
1964, autorul își purifică sufletul de zgura adunată în
acești ani, exorcizează duhul rău al regimului politic, ce
l-a degradat din postura de cetățean liber în aceea de
prizonier politic. Acest aspect al funcției însemnărilor au-
torului și-a exercitat efectele, mai ales în perioada re-
dactării lor, când autorul precizează că nu avea de gând
să le dea publicității. Ulterior, hotărând să publice textul
însemnărilor, acestea și-au arătat noi valențe ale
funcției curative. Publicarea însemnărilor din detenție
era socotită de autor „ca o datorie sfântă față de jertfa
zecilor de mii de fii ai acestui neam care și-au dat viața
în închisorile comuniste și față de chinurile celor care
au supraviețuit acestei tragedii”. Publicarea însemnări-
lor avea efecte și asupra imaginii publice a autorului.
Aplicabilă și credinciosului unei doctrine politice, expre-
sia Dico et salvavi animam meam exprimă, în cazul au-
torului, nu purificarea sufletului de un păcat, ca în cazul
credinciosului religios, ci purificarea prin mărturisirea
adevărului legat de faptele ce i-au fost imputate, fapte
pentru care a fost condamnat și a apărut drept vinovat
în fața comunității. 

Evocarea faptelor și gândurilor, a momentelor sem-
nificative din cei 17 ani de prizonierat politic are și o
funcție emotivă, care se exercită asupra cititorului.
Dacă pe parcursul lecturii, sufletul cititorului intră în
rezonanță cu cel al autorului, sentimentele de compăti-

mire și admirație vor alterna în conștiința primului. Nu
poți să nu-l compătimești pe tânărul autor care, deși își
luase toate măsurile de precauție, având două locuințe,
însă dormind pe la prieteni, procurându-și acte false,
etc. a avut totuși „ghinionul” de a fi arestat în noaptea
când s-a aflat la domiciliu pentru a primi vizita fratelui.
Te înduioșează naivitatea proaspătului deținut care, lip-
sit de experiență, apelează la unul dintre soldații din
pază pentru a stabili o legătură cu exteriorul, ceea ce
duce la arestarea persoanelor cărora se adresase.
Cunoașterea grelelor încercări ale detenției și totodată
a dârzeniei înfruntării lor provoacă sentimente de milă,
dar și de admirație pentru tăria credinței tânărului
deținut în justețea cauzei sale. Funcția emotivă a cărții
este pusă în valoare nu doar de informațiile vehiculate,
ci și de expresivitatea limbajului folosit de autor și re-
dactorii volumului.

Autorul dezaprobă tezele ideologiei marxiste ori
compară frecvent legislația și practicile juridice ale re-
gimului față de opoziție, le combate, ceea ce dă cărții
și o funcție polemică. Autorul compară, adeseori,
situațiile trăite în anii detenției și ai domiciliului obliga-
toriu, situații generate de regimul politic existent în
1947-1964 cu situațiile existente în țară înainte de
această dată, ori cu normele generale existente în re-
gimurile democratice punând în evidență caracterul dic-
tatorial și represiv al acestuia. Îi apreciem sinceritatea
de a ne împărtăși iluzia, trăită atunci, în mod repetat, in-
dividual sau împreună cu alți deținuți politici, că „o
soluție politică” izvorâtă din acordurile de la Yalta ar fi
putut pune capăt arestării și detenției, i-ar fi restabilit
statutul de cetățean liber. Cu încăpățânare/per-
severență și-a menținut vie speranța unor vremuri mai
bune, care ar fi făcut posibilă eliberarea sa și
„descătușarea întregii țări de sub teroarea comunistă”. 

Faptele, speranțele, iluziile trăite de autor în izolarea
ce-i era impusă față de restul populației, erau comune
celorlalți colegi din detenție. Cartea are funcția de
omagiere a unora dintre personalitățile din conducerea
Partidului Național Țărănesc (Iuliu Maniu, Ion Mihalache
ş.a.) ori din elita militară și economică a țării (generalul

Traian D. Lazăr

FUNCŢIILE „TEMNIŢEI”
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Gheorghe Dobre, inginerul Ion Bujoi ş.a.), care au fost
vizate, ca și autorul, de represaliile regimului politic din
acei ani. Detalii și cuvinte de apreciere pentru atitudinea
din timpul detenției se adresează prietenilor și colegilor
din conducerea tineretului țărănist: Nicu Adamescu,
Sergiu Macarie, Ioan Puiu ş.a. Având în vedere că
aceste persoane nu sunt menționate în lucrările de is-
torie, literatură, artă referitoare la evenimentele tratate
de autor, trebuie relevată funcția comemorativă a
acestui volum, datorită căruia persoanele menționate
nu vor fi date uitării, jertfa și acțiunea lor servind ca
model generațiilor ce vin. Se adaugă, prin aceasta și o
funcție didactică/educativă, volumului analizat aici. 

Consemnarea amintirilor trăite în detenție alături de
prietenii și colegii de credință politică  trebuie, în intenția
autorului, „să constituie un material documentar pentru
ca un istoric sau un scriitor cu mai mult talent, atunci
când va veni adevărata libertate, să scrie pe baza lor,
și a altor însemnări făcute de alți prieteni de suferință,
o adevărată istorie a acestor vremuri ... un veritabil act
de acuzare a epocii comuniste”. Autorul atribuie deci în-
semnărilor sale o funcție documentară și juridică.

Pentru valorificarea funcției juridice a însemnărilor
ar fi necesar să cunoaștem legislația epocii pentru a
„rejudeca” procesul tânărului Ion Diaconescu „fără ură
și fără părtinire”. Ne-ar fi la îndemână, dar poate n-ar fi
corect „să judecăm” faptele sale prin prisma situațiilor
din regimul politic actual. Oare ar fi posibil ca regimul
democratic existent să tolereze activitatea unei
organizații politice clandestine, cum era cea din care
făcea parte Ion Diaconescu în 1947? Și ar admite, ne-
recurgând la represalii, ca această organizație să adre-

seze plângeri-memorii și să ceară susținerea unor state
quasi inamice? Cât despre  regimul de detenție este
clar că situația din 1947-1964 ne apare ca barbară și
intolerabilă în comparație cu cea actuală în care, dacă
am crede integral relatările presei, deținuții au condiții
de trai superioare celor ale unor cetățeni defavorizați
aflați în libertate. 

În aprecierea funcției documentare a însemnărilor
lui Ion Diaconescu trebuie să ținem seama de faptul că
ele sunt scrise în stil beletristic, nu științific. Ele sunt me-
nite să impresioneze, nu să redea cu exactitate faptele.
Referindu-ne doar la terminologia folosită, vom observa
că autorul numește regimul politic din 1947-1964  drept
comunist și totalitar, ori acesta se definea ca democrat-
popular, permitea la început activitatea partidelor bur-
gheze,  partidul dominant se numea muncitoresc
(P.M.R.), nu comunist (P.C.R), iar țara se numea repu-
blică populară (R.P.R), nu comunistă. 

La valorificarea funcției documentare a cărții se im-
pune folosirea cu discernământ a informațiilor pentru
scrierea „adevăratei istorii”. Faptele trăite și cunoscute
direct de autor au o valoare documentară de prim ordin,
dar și ele trebuie, după cum ne îndeamnă însuși auto-
rul, completate prin folosirea „altor însemnări făcute de
alți prieteni de suferință”. Faptele și evenimentele des-
pre care autorul scrie „din auzite” și pe care le-a cunos-
cut indirect necesită o examinare critică, confruntate cu
sursele istorice necunoscute autorului ori apărute după
scrierea însemnărilor. 

În ansamblu, volumul analizat constituie o realizare
editorială notabilă, cu multiple utilități pentru toate cate-
goriile de cititori. 
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21 aprilie 2013 (D)
Toate cele ce voi scrie pot rămân nişte baliverne în

această duminică în care mi s-a ştirbit predispoziţia spre
har. Să compensez, mi-am adus pe masă, sub cot,
Noam Chomsky – „A înţelege puterea” (în franceză),
primul volum. (Împrumutat de la Gabriel Funica, dintr-o
serie de trei, pe care o are de la Luca Piţu.) Nu mă gră-
besc să-l deschid. Deoarece nu-mi place să trec la o
lectură nepregătită sufleteşte. 

Deschid, totuşi. Şi văd ceva care mă agaţă. O notă
introductivă despre evenimentele din 11 sept. 2001.
Cam pe atunci am început şi eu jurnalul!

Şi mai văd că Chomsky e prof. la Boston. Unde re-
cent a avut loc un act terorist – 2 ceceni „neadaptaţi”,
„trădători” sau agenţi dubli / tripli (Arabia Saudită, USA
– Rusia)... oale de gătit sub presiune, transformate în
bombe... 3 morţi şi vreo 170 de răniţi.

Aşadar, Comprendre le pouvoir. L’indispensable
de Chomsky. Premier mouvement, éd. Aden, 2005. 

Marele lingvist n-a aşteptat însă grozăviile din
2000  – 2001 pentru a medita la imperialismul occiden-
tal. Ediţia originală a cărţii e din 2001, dar substanţa
este de prin 1989 (!), în nişte dialoguri şi conferinţe. 

Răsfoindu-l, mă simt reconfortat. Antiamericanismul
meu nu era chiar atât de gratuit.

Chomsky e un militant; eu nu, din păcate. Sau poate
din fericire, dacă oglinda în care privesc o fi cumva de-
formată.

State mercenare ale SUA: Israel, Taiwan, Africa de
Sud, Coreea de Sud...

„Principala intenţie a secretului [guvernamental –
n.m.] este numai de a se asigura că ansamblul popula-
ţiei de aici [America] nu ştie ce se petrece.” (p. 30, trad.
mea). 

„Orice guvernare are nevoie de a înspăimânta po-
pulaţia sa şi un fel de a o face este acela de a-şi învălui
funcţionarea în mister. [A subliniat şi Gabi astea.] Ideea
că o guvernare trebuie să se înconjoare de mister urcă
până la Herodot. Citiţi-l; el descrie cum mezii şi alţii şi-au
câştigat libertatea bătându-se pentru ea şi apoi au pier-
dut-o când instituirea regalităţii a fost inventată spre a
crea o mantie de mister în jurul puterii.” (ibid.) 

E şi o notă aici, trimitere pe care deocamdată n-o
utilizez. Şi continuarea ar trebui citată. Până una-alta,
alunec şi găsesc ceva din învăluirea în / cu taină a Di-
vinităţii!

23 aprilie 2013 (M)
Un intermezzo mai întâi. Astăzi se sărbătoreşte

Sf.  Gheorghe. Mi-am amintit şi eu de un Gheorghe al
meu: bunicul din partea tatălui, de la care am moştenit
poate fumatul şi tendinţa spre singurătate, într-un mediu
agrest de preferinţă. Am cerut Monicăi – ea a avut un
străbunic cu numele acesta, tot pe linie paternă – să
pună o lumânare la biserică şi pentru acest moş al meu;
şi „mamei Vasâlca”, soţia lui şi bunica mea. 

Dar dau peste un Gheorghe şi pe ramura cealaltă a
familiei mele: „bădia Ghiţă”, fratele „mamei Tudosia” şi
al „bădiei Dumitriţă” (tatăl naşului nostru de cununie). În
ultimii ani mă chinuiam să-mi amintesc numele lor; şi
acum, iată-le!

*

Sf. Gheorghe a fost militar, nu?
Chomsky vorbeşte mult de militari (în ceea ce-am

citit până adineaori).
El fiind un pacifist. Probabil nu de stânga. Un demo-

crat radical.
*

Însă voiam să mă opresc – evadând desigur dintre

Ioan Dumitru Denciu

JURNAL NECONVENŢIONAL
UN ILUMINAT FĂRĂ ILUZII 

(NOAM CHOMSKY)
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rânduri – la misterul /în raport implicit cu puterea/ Divi-
nităţii.

Nu cumva, În-Sinele nu-i secret, misterios şi deci nu
impune nici o „cenzură transcendentală”?  O fi pur şi
simplu incognoscibil fără voia Sa. Calităţi reieşind din
propoziţia asta: fiinţă, puritate, simplitate / unicitate, ma-
iestate. In-co-gnosc-ibil (interpretat de la coadă la cap)
e vasăzică de ştiut (validează ştiinţa) prin naştere ge-
netică, şi nu sau mai puţin prin comunitate/colectivitate
(deci mai degrabă ca ins-persoană) şi deloc pe calea
negaţiei (teologia negativă!), a nulităţii (matematica
zero-ului) sau a nimicului (filozofia cosmologică/astrofi-
zica antimateriei). 

Voia: nu vrea de fapt, nu are voinţă proprie; are ne-
voie (şi într-un sens este „nevolnic”) & necesitate (tre-
buie să existe). Cel mult, simte dorinţa, plăcerea,
veleitatea de a fi pentru Sine şi altcineva („sine”).

Puterea?

28 aprilie 2013 (D, de Florii)
Şi azi fără har?
Dar mi-a făcut plăcere să cumpăr din piaţă răsad de

roşii. 50 de fire pe care le voi planta mâine. Cu toată
grija şi cu „mâna” pe care se zice că o am la asemenea
treburi. Anul trecut seceta ne-a cam zădărnicit eforturile.
Şi în acesta se prognozează, aşa că nu ne rămâne
decât speranţa că nu se va adeveri. În general, nu
numai cât priveşte vremea, pare mai sănătos din punct
de vedere psihic să nădăjduieşti în excepţii de la previ-
ziuni şi chiar de la reguli. Sunt atât de alarmante evolu-
ţiile, că doar suspendarea raţiunii mai reprezintă o
alternativă. Se poate face şi prin nesimţire, abrutizare,
însă...

6 mai 2013 (a doua zi de Paşte) 
A fost foarte grea săptămâna scursă de la Florii. În

special din cauza reflectării activităţilor religioase asu-
pra psihicului meu. Am avut un fel de mustrare de con-
ştiinţă. M-am simţit vinovat de „necredinţă”, chiar
demonizat, m-au vizitat coşmaruri... Se pare că azi am
depăşit criza.

*

Între timp, am terminat de citit Chomsky I. Mă bucur
că, după 40 şi ceva de ani de la străduinţele (obligate)
de a-i înţelege lingvistica, am prilejul de a mi-l apropria
ca om şi cetăţean. 

Până una-alta îl găsesc destul de ciudat: un adver-
sar al liberalismului, cu simpatii fasciste – undeva are
cuvinte de apreciere pentru „adevăratul” fascism, ce ar
fi o formaţie economică universalistă, bazată pe demo-
craţia asociativă, participativă şi coordonarea de către
stat a sindicatelor şi corporaţiilor – şi înclinaţii comu-
niste! Totuşi, urmează să-l „simt” mai bine, căci radio-
grafia sa asupra lumii contemporane e puternică şi
deloc schematică. 

În plus, nici punctul lui de observare-investigaţie nu-i
oarecare: este chiar centrul purtător de paradigmă al
sistemului actual de civilizaţie, occidental la origine şi
globalizant în tendinţe. De unde, dacă nu din interiorul

Statelor-Unite [în continuare S-U] şi de la înălţimea unei
cariere ştiinţifice care te fereşte să ţi se închidă gura,
s-ar putea scruta mai cu acuitate geopolitica şi... mă-
runtaiele? 

O mulţime de lucruri ar trebui notate, de la „scara ac-
tivităţilor clandestine” ale guvernărilor/puterii la „teoria
conspiraţiei”, „media alternative” (la cele majoritare, de
propagandă), „comercializarea excentricităţii”, manipu-
lare, (in)competenţă şi naivitate... Dar mă opresc la câ-
teva aspecte istorice mai stringente şi pentru mine [care
mi-am cam refulat interesul faţă de istoria încă nes-
tinsă], poporul nostru şi Europa noastră.

Retorica S-U în timpul Războiului rece: stăvilirea
(fr.  endiguement, engl. containment) Uniunii Sovietice
(p. 78 ş.u.). Şi o altă pretenţie: caracterul „defensiv” al
reacţiei americane. „Unul din principalii [termeni ai dis-
cursului politic] este această noţiune de «apărare».
Examinaţi arhivele diplomatice ale indiferent cărei ţări
– Germania nazistă, Uniunea Sovietică, Libia, alegeţi
povestea de groază preferată de dvs. – şi veţi afla că
tot ce aceste ţări au putut face vreodată era «defensiv».
Sunt sigur că dacă am avea arhivele lui Ginghis-Han,
am găsi în ele că ce făcea el era de asemenea «defen-
siv»” (p. 85).

Prin 1989 doi noi factori au apărut în treburile lumii:
schimbarea economiei internaţionale şi ameninţarea
mediului înconjurător. Şi s-au conturat trei blocuri eco-
nomice: al SUA/Japonia şi alţii (fostul imperiu japo-
nez)/Europa unită. Dar – să ne ţinem bine! –: „Vedeţi,
există o tradiţie geopolitică americană care tratează S-U
ca o putere insulară, în largul coastelor Europei. Este o
versiune mărită a geopoliticii britanice care consideră
Anglia ca o putere insulară în largul continentului euro-
pean. În cursul întregii sale istorii moderne, Marea Bri-
tanie a încercat să împiedice Europa să se unifice – era
tema principală a istoriei britanice, să evităm ca Europa
să se unifice, fiindcă noi nu suntem decât o putere in-
sulară în largul Europei, şi dacă se unifică vom avea ne-
cazuri. Şi S-U au aceeaşi atitudine faţă de Eurasia:
trebuie să-i împiedicăm să se unifice, pentru că dacă o
fac, noi devenim cu adevărat o putere de a doua clasă.”
(p. 116, subl. mele). 

Meritând reţinută aici şi notaţia potrivit căreia supra-
puterea în cauză sabotează ONU, Curtea Internaţională
de Justiţie, UNESCO... (p. 163 ş.u.)

Dar cum stăm în raport cu religia în acest spaţiu vital
hiperdotat? De obicei, fanatismul religios diminuează
odată cu creşterea industrializării, reflectează autorul.
Or, Canada „unde angajamentul fundamentalist este
mai mare” se află „în afara curbei”, iar SUA  – „total ie-
şită din grafic: noi suntem ca o societate ţărănească de-
tracată. Mă explic: ultimul studiu pe care l-am văzut a
fost făcut prin 1980, şi S-U erau la acelaşi nivel ca Ban-
gladesh-ul, foarte aproape de al Iranului. 80 % dintre
americani cred literalmente în miracole religioase. Ju-
mătate din populaţie crede că lumea a fost creată acum
vreo două mii de ani, şi că fosilele au fost puse [în ea]
spre a încurca lumea (...)! Nu se găseşte pur şi simplu
aşa-ceva în alte societăţi industriale” (pp. 100-101).
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Consecinţa? „În fapt, practic orice politician important
din această ţară trebuie azi să se asocieze cu religia”
(p. 102) – chiar dacă nu e (prea) religios. 

Măi să fie! Cum puteau liderii noştri postrevoluţionari
să nu nimerească pattern-ul?! Ba – Chomsky deplân-
gând deficitara societate americană, depolitizată, cu sis-
tem partinic strâmt (2 partide îngheţate), lipsa unui
partid popular (!) – sunt în avantaj: au fătat un „front”
menit să ducă la pieire, cu prohod, rămăşiţele formaţiilor
politice istorice, l-au rebotezat, crezând că mai e la
modă social-democraţia, şi... se pregătesc de o nouă
schimbare de piele, acoperitoare de plutocraţie, mafie,
corupţie. Vor invoca şi «depresiunea», situaţia de ur-
genţă, ca în justificările chomskyene pentru «fascisme». 

10 mai 2013 (V, „Izvorul Tămăduirii”)
Încă o sărbătoare. Nu ştiu cât de respectabilă este

şi nu vreau s-o bagatelizez. Îmi prinde şi bine: îmi rela-
xez corpul după munca de ieri şi alaltăieri – totuşi nu
prea dură – şi respir mai „intelectual” după o serie de
eşecuri de a-mi stăpâni alarmele.

Dar, în general, mă revoltă abuzul nostru (ortodox)
de a ţine sărbători. După ce că suntem leneşi din fire, a
mai venit şi ierarhia Bisericii cu... Este o formă de a ne
adula, a ne răsplăti conformismul, pasivitatea civică,
lipsa chefului de individualizare şi deci disponibilitatea
de a nu ieşi din turmă? Clericii uşurează tot mai mult
postul, umplând calendarul cu „dezlegări la peşte” şi cu
„harţi”, însă nu reduc numărul de sărbători. Dimpotrivă,
adaugă: isprava cu sfinţii naţionali, unde întâlnesc ideo-
logia istorică, şi consemnarea în „prospect” a tot mai
multor zile oficiale naţionaliste şi chiar internaţionale.
Parcă vor să facă joncţiunea cu ONU – care nu stă nici
ea degeaba (ştiaţi că  pe 20 Martie avem ziua interna-
ţională a Fericirii?) – dacă în marile probleme ale ome-
nirii e blocată de samavolnicia imperială a SUA şi
concurenţilor. De, trebuie încercată şi sacralizarea nou-
lui păgânism mondial, deşi e cam târziu! 

*

Esenţa religioasă a psihanalizei lui Freud: răfuiala în
genunchi cu supra-eul (său) colectiv.  

26-27 mai 2013 (D-L)
Focşani. Înghiţit dintr-un foc Chomsky II (N.Ch. –

Comprendre le pouvoir. L’indispensable de Chom-
sky. Deuxième mouvement, Aden, 2011)

Mai întâi nişte expresii: un allumé de droite, un
voyant rouge (qui s’allume), un pied-de-biche (= un fel
de levier etc.) cu care s-ar putea „repara” eventual cal-
culatorul!

Apoi o impresie generală ca o dumerire: este un
anarho-libertarian, un disident pur-sânge. Concepţia lui
valorizează iluminismul, socialismul zis „utopic”, capita-
lismul incipient, creştinismul primitiv (esenianismul?),
conservatorismul. Mi-a adus aminte de gazetăria lui
Eminescu, dar nu pot explica de ce.

[Notă la culegere, iulie 2019: Bogăţia acestui volum
fiind formidabilă, n-am fost în stare să sintetizez, să

rezum, să mă distanţez. Şi acum nu prea ştiu ce voi re-
ţine din caiet, unde sunt 21 pagini de conspect şi citate.
Trebuie să mă descurc. Omiţând fragmente, le-aş con-
damna parcă pe rug, împreună cu suportul pe hârtie şi
amintirile mele! Traducând – şi cât? –, aş ştirbi expresi-
vitatea din originalul drag mie, francez…]

- În SUA „sistemul e profund totalitar” (p. 11). „În fapt,
tot sistemul de educaţie şi de formare profesională con-
stituie un filtru foarte elaborat, care triază şi elimină oa-
menii prea independenţi, capabili să gândească prin ei
înşişi.” (p. 16). În media mai ales, se subînţelege. 

- „Este foarte dificil să trăieşti cu o disonanţă cogni-
tivă: doar un veritabil cinic poate gândi un lucru şi zice
altceva despre” (p. 18).

- Media – 2 funcţii fundamentale. „Una este îndoc-
trinarea elitelor, pentru a se asigura că au ideile care
trebuie spre a servi puterea. Fapt este că elitele sunt în
general partea cea mai îndoctrinată a societăţii, pentru
că ele sunt cele mai expuse la propagandă şi care par-
ticipă într-adevăr la procesul decizional.” „Dar există şi
media de masă, a cărei funcţie principală este de a de-
barasa [puterea] de restul populaţiei – a o marginaliza
şi a o elimina, astfel încât să nu se amestece în luarea
deciziilor. Iar presa concepută în acest scop nu e repre-
zentată de New York Times ori Washington Post, ci de
sitcom-uri, National Enquirer, cu sexul şi violenţa, be-
beluşii cu trei capete, fotbalul şi alte asemenea lucruri”
(p. 34-35).

Ca (nu ştiu de ce am notat în franceză – preluând
doar vreo comparaţie a autorului? – comme) «dans les
religions: les mensonges sont devenus des vérités
im muables» (p. 46). Minciunile au devenit adevăruri
im uabile!

- Israelul se teme de o „problemă demografică”
(p.  49) şi are nevoie de apă, „care constituie probabil
principalul motiv pentru care [...] nu va părăsi niciodată
Cisiordania”! (p. 50). Drept care, „arabii nu sunt autori-
zaţi a fora puţuri profunde: ei pot să sape numai super-
ficiale, fără material adaptat. Fântânile adânci sunt ale
evreilor, doar pentru colonii evrei, şi furnizează aproxi-
mativ de 12 ori mai multă apă, adică o cantitate de [...]
astronomică” (p. 51)! 

Soluţia: un fel de confederaţie între israelieni şi pa-
lestinieni, numai că vor fi două state şi doar unul va
exista cu adevărat, pe când celălalt va fi nevoit să se
mulţumească a aduna resturile. Justă ar fi o suverani-
tate realmente împărtăşită, ceea ce e greu de închipuit
(p. 57). 

- Capitol important: Legitimitate în Istorie (p. 58
ş.u.). Unde şi întrebarea dacă Israelul va căpăta (câş-
tiga) o legitimitate. Răspunsul este da. „Altminteri, ar
trebui să revenim la societăţile de vânătoare şi cules,
pentru că istoria întreagă a fost nelegitimă.”

Şi: „Tratamentul amerindienilor a servit explicit de
model lui Hitler – a zis: iată ce vom face evreilor”. Ba
încă, „colonizarea continentului american a fost funda-
mental hitleristă, şi (...) ea a durat cinci sute de ani”. 

„[P]rincipala explicaţie că flagelul civilizaţiei euro-
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pene a putut invada întreaga lume în aceşti ultimi cinci
sute de ani este că europenii erau mult mai brutali şi
violenţi decât toţi ceilalţi, şi aveau mult mai multă expe-
rienţă în arta de a se ucide între ei.”. Sistemul de stat-
naţiune părând să fie de vină.

Apoi: «Israël est à mes yeux un État aussi répugnant
que n’importe quel autre. La seule différence, c’est que
l’image d’Israël aux États-Unis est montées de toutes
pièces – celle d’un État aux qualités morales uniques,
aux armes innocents, aux intentions nobles et élevées,
etc. C’est un mythe total, une pure invention: Israël est
un pays comme les autres, on devrait le reconnaître et
arrêter de dire n’importe quoi. Parler de légitimité est
absurde – le mot ne s’applique ni à leur histoire ni à quoi
que ce soit d’autre.» (p. 61)

Ce calificări specifice are ca să-şi permită să vor-
bească despre treburile (les affaires) lumii?! „Absolut ni-
ciuna. Am aceleaşi (...) ca Henry Kissinger, Walt Rostow
sau oricine din Departamentul de Ştiinţe politice, sau is-
toricii profesionişti – niciuna pe care dvs. înşivă nu le-aţi
poseda. Singura diferenţă e că eu nu pretind că sunt
calificat şi nici c-ar trebui să fiu. Dacă cineva mi-ar cere
să ţin o conferinţă despre fizica cuantică, aş refuza, fi-
indcă nu mă pricep suficient. Dar treburile lumii sunt ba-
nale: nimic din ştiinţele sociale ori istorie sau altele
asemenea nu este mai presus de capacităţile intelec-
tuale ale unui adolescent de 15 ani. Trebuie să lucrezi
un pic, să citeşti un pic, să reflectezi – nimic prea adânc;
dacă există teorii în jurul acestor chestiuni şi înţelegerea
lor necesită o pregătire deosebită, ele sunt un secret
bine păzit.” (p. 62)

De fapt, chiar ideea că trebuie să ai calificări spe-
ciale spre a putea vorbi de aceste lucruri „nu-i decât o
escrocherie în plus. Cam ca leninismul: doar o nouă
tehnică de a face populaţia să creadă că ea nu ştie
nimic, c-ar trebui să rămână în afară de toate astea şi
să lase tipii deştepţi să se ocupe de ele (de tout). Pentru
aşa ceva, trebuie să se pretindă c-ar fi în joc o disciplină
ezoterică şi că trebuie să fii iniţiat (docteur ès quelque
chose) spre a avea dreptul să discuţi (d’en parler).”
[M-am străduit, supunându-mă unei convenţii/constrân-
geri „ştiinţifice”, să evit prin parafrază, traducere şi pa-
ranteze citarea unei pagini întregi, cum era în jurnalul
manuscript, şi acum regret, căci fragmentul se încheie:]
«Mais c’est une blague.» [Or, glumă fie şi groasă –
sensul termenului francez mai tare decât plaisanterie –
este prea puţin, meschin, pentru cei ce au trăit în reali-
tatea comunistă. E o privire de la distanţă, dintr-o ilumi-
nare protejată!]

Conţinutul discursului să convingă de autenticitatea
şi bunul-simţ (comun) a ceea ce se comunică, nu titlul
celui care îl pronunţă (p. 63)! Admirabilă modestie, ce
nu ascunde însă mândria de a fi fost ascultat, înţeles,
aprobat acolo unde publicul nu-l „cunoştea nici de la
Eva, nici de la Adam”. De aceea, şi din conştiinţa că
toate schimbările sociale din istorie s-au produs graţie
unor (multor) oameni de care nimeni n-a auzit (dar s-au
implicat, „au lucrat la asta”), îşi permite să dea un sfat
paradoxal: „Ar trebui să spuneţi oricui vrea să devină
conducătorul dvs. «Nu vreau să vă urmez». Şi aceasta

să fie o regulă generală.” (p. 64) 
- Dacă a trecut printr-o fază de disperare (subînţeles

de mari îndoieli): «Oh oui, tous les soirs» exclamă (ibid.)

Îi e clar că sistemul funcţionează dintotdeauna în fa-
voarea celor puternici. Dar, citând pe Adam Smith cu
aserţiunea că „principala arhitectă” a politicii ar trebui
să fie populaţia, adaugă: cel capitalist este radicalmente
antidemocratic (p. 68) şi contrar liberalismului propus
de amintitul economist şi alţi liberali clasici, care prônait
– îmi sună a pronie! – libertatea indivizilor (niciunul să
nu se afle sub controlul instituţiilor autoritare şi să nu fie
supus diviziunii muncii), susţinând că „în caz de libertate
totală, piaţa ar conduce la o egalitate totală” (p. 210).
Eu n-am citit pe A. Smith, însă îl cred pe cuvânt pe
N.  Chomsky că reperul său va fi gândit că oamenii ar
trebui să fie „egali, total egali” şi va fi fost „convins că
noţiunile de compasiune, solidaritate, drept de control
asupra propriei munci etc., făceau parte din caracterul
de bază al indivizilor” (ibid.). 

Şi acum cade, şocant, afirmaţia: „Uniunea Sovietică
era fundamental un sistem capitalist”, „un fel de model
de capitalism de stat centralizat” (p. 69)!

Să trecem, deci, la situaţia Europei de Est, ce ne in-
teresează vital, nu-i aşa? Ea a devenit un soi de arie de
serviciu pentru cea de Vest. Iar „pretinsele «reforme
economice»” impuse ţărilor din fostul bloc sovietic s-au
dovedit „o catastrofă absolută pentru majoritatea popu-
laţiei lor, în timp ce investitorii occidentali şi o foarte bo-
gată elită de tipul celor din ţările lumii a treia adună averi
considerabile, graţie şi deturnării unei mari părţi din
«ajutoarele» alocate” (p. 71). Doamne, îi era evident
acest lucru încă de prin 1993 – 1996, de când datează
convorbirile respective?! Încât, întrebat dacă a apărut o
nostalgie după comunism, răspunde: (est-europenii)
„nu sunt nostalgici după trecut, ci neliniştiţi de viitor. Ei
văd foarte bine ce se va întâmpla. Ca în Brazilia (de
atunci – n.m.) sau Guatemala. Şi chiar dacă sistemul
lor era rău, acum e mai rău. Mult mai rău.” (p. 74) 

N.B. Profundă „explicaţie” a deplasării la stânga de
anul trecut  [2012] şi a decăderii politicii lui Băsescu?
[Ba şi a victoriei ulterioare a stângiştilor noştri şi inde-
pendentiştilor din Ungaria, Polonia, Cehia etc. – notă la
data culegerii acestui jurnal, 2019.]

Mai înainte relevase o anumită elită culturală remar-
cabilă, ca scriitorii de exemplu, în Rusia şi alte ţări din
Est, dar glosase că acesta era cazul, în general, lumii
a treia (ilustrat de literatura Americii latine, „una dintre
cele mai bogate din lume, deşi populaţia sa e dintre cele
care trăiesc în mai mare mizerie” (cf. p. 70). 

Cât despre Europa văzută de peste Atlantic, recte
cu precădere vestică, ea „a fost colonizată cultural de
S-U până la un punct dificil de imaginat. Europenii nu
par conştienţi de asta (...). Şi ce este şi mai grav, au un
sentiment de mare independenţă. Intelectualilor euro-
peni le place să se creadă foarte rafinaţi şi să râdă de
aceşti stupizi americani, când de fapt S-U le-au spălat
complet creierul. Percepţia lor asupra lumii şi toate ob-
tuzităţile lor trec prin filtrul televiziunii, filmelor şi ziarelor
americane” (p. 129). 
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Azi aş spune că asaltul părţii estice a continentului
s-a desfăşurat cu tot atât succes dinspre U-S (adică
Marea Rusie, cu veleităţile sale bolşevizate) şi când
vectorul acesta s-a clătinat – dar îşi revine, n-aveţi
„grijă”! – au sărit să ne recalibreze Orientul Îndepărtat
(China) şi cel Apropiat (Turcia). 

28-29 mai 2013
Nu mă pot încă desprinde din acest al doilea val

(mouvement) al fluxului meditativ şi comunicaţional
chomskyan, deşi militantismul său nu corespunde firii
mele şi nu l-am practicat. Din pricina obligării la anga-
jament, lucrare colectivă, propagandă din timpul comu-
nisto-ceauşist, de fapt mai mult la adeziune, aplaudare,
turnătorie, nu la gândire, creaţie, decizii. Mi se pare, bi-
neînţeles că prea târziu pentru a-l mai urma (eu), un
model curajos, nobil şi onest, poate singura formă de
implicare pozitivă a individului (intelectual) în social. Au-
torul – conferenţiarul, convorbitorul – e o mare conşti-
inţă a epocii noastre, un iluminat fără pretenţii şi iluzii;
îmi aminteşte o plajă întinzându-se de la Socrate la Ten-
zin Giatso, actualul (al XIV-lea) dalai-lama. Dacă ar fi
avut anormalitatea sau paranormalitatea unui Edgar
Cayce, adăugate la genele profeţilor Vechiului Testa-
ment, ar fi ajuns un reformator religios.

Lasă-te de speculaţii, „basne”! Treci la concret, prag-
matic, copiază şi ecranează, dacă altceva nu eşti în
stare să faci!

«Libertar» şi «anarhist» e acelaşi lucru (p. 173). Măr-
turiseşte a avea „o atitudine foarte conservatoare faţă
de schimbarea socială: deoarece ne ocupăm de sis-
teme complexe din care nimeni nu înţelege mare-lucru,
atitudinea rezonabilă ar fi (...) de a opera modificări şi
de a observa ce se întâmplă. Dacă funcţionează, să
operăm altele.” Însă oamenii nu trebuie motivaţi; moti-
vaţia trebuie să vină de la ei înşişi. Şi vine fiindcă sun-
tem făcuţi pentru noi încercări, chiar şi inutile,
dureroase, primejdioase; vrem să explorăm, să mergem
până la limita capacităţilor / forţelor noastre; să gustăm
bucuria creaţiei (cazul artiştilor, meşteşugarilor, oame-
nilor de ştiinţă) sau să descoperim fie şi ceva ce s-a
descoperit/inventat demult. Materialismul face parte din
natura umană? Am putea s-o spunem, dar nu e de cre-
zut. Societăţile ţărăneşti au funcţionat timp de milenii
fără a fi puse pe căpătuială, nedorind superfluul. Or, ca-
pitalismul (inclusiv socialismul de tip rusesc şi, adaug,
deriva sa chinezească) generându-şi mecanisme de
putere, a găsit şi tactica potrivită: a ispiti cu noi „nevoi”
(de pildă o pereche de bascheţi de ultimă modă), după
ce i-a deposedat de esenţial – mica proprietate indivi-
duală sau obştească – şi obligat la muncă salariată.
(Am rezumat, parafrazat şi discret glosat paginile de
până la 181.)

- Capitol important: Disidenţii – ignoraţi sau calom-
niaţi (p. 182 ş.u.) 

El personal a fost taxat drept propagandist comunist,
nazist, antisemit, mincinos... De cine? De intelectuali în

general, care sunt specialişti în defăimare, fundamental
„comisari politici”, directori ideologici, dar mai ales de
cei din curentul dominant, a căror treabă (boulot) este
de a ţine locul clericilor vânători de erezie de pe vre-
muri, alcătuind deci un fel de „cler laic”. 

I s-au ars cărţi, însă „a  arde cărţile e practic imposi-
bil. Ele sunt precum cărămizile: nu se ard uşor.” (p. 189) 

Eu mă tem că astăzi, după crearea unor reţele infor-
matice menite să dea aparenţa generalizată că cine nu
e pe ele nu există, cărţile pot fi definitiv îngropate în ui-
tare (alzheimerizate, aş zice) ori aruncate în malaxorul
de gunoaie, topite, chiar arse; căci bibliotecile devenite
improprii vor trebui să-şi golească depozitele. 

Dacă e în pericol? Nu prea, fiindcă e un privilegiat,
alb, profesionist etc., care a putut „cumpăra” multă li-
bertate! Apoi, cei care deţin puterea se tem că statul
s-ar putea „lua” la un moment dat de ei (p. 192).

Dacă se află într-un soi de „curbură a timpului”, pu-
tând să scrie, să predea, să conferenţieze, să aibă o
viaţă de familie, să fie un lingvist renumit? Nu. Nu-i (din
partea sa) decât „cel mai pur fanatism obişnuit” (!) Dar
câte ceva „se resimte”, de exemplu în viaţa particulară.

- Alt capitol important: Ştiinţele şi natura umană
(p.  198 ş.u.)

Consideră oamenii mai curând distructivi decât con-
structivi?

„Mai întâi, opinia mea pe tema aceasta nu valorează
mai mult ca a dvs.: nu-i decât intuiţie; nimeni nu ştie cu
adevărat ce e natura umană.” „Ştiinţele nu pot răspunde
decât la întrebări foarte simple: când faptele se com-
plică, il faut se contenter de deviner” – utilizez acest
amestec între limbi, spre a evita neoşizarea traducerii
şi a mă mira de diferenţa de mentalitate dintre noi şi Oc-
cident reflectată în cod lingvistic: noi nu ştim la nivel po-
pular ce e intuiţia (cu atât mai puţin teoria) pe calea de
la bănuială la ghicitură şi nu ne exprimăm curent la
modul impersonal. Pur şi simplu, nu putem gândi deta-
şat. 

La părerea-expozeu a altui curios, cum că creierul
nostru reuşeşte să vadă lucrurile în termeni de compe-
tiţie ca «plus» şi «minus» şi are dificultăţi în conceptua-
lizarea lui «destul/suficient», replică: „Poate, dar sunt
subiecte asupra cărora studiul ştiinţific al limbajului
n-are nimic de spus.” Oare? Mi-ar plăcea să cercetez
dacă limbile şi-au format de timpuriu noţiunea de «sa-
tisfăcător» (destul, assez), ca un vârf al verticalei ce are
în jos «nimicul» (zero). Dacă nu, înseamnă că oamenii
s-au născut pesimişti; dacă nu, s-au scrântit rău punând
0 între + şi –. 

Când te (on s’) aventurezi în sisteme complexe, şti-
inţa ştiinţifică (sic! = le savoir scientifique) scade rapid.
Iar când ajungi la natura (condiţia?) umană, ştiinţa nu
mai are nimic de spus. În limbaj, de ex., există anumite
aspecte asemănătoare cu lumea inorganică şi acestea
pot fi studiate prin metode ştiinţifice, ceea ce „nu este
decât un foarte mic laser...” În rest, totul „este foarte me-
taforic” în tentativele (Descartes, Rousseau, Humboldt
ş.a.) de a găsi oarecare drept/necesitate [înnăscut/e] la
cunoaştere, gândire creativă liberă şi exprimare. 
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În fine, să nu uit ce am ochit în al III-lea volum, pe
care mă pregătesc să-l citesc: tot la belgiana [editură]
Aden (Petite Bibl. d’A., no. 10) s-a tipărit cartea
N.  Chomsky & M. Foucault – Sur la nature humaine.
Când voi putea pune mâna pe ea?

30 mai – 2 iunie 2013
Lectura celui de-al treilea mouvement al lui Chom-

sky (Aden, 2011).
Pentru un eventual conspect, de revenit asupra în-

ceputului (vreo 30 p.).
Acum remarc mai întâi: [în ce perioadă a civilizaţiei

europene?] cizmari angajând pe cineva să le citească
în timp ce lucrau! (pp. 49-50).

Aici (zeci de pagini din capitolul iniţial – 7) e un cer-
cetător social prea aplicat pentru gustul şi (ne)pregăti-
rea mea. Am impresia că citesc Capitalul (am încercat
odată). 

Eliminarea sistemului de transport public spre a dez-
volta unul hautement inefficace, profitabil marilor com-
panii, bazat pe maşini şi avioane. Asta în SUA încă de
prin 1950. Subvenţiile pentru autostrăzi [şi aeroporturi]
au condus la extinderea periferiilor, cu enorme concen-
traţii comerciale [supermarketurile] – eu credeam că
acestea sunt invenţia Europei occidentale! –, distrugând
mediul şi afectând centrele oraşelor. Se folosea terme-
nul de „ajustare structurală”! (pp. 62-64)

Parcă dintr-o rubrică „Ştiaţi că...?”: India construia
nave pentru marina britanică încă în epoca războaielor
napoleoniene. Dezvoltase industria textilă şi producea
mai mult fier decât toate ţările Europei luate împreună.
Tehnici avansate de fabricare a oţelului. [Vedeţi de unde
ni se trage Mittal?] Bumbacul era „petrolul secolului XIX”
(p. 64).

Astea probabil nu le cunosc [îmi zic acum, la trans-
criere, găsind notată savuroasa butadă] „cei care au an-
tenă înşurubată în cap (şi) legată în permanenţă de
ordinatorul lor” (p. 102).

[Păcat că n-am spicuit câte ceva din ce spune des-
pre] Saharov (p. 116). [Volumul nu-mi mai e accesibil:
Luca Piţu a murit, Gabriel Funica s-a sinucis. Mai mult
decât destul spre a-mi tăia cheful de a recupera pierde-
rea cu alte mijloace].

[Idem, apropo de] Quebec (pp. 122-123). Intere-
santă în sine, problema, dar şi pentru o comparaţie/per-
spectivă cu Moldova = Basarabia noastră.

Un fel de „concluzie” (en définitive) aflu la p. 161, că
ar fi necesară distrugerea «statului-naţiune». Şi o văd
– înclinat spre Eminescu – completată, când afirmă că
este pentru păstrarea a ceva din «statul-providenţă»
(p.  214).

*

Scepticismul său e şi al meu. Dar n-am reuşit să dau

curs îndemnului de a-l citi pe el însuşi „cu un ochi critic”.
De aceea, citatele sunt abundente şi notele (glosele)
puţine. Voi încerca aici să mai omit din primele. Totuşi,
cu mare regret.

Nu mă pot lipsi de: «…celui qui veut écrire
honnêtement doit montrer ce que sont ses propres par-
tis pris et les fondements de son travail, de façon à ce
que ses lecteurs puissent réajuster ce qu’il écrit – qu’il
puissant dire d’où vient cette personne, quelle est sa vi-
sion du monde, comment rectifier ses partis pris pour
pouvoir décider par eux-mêmes si ce qu’elle raconte est
juste.» (p. 178) Eu am făcut asta, mai ales în eseuri, şi
succesul îl au aceia dintre „competitorii” mei care nu se
sinchisesc...

Sau: «…nous avons deux choix. L’un d’eux est de
supposer le pire, alors vous pouvez être sûr que cela
arrivera. L’autre est de supposer qu’il y a un espoir de
changer les choses, et dans ce cas il est possible pour
nous d’aider à ce que cela arrive. Donc, vous avez deux
choix, l’un garantit le pire, l’autre laisse ouverte la pos-
sibilité que les choses s’améliorent. Étant donné ces
choix, n’importe quelle personne honête n’hésite pas
une seconde.» (p. 227) [Traducere-rezumat-parafrază:
Avem două posibilităţi de a alege: una presupune ce-i
mai rău şi putem fi siguri / garantează că acesta se va
realiza; cealaltă lasă o speranţă că lucrurile pot fi schim-
bate şi noi putem ajuta să se întâmple asta. Dată fiind
această alternativă, orice persoană onestă nu şovăie o
secundă!]

E un pariu pascalian. Şi pare suficient să-l reţii ca să
devii optimist. Ori măcar meliorist. Precum Chomsky în-
suşi.



info cultural

238 SAECULUM 5-6/2019PR
O

Litere

– Stimate domnule Mihai Stan, pentru început, v-aş
propune o scurtă plimbare de acomodare prin Târgo-
vişte – reşedinţă domnească şi capitală, cel mai impor-
tant centru economic, politic, militar şi cultural vreme de
peste trei secole, oraş de numele căruia se leagă per-
sonalităţi precum Macarie, diaconul Coresi, Ion Heliade
Rădulescu, Grigore Alexandrescu, I.A. Brătescu-Voineşti,
Radu Petrescu, Mircea Horia
Simionescu… Vizitatorului
venit prima oară aici, unde i-
aţi recomanda să meargă
mai întâi şi-ntâi?

– Este greu, foarte greu
să prind în câteva fraze ima-
ginea, specificul Târgoviştei,
vechea Cetate de Scaun a
Ţării Româneşti, locul în
care timp de trei secole au
rezidat 45 de domnitori
(1396-1714, cf.  George
Coandă). Aici se întâlneau
negustori din cele trei continente, în oraşul atestat docu-
mentar pentru prima oară de cruciatul bavarez, Johan
Schiltberger prezent în lupta de la Nicopole. Aici şi-au
plimbat paşii şi gândurile Mircea I Basarab (cel Mare, cel
Bătrân), Vlad Ţepeş (inspiratorul lui Dracula al irlande-
zului Bram Sroker), domnul poliglot Pentru Cercel – re-
nascentistul, ctitorul unui modern palat domnesc,
Neagoe Basarab, Mihai Viteazul, al cărui cap odihneşte
la Mănăstirea Dealu, Constantin Brâncoveanu. În oraşul
de la poalele Turnului Chindiei, ridicat în secolul al XV -lea
de Vlad Ţepeş, devenit simbolul târgului-capitală, apar
primele tipărituri în limba română datorate ieromonahului
Macarie: Liturghierul (1508), Octoihul (1510), Tetraevan-
ghel (1512), tot aici diaconul Coresi editează primele cărţi
tipărite în limba română (cca. 35 de titluri) împrăştiate

peste tot în ţinuturile româneşti. Întrebarea dvs. este de
fapt un şir de interogaţii. Într-adevăr, scriitorii târgovişteni
au influenţat decisiv mersul literaturii române cel puţin în
două etape ale creşterii sale: aici Văcăreştii, Ion Heliade
Rădulescu, Vasile Cârlova, Grigore Alexandrescu pun
bazele literaturii române premoderne şi tot aici Şcoala
de la Târgovişte va influenţa mersul literaturii române
contemporane. Pe cel care ajunge pentru prima oară în
„Florenţa Valahă” (Mircea Horia Simionescu) l-aş trimite
să vadă întâi Curtea Domnească (ruinurile atât de pre-

zente în lirica primi-
lor noştri poeţi),
precum şi Turnul
Chindiei evocând
300 de ani de isto-
rie.

– Rostind nu-
mele oraşului Târ-
govişte, automat în
minte îmi vin trei
sintagme, trei  insti-
tuţii culturale: So-
cietatea Scriitorilor
Târgovişteni, Edi-

tura Bibliotheca şi revista Litere. V-aş ruga să începem
făcând oarece ordine, cronologică evident – care când,
de ce şi cum a apărut! De asemenea, v-aş ruga să
punctaţi câteva date edificatoare despre primele două
entităţi culturale numite mai înainte!

– Într-adevăr, sunt trei entităţi culturale care şi-au
pus amprenta pe creşterea literaturii (mai ales) şi culturii
târgoviştene: Editura Bibliotheca (1997), Litere. Revistă
lunară de cultură (2000) şi Societatea Scriitorilor Târgo-
vişteni (2005). Înfiinţarea „Bibliothecii” ţine de o istorie
anecdotică a literaturii române. Prin 1996, fiind eu şeful
cercului profesorilor de limba română din Târgovişte,
pentru a tranşa controversele iscate de manualul de
gramatică pentru clasa a VIII-a am scris o carte care
oferea soluţiile comentate, justificate. La a cincea ediţie

REVISTA REVISTELOR

Dora Lazăr
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un tipograf, pe al cărui fiu îl aveam la clasă, îmi zice
„dom’ profesor, ştiţi că editura Domino (acolo făceam
cartea) câştigă cam de 10 ori cât vă cere pentru tipar,
de ce nu vi-o faceţi singur?”. După o serie de diligenţe,
în 1997 apărea, în peisajul atât de complicat al edituri-
lor, „Bibliotheca”. De la început nefiind gândită drept o
editură comercială. Cele peste 2000 de titluri apărute în
cei aproape 23 de ani – cele mai multe de poezie şi
proză originală, de istorie şi critică literară, nelucrative,
nerentabile – am ambiţionat să acopere din petele albe
ale culturii târgoviştene. Pe trunchiul Bibliothecii a cres-
cut şi Litere, o idee mai veche a lui Tudor Cristea, astfel
rodind o prietenie de peste patru decenii. Ar mai fi de
adăugat că formatul asemenea Biletelor de papagal ar-
gheziene şi cei câţiva colaboratori de înălţime (Mircea
Horia Simionescu, Alexandru George, Henri Zalis, Ni-
colae Neagu, Barbu Cioculescu) au plasat Literele prin-
tre  revistele – cel puţin – interesante.

– Bag şi eu, colegial, băţul prin gard: mai întâi între-
bându-vă dacă SST nu face cumva concurenţă Uniunii
Scriitorilor. Apoi, dacă aceeaşi Societate nu se înscrie
într-un provincialism neproductiv, izolant, accentuând
acel antagonism margine/centru adesea invocat în viaţa
noastră literară.

– Nicidecum. Mai ales că mulţi dintre confraţi sunt,
în acelaşi timp, şi membri ai Uniunii Scriitorilor din Ro-
mânia (NB. Observaţi, vă rog, că nu am scris USR, siglă
ce ar duce cu gândul la un partid zgomotos, aşa cum
aţi amintit la ultimele alegeri de la Filiala Piteşti). Mai
nou, la Târgovişte, pe trunchiul Societăţii Scriitorilor Târ-
govişteni, a luat fiinţă o reprezentantă a Uniunii – Filiala
Piteşti –, la propunerea domnului Nicolae Oprea, pre-
şedintele filialei. Într-adevăr, un băţ prin gard. Nici vorbă
de provincialism neproductiv, nici vorbă de centru. So-
cietatea Scriitorilor Târgovişteni – recte reprezentanţa
– este cea care animă viaţa culturală a urbei: Concur-
surile literare naţionale „Moştenirea Văcăreştilor”
(ajunse la a 51-a ediţie), Primăvara Albastră (un alt con-
curs semicentenar), Simpozionul naţional „Şcoala pro-
zatorilor târgovişteni” ajuns la ediţia a VII-a, a opta
participare la Congresul Mondial al Eminescologilor de
la Chişinău, jurizarea la Concursul de proză „Marin
Preda”, prezenţa masivă a târgoviştenilor în revistele li-
terare, cărţile bine primite de critica de întâmpinare pla-
sează viaţa literară târgovişteană mai spre „centru”
decât spre „margine”. Desigur este loc de mai bine.

– Acestea fiind lămurite, să ajungem şi la revistă!
Multe dintre publicaţiile apărute după 1990 se revendică
sau măcar şi-au luat numele unor periodice apărute mai
demult. Revista Litere de acum, în afară de nume, ce
legătură are cu efemera publicaţie apărută la Găeşti din
noiembrie 1933 până în februarie 1934?

–  La începuturi, sediul redacţiei primei reviste „Li-
tere” a fost în Găeşti (str. Luminii, nr. 30). Aurel Iordache
precizează în monografia sa că „numărul 2, pe decem-
brie 1933, are doi secretari de redacţie: C. Federeanu
şi Mihai Tache (elev la liceul Dr. Angelescu din Găeşti)
şi găzduieşte scrisul următorilor găeşteni: Mihai Ilovici,
Iorgu Rut (G.V. Ionescu), Em. Dumitrescu (şi el autorul
unei monografii a oraşului Găeşti, în 1977) şi Puiu Mih-
nea (D. Moises, elev). Următoarele două numere (de
fapt un număr dublu, 3-4  pe ian.-febr. 1934) – istoria
se repetă –, au redacţia în Bucureşti, dintre colaboratorii
găeşteni rămâne doar Mihail Ilovici, vor apărea până în

martie-aprilie 1935, în total, 19 numere. După 1989,
asistăm la o adevărată recrudescenţă publicistică, o ex-
plozie a cotidianelor şi a revistelor literare, fenomen na-
tural, firesc răspuns la cenzura instituită în absolut în
regimul comunist. Se constată, simultan, o acută dorinţă
de legitimare a acestor publicaţii, multe
revendicându-se drept continuatoare ale unor reviste
sau cotidiane anterioare instaurării comunismului în Ro-
mânia. Adesea fără temei. Aprilie 2000 marchează data
editării seriei noi – să-i zicem totuşi aşa – a Litere-lor.
Trebuie precizat însă că Litere, aflată astăzi la începutul
celui de al 20-lea an de apariţie neîntreruptă, nu reven-
dică nicicum (un oarecine ne acuza că am sfeterisit nu-
mele revistei de la… bucureşteni!) calitatea de
continuatoare în timp a programului revistei cu acelaşi
nume ce a apărut o scurtă perioadă la Găeşti mu-
tându-şi apoi, tot atât de efemer, redacţia la Bucureşti.
Poate numai sentimental.

– Până la numărul 100 formatul revistei a fost unul…
arghezian: o coală A4 îndoită pe lung, asemenea Bile-
telor de papagal. Pur şi simplu din economie sau opţiu-
nea a avut şi nişte dedesubturi/subtilităţi culturale?

– Şi una şi alta. Economie, fiindcă revista a apărut
şi s-a finanţat drept o iniţiativă privată a celor doi amici,
directorul revistei, istoricul şi criticul literar Tudor Cristea,
poet şi prozator care-şi asigura veniturile ca profesor de
limba şi literatura română la Colegiul Naţional „Vladimir
Streinu”, şi redactorul-şef, prof. Mihai Stan, scriitorul
care înfiinţase – ce curaj! – o editură. O a doua opţiune
– să o numim aşa – a fost o şiretenie de marketing,
apropierea de revista lui Arghezi fiind cel puţin onorantă
pentru începuturile Litere-lor.

– Citesc într-un număr de acum 16 ani al revistei o
evocare a începuturilor făcută de Tudor Cristea: „Fără
mijloace financiare, dar sperând că se poate, am găsit
un format apt de a fi justificat cultural şi am gândit de
unul singur primul număr. I l-am rezumat, într-o seară,
concitadinului meu, Dumitru Ungureanu, şi am hotărât,
scurt, s-o facem. El a procesat, la calculatorul propriu,
materialul şi a completat editorialul cu câteva idei răz-
boinice. În rest, articole scrise de mine, proză scrisă de
el, două pagini de poezii ale Ioanei Dana Nicolae, câ-
teva încercări poetice ale unei eleve. Numai 16 pagini,
dar o mică bombă. Sau o zădărnicie. Sau o aiureală.
Nici eu nu mai ştiu.” (Litere, anul IV, nr. 3, martie 2003)
Privind în urmă, puteţi spune, cred, că n-a fost nici ză-
dărnicie, nici aiureală. Cum i-aţi zice azi? Recitind pri-
mul editorial, articolul-program, care erau acele „câteva
idei războinice”?  Sunteţi o publicaţie unicat şi prin faptul
că aveţi trei redacţii: una la Târgovişte, una la Găeşti şi
una la Chişinău! De altfel, cu Chişinăul aveţi o relaţie
specială – detaliaţi, rogu-vă!  Într-o succintă enumerare,
prezentaţi-ne rubricile revistei şi pe titularii lor.

– Timpul ne-a dat satisfacţia reuşitei. Nu e uşor lucru
să editezi o revistă cu apariţie lunară – fără nicio sin-
copă – timp de aproape 20 de ani, să fondezi, plecând
de la revistă, o societate scriitoricească foarte vizibilă
(în prezent 200 de membri cu carnet), să dai, cum s-a
exprimat cineva, „ora exactă în cultura scrisă dâmbovi-
ţeană”. O altă „idee războinică” a fost aceea a unei per-
sonalităţi aparte a revistei. Colaboratorii colegiului de
redacţie au avut conştiinţa valorii şi n-au pregetat să
stârnească polemici urbane, pe teme literare desigur,
cu mai marii momentului. Ceea ce a dat identitatea
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aparte între multele reviste ce apăreau în urmă cu 20  de
ani. Multe dintre acestea efemeride al căror nume s-a
uitat. Din nefericire, odată cu trecerea în absolut a di-
rectorului Litere-lor, Tudor Cristea,  criticul grupării, re-
dacţia de la Găeşti şi-a încetat activitatea. Litere are o
puternică redacţie, de 18 ani, la Chişinău: acad. Mihai
Cimpoi, acad. Nicolae Dabija, Iulian Filip, Aurelian Sil-
vestru, Ianoş Turcanu, Vasile Romanciuc, Igor Şarov.
Într-adevăr, relaţia cu Chişinăul este specială, mai ales
dacă o comparăm cu pseudoentuziasmul podurilor de
flori – azi o frumoasă amintire. Doar atât. Târgoviştenii
au fondat la Chişinău biblioteca Târgovişte, în parte do-
tată prin donaţii de carte în grafie latină, sunt prezenţi
la marile evenimente culturale (aniversări, lansări, con-
cursuri, Congresul mondial al eminescologilor, editarea
în parteneriat a zeci de cărţi, 15 semnate de Mihai Cim-
poi) etc. etc. Colegiul de redacţie al Litere-lor – Chişinău
e prezent in corpore la „Moştenirea Văcăreştilor”, la
„Simpozionul Şcoala prozatorilor de la Târgovişte” ajuns
la a şaptea ediţie, în paginile revistelor târgoviştene. Îm-
preună aplicăm conceptul de unire prin cultură. Cum aţi
sugerat, enumăr rubricile Litere-lor şi pe titularii aces-
tora luând ca reper revista din iulie 2019: Editorial:
Mihai Stan; Breviar: Barbu Cioculescu; Valenţe lite-
rare: Mihai Cimpoi; Postdecembrism: Marian Popa;
Satul românesc în rama literaturii: Alex Ştefănescu;
Din nou la clasici: Marin Iancu; Şcoala de la Târgo-
vişte: Mădălina Simionescu (Cojocaru); Istorie literară:
Emilia Motoranu; Revelaţiile lecturii: Iordan Datcu;
Studii de caz: Alexandru Bulandra; Eseu critic: Stan
V. Cristea; Litere şi sensuri: Ana Dobre; Arhitecturi
ludice: Lina Codreanu; Povestea dintre vorbe: Liviu
Grăsoiu; Convergenţe: George Toma Veseliu; Note de
lectură: Traian D. Lazăr; Angajăm personaje: Vasile
Bardan; Eu vă citesc pe toţi!: Florentin Popescu;
Scripta manent: Victor Atanasiu; Notes: Simona Cio-
culescu; Dicţionar: Victor Petrescu; Eminesciana: Ni-
colae Georgescu; Geocivilizaţie românească: George
Coandă; Eminesciana: Dumitru Copilu-Copillin; Ste-
iuri: George Anca; Antologie: Paula Romanescu; Poe-
zia acasă: Iulian Filip; „Poezia acasă” la Cernăuţi:
Vasile Tărâţeanu; Intarsii: Daniela-Olguţa Iordache;
Philosophiae in civitate: Pompiliu Alexandru; Opinii:
Magda Ursache; Eseu: Savian Mur; Sfaturi pe lumină:
Mihai Miron; Schola: Elena Stan-Bădulescu; Bibliofilie:
Ana Andreescu; Firide  basarabene: Nicolae Scurtu;
Între orient şi occident: Honorius Moţoc; Memorii:
Manole Neagoe; Thalia: Cristina Dinu; Arhitectură:
Emil Stănescu; Arte plastice: Ion Mărculescu. 

– Să privim puţin lucrurile din perspectivă statistică:
cât de echilibrat este raportul târgovişteni/dâmboviţeni-
netârgovişteni/nedâmboviţeni, seniori-tineri, consacraţi-
debutanţi?

– Ca peste tot în România contemporană deficitar
în raportul seniori-tineri. Totuşi la Litere tineretul este re-
prezentat de scriitori care încă pot fi încadraţi în această
categorie de vârstă: Mădălina Simionescu-Cojocaru,
Emilia Motoranu, Ana Dobre, Margareta Bineaţă-Cris-
tea, Pompiliu Alexandru, Cristina Dinu. Tinerii sunt pre-
zenţi în secţiunea literatură originală. Selecţia este atât
de parcimonioasă, încât a apărea în Litere echivalează
– şi acesta este adevărul – cu o patalama de scriitor.

– Cum aţi defini locul revistei pe care o conduceţi în
„corul” publicaţiilor culturale actuale, care este nota ei

distinctivă?
– Faptul că – asemenea excelentei Pro Saeculum –

Litere apare sub egida Uniunii Scriitorilor din România
vorbeşte de la sine. Aş zice că nota distinctivă a Litere-
lor este calitatea colaboratorilor, precum şi ritmicitatea
apariţiei. De asemenea, apariţia în format clasic pe hâr-
tie, cu toate că revista are şi un ISSN online fiind citită
pe site-ul „Bibliothecii” de câteva mii de persoane.

– Citez dintr-un recent editorial semnat de domnia
voastră: „Este momentul când scriitorii trebuie să se în-
drepte către cititori”.  Nu asta au făcut şi până acum?
Sau n-au făcut destul? Veni-va oare ziua în care „fru-
moşii nebuni” ai marilor sau mai micilor publicaţii cultu-
rale să spună asemenea lui Grigore Alexandrescu: „Zic
lumii un adio: iau lira şi mă duc”? Ce viitor prevedeţi re-
vistelor literare?

– Când am zis „Este momentul când scriitorii trebuie
să se îndrepte către cititori” m-am referit la o întâlnire
directă, nemediată, între scriitor şi cititorii săi, ceea ce
la Târgovişte se întâmplă de câţiva ani prin „lecturile pu-
blice itinerante” în şcoli, licee, facultăţi, biblioteci, peste
tot unde poate fi întâlnit tineretul (încă) studios. Mărtu-
risesc că modelul este „importat” de la scriitorii din Chi-
şinău. Vor trece decenii până când revistele literare vor
deveni rarităţi.

– Nu cu mult timp în urmă, aţi suferit o mare pierdere
– v-aş ruga să încheiem acest dialog evocându-l pe fon-
datorul şi directorul revistei, regretatul Tudor Cristea.

– Mai în glumă, mai în serios, se vorbeşte, în lumea
literară dâmboviţeană, de un „patrulater magic” ce pare
să fi concentrat o câtime din Societatea Scriitorilor Târ-
govişteni: Pătroaia-Vale (Corin Bianu), Ciupa-Lagăr
(Mihai Stan), Ioneşti (Nicolae Neagu şi Ion Mărculescu)
şi Jugureni (Marin Ioniţă şi Tudor Cristea), fiind ei şi
membri ai Uniunii Scriitorilor din România. Prin 1972,
Dorel – aşa-numit de prieteni – dăruieşte cu autograf
unor „colegi” o plachetă – „Copacul îngândurat”, un fel
de supliment al Bibliotecii „Literatorul” ce apărea în re-
vista Argeş sub îngrijirea lui Gheorghe Tomozei, un bilet
de liberă intrare în lumea literară pentru tinerii poeţi.
Tudor Cristea nu era un necunoscut: în 1968 debutase
în Argeş cu numele real, Dorel Cristea, redebutează
(dacă se poate spune aşa) în 1971 la România literară
în rubrica lui Geo Dumitrescu „Vă propunem un nou
poet”, cu pseudonimul George Buzinovski. Debutul edi-
torial se va produce în 1976 cu „Astrul natal”, volum de
poezie premiat la cea de a doua ediţie a concursului de
debut al Editurii Eminescu, bine primit de critică. Volu-
mul este semnat Tudor Cristea, cum va proceda cu
toate cărţile sale de acum înainte. În 2004 i s-a decernat
în cadrul Festivalului naţional de literatură „Moştenirea
Văcăreştilor” „Premiul pentru literatură” al Municipiului
Târgovişte. Mai înainte, în 1990, fusese primit în Uni-
unea Scriitorilor din România. Între timp citisem „Porţile
verii” (1989), un inteligent şi talentat mixaj textualist ero-
tico-detectivistic, o proză – aşa cum arătam în „Socie-
tatea Scriitorilor Târgovişteni. Din istoria unei grupări
literare. 2005-2015” (T. Cristea este membru fondator
al SST în 2005 şi vicepreşedinte) – substanţială sub ra-
port epic, cu elemente livreşti şi poetice, constituită, în
ultimă instanţă, într-o metaforă a memoriei infinite şi a
ficţiunii artistice (în maniera cultivată de Alexandru
Ge orge şi de alţi reprezentanţi ai Şcolii de la Târgovişte,
precum Mircea Horia Simionescu, Costache Olăreanu
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sau Radu Petrescu, aş adăuga). Personajele – „visători,
rataţi tragici sau impostori” – plasate pe fundalul unei
lumi, ce azi pare inomabilă – sunt memorabile. Cartea
rezistă la aproape trei decenii de la publicare. Timp de
şapte ani (1991-1998) T. Cristea părăseşte – niciodată
nu a dat o motivare – lumea literară, devenind, după
propriile-i mărturisiri, fermier de Stavropolia-Jugureni
şi... profesor de liceu. Înfiinţarea în aprilie 2000 (îm-
preună cu Dumitru Ungureanu, Daniela Olguţa Iordache
şi Mihai Stan) a revistei Litere îl resuscitează. Litere ar
fi rămas, cu siguranţă, doar un episod frizând bizarul
într-o posibilă istorie anecdotică a literaturii române, în-
cercarea utopică a iniţiatorilor (prima redacţie: Tudor
Cristea – redactor-şef, Mihai Stan – secretar general
(sic!) de redacţie, devenit redactor-şef, Daniela Iorda-
che şi Dumitru Ungureanu – redactori, Daniel Dumitru
Stan – tehnoredactor) fiind privită/taxată cu superioară
îngăduinţă, mai ales de acei scriitori din Târgovişte şi
de aiurea care n-au editat vreodată o revistă. Este cert
acum – privind retrospectiv avatarurile Litere-lor – că Li-
tere s-ar fi stins dacă Tudor Cristea (directorul) şi Mihai
Stan (redactorul-şef) n-ar fi format o excelentă echipă
indestructibilă, în ciuda încercărilor subtile de a o des-
tabiliza care (din nou, obicei târgoviştean) au fost destul
de numeroase. Rând pe rând, apar volumele de critică
literară: „Partea şi întregul – eseuri critice” (1999), „De la
clasici la contemporani” – cronici şi eseuri critice (2008),
„Litere 100. Istoria unei reviste dâmboviţene” (2009, în
colaborare cu Mihai Stan), „Arta derivei. Tablete. Con-
semnări, resemnări” (2011), „Revizuiri şi consemnări”
(2012), „Litere. Istoria unei reviste de cultură dâmbovi-
ţene 2000-2015” (2015, în colaborare cu Mihai Stan). Tot

Ed. Bibliotheca îi încredinţează îngrijirea unor ediţii: „Cla-
sicii noştri” de Vladimir Streinu (2011), „Vladimir Streinu
– Poezii” (2012). Ca şi Alexandru George – evocat fiind-
că majoritatea istoricilor literaturii române îl plasează în
rândul corifeilor Şcolii de la Târgovişte – Tudor Cristea
este autorul unor eseuri critice inspirate stilistic din care
reiese originalitatea criticii sale: nici iconoclastă, nici de-
molatoare, nici negativistă, ci disociativă, ocolită de idio-
sincrazii, marcată – ca la Eugen Simion – ici-colo de
spiritul didactic vizibil în excelente expozeuri trădând
practicianul (T.C. a fost o viaţă profesor de literatură la
Colegiul Naţional „Vladimir Streinu” din Găeşti). Perso-
nal, apreciez/admir la T.C. stilul academic, expunerea
clară, lovinesciană a judecăţilor de valoare în evaluarea
şi interpretarea operelor literare asupra cărora se
opreşte. Admirabil critic, un promotor literar dublat de
un ostensibil antropolog cultural apreciat de N. Mano-
lescu, acesta oferindu-i o rubrică în România literară,
prin eleganţa stilului, polemic adesea, T.C. este exem-
plul a ceea ce ar trebui să fie criticul literar în antiteză
cu modelul agresiv, infatuat, dogmatic, coleric, practicat
de unii aşa-zişi importanţi critici ai momentului. 

Pentru literele româneşti, pentru Litere, pentru So-
cietatea Scriitorilor Târgovişteni, pentru cultura scrisă
târgovişteană, trecerea în Absolut a remarcabilului scrii-
tor este o grea pierdere. De ne înlocuit!

– Dumnezeu să-l aibă în pază, iar minunatului co-
lectiv târgoviştean să-i dea sănătatea şi puterea de a
duce Litere-le cât mai departe, cel puţin acele multe
„decenii” pe care le previzionaţi mai înainte!
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Titlul expoziții, care reunește unii dintre cei mai re-
prezentativi artiști ai artei românești contemporane, este
o propunere mai veche a regretatei doamne Alexandra
Titu. 

Expoziția urmărește restituirea dimensiunii umane,
precum și o reflexie asupra noilor semnificații, contra-
dictorii și pline de suspiciune, ale nudului, pornind de la
pozițiile celor vechi, care au dedicat grandioase opere
glorificării corpului uman, parcurgând povestea incisivă
sau melancolică a modernilor, ajungând la ironia des-
tructurantă, uneori, a contemporanilor. Atât „răzvrătiţii”,
cât şi „omul organizator”, contemporanii, coabitează
într-o lume în care mass-media bombardează cu infor-
maţii, lor revenindu-le rolul de a se conforma sau re-
forma, de a-şi reprima sau exprima personalitatea, de
a căuta adevărul înăuntru sau în afară, dar mereu pro-
punându-şi lichidarea decalajului dintre real şi ideal.

Pictura şi desenul, prezente în expoziție, reuşesc să
se elibereze de noţiunea de reprezentare imitativă a
realităţii făcând posibilă existenţa semnului plastic. Deşi
artiştii prezenți exprimă cu precizie în termeni de
obiecte figurative şi nu în termeni de limbaj ceea ce au
de spus, arta lor nu creează dificultăţi pentru a se ală-
tura celorlalte activităţi ale societăţii contemporane.
Funcţia figurativă ce defineşte pictura ori desenul este
o categorie a gândirii la fel de completă ca altele, având
posibilitatea de a ajunge la elaborarea directă, plecând
de la propunerea unor opere care posedă realitatea şi
sensul lor, logica şi structura lor, fără necesitatea de
transfer şi de raportare la sistemele verbale. Nu putem
şi nici nu trebuie să pretindem ca rolul artei figurative
să fie simpla proiectare pe suportul imaginii plastice a
unei copii a realităţii sensibile în mod obiectiv, cu scopul
de a propune în formă superficială idei formulate ante-
rior în spirit. Artistul înregistrează nu numai senzaţii, ci
şi un spectacol de obiecte decupate în afară de activi-
tatea sa individuală.

Corpul agresat, denumire a expoziției, ne trimite cu

gândul la discursul expresionist, însă lucrările artiștilor
prezintă direcții foarte diverse, așa cum observa și cri-
ticul de artă Constantin Prut, în prefața catalogului
expoziției:

Selecția prezentată în actuala manifestare din Ga-
leria de artă de la Focșani și-a propus să pună în lumină
o parte dintre acele direcții ale reprezentării, ale
construcției figurative care sunt direct legate de polul
sumbru al viziunii asupra lumii. Peregrinarea printr-o
astfel de realitate ne încredințează că orice discuții,
orice întârzieri în lamentări despre dispariția artei sunt
fără sens atâta vreme cât problemele existențiale
esențiale se impun sub semnul urgenței. O parte din lu-
crările reunite în actuala expoziție au un evident carac-
ter simbolic, urmărind suferința umană în cea mai
concentrată și generală expresie a sa. Corpului agresat
din tabloul lui Florin Mihai îi este, prin cromatică și prin
concretețea formelor, subliniată  condiția umană, dar el
nu aparține unei ființe oarecare, ci aparține lui Iisus Hris-
tos, coborât între oameni, tocmai pentru a le vindeca
suferința. Dragoș Pătraru recurge la o scenă de tortură,
făcând aluzie la calvarul cristic, dar introducând o serie
de elemente de recuzită care generalizează imaginea,
acordându-i o neliniștitoare actualitate. Asupra morfo-
logiilor din compozițiile lui Ilie Boca acționează eroziu-
nea istorică, teribilul efect al uitării, care este mult mai
grav decât lenta ieșire din timp. Aparatul imaginativ al
artistului face impresionante eforturi de a salva ființa
spirituală a existenței noastre. Un joc cu trecerea tim-
pului angajează și Suzana Fântânariu; mumiile în care
s-au depozitat fragmente ale unor timpuri demult apuse,
ale preistoriei, sunt trezite în ambianța unui perfor-
mance care încearcă să șteargă limita dintre veacuri.

În momentul în care forțele gestuale devin domi-
nante, coerența figurației din lucrările Zamfirei Bârzu se
anulează, lăsând locul unor suprafețe de culoare deco-
rative, care se manifestă armonios, fără să fie deran-
jate. Tensiunea unor energii gestuale acționează,

Liviu Nedelcu

CORPUL AGRESAT
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uneori, și în lucrările lui Gheorghe Zărnescu, dar clara
concepție asupra formei face ca ”desenul de sculptor”
să reziste fără probleme inciziilor gestuale. În viziunea
Floricăi Prevenda, translarea unor siluete umane cu-
prinde  o nouă perspectivă, în care detaliul anatomic,
țesătura de cifre, ne oferă la fiecare mișcare noi realități
care se subsumează unui proiect comun. Într-o lucrare
cu un pronunțat caracter autoreflexiv (Aggressivennes
din ciclul „My Body is Space in Space, Time in Time and
Memory of All”), Marilena Preda Sânc dezvoltă, deasu-
pra figurii umane blocate de legături, forme abstracte
neliniștitoare. Aflate într-o permanentă deplasare, lucru-
rile din pânzele lui Gheorghe I. Anghel fac loc unei
prezențe umane, antrenate în același flux al mișcării. În
întuneric, se înfiripă misterul care motivează dinamica
lucrurilor.    

În albul copleșitor al imaginii concepute de Mălina
Ionescu, în cadrul Cărții de orori a Mălinei, se distinge
conturul delicat al ființei umane, rana deschisă și, în par-
tea de jos, pata de sânge, singura zonă colorată. Așezat
pe diagonala ascendentă, corpul realizat de Mircea
Roman suferă o contorsionare, semn că asupra sa, s-a
produs o agresiune, pe care personajul o îndură cu stoi-
cism. Personajele desenate de Titi Ceară își apără ver-
ticalitatea, în special cel care folosește ca mijloc de

locomoție o roată; amenințarea cea mai serioasă pare
să vină de la indicatoarele contradictorii, care anunță
declanșarea haosului. Petru Lucaci introduce în Dres-
sing the Body două elemente care contribuie în mod de-
osebit la pregnanța compoziției: este mai întâi
orizontala calmă pe care sunt distribuite corpurile și apoi
există fragmentarea accentuată a hainelor divers colo-
rate și rănilor.

Amazoana lui Liviu Nedelcu își trăiește condiția răz-
boinică prin subtila folosire de către pictor a elementelor
dinamice. Din ce în ce mai sigur pe mijloacele sale,
Mihai Chiuaru apelează la tonuri clare, la un „desen” ra-
finat pentru a-și construi personajele. Panourile lui Aurel
Vlad prezintă, în forma istoriată pe verticală un nesfârșit
șir de cai și călăreți, antrenați într-o acțiune perma-
nentă, tulburată adesea de forțe incontrolabile. Cu o
voință și cu un instinct de excepție, Dorel Găină
colecționează cele mai diverse lucruri, ființe și întâm-
plări, creând ansambluri cu neașteptate semnificații.

Expoziția organizată de Centrul Cultural Vrancea
sub egida Consiliului Județean Vrancea și în parteneriat
cu Filiala Vrancea a U.A.P. din România a fost găzduită
de Galeriile de Artă din Focșani în perioada 12-30 iulie
2019.
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Născut la 31 martie•
1954, în Galaţi.

Institutul de Arte•
Plastice „Nicolae Gri-
gorescu” din Bucureşti,
secţia Sculptură, clasa
profesor Geta Caragiu
Gheorghiţă şi profe-
sor  Marin Iliescu
(1984).

Din 1990, predă la•
catedra Sculptură a

Universităţii Naţionale de Arte unde, din 2005, este
conferenţiar universitar doctor la Facultatea de Arte
Plastice a Universităţii Naţionale de Arte din
București, al cărei decan a fost în perioada 2008-
2012. 

Doctor în arte vizuale (2005).•
Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România•

din 1990.

Activitate artistică•
Participă constant, încă din 1983, la expoziţii de

grup, bienale, simpozioane şi saloane de sculptură din
ţară: Bucureşti, Sibiu, Arad, Cluj-Napoca, Baia-Mare, Ti-
mişoara, Iaşi, Galaţi, Focşani, Medgidia, Tulcea, Târgu
Jiu şi din străinătate: Italia (Veneţia, Roma, Grottaglia,
Ravenna), Germania (Berlin, Stuttgart, Bonn, Aachen,
Leipzig, Hanovra, München, Regensburg, Beratzhau-
sen), Olanda (Amsterdam), Marea Britanie (Londra),
Franţa (Nisa), Belgia (Louvière), Ungaria (Budapesta),
Spania (Sevilla), Bulgaria (Ruse, Gabrovo), URSS
(Moscova), Turcia (Ankara), Japonia (Osaka).

Expoziţii personale
2019: Hai, Mergi – Centrul Cultural Palatele Brânco-

veneşti de la Porţile Bucureştiului, Mogoşoaia

2016: Dezrădăcinări – Institutul Cultural Român, Ve-
neţia

2014: Când doi au devenit unul, Zehenstadel, Be-
rat zhausen, Germania şi (Ne)Liniştea – Galeria Simeza,
Bucureşti

2013: Frica, Galeria Uj Kriterion, Miercurea Ciuc
2011: (Ne)Liniştea unei lumi – Muzeul de Artă, Timi-

şoara
2010: Personajul din atelier – Centrul de Cultură

„George Apostu”, Bacău; Gest şi adevăr în sculptură –
Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti, Mogoşoaia şi
Galeria 418, Bucureşti

2008-2009: Sculptură – Sala Terrena, Klosterneu-
burg, Austria

2008: G5 Kultur am Gärtnerplatz – München, Ger-
mania

2007: Față în față – Sehenstadel, Hemau, Germania
şi Doi – Galeria Simeza, Bucureşti

2006: Arta la reședință – Reşedinţa Ambasadorului
Germaniei, Bucureşti

2005: Laboratorul gestului – Galeria Simeza, Bucu-
reşti

2002: Între periculos și blând – Galeria deInteresse,
Bucureşti

2001: Pseudosanctuar – Primăria orașului Güter-
sloh, Germania

1997-1998: Pseudosanctuar pentru TV – Sala Kre-
ţulescu, Muzeul Naţional de Artă al României, Bucureşti

1997: Grup – Galeria Catacomba, Bucureşti
1993: Ograda mistică – Galeria Catacomba, Bucu-

reşti
1990: Sculptură – Galeria Orizont, Bucureşti.

Lucrări de artă monumentală
2004: Îngerul meu, bronz, Plazza Romania, Bucu-

reşti
2002: Joaca cu îngerul, bronz, Concordia – Oraşul

AUREL VLAD – 
DE LA LEMN LA TABLA DE ZINC
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Copiilor, Ploieşti-Vest şi Coloana Mariei, piatră, Be-
rat zhausen, Germania

2001: Izvorul vieţii, piatră, Beratzhausen, Germania
2000: Iisus cu viţa de vie, bronz, Ariceşti, Prahova
1999: Cortegiul Sacrificaţilor, bronz, Memorialul Si-

ghet, Sighetul Marmaţiei
1998: Zidul roşu, metal, Câmpulung Muscel.

Premii şi distincţii
2015: Premiul „Constantin Brâncuşi” al MLNR şi al

Academiei Române şi Premiul pentru Excelenţă în Artă
al Uniunii Artiştilor Plastici

2011: Diploma de Excelenţă şi Premiul Centrului de
Cultură „George Apostu” din Bacău

2009: Marele Premiu „Constantin Brâncuşi”, Bienala
de Pictură, Sculptură şi Grafică, Arad 

2003: Premiul III, Simpozionul Internaţional de
Scul ptură, Fuente Palmera, Córdoba, Spania

2002: Premiul „Ion Andreescu” pentru Sculptură al
Academiei Române 

2000: Ordinul Naţional „Pentru Merit” în grad de Co-
mandor

1998: Marele Premiu la Salonul Municipal Bucureşti
1990: Premiul pentru Sculptură al Uniunii Artiştilor

Plastici din România
1986: Bursa „Dimitrie Paciurea”.

Aprecieri critice•
„Titlul expoziției – Hai, mergi! – nu este o poruncă,

ci este o invitație la călătorie, la însoțirea vizitatorului de
către artist într-un traseu inițiatic, pe modelul călătoriei
în infern, descrisă de Dante Alighieri în Divina Come-
die.” 

„Nucleul dur al expoziției îl constituie cele trei piese:
Auriga, Coșmarul și Haina, precum și alte trei ipostaze
ale durerii, ce relevă o experiență recent trăită, purtând
atributele capodoperei: sunt manifestări ușor lizibile, ale
unor sentimente etern umane și universal valabile. Pre-
cum în gestul magic al vindecătoarei, care toarnă cosi-
torul unor inși speriați, artistul dă formă fricii, durerii,
deznădejdii, pentru a le anula efectele. Jur-împrejur, în
cercuri concentrice, sunt etalate trei ipostaze ale omului
căzut: Adam, cu tot arsenalul de detalii recognoscibile,
de la Eva și șarpe și plante luxuriante; Icar, cu încerca-
rea lui de a se sustrage condiției de muritor, cu versiu-
nea sa, Prometeu; Omul care se luptă cu fiara, și
încearcă să disciplineze, să se sustragă de sub teroa-
rea păcatului.”

„Deși cu două decenii în urmă artistului i se spunea
«Lemnarul», în ultimii ani, tabla de zinc a devenit mate-
rialul predilect în care sculptorul a ales să-și coaguleze
gândurile și emoțiile. Astfel, formele de dimensiuni im-
presionante poartă structuri interioare elaborate, în timp
ce piesele de mici dimensiuni redau în detaliu expresii
gestuale și faciale, cu acuitatea unui act teatral. Când
o lucrare ia forma gândului interior, spune artistul, atunci
veți ști că e gata și orice detaliu va fi de prisos.”

Mădălina Mirea
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Dacă poezie nu e, nimic nu e

Dacă ar fi să reducem discursul liric al Mihaelei Me-
ravei din cel mai recent volum al său de versuri, Cu ora-
şul meu se întâmplă ceva (Editura Ex Ponto,
Constanţa, 2019), la o singură idee, aceasta ar fi (pa-
rafrazându-l pe Marin Preda): Dacă poezie nu e, nimic
nu e. În viziunea sa, forma cea mai elevată a iubirii în-
seamnă poezie şi orice gând/ gest/ cuvânt care nu se
poate traduce prin iubire lezează fiinţa vie a poeziei,
aceea cu care se identifică autoarea. Titlul nu trebuie
înţeles ad litteram, „oraşul” fiind aici un nume generic
pentru un grup social, pentru o urbe, pentru o ţară sau
pentru o lume întreagă.

Mihaela Meravei este aidoma căutătorilor de aur:
cerne până la epuizare în sita zilei suflete, caractere,
gesturi şi cuvinte sperând că de fiecare dată va desco-
peri emoţie înaltă, poezie adică, singurul filtru prin care
poate (re)considera lumea înconjurătoare. Relaţiile in-
terumane din ziua de astăzi şi mecanismele afectivităţii,
deteriorate alarmant în percepţia sa, o dezorientează,
o dezechilibrează, îi taie „pofta de zbor” şi îi accen-
tuează sentimentul de solitudine. Primele două versuri
din poezia care deschide cartea tocmai despre această
neiubire a semenilor vorbesc, de unde şi îngrijorarea sa
tinzând nu de puţine ori, pe parcursul volumului, către
o suferinţă paroxistică: „iarna asta s-a mutat cu viză de
flotant în oameni/ despre iubire nici un semn” (soarele
la apus o portocală uriaşă din care muşcă oraşul). În al
doilea poem, eul liric evocă un oraş unde, cândva, „stră-
zile purtau nume de poeţi/ cuvintele aprindeau împre-
jurul sufletelor/ cum în grădini de Ziua Îngerilor
lampioane”, dar unde azi ţipă „pe roată poeţii” (în cău-
tarea oraşului pierdut). Abia al treilea poem dă numele
cărţii şi oferă imaginea unui oraş şchiop „din lipsa poe-
ziei”, pentru că poeţii, care se nasc din cenuşa păsărilor,
„orfani” aşadar, nu au nici o şansă de supravieţuire.
Acestei viziuni cvasiapocaliptice asupra lumii i se con-

trapune o revelaţie a actantului liric, desprinsă parcă din
mitul Potopului biblic: acesta se preschimbă într-o arcă,
ceea ce echivalează cu un autosacrificiu şi cu o salvare
a lumii prin iubire.

Tristeţea este un sentiment constant în versurile vo-
lumului de faţă. Cititorul aude vocea auctorială care se
confesează, îi aude gândurile, strigătele şi îi poate per-
cepe neliniştile sau licăririle de speranţă. Strigătele cele
mai înalte sunt îndreptate către instanţa divină şi se ma-
nifestă în contexte asemănătoare, fiind legate de meni-
rea de poet: „câteodată nu mai am loc în poveste şi
atunci plec/ să-mi caut alt sens// [...]/ dacă tu eşti Dum-
nezeul cuvintelor/ orientează-mi viaţa în alt sens/ Eli!
Eli!” (se făcuse târziu în firul ierbii); „Doamne [...]// poate
ai nevoie de puţin ajutor poate ai uitat/ lecţia primăverii/
poate anul acesta ai amnezie ori oftică pe noi/ de când
cu utopia din iubire/ nu mai ştim să ne împărţim sufletul
între noi şi/ ai uitat şi tu rostul primăverii// însă.../ Fii bun!
Cum îţi este firea” (parcă era vorba); „cu cât mai înalt
drumul cu atât mai înfricoşător întunericul/ dar inima
urca cu singurătatea prinsă în ghimpii/ unei coroane/
Eli, Eli, lama sabactani?” (şapte). Actantul liric se sal-
vează de fiecare dată prin cuvânt, pentru că poezia în-
seamnă Iubire, înseamnă Dumnezeire, aşa cum
spunea părintele Stăniloaie în cartea sa „Sfânta Treime
sau La început a fost Iubirea”. Se salvează pentru că
„nevinovăţiile” îi sunt spălate „de şaptezeci de ori câte
şapte”, pentru că poetul, ca şi Dumnezeu, poate crea o
lume după asemănarea sufletului său: „Sufletele au în-
florit ca la un semn/ transformând pământul într-o inge-
nuă/ stare de poezie// atunci poetul a zis să fie
primăvară/ şi dintr-o dată s-a făcut voia Lui/ şi a fost pri-
măvară” (atunci poetul a zis să fie primăvară). De ase-
menea, resurecţia se datorează trecerii printr-un avatar,
ce simbolizează unirea sufletului poetei cu sufletul na-
turii/ al universului, un fel de exorcizare a morţii.  Viaţa
se dovedeşte până la urmă, cu toate metamorfozele in-
trinseci, a fi eternă: „în mine un copac creşte de ceva

Diana Dobriţa Bîlea

BREVIAR EDITORIAL
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vreme/ ramurile îmi ies prin piele/ îmi devin rădăcini” (în
mine un copac creşte de ceva vreme).

Dorul, de iubire sau de poezie, este o altă constantă
a poeziei Mihaelei Meravei. „Timpul fără poezie” este
un monstru, în timp ce dorul înnobilează, are sângele
albastru. Scrisul oferă poetei un spaţiu prielnic pentru
manifestarea/ sublimarea dorului: „mă ghemuiesc/ în
petecul de umbră al peniţei/ aşteptarea o altă fortăreaţă”
(aşteptarea o altă fortăreaţă). Acelaşi dor, până la su-
blimarea lui în esenţă poetică, se dovedeşte a fi un ade-
vărat supliciu: „poştaşul nu sună de două ori/ poştaşul
nu iartă/ fanta cutiei poştale e foarte îngustă/ ca patul
lui Procust” (nimic despre mine). 

Evanescenţe venind dinspre Sfînta Scriptură se to-
pesc în versuri surprinzătoare: „precum în el aşa şi în
mine cuvântul” (nimic despre mine); „iată roaba cuvân-
tului fie mie după poezia lui” (anamnesis). Adverbul de
timp „mâine”, folosit în ultimul vers al unor poeme aflate
la finalul volumului, evidenţiază prezenţa speranţei şi
aşteptarea binelui: „mâine o vom lua probabil de la
capăt” (ab initio); „Mâine vom creşte primii ghiocei” (ul-
tima epistolă a lui Moise).

Chiar dacă este străbătută de tonul trist caracteristic
întregului volum, poezia de dragoste şi tu ştii... va ţine
flacăra aprinsă atât timp cât această carte îşi va găsi ci-
titorii. Redau mare parte din poemul amintit, spre lauda
autoarei şi pentru a-i convinge pe iubitorii de poezie că
versurile pline de sensibilitate ale Mihaelei Meravei
oglindesc cu fidelitate elevarea sa spirituală: „sunt le-
gată de tine printr-un cordon ombilical al Universului/ in-
vizibil muritorilor/ mă hrănesc când tu zâmbeşti/ respir
când îţi aud inima/ dorm în geana gândurilor tale şi când
adormi/ mă înfăşor pe încheietura mâinii tale/ să nu
cumva visul să ne separe// [...]/ trăiesc cu tot ce simţi şi
eşti în adâncul meu/ noaptea spăl cu iubire sufletul tău/
[...]/ nu-mi mai aparţin/ nici un muritor nu mă vede.../
numai Dumnezeu când coboară zilnic între noi/ să-şi
îmbrăţişeze/ întregul”.

Un roman impresionant

Faptul că Adrian Nicola schimbă radical registrul te-
matic şi stilistic de la o carte la alta denotă multiplele lui
abilităţi scriitoriceşti, o evidentă putere creatoare şi do-
rinţa/ responsabilitatea de a fi conectat la realiţăţile unor
timpuri şi ale unor spaţii foarte diferite. După romanul
„Prizonierul”, publicat în anul 2017 şi inspirat din reali-
tăţile sociale, politice, economice şi istorice ale anilor
tulburi ce au urmat celui de-al Doilea Război Mondial,
Adrian Nicola ne propune acum o carte de o cu totul
altă factură. Zborul trupului spre suflet (Editura Ex
Ponto, Constanţa, 2019) este un roman impresionant,
în care neiubirea intervine adânc şi ireversibil în destinul
unei fiinţe vulnerabile, a cărei conştiinţă de sine este
abia în formare; este un roman despre cum e să fii altfel
decât ceilalţi, despre căutarea cu ardoare a sensului
vieţii, a prieteniei şi a dreptăţii cu orice preţ, despre

setea de răzbunare; este un roman despre ce în-
seamnă să fii un INCEL (abreviere a expresiei engle-
zeşti involuntary celibacy, care se referă la acele
persoane incapabile să se implice într-o relație de dra-
goste sau să aibă un partener sexual). 

Cartea este alcătuită din două părţi, care pot fi foarte
bine două romane distincte: prima parte este trama fic-
ţională a unui băiat care creşte înţelegând că în interior
este fată, percepţie de sine la care este împins să
ajungă din exterior, toate întâmplările prin care trece
conducându-l ireversibil la această convingere şi la
această simţire; cea de a doua parte este de fapt un
roman poliţist, şi încă unul dintre cele mai pure, autorul
urmărind înfăptuirea dreptăţii, chiar dacă printre cei pe-
depsiţi se află şi protagonistul, vinovat de altfel. 

Personajul principal este introdus în poveste în mod
abrupt, fapt care captează imediat atenţia cititorului:
micul Cristian înalţă un strigăt deznădăjduit către un om
al bisericii, preotul Florian Dima. Îi spune acestuia:
„Dacă iei și dumneata mâna de pe mine, o ia și Dum-
nezeu!” Autorul îi oferă, aşadar, şansa de a se salva de
la un parcurs  teribil, perspectivă pe care băieţelul, în
ciuda inocenţei sale, o intuia deja. Dar preotul preferă
să aplece urechea la răutăţile diaconului Vasile şi la în-
grijorările nefondate ale preotesei, care se temea de o
influenţă nefastă a băieţelului – sărac şi provenit dintr-o
familie cu probleme – asupra fiicei lor. Astfel, refuzul
preotului de a-l susţine duhovniceşte şi nu numai şi felul
de a fi şi de a se comporta al părinţilor – un tată alcoolic
şi extrem de agresiv şi o mamă bolnavă psihic, care îşi
îmbrăcase dintotdeauna copilul în haine de fată şi îl ţi-
nuse cu părul lung pentru că în mintea ei el era fetiţa
pe care şi-o dorise –  îl obligă pe băieţelul de 9-10 ani
să fugă de acasă în necunoscut. Ajunge copil al străzii,
este abuzat sexual, traficat  şi are experienţa prostitu-
ţiei, ca transsexual, în străinătate, unde cunoaşte mai
multe feluri de oameni. De unul dintre aceştia chiar se
îndrăgosteşte, dar, după cum ne putem aştepta, într-o
lume a prostituţiei şi a traficului de carne vie dragostea
nu poate fi decât o utopie. Nu are parte de iubirea celui
dorit, ci, dimpotrivă, de batjocura şi de răutatea aces-
tuia. 

Toată avalanşa de întâmplări care mai de care mai
teribile al căror subisant este schimbă treptat protago-
nistului viziunea despre oameni în general, despre viaţă
şi despre lumea în care trăieşte. Se  naşte astfel şi
creşte în el un alt sentiment: acela de ură. Unul dintre
oamenii „diferiţi” pe care îi cunoaşte departe de Româ-
nia, o femeie, o Incel, ea însăşi plină de ură, îl ajută să
se răzbune pe toţi aceia care i-au greşit până atunci. Se
intră în acest mod în a doua parte a romanului, unde in-
tervin poliţiştii, procurorii, dar şi isteţimea, inteligenţa şi
arta personajului principal de a se transpune în pielea
altcuiva pentru a adormi vigilenţe şi pentru a-şi face
aliaţi. 

Adrian Nicola este drept cu personajul său până la
sfârşit. Îi oferă şanse de salvare  lui Cristian, fie că vor-
bim de situaţii favorabile, fie de oameni de bine. Dar oa-
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menii răi par să fie mai mulţi decât cei buni, aşa cum
rezultă din faptul că protagonistul se intersectează în-
deosebi cu primii. Răutatea şi setea de înavuţire a
unora pe de o parte şi indiferenţa celorlalţi pe de altă
parte îl vor trage pe Cristian pe un drum greşit, practic
fără ieşire. 

Înţelegem din acest roman că societatea, nu doar
cea românească, nu este pregătită să accepte întru
totul comunitatea LGBT, din care fac parte şi membrii
INCEL. Adrian Nicola nu-i condamnă în niciun fel. Dar
cititorul obişnuit îşi poate pune nişte întrebări fireşti: De
ce un transsexual a avut un destin atât de cumplit? Să
fi fost, gândindu-ne la soarta păcătoşilor din Sodoma şi
Gomora, o pedeapsă divină? Sau mai curând autorul
atrage atenţia societăţii că rămâne surdă şi oarbă la ne-
voile, la nădejdile şi la deznădejdile acestor oameni, la
felul lor de a fi şi de a trăi? Adevărul este că pentru cei
mai mulţi dintre noi lumea LGBT este aproape necunos-
cută şi poate că a venit timpul să reflectăm asupra aces-
tui fapt. Poate că e cazul să fim mai toleranţi. Cel puţin
aşa ne îndeamnă cartea lui Adrian Nicola, o carte spec-
taculoasă, interesantă, care îşi ţine cititorul cu sufletul
la gură de la început şi până la sfârşit.  

De altfel, componenta morală şi cea sufletească
sunt tuşele cele mai groase pe care Adrian Nicola le fo-
loseşte în realizarea tablourilor sale epice, inclusiv în
partea a doua a romanului. Acţiunea este constant tre-
pidantă, fie că vorbim de prima parte, fie de cea de a
doua pentru că secvenţele narative, clare, cinematogra-
fice aş spune, se schimbă într-un ritm alert. Aproape că
nu există momente de respiro.

„Zborul trupului spre suflet” este o carte care merită
citită. Avem pretenţia că ne cunoaştem semenii, că ştim
până unde poate merge bunătatea şi până unde poate
ajunge răutatea sau lipsa de toleranţă, iar noi ne consi-
derăm ca făcând parte dintre cei buni şi dintre cei tole-
ranţi. Dar cartea aceasta ne scoate din confortul nostru
şi ne trimite în faţa unei oglinzi, întrebându-ne pe fiecare
în parte: nu cumva eşti şi tu un alt preot Florian Dima
care, doar cu indiferenţa, poţi să distrugi un destin, o
viaţă, un suflet?

O călătorie iniţiatică

După volumele de versuri „Coup de cœur” şi „Can-
tabis”, ambele publicate în anul 2017, Silvana Cojocă-
raşu ne propune acum o a treia carte de poezii, al cărei
titlu este inspirat (şi) de spaţiul euxin natal: Celălalt
ţărm (Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2019). Absolventă a
Facultăţii de Litere din cadrul Universităţii „Ovidius” din
Constanţa şi a cursurilor Departamentului de Limbi Ro-
manice de la Universitatea din Luxemburg, apoi a două
mastere – unul în Imagine şi altul în Relaţii Internaţio-
nale la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Adminis-
trative Bucureşti –, dar şi a unui stagiu de formare
internaţională în cultură şi patrimoniu la École Nationale
d’Administration, la Paris, în 2012, autoarea dispune de

o vastă panoplie de teme, motive, viziuni, instrumente,
mijloace, argumente literare etc. pe care le exploatează
artistic cu abilitatea celui care s-a nevoit îndelung şi cu
bucurie sub arşiţa dulce a cuvântului, înţelegând că ros-
tul său pe lume este să înmulţească talanţii oferiţi cu
destulă mărinimie de instanţa divină.  

Volumul de faţă cuprinde patru cicluri – Celălalt
ţărm; Bătăile inimii şi alte (ne)linişti...; Elegii (XXII);
Impresii, Impressioni (tablouri ale zilei, dipinti del
giorno) –, ultimul dintre ele fiind prezentat bilingv (ro-
mână şi italiană, traducerea aparţinând autoarei). Dacă
temele principale sunt viaţa, timpul, dragostea, singu-
rătatea, natura, abisul, alienarea sau rutina care alie-
nează, supratema volumului este călătoria sinelui până
la „celălalt ţărm” pentru aflarea absolutului, o iniţiativă
de cunoaştere luciferică în fond. Pe durata acestei ex-
plorări, pe măsura înţelegerii lumii hic et nunc, are loc
o raportare continuă şi eidetică a sinelui individual nu
atât la sinele colectiv, cât la lumina înţeleasă aici ca
dumnezeire, ca sublim şi mai ales ca poezie ce ţine
între (ne)hotarele ei totul. Poezia reprezintă aşadar su-
prema cale de cunoaştere şi nu în ultimul rând un mijloc
congener de resurecţie sufletească. 

Poezia care deschide volumul, Eu nu mai văd corola
de minuni a lumii, contrapune manifestului poetic bine-
cunoscut al lui Lucian Blaga dorinţa de cunoaştere ab-
solută, exprimată prin verbul la modul
condiţional-optativ „aş vrea” şi prin alte verbe la modul
conjunctiv („să zbor”, „să citesc”, „să uit”, „să semăn”,
„să fiu” ş.a.), de-a lungul procesului de decriptare a mis-
terului universal admiţându-se martori („pasărea/ ce
se-aşază ciripind pe marginea ferestrei/ şi se uită la
mine/ cum citesc cartea, până la sfârşit”) şi
invocându-se o contopire, cel puţin la nivelul esenţelor,
între eul liric şi natură/ univers: „Balena albastră pier-
dută în nori/ din zbor înalt să arunce ploaia/ ca un ocean
întors cu susul în jos,/ să mergem pe fundul oceanului/
ca pe munţi şi văi goale/ şi să prindem leagăne pe ră-
dăcinile copacilor/ care cresc întorşi şi nu se mai uită la
soare.// Aş vrea să fiu umbra păsării/ când zboară şi foş-
netul aripii/ se strecoară/ în gând”. Actantul liric nu con-
testă nicio secundă misterul universal din trecut sau din
prezent, ci regizează spectacolul călătoriei sale insolite,
iniţiatice („Aş vrea să zbor pe o balenă albastră/ venită
din abisurile oceanului”), cathartice, pentru a-i da de
urmă şi pentru exorcizarea suferinţei de a nu simţi pe
deplin apartenenţa la izvorul prezentului din lumea
aceasta, din care face parte până la urmă şi poezia.
Prezent înseamnă, pentru Silvana Cojocăraşu, despăr-
ţirea de ceilalţi, de semeni, pentru o resetare a sinelui
după codul luminii căutate: „Aici nu mai locuieşte ni-
meni./ Am încuiat şi-am plecat./ Un lacăt mare a rămas
ferecat/ să ţină închise angoasele mele.// [...]/ La casa
inimii mele uşa se deschide larg/ şi lumina pătrunde
perfectă” (Odă prezentului). Epopeea căutării presu-
pune însingurare, proprie spiritelor elevate, dar şi paşi
în gol până când va fi învăţată lecţia evitării drumurilor
de rutină, cele mai primejdioase de altfel. Dat fiind faptul
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că ea a ales poezia ca modalitate/ parcurs de cunoaş-
tere, se distinge o nelinişte neobişnuită, pentru că men-
talitatea creatoarei este diferită acum, aflându-se pe
drumul ireversibil către lumină. Această nelinişte îm-
bracă mai curând forma amărăciunii de a fi necesară o
continuă adâncire a prăpastiei dintre sinele poetic şi cei-
lalţi, care nu doar că nu pot fi traşi spre primenirea spi-
rituală salvatoare, dar se mai şi opun din toate puterile
şi cu toată convingerea: „Cine eşti tu, mă poete?/ Ia uite
mă, veniţi voi, mari poeţi,/ cu universul, cu valorile, cu
ideile voastre/ vreţi să schimbaţi lumea,/ ce să spun,//
nu mă, lumea nu se schimbă după voi,/ lumea e ca noi,
mă poeţilor,/ noi o-nvârtim, nu voi,/ nebunilor” (O zi ca
oricare alta). Semnele întâlnite pe drumul căutării sunt
de natură să descurajeze pe oricine, mai ales că e
vorba de repere fundamentale, precum biserica („prea-
înalt-sfânt-fericitul părinte, fiţi liniştiţi,/ mai sfinţeşte un
butoi la toată mulţimea.// Veniţi de luaţi apa sfinţită/
atinsă de mâna neprihănită/ gata îmbuteliată şi etiche-
tată/ cu eticheta prea-fericită,/ [...]/ poate să fie şi cu eti-
cheta de Coca-Cola/ nu contează” – Agheasma
Coca-Cola), îngerii, ca mediatori între oameni şi Dum-
nezeu („şi îngerul nu mai era înger/ era doar o pasăre
pe-o creangă – Îngerul, ca o pasăre călătoare), Dum-
nezeu însuşi („Pe acoperişul lumii am văzut/ casa Lui
acoperită ca şi casa mea/ cu aceleaşi olane,/ [...]/ să
urc atâta drum cu tălpile arse/ că să găsesc pe-acope-
rişul lumii/ o casă ca a mea, pe care o ştiam deja!” –
Casa cu acoperiş de olane). Măştile impuse de ceilalţi,
himerele care iau chipul realităţii, uitarea după ce s-a
produs revelaţia, apariţia consecventă a abisului sau,
dimpotrivă, ivirea neaşteptată a iubirii sub înfăţişarea
unicornului – eul liric descoperind totodată în sine înţe-
lepciunea şi puterea miraculoasă a licornei – se inter-
sectează până când este atins „celălalt ţărm”.

Dragostea – trecută prin vis, prin zbor, prin dorinţă,
prin clipe scurte de împlinire, prin deriva sentimentelor
etc. – este sublimată în cuvânt, spre marele câştig al
spiritului. Inspiraţia („focul ascuns”) este miracolul vieţii
înseşi, pentru că doar ea preface, basmic, cuvintele în
apă vie: „Este un foc ascuns,/ cuvintele mării din adân-
curi/ se prefac în apa fântânilor” (Descoperire). Reve-
laţia de sine („Eu sunt braţul fântânii/ săpate la o
încrucişare de drumuri,/ mă legăn între cer şi pământ”
– Paşti) ar putea fi izbăvirea, capătul drumului, dar nu.
Silvana Cojocăraşu are de gând să citească povestea
lumii până la ultima pagină, aşa cum ne-a anunţat de la
început, „caut[ă] limitele” pentru a lua în răspăr tainele
cu o „sete nesfârşită de verde/ asemeni pământului ger-
minând” (Lebăda),  cu toate „bătăile inimii şi [cu] alte
(ne)linişti”, cu două tonalităţi mai înalte ale melancoliei
ori ale dorului  şi cu bucuria de a picta în cuvinte, îndeo-
sebi cu tuşe groase, dar şi cu linii fine, liliale, tablourile
vremii acesteia. 

Dialogul dintre poetă şi lumină/ poezie („cuvântul mă
strigă pe nume”) se poartă într-un registru aforistic pro-
fund şi captivant, pentru că Silvana Cojocăraşu are un
har special de a sesiza esenţialul şi de a-i conferi apoi

strălucire. Epopeea căutării presupune aducerea mis-
terelor lumii pe scenă spre a fi interpretate şi demitizate,
în scopul elevării complete a sinelui şi, poate, odată cu
acesta, a semenilor care, devenind parteneri de joc
într-un unic spectacol regizat cu inteligenţă, să
cum uleze aceleaşi emoţii, ca pe o posibilă arcă salva-
toare. Convertirea lumii într-o poveste ce poate avea un
final real fericit pare să fie de fapt visul Silvanei Cojo-
căraşu, dar şi un posibil pariu cu sine şi cu lumea în-
treagă. Vom vedea ce veşti ne vor aduce volumele sale
viitoare de versuri.

O relaţie idilică eu liric-timp 

Dorina Carp Nenici se întoarce în lumea poeziei
după publicarea, în anul 2005, a volumului de versuri
„Poezii”, cu o nouă carte: Cu timpul de mână
(Ed.  Scripta Manent Publishing House Ltd. Napier, New
Zeeland, 2019). Cu o prefaţă realizată de Ana Anton şi
beneficiind de „metaforele grafice” ale Corneliei Dinu,
noua carte a Dorinei Carp Nenici oferă cititorilor poezii
în care temele principale sunt timpul, dragostea, Divini-
tatea, cuvântul, acestea interferând în cuprinsul celor
patru cicluri: Cu timpul de mână, Cerneala de foc, Me-
tamorfoze şi Lacrima Domnului.

După cum afirmă însăşi autoarea la începutul cărţii,
poeziile sale sunt „gânduri, emoţii şi sentimente”, sunt
o „zbatere a gândului pur”. Ceea ce se poate afirma cu
siguranţă este faptul că acestea sunt irumperi lirice înal-
te, clocotitoare sau, dimpotrivă, curgeri lirice mai liniare,
mai liniştite, în funcţie de meandrele sufletului şi de dis-
poziţia de a încheia pacte efemere cu timpul, cu iubitul,
cu vocabula scrisă, cu instanţa divină. Unul dintre mo-
tivele literare cele mai folosite în acest volum – alături
de ploaie, cer, pământ, viaţă, zăpadă ş. a. – este dorul.
Pe un fond de melancolie, de nostalgie, de rememorări
şi reverii, dorul ţese o pânză a Penelopei, luna, ca şi
soarele ori elementele microcosmice precum pădurea,
florile, frunzele, ploaia etc. construind diverse faţete ale
clepsidrei.

Numeroasele elemente de autoportret completează
tabloul unui eu liric lucid, direct şi frust în primul rând cu
sine însuşi, în ciuda visului de iubire şi a aşteptării fără
cunoaşterea marginilor acesteia. Acceptarea şi resem-
narea în privinţa efemerităţii sale şi a rostului avut pe
pământ, accentuate din când în când de-a lungul volu-
mului, sunt anulate însă în poezia care deschide cartea,
cu timpul de mână. Relaţia dintre timp şi actantul liric
este una idilică, părând că nimic şi nimeni n-ar putea
s-o tulbure: „Am rupt ceasuri/ în două”, declară în incipit
Dorina Carp Nenici. Preocuparea pentru continuitate –
a sa ca om şi ca poet – este evidentă: „Şi-n fiecare se-
cundă/ am pus rădăcina în mugur”. În aceste condiţii,
trecerea timpului devine inofensivă, în vreme ce timpul
însuşi, un fel de zeu cucerit de credincios/ supus şi nu
invers, va fi înveşnicit prin dragoste: „voi pleca îndră-
gostită/ de-un veşnic minut/ cu timpul de mână”. Există
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poezii care, dimpotrivă, subliniază disperarea eului liric
în faţa trecerii implacabile a timpului: „Unde să ascund
clepsidra?/ În ce deşert îndepărtat/ să-i vărs nisipul, în
nisip/ sau să o-ngheţ măcar o iarnă” (Unde să ascund
clepsidra?); „Eu plec/ şi plec mereu./ Pe-altare-ntune-
cate/ voi asfinţi-n durere” (Degeaba); „Timpul Tău,/
cu-mprumut,/ dă-mi-l, Doamne,/ să-l sărut./ Nu lăsa atâ-
tea toamne,/ barca vieţii să răstoarne” (Rugăminte); „În
cântecul toamnei,/ amurgu-ntunecat, sângeriu,/ a făcut
ca frunza să tacă” (Metamorfoză). Toate aceste strigăte
lirice împotriva condiţiei efemere a tot ceea ce este mu-
ritor par să dezintegreze iniţiala imagine a relaţiei eu
liric-timp, dar salvarea vine tocmai din trăirea elevat-spi-
rituală a vieţii, aşa cum se întâmplă în cazul autoarei
care are o soluţie pentru sine, poeta, şi pentru toţi aceia
care iubesc cuvântul, incluzându-l aici şi pe Dumnezeu:
„Când/ te mai doare/ ziua de azi/ şi de mâine/ [...]/
spune-ţi păsul/ înaintea Cuvântului” (Mărturisire).

Preocuparea autoarei pentru menirea sa pe pământ
prilejuieşte numeroase meditaţii pe această temă, re-
flecţiile îmbinând imagini şi secvenţe lirice autoreferen-
ţiale: „Sunt un ciob de portret/ într-o ramă/ roasă de cari/
[...]/ umbră împrăştiată de vânt” (Portret); „Eu, în mine,/
care sunt?/ Care râd/ sau care plâng?/ Care sper/ care
disper” (Eu, în mine); „Nu m-am născut/  să fiu poetă,/
din poezie însă m-am născut/ [...]/ sunt un copil/ [...]/ aş-
tept în mine să mai cresc/ şi să mă joc/ şi să mă lupt cu
gânduri!” (Din poezie m-am născut); „O fi din întâm-
plare/ cuvintele să inventez/ şi tot din întâmplare,/ pe
rând să le aşez?/ Spun doar că-mi place/ când le citesc,
să sune bine/ şi poezia lor, în pace,/ să se aşeze-n su-
flet/ şi la tine” (O fi din întâmplare). Dar Dorina Carp Ne-
nici are o muză, transfigurată aici într-un pescăruş
„născut din mamă de mare” şi din „tată de cer” (Pescă-
ruşul), ceea ce denotă că nu are dubii în privinţa rostului

său pe lume. Chiar are o perspectivă clară a veşniciei
sale prin cuvânt-Dumnezeu: „şi eu mă voi retrage în cu-
vânt” (Cuvinte, cuvinte).

Dragostea, ca la orice Penelopă, este durabilă şi de
nezdruncinat în ciuda prezentului deloc promiţător. „Din
crisparea clipei,/ am smuls/ nemărginirea” (În treacăt),
declară actantul liric. Îndelungata suferinţă şi dorul se
topesc odată cu întoarcerea celui plecat. Re-împlinirea
iubirii reconfigurează sufletul, echilibrează în balanţă fe-
ricirea de a fi iubită cu fericirea de a scrie: „Într-o zi în-
sorită,/ plecarea ta/ s-a întors!/ [...]/ În mine e o mare de
linişti./ Cânt şi m-amestec cu zborul/ statornic/ al unui
pescăruş” (Revenire).

Relaţia cu instanţa divină este constantă şi fără apa-
rente dificultăţi. Dar rugile, vorbind despre „viaţa-sclav”,
trădează nemulţumiri şi neîmpliniri. Însăşi chemarea
scrisului este uneori copleşitoare, ca şi visul înalt care
nu poate fi compatibil cu ipostaza de fiinţă trecătoare:
„Doamne,/ te rog să-mi vindeci sufletul/ de boala ne-
mărginirii” (Rugăminte).

Dorina Carp Nenici se află însă, în ciuda acestor in-
vocaţii către Dumnezeu, între „credinţă şi tăgadă”, ac-
ceptându-l pe Dumnezeu din toată inima şi cu toate
speranţele, dar în condiţiile ei, deşi n-o spune răspicat
şi, poate, de care nici nu este pe deplin conştientă. Ca
orice om cu „boala nemărginirii”, ea urcă, are în sânge
dorinţa de a accede continuu la o treaptă superioară.
Acest fapt va deveni evident dacă nu se va opri din
scris.
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În perioada 31 august-3 septembrie, cea de-a XII-a
ediţie a Festivalului Internaţional de Creaţie Literară
„Titel Constantinescu”, manifestare organizată la Râm-
nicul Sărat şi Balcic, de Editura Rafet şi Asociaţia
„Renaşterea râmniceană”, având drept partener princi-
pal Centrul Cultural „Florica Cristoforeanu”, şi-a desem-
nat câştigătorii.

Juriul Festivalului, avându-i în componenţă pe scri-
itorii Mioara Bahna, Florin Dochia, Mihaela Albu, Dan
Anghelescu, Emilian Marcu şi Constantin Marafet, a
decis ca Premiul „Alexandru Deşliu”, acordat de revista
noastră, să fie decernat Mariei Dobrescu, pentru volu-
mul Poeme cu Filip. 

Reporter

ULTIMA ORĂ
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Constantin Călin, În plină lumină. Breviar, Editura
Babel, 2019

Zenovie Cârlugea, Mihai Eminescu. Dicţionar esen-
ţial. Oameni din viaţa lui, Editura TipoMoldova, 2019

Mircea Braga, Ultima frontieră, Editura Ideea Euro-
peană, 2018

Mircea Tomuş, Liviu Rebreanu Cele trei mari ro-
mane, Editura Limes, 2018

Stan V. Cristea, Marin Preda. Anii formării intelec-
tuale, Editura Aius, Craiova, 2019

Nicolae Dan Fruntelată, Cursa de fluturi, Editura
UZP, 2019

Victoria Milescu, Biografie cu păsări, eLiteratura,
2019

Ion Andreiţă, Amprenta unui gând, Editura UZP,
2018

Constantin Cubleşan, Femei… Femei… Femei…,
Casa Cărţii de Ştiinţă, 2019

Constantin Cubleşan, Văzduhul din cuvinte, Editura
Şcoala Ardeleană, 2019

***, Constantin Cubleşan 80, Editura Aeternitas,
2018

Horia Bădescu, Joia patimilor, Editura Şcoala Arde-
leană, 2018

Mihai Andrei Aldea, Cum luptau Românii? I. Cartea,
II. Dicţionarul, Editura Evdokimos, 2019

Constantin Trandafir, Trei crai plus Infernul, Eikon,
2019

Constantin Zărnescu, Regina Iocasta, Editura Na-
poca Star, 2019

Gheorghe C. Moldoveanu, Crâmpeie de limbă ro-
mână, Pim, 2019

Carmen Vlad, Studii de lingvistică textuală. Texte şi
metatexte, Editura Academiei Române, 2018

Marian Nencescu, Lecturi cu premeditare, Editura
UZP, 2018

George Vulturescu, Maladiile lămpilor, Tracus Arte,
2019

Mihaela Roxana Boboc, Terapia ploii de chihlimbar,
Clubul Mitteleuropa, Oraviţa, f.d.

Alexandru Cazacu, Mesaje pentru Iulia, Libris Edito-
rial, 2019

A.I. Brumaru, Pustia şi călătorul. Versuri regăsite
(1969-1974), Editura Vatra Veche, 2019

Grigore Codrescu, Pagini din jurnalul criticului inco-
mod, Editura Rovimed Publishers, 2019

Nicolae Dina, Pelerinaj în lumea cărţilor, Armonii
Culturale, 2018

Gheorghe Filip, Zarea de cenuşă a speranţei,
Semne, 2018

Leon-Iosif Grapini, Viaţa, de la capăt, Paralela 45,
2018

Horia Dumitrescu (coordonator), Centenarul Victo-
riilor de la Mărăşti şi Mărăşeşti, Pallas, 2018

Iulian Chivu, Heterogene, Sitech, 2018
Cornel Udrea, Chiar el a spus cu mâna lui, Editura

Şcoala Ardeleană, 2019
Diana Cotescu; Tudor Nedelcea, Eminescu şi

China/Eminescu and China, Fundaţia Scrisul Româ-
nesc, 2018

Ioan Hada, Cartea celor 3 zile, Eurotip, 2018
Ioan Hada, Poeme exilate, Eurotip, 2018
Costin Grigoraş, Refugiu pentru pietoni, Editrex,

2019
Costin Grigoraş, Orbirea lui Ianus, Editrex, 2019
Costin Grigoraş, Grefa de memorie, Editrex, 2019
Costin Grigoraş, Recviem pentru mintea de pe

urmă, Editrex, 2019
Ştefan Vida Marinescu; Constantin Gh. Manea, Va-

riaţiuni în do(i) major. Secvenţe literare şi publicistice,
Editura Semne, 2019

Cornel Basarabescu, Când Pământul a căzut din
Cer, Editura Bibliotheca, Târgovişte, 2019

Cornel Basarabescu, Întoarcerea lui Don Quijote,
Editura Aius, Craiova, 2019
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