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editorial

Rodica Lăzărescu

„NE-AM GRĂBIT SĂ RÂDEM, 
CA SĂ NU PLÂNGEM”

Acum, cam la spartul târgului cum ar veni (se ştie
doar că o minune ţine pe meleagurile carpato-danu-
biano-pontice vreo trei zile), când deja s-au schimbat,
vorba lui Topîrceanu, „două înjurături fără rezultat”,
după care adversarii „s-au aşezat jos şi au mâncat”, în
cazul nostru şi-a văzut fiecare de revista lui, mulţumit
că a luat parte la „duel”, acum, când, din lehamite sau
furaţi de alte evenimente mai captivante, subiectul mor-
ţii (omorârii?) revistelor literare (na! că era să zic ceva
de capra vecinului!) a ieşit din atenţia marelui (?) public,
dar mai ales fiindcă spiritul sărbătorilor pluteşte împă-
ciuitor în aer, m-am decis să urmez îndemnul lui Mihai
Eminescu (ăl din titlu). Mă rog, aş mai găsi vreo
două-trei ziceri adecvate (printre care vechiul adagiu ri-
dendo castigat mores în care nu mai crede nimeni), dar
mă opresc la acesta, căci, nu-i aşa?, suntem copiii lu’
râsu’-plânsu’! 

Să râdem, ce altceva mai e de făcut – poate (ca să
nu zică cineva că nu mi-am dat şi eu cu părerea, dar
nici să mă acuze de-un oarece parti pris) să citez nişte
afirmaţii formulate cu vreo doi ani în urmă, avant la lettre
carevasăzică, înainte de furtuna la care ne referim. Una
ar fi a domnului Adrian Popescu: „Revistele literare sunt
indicatoarele cele mai fidele ale creativităţii autorilor
dintr-un anumit spaţiu cultural, la un moment dat. Prin
intermediul revistelor putem afla cum evoluează un stil
sau o tendinţă stilistică generală.” (Revistele, revistele,
în „Steaua” nr. 5/2017). 

A doua, a altui redactor-şef de publicaţie literară,
domnul George Vulturescu: „…Cred că o revistă e pre-
cum o corabie... Poesis trece, transportă opera spre is-
toria literaturii, ea este corabia cu mateloţi, cu
încărcătură şi cu tot cu apa pe care o traversează şi cu
tot ce se vede pe maluri. Desigur, sunt corăbii sărace,
altele de lux, altele de război. Unele rămân în istorie
pentru că au vânat Marele Chit Ahab, altele pentru că
au transportat doar cufărul cu manuscrisele unui scrii-
tor.” (Poesis, în „Pro Saeculum” nr. 7-8/2017). (Sper că
nu le fac vreun deserviciu distinşilor colegi dându-le vot
în cestiune…)

În rest, să râdem, ca să nu plângem taman acum,
de sărbători! Să râdem cu nemuritorul Nenea Iancu şi
a sa, actualizată, „O noapte furtunoasă”! 

Furtună-ntr-un pahar cu apă…
***

ACTUL I
(se pare şi singurul) 

(O redacţie de provincie. Uşă în fund dând în sala
de intrare; de amândouă părţile uşii din fund, câte o
fereastră. Mobile de lemn şi paie. La stânga, în planul
întâi şi-n planul din fund câte o uşă; în dreapta, pe
planul al doilea altă uşă.) 

JUPÂN DUMITRACHE, în haine de căpitan de
gardă fără sabie, şi NAE IPINGESCU 

JUPÂN DUMITRACHE (urmând o vorbă începută):
Iaca, nişte papugii... nişte scârţa-scârţa pe hârtie! Şi
ştim noi! Mănâncă pe datorie, bea pe veresie, trag
lumea pe sfoară cu pişicherlicuri... şi seara... se gătesc
frumos şi umblă după revistele oamenilor să le
găsească nod în papură. N-ai să mai ieşi cu o revistă
pe piaţă, că se ia bagabonţii laie de dumneata. Un ăla...
un prăpădit de amploiat, n-are chiară în pungă şi se ţine
după revistele negustorilor, să le spargă redacţia, dom-
nule! 

IPINGESCU: Nu se ia după toate, jupân Dumitra-
che; după cum e şi revista: dacă nu ţine cu cine trebuie
şi face fasoane, vezi bine! bagabonţii atât aşteaptă. 

JUPÂN DUMITRACHE: Ba să am pardon! Ştiu eu
ce vrei dumneata să zici... Dar revista mea nu-i d-alea,
domnule. 

IPINGESCU: Vai de mine! jupân Dumitrache, adică,
gândeşti că am vrut pentru ca să-ţi fac un atac? Îmi pare
rău!

JUPÂN DUMITRACHE: Nu, nene Nae; dar vreau să
zic adică că revista mea nu-i d-alea cum ziseşi, şi iaca,
de mine de ce s-a luat? 
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IPINGESCU: S-a luat bagabonţii şi de dumneata? 
JUPÂN DUMITRACHE: S-a luat şi se ia... 
IPINGESCU: Şi cum eşti dumneata!... 
JUPÂN DUMITRACHE: Eu am ambiţ, domnule,

când e vorba la o adică de onoarea mea de familist... 
IPINGESCU: Rezon! 
JUPÂN DUMITRACHE: Apoi să ştiu de bine că intru

în cremenal! Să mai văz eu numai că se ia bagabontul
de mine şi de familia mea, lasă-l... 

IPINGESCU: Care bagabont? 
JUPÂN DUMITRACHE: Ei! iaca... un bagabont! de

unde-l cunosc eu? 
IPINGESCU: Apoi, dacă nu-l cunoşti, de unde ştii

că-i bagabont? 
JUPÂN DUMITRACHE: Asta-i. Una vorbim şi başca

ne-nţelegem. Dar de! ai dreptul; nu ştii ce mi s-a întâm-
plat, nu ştii cum mă fierbe el pe mine de la începutul
verii... Nu că mi-e frică de ceva, adică de revista mea...
să nu... 

IPINGESCU: Aida de! Familia matale! Mie-mi spui?
n-o ştiu eu?... 

JUPÂN DUMITRACHE: Nu că mi-e frică... dar am
ambiţ, domnule; când e vorba la o adică de onoarea
mea de familist... 

IPINGESCU: Rezon!
JUPÂN DUMITRACHE (şezând pe scaun): Hei! ia

să vedem acu ce mai zice gazeta. Citişi ceva? 
IPINGESCU: Bravos ziarist, domnule! Ăsta ştiu că

combate bine. 
JUPÂN DUMITRACHE: Apoi nu-i zice lui degeaba…

ăăă… na, c-am uitat cum îi zice! 
IPINGESCU (citeşte greoi şi fără interpunctaţie):

„Unu Repetarea iner țială și șablonardă a acelorași
structuri de conținut al revistelor; doi Provincialismul, di-
ferit de regionalismul care bântuia acum două-trei de-
cenii, transformat într-un clientelism mediocru (noi și ai
noștri!) și un conformism păgubos al opiniei; trei Totalul
dezinteres față de public, altul decât cel de breaslă scrii-
toricească: în toate revistele scriitorii scriu pentru alți
scriitori, dar secvența profesională interesată este ex-
trem de restrânsă; probabil că nimeni de la noi nu
reușește să spargă acest plafon de public redus la cel
mult o sută de cititori reali pentru revistele din provincie,
și la peste o mie-două, pentru trei reviste din Capitală.” 

JUPÂN DUMITRACHE (mulţumit): Ei, bravos! Aici a
adus-o bine. 

IPINGESCU (căutând şirul unde a rămas): Ăăă…
„…complicația intervine din momentul în care aflăm că
mare parte din revistele culturale sau literare sunt
finanțate din fonduri publice, adică de la stat… Dar încă
nu am identificat adevăratele cauze, cauzele profunde,
ale mediocrității revistelor noastre literare, de ce nu au
viață și relevanță? De ce nu mor? Ce le menține la o
viață aparentă?” 

JUPÂN DUMITRACHE (cam nedomirit): Adică, cum
să moară?

IPINGESCU: Stai să vezi... că spune el... „Adevărata
întrebare care ne conduce spre miezul problemei este:
Din ce trăiesc aceste reviste care nu se vând? Cu
excepția câtorva (sub zece dintr-o sută), toate
supraviețuiesc din subvenții de la stat…”

JUPÂN DUMITRACHE (nedomirit): E scris adânc. 
IPINGESCU: Ba nu-i adânc deloc. Nu pricepi? Vezi

cum vine vorba lui: să nu mai mănânce nimeni din su-
doarea bunioară a unuia ca mine şi ca dumneata, care
suntem din popor; adică să şază numai poporul la
masă, că el e stăpân. 

JUPÂN DUMITRACHE (lămurit): Ei! aşa mai vii
de-acasă. Bravos! Zi-i nainte. 

IPINGESCU: Stai să vezi: acuma vine un ce şi mai
tare. 

JUPÂN DUMITRACHE: Ei? 
IPINGESCU (urmând citirea): „…cobor în profun-

zime la o cauză de resurse umane, cum se spune azi.
Marea majoritate a directorilor sau a redactorilor șefi,
ba chiar și a redactorilor simpli, o reprezintă pensionarii
reîncadrați, care de cele mai multe ori sunt și poeți…”

JUPÂN DUMITRACHE (cu deplină aprobare): Ştii că
şi aici loveşte bine! Da! cine mănâncă poporul să
meargă la cremenal! Mai ales pensionarii! Şi poeţii!

IPINGESCU (bătând cu mâna-n gazetă): Apoi de ce
scrie el, sireacul! 

JUPÂN DUMITRACHE: Dă-i nainte, că-mi place. 
IPINGESCU: „În concluzie, avem o presă literară

(schimbând tonul şi mai grav) inflaționistă, șablonardă,
uniformizată, rubricardă, îmbătrânită, inerțială, nejurna-
listică, indiferentă la public, nevandabilă, sectară, pro-
vincială…”

JUPÂN DUMITRACHE (care la fiece accent al lui
Ipingescu a dat mereu din cap în semn de aprobare, îl
întrerupe cu entuziasm): Ha-ha-ha-ha! i-a-nfundat! 

IPINGESCU (urmând cu tărie): „Soluții sau remedii
există pentru fiecare dintre aceste defecte, dar mai întâi
ele trebuie asumate. Un pacient care nu-și recunoaște
boala și simptomele ei nu are cum să fie tratat eficient.
Cu trei excepții, revistele noastre cultural-literare au
murit de mult. Ceea ce vedem sunt stafiile lor.” (amân-
doi rămân foarte încurcaţi) 

JUPÂN DUMITRACHE: Adicătele, cum vine vorba
asta? 

IPINGESCU (după adâncă reflecţie): A! înţeleg! bate
în doctori, unde nu tratează boalele  poporului
suveran... ştii: pacient... stafie...

JUPÂN DUMITRACHE: Ei! acu înţeleg eu unde bate
vorba lui! Ei! bravos! bine vorbeşte... 

IPINGESCU: Ăsta combate, domnule, nu ţi-am spus
eu! 

JUPÂN DUMITRACHE Apoi, nu-i zice lui degeaba…
ăăă… na, c-am uitat cum îi zice! 

IPINGESCU: „…rolul meu…” ăăă… „«in-con-tur-na-
bil»…” uf!... „am zis şi subsemnez!” ăăăă „…pensionar
şi publicist” (Când încă nu sfârşeşte bine Ipingescu de
citit, se aude afară, în stradă, la dreapta, ceartă mare.) 

UN GLAS DE BĂRBAT (de afară): …s-au înghesuit
trepădușii, vitejii cu arme boante din recuzita unui teatru
de amatori… Voi reveni în toamnă cu alte subiecte
fierbinți! Poate că să mor şi să nu ţi-o fac!

GLASUL ZIŢII (de afară): Mitocane! pastramagiule!
la poliţiune! (amândouă glasurile vorbesc deodată)
Nene Dumitrache! (Jupân Dumitrache şi Nae Ipingescu
rămân uimiţi) 

JUPÂN DUMITRACHE (ascultând): Săi, nene Nae! 

editorial
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Mă re-repet, o știu. Am scris, în foiletoanele prece-
dente, despre de-clasarea bunilor clasici și nu numai,
despre fenomenul de-românizării, literatura cu am-
prentă etnică fiind trecută cu vederea, ba chiar eliminată
din manuale. Unde ni sunt „învechiții” Coșbuc și Goga?
Ne desprindem, ne despărțim de Eminescu și-i o crimă
de lez-poezie. Nu există nici obligații (alt cuvânt nu am)
față de literatura etniei, nici sancțiuni pentru anti-etnici.

Rezistența prin lectură e un imperativ, le-ar fi spus
un Maiorescu celor ieșiți din cercul de lumină al cărții
pentru a intra în alt cerc, al SMS-urilor. Ei nu citesc, ei
facebookează vrute și nevrute, recuperarea de sub hip-
noza telemobilului e grea, iar hipnoza canalelor de di-
vertisment a cam câștigat bătălia cu lectura. Pixul ieftin,
cu care Noica spunea că se poate scrie o carte mare, a
fost înlocuit de cuțitul de aur al chefilor bucătari, prezenți
peste tot și-n toate. Avem artă culinară, ce ne mai tre-
buie artă? Doar Platon, în glumă sau nu, compara bu-
cătăria cu retorica. 

Pentru că n-am avea cremă intelectuală, oameni de
patrimoniu care să apară pe micul ecran nu se prea văd
(mai vin la Profesioniștii Eugeniei Vodă, dar la miezul
nopții). Dăm cu telul în sufleu și atâta tot. Calea? Ecran
plat-gândire plată-om plat. Citiți-l pe Giovanni Sartori
(Homo videns. Imbecilizarea prin televiziuni și postgân-
direa, trad. Mihai Elin, Ed. Humanitas, 2006), dacă nu
vreți să-l credeți pe Adrian Dinu Rachieru și repetatele
sale semnale de alarmă.

Ce-ar fi să căutăm și să găsim un canal de-turcit, că
unul turcit există. Vedete? Turcu și Pistol. Cum e turcul,
și pistolul! Luăm lecții de „cultură mondenă” de la
Brancu, teleastul care popularizează bancuri, râzând
singur de ele; dar ce nu face pentru rating Capatos?;
petrecem „Kalumea”, mașina de loisir abordează teme
ca: „Sărută bine Ana Lesko?” sau „nunțile anului” (Be-
cali, „specialul” Cataramă, cu ochi și timpane speciale,
dansând la cataramă etc.) și divorțurile; ecranul e ocu-

pat de minți scurte cu posterioare voluminoase. Câteo-
dată, avem parte de o știre ceva-ceva mai bună: „Ma-
riana Moculescu strânsă de gât”, dovedită repede fake.
De ce nu ne-am legitima cu manele? Nu le ascultă tot
românu’, la munte, la mare, la botez, la parastas? Ce
muzică pop, când domnu Tomasi, alias Costiță Ioniță,
e-n top? Când fani cu sânge-n instalație participă pe fo-
ruri cu îndemnuri fără diacritice pentru „idiotzii”de ro-
mâni: „Uitatzi-va la manelisti” (și mai ales la poponețele
în vibrație ale pirandelor, n. mea, Magda  U.), că altfel
„Vom iesi in strada. Hai RRRominia!”

Nu, nu suntem proști, cum ne spunea în față teleas-
tul de tristă amintire Andrei Gheorghe, veriga manu forte
a ProTV, ci ne lăsăm prostiți. Întâi cu seriile „Corazon”,
dar și cu filme despre activiști harnici și modești și des-
pre milițieni chipeși ca Iurie Darie, pe Tele 7, în timp ce
premierul Roman îngropa Tractorul Brașov, cum scria
presa. Aveau în grijă președinții și guvernanții
postsocialiști țara, hotarele, pământul? Granițe free,
descheiate, înstrăinarea teritoriului, pe „Lambada” și pe
hitul „La mare, la mare fetițele sunt goale!”

Pentru ploaia de mistificări a dat startul „Profesorul”
Brucan, cu diplomă de la universitatea din Dămăroaia.
Luminătorul teleprofesionistului Mândruță părea a ști tot
ce mișca în frontul FSN, PSDR etc. Cine l-a recomandat
ambasador în Anglia pe Celac? Brucan. Ca traducătorul
lui Ceaușescu să spună, la o întrunire, că salamul odată
tăiat nu se mai lipește la loc, „metaforă” pentru România
și Basarabia. Iar prietenul lui Ion Iliescu și nu al Româ-
niei, F. Mitterand, spusese la Budapesta că Ungaria a
fost nedreptățită la Trianon, ceea ce ar trebui să ne mai
tempereze extazul pentru Hexagon. Război unguri-ro-
mâni, asta voia? Ce va face Orban al nostru? Va merge
pe îndemnul lui Prodan, Transilvania și iar Transilvania,
sau nu va intra în litigiu pentru Cheile Bicazului cu
veșnica aliată la guvernare, UDMR? Și să vedeți ce
doliu vor arbora în anul Trianonului, ce steaguri negre

DIN NOU DESPRE DES-FIINȚĂRI 
ȘI DE-ROMÂNIZĂRI

Magda Ursache
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plătite din fonduri de stat vor fâlfâi! Mă întreb: cum
Orban a ținut să se declare fiul maghiarului Imre, va
lăsa ca pe plăcuțele bilingve din Ardeal să se scrie întâi
toponimicul maghiar, apoi cel românesc, așa cum se în-
tâmplă acum?

S-a început cu Istoria: trebuia dez-eroizată. Elevii
care s-ar ghida după primul manual alternativ, ajunși la
guvernare, ar da nume de stradă lui Tatulici, colț cu
Esca. Lucian Boia, cariatida Editurii Humanitas, a dat
ordinul de luptă cu miturile „false” ale românilor, cu șirul
lor de victorii „false”. În siajul Cassandrei cu angajament
la Securitate (punctul 8 al Declarației de laTimișoara i-ar
fi tăiat „rădăcinile secrete”), ca să nu-i spun dâră, dâra
Boia, au apărut cei care susțin că avem o istorie prăpă-
dită, mare doar în eșecuri (în limba EBA: eșece). S-au
desconsiderat voievozii (predilect, Ștefan cel Mare,
Mihai Viteazul, Brâncoveanu, Cuza). Calomniile și bâr-
fele ar face orele de Istorie mai atractive? Pentru cine?
Pentru p(r)ostaci, pentru minți fără discernământ. Nu
spunea nenea Iancu Caragiale că da, te poți bate cu
prostia, dar ea învinge totdeauna? În ce mă privește,
nu sunt contra online, însă nu mă vreau lost prin irezis-
tibilul internet și o să revin la erorile lansate  cu
nonșalanță acolo. Dar a fost minciună mai mare de
presă decât găina născătoare de pui vii din ziarul fostu-
lui redactor-șef de la „Scânteia” mică, Ion Cristoiu? Au
urmat tricksuri de dezinformare și de manipulare. Infor-
matori dovediți au devenit ofițeri acoperiți, ba chiar
înaintați în grad.

Dar, deocamdată, revin la „învățăturile” noii școli is-
torice boiești, aflată sub imperativul: Așa trebuie! Adaos:
Așa ne trebuie, cu accent pe ne. Se scrie nu numai
tendențios despre „bătrâni”, Kogălniceanu, Iorga, Pâr-
van, cei trei Giurești (bunicul C. Giurescu, tatăl,
Const.  C. Giurescu și fiul, Dinu C. Giurescu), dar și cu
satisfacția denigrării. S-ar zice că istoricii recenți se in-
spiră din Manualul unic de istorie a RPR, din 1947, com-
pus la comanda lui Mihai Roller zis Controller, prieten
cu Leonte Răutu, călăul culturii române. Acuzat de
C.  Daicoviciu, A. Oțetea și Barbu Câmpina de orientare
antinațională și de plagiat, într-un memoriu către Dej; în
1956, Roller a ieșit din scenă și manualul a fost retras,
în fine, din școli, dar până să apară Istoria românilor.
Din cele mai vechi timpuri până astăzi, Editura Alba-
tros,București, 1974, a trebuit să treacă vreme lungă și
rea.

Eu am apucat istoriografia rolleristă, apoi ceaușistă,
acum, sorosisto-wieselizată. Și pentru că documentul
nu mai e calea regală în știința istoriei (ca pentru Florin
Constantiniu ori Gh. Buzatu ori Vlad Georgescu), mi-a
fost dat, în vara lui 2006, să-l aud deplâns pe Vasile
Luca, alias Luka Laszlo (1898-1960), că ar fi fost de-
barcat pe nedrept și chinuit de Gheorghiu Dej în închi-
soare, deși a avut regim preferențial de temniță. Ce să
mai spună cei supuși exterminării prin foame, frig, bă-
taie? Iar rănile deschise încă ale supraviețuitorilor sunt
de nevindecat prin uitare. Lunga pătimire colectivă, la
care a contribuit și Laszlo, mâna stângă a Anei Pauker,

e minimalizată. La suprafață rămân luptătorii
kominterniști din războiul civil spaniol. Valter (Neulander
Ernst) Roman, decedat în 1983, ca director al Editurii
Politice din 1964, dăruit cu Medalia de aur „Secera și
Ciocanul”, este evocat ca erou (în iulie 45, a venit cu
Divizia trădătoare „Horia, Cloșca și Crișan”), dar și ca
prestigios om de cultură, pentru ca fiul să extragă mi-
nereu de fier din minele de aur ale României, cum scria
Buzura într-un editorial al revistei „Cultura”, rămasă
doar online. Pe cine mai impresionează salcâmul tăiat
de Moromete, când radem păduri întregi de pe munți
întregi? Și nu președintele protestează, ci urșii ieșiți pe
bulevarde din pricina habitatului lor distrus. O scrie cu
umor amar Niculae Gheran. Umorul e un lucru foarte
mare, mi-am zis citind titlul lui Radu Paraschivescu, pe
locul al doilea la vânzări Humanitas: În lume nu-s mai
multe Românii (planetei noastre asta i-ar lipsi). Nu mă
cocoșez de râs citind parafraza paraschivă la un vers
de Victor Tulbure. L-aș fi preferat uitat, după ce profii de
Literatură contemporană, L. Leonte și I. Sîrbu, îl evocau
la cursuri, cu sfințenie, pe cel nedus la biserică, după
nivelul etic și estetic impus de PCR. De Blaga nu auzi-
seră.

Rămânând în zona umorului ieftin, îl aflăm în scenă
pe Chef Cioflâncă. Îl numesc astfel pentru că și-a ima-
ginat Istoria ca pe un aluat de cozonac („vitejia, cinstea
și determinarea” fiind „mirodenii”, iar „stafida” ironizată,
Mircea cel Bătrân; pe scurt, între ironie și obrăznicie e
distanță mare). Chef Cioflâncă e bun elev al lui Boia,
cap de școală universitară. Numit de Dan Culcer „ve-
deta patetică”, Boia se arăta înfricoșat de ideea că o
să-l omoare cineva, pe motiv că ar fi deranjat cu ade-
vărurile lui, adică obtuze contestări ale continuității ro-
mânilor, lipsiți de spiritul Unirii. Și i se părea că
adversarul lui cel mai periculos, acad. Ioan-Aurel Pop,
ar sta cu cătarea armei pe pieptu-i de istoric de-mitifi-
cator. Ar fi fost mai bine să fim, cum voia Conferința de
la Paris din 1858, aproape uniți, având 2 principi, 2 gu-
verne, 2 capitale, 2 unități legislative? Doar cei care au
citit „doi cărți” și jumătate și care vor și azi să nu mai
tratăm ca răpite Basarabia și Bucovina de Nord, cele
două spații românești, ar fi fost mulțumiți. Scrie Ioan-
Aurel Pop, în total dezacord cu Lucian Boia, că „țările
țării” trebuie reîntregite. S-au dus Chilia și Cetatea Albă
(1484), Tighina (1538), Hotin (1715), Bucovina (1775),
Basarabia (1812). Și-mi amintesc ce urât a reacționat
un ghid basarabean sovietizat când Petru Ursache a
spus cetatea Tighina, nu cum voia el să-i spună: Ben-
der, ca sovieticii. 

Grigore al treilea Ghica a murit martiric pentru că n-a
vrut cedarea Bucovinei. Mazilit și decapitat în Beilic de
Kara Ahmed, chipurile prieten cu Vodă. Trebuia „nimicit
acest om”, a scris Eminescu, „trebuia asasinat în taină,
fără zgomot”. În taină îi păstrăm și noi jertfa, compara-
bilă cu a Brâncoveanului, considerat „șpăgar” de un is-
toric cu apetență polemică. Ne-am obișnuit cu cedările,
cu ramurile țării care tot cad, până când rămâne doar o
buturugă, cum prognoza cineva de bunăcredință.
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Lucian Boia dezaprobă „practicile centralizatoare ale
statului român”, ca și cum dacă ții cu statul ar însemna
că ții cu Dragnea, cu ordinele și ordonanțele clasei po-
litice. După istoricul Universităţii Bucureşti, statele-s în-
târziate (dar nedispărute încă de pe hartă), iar
predicția-i e limpede. 

„Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca bar-
bari”, și-a intitulat un film Radu Jude, decupând fraza
din discursul lui Mihai Antonescu, rostită în Consiliul de
Miniștri. Subiect de lung metraj: masacrarea evreilor din
Odessa de armata română, în 1941. Consultant: Adrian
Cioflâncă. Eu cred că lui Mihai Antonescu nu i-a fost in-
diferent. A spus-o în stare de șoc, la mânie, din spirit de
răzbunare. La vreme de război, în stare de război, cri-
mele se pedepsesc. Mareșalul Antonescu a ordonat re-
presalii atunci, la Odessa. Dar la Hiroșima-Nagasaki
n-au fost represalii? Dar „pagubele colaterale” din Iugo-
slavia ce-or fi fost? Antonescu a plătit cu moarte fără
mormânt și fără cruce, iar Ică Antonescu și-a aruncat
pălăria în fața glonțului. A urmat era șepcii proletare a
lui Ghiță Dej. „Stalin și poporul rus/ Libertate ne-au
adus”, se striga implicat la mitinguri comandate de oa-
menii (dacă le pot spune așa) NKVD.

Altă ispravă de pomină a haustologului Cioflâncă?
Căuta (și găsise) oase de evrei omorâți de furioși
antisemiți țărani, în marginea Ieșilor. S-a dovedit că
„groapa comună” era, în fapt, un cimitir sătesc. Țăranii
n-au fost „barbari”. Dacă ar căuta, ar găsi un exemplu
de barbarie la bulgari. După cedarea Cadrilaterului, bul-
garii spintecau femei române și le umpleau burta cu pă-
mânt: Pământ ați vrut, pământ aveți!

„Treziți-vă, am murit!”, strigă în numele României
scriitorul Liviu Ioan Stoiciu. România ca stat moare
încet, puțin câte puțin, sub toți președinții postsocialiști.
Au pus umărul Activistul, Geologul, Marinarul, iar Fizi-
cianul o declară subnormală, de vreme ce vrea s-o nor-
malizeze de îndată, după alegeri. Cu celeritate o să-i

aducă pe expați înapoi? Așa numitele „resurse umane”
pentru economia națională s-au subțiat. Cei mai capa-
bili, adevărații meritocrați au devenit refugiați economici
prin negrija statului român care are în grijă doar dreptu-
rile personale ale politicienilor. Un stat puternic n-ar face
asta. Cui ce-i pasă de fenomenul „brain drain”, exodul
de creiere?

Istoricul Boia – culmea! – ne persuadează că doar
prezentul contează, nu trecutul: „o țară e firesc să
aparțină oamenilor care trăiesc acum în ea, nu celor
care au trăit cândva.” Ne așteaptă metisarea României
prin imigranți? Ei și! Facem o altă Românie în Spania,
în Italia, în Anglia, în Canada... Olandezii au nevoie de
copiii românașilor. Oricum, identitatea nu mai e rele-
vantă. Noul Minister al Culturii și-a simplificat titulatura:
din Ministerul Culturii și al Identității Naționale a rămas
doar Ministerul Culturii, iar din Cultură doar ministrul pus
pe „reorganizare”. Și cum face parte din specia
ignoranților solemni, nu ezită să ne frapeze din prima
cu enunțul: „Oamenii de cultură sunt mai ușor să îi
citești că nu sunt de cultură”.

Cine-l mai aude pe Camil Petrescu, afirmând că „un
stat nu se consolidează decât prin cultură” (Galeria su-
fletului românesc)? Prostii treizeciste, n’așa, din zona
irelevantă a identității etno-spirituale. N-ar fi oare mai
atractivă pentru elevi o istorie literară SF, în genul sce-
nariilor inaugurate de Andrei Gheorghe? Cu Maiorescu
și nevasta lui Slavici, ucigași de Eminescu; trăsura plă-
tită de mentorul Junimii, unde se afla nebunul înarmat,
chitit să-l asasineze pe Carol I; cu baia fierbinte, din
care a fost scos în forță și dus la ospiciu...  

Dar mai avem „puncte cardinale” în acest haos? Ion
Lazu mi-a scris că a dispărut placa de pe blocul amărât
de lângă Gara de Nord, unde s-a și stins Nichifor Crai-
nic. Bustul lui Gherea a fost salvat de Ornea, nu și placa
de pe locuința celui care a scris Nostalgia paradisului.
Indiferență? Ignorare? Ambele.

Vreau dreptate critică pentru profesioniștii culturii ro-
mâne! Voi reveni.

Liviu Suhar – Umbre albe

Liviu Suhar – Măşti
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Vorbind despre poemul lui Eminescu, G. Călinescu
făcea două constatări, amândouă demne de reţinut şi,
eventual, de aprofundat: că este prima abordare a evo-
luţiei fenomenului literar românesc după Lepturariul lui
Aron Pumnul şi că enumără doar 18 nume dintr-o gale-
rie mai generoasă, ceea ce înseamnă că poemul lui
Eminescu este marcat de anumite absenţe regretabile.

Asta n-o mai spune criticul, dar dacă privim pano-
rama literaturii româneşti pre-eminesciene putem con-
stata uşor că, într-adevăr poemul tânărului poet (la acea
dată Eminescu abia ce împlinise 20 de ani) nu este
complet şi că au rămas în afara numelor enunţate şi
unele absenţe pentru care este greu de găsit explicaţii.
Probabil nici poetul nu şi-a propus o nominalizare com-
pletă a tuturor celor ce se remarcaseră – timid şi necon-
vingător –, dar totuşi se remarcaseră în domeniul
creaţiei literare, iar dintre absenţi, unii au scris o poezie,
dacă nu superioară, cel puţin la fel de elaborată ca şi
cea semnată de Prale sau Sihleanu. Îi am în vedere pe
Alexandru Depărăţeanu (1834-1865), pe Nicolae Nico-
leanu (1835-1871) şi pe Maria Flechtenmacher
(1838-1888). E de presupus că în ceea ce-o priveşte
pe Maria Flechtenmacher poetul chiar o cunoscuse în
vremea pregătirilor pentru marea serbare de la Putna
din 1871, când poeta era în fruntea unui comitet care
propunea ridicarea unei statui lui Mihai Viteazu. De alt-
fel, Eminescu, probabil şi pentru a nu oferi pretexte de
gâlceavă. nu menţionează nici un nume feminin, deşi
Cugler Matilda Poni (1861-1931), bunăoară, fusese re-
marcată de Maiorescu, ba chiar o distribuise într-o aso-
ciaţie din care mai făcea parte Theodor Şerbănescu şi
chiar el, autorul Epigoniilor.

Multe dintre absenţele asumate de Eminescu aveau

o percepţie publică mai pronunţată decât unii scriitori
menţionaţi de poet, dar ceea ce surprinde cel mai mult
este absenţa din rândul sfintelor firi vizionare a lui Cos-
tache Conachi. Poetul-logofăt ar fi fost mult mai îndrep-
tăţit să figureze în tabloul eminescian înaintea multor
scriitori dintre cei menţionaţi de Eminescu. Nu ştiu să

Ionel Necula

ABSENȚE DIN GALERIA 
ÎNAINTAȘILOR – NEMENȚIONAȚI 

ÎN POEMUL „EPIGONII”

Costache Conachi
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existe vreo explicaţie a absenţei, dar ne putem imagina
unele ipoteze.

Nu cred că absenţa s-ar datora faptului că Eminescu
n-ar fi avut cunoştinţă de poezia lui Conachi. Bine fami-
liarizat cu cărţile vechi, cum aflăm din rapoartele către
Maiorescu prin care arăta importanţa unor cărţi vechi
achiziţionate de Biblioteca din Iaşi, în vremea când era
directorul acestei instituţii, poate n-a cunoscut ediţia lui
Emanoil N. Vogoride-Conachi, din 1887, dar nu-i de cre-
zut că n-a ştiut de ediţia din 1856 a fiicei lui Conachi. Şi
chiar dacă n-ar fi cunoscut aceste lucrări, tot ar fi aflat
de versurile lui Conachi din repertoriul tarafurilor de lău-
tari care conţineau multe stihuri conăcheştene execu-
tate lăutăreşte sub forma cântecelor de petrecere şi de
lume, spre deliciul petrecăreţilor. Greu de crezut că Emi-
nescu nu ştia cine este autorul celor mai multe dintre
textele melodiilor care ţineau topul Bucureştiului nostru
balcanic.

Mai este ceva. Toată publicistica eminesciană, mai
ales în perioada cât a funcţionat la oficiosul partidului
conservator, Timpul, este impregnată de idei conser-
vatoare, nu într-o formă stridentă, însă bătaia sa politică
se observă uşor. Deseori în articolele sale laudă vechea
boierime, cea provenită din pământul fertil al ţării, cu
dragoste de neam şi de ţară, care nu-şi precupeţea ave-
rile când era vorba de interese naţionale şi de viitorul
naţiei. Era impresionat de moralitatea lor. o moralitate
rezultată din averile, din imensele bogăţii cumulate şi
care-i făcea incoruptibili. În timp ce Caradele cocoloşite
în partidul lui Brăteanu de prin pulberea Balcanilor erau
dispuse să vândă ţara cu bucata în schimbul unor co-
misioane oricât de neînsemnate, conservatorii, unde se
regăsea şi vechea boierime autohtonă, cultivau un pa-
triotism cald, glazurat, ţineau la respectarea vechilor
credinţe ortodoxe şi a vechilor tradiţii care au cimentat
fiinţa românească. Nu cunoaştem om de stat dintre con-
servatori, scria într-un articol din Timpul (6 iunie 1880)
care să se fi amestecat în politică fără a-şi pierde o
parte însemnată din averea sa. Arate-mi-se însă dintre
roşi (liberali, ad.n.) unul care să se fi dezangajat prin
politică. Din contra. Toţi au făcut averi, unii mai mari şi
alţii mai mici (Opere, vol. XI, p. 206). Mai mult, Emi-
nescu menţionează deseori vechi familii boiereşti cu
simţăminte patriotice nealterate, care şi-au slujit ţara şi
poporul cu credinţă şi dăruire, dar niciodată în acest
cadru nu este inclus şi Costache Conachi.

Înţelegem aşadar, că absenţa lui Conachi din lista
precursorilor, a celor care au premers epigonismul, n-a
fost, nici pe departe o eroare, ci trăda o aversiune sub-
terană, adâncă şi nevindecată, a poetului faţă de boie-
rul-logofăt Costache Conachi.

Există o explicaţie? Cred că putem emite mai multe
ipoteze plauzibile, dar, repet, ipoteze nu dovezi clare şi
irefutabile. În primul rând e posibil ca o anumită aver-

siune a lui Eminescu faţă de Conachi să se deconteze
din împământenirea unui intrus – străin de ţară, de is-
toria, de limba şi de tradiţiile ei, Nicolae Vogoride – în
solul fertil al Moldovei prin căsătoria unicei sale fiice cu
acest venetic, străin de ţară şi de problemele româneşti.
Faptul în sine putea fi înţeles ca o înstrăinare a avuţiei
naţionale şi ca o atingere gravă a interesului naţional,
ceea ce nu se poate spune că nu s-a confirmat ulterior.
Mare parte din boierimea provenită din Grecia, din
Fanar sau din alte zări îşi cheltuia averile prin cazinou-
rile din străinătate şi această hemoragie a resurselor
ţării afecta grav posibilităţile de evoluţie ale naţiei.

Sigur, Conachi nu făcea parte din această categorie
consumatoare de resurse. Ca unul care ardea de dorul
înaintării neamului său era interesat de emanciparea în-
tregii ţări şi nu doar de mofturile unei clase parazite. Nă-
molul (termenul este folosit de Conachi în testamentul
său) de avere a fost strâns numai pentru că a arătat o
grijă de bun gospodar, pentru că s-a arătat un neîmpă-
căluit vrăjmaş a luxului zadarnic, şi numai pentru că
avea convingerea fermă şi sănătoasă că resursele ţării
trebuia să rămână în ţară, nicidecum irosite prin vacanţe
exotice. Aşadar, Conachi făcea parte din categoria bo-
ierimii autohtone creditată de poet – păstrătoare a ve-
chilor pravile, tradiţii şi credinţe şi răspunzătoare de
ceea ce se petrece în ţinutul său în faţa domnitorului:
Un boier vechi sub domniile române era aproape scla-
vul statului. Lui i se tăia capul dacă un punct al ţării era
călcat de străini, el trebuia să servească fără plată în

Liviu Suhar – Studiu muzical
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mai toate funcţiile publice, el trebuia să fie gata la orice
chemare a Domnului şi răspunzător cu viaţa pentru
dreptatea oricărui din satele sale (Opere, vol. XII, p. 32).
Se vede bine că boierul Conachi se încadra perfect în
tipologia agreată de poet şi, cel puţin din acest punct de
vedere, Eminescu nu avea motive să-l ignore. 

Că şi imensa avere lăsată de Conachi va deveni pre-
text pentru numeroase procese între cele două serii de
urmaşi rezultaţi din cele două căsătorii ale Cocuţei Co-
nachi şi până la urnă se va alege praful şi pulberea de
ea e o altă problemă, pe care poetul, la acea vreme, o
putea doar intui. 

În al doilea rând e posibil ca Eminescu să nu fi privit
cu ochi buni apropierea bătrânului logofăt de marele
vecin răsăritean, de faptul că avea trecere la guvernul
rus – care l-a şi răsplătit cu Ordinul Sf. Vladimir pentru
felul activ şi competent în care contribuise la redactarea
Regulamentului Organic. Cum ar fi admis, tocmai el, bu-
covineanul legat prin mii de fire de ţinutul basarabean
– şi care nu pierdea nicio ocazie să ceară revenirea Ba-
sarabiei la trunchiul din care-a fost ruptă prin rapt şi prin
înţelegeri odioase – această recunoaştere care putea
însemna şi o trădare a istoriei adevărate? 

Nici activitatea lui Conachi ca mare dregător, chiar
purtător al marelui sigiliu, nu cred să-i fi produs prea
multe dezamăgiri poetului. S-a purtat totdeauna cu
dreptate şi trecea drept hotarnicul cel mai drept şi mai
incoruptibil, din care cauză era cel mai solicitat, atunci
când apăreau litigii între marii proprietari sau între aceş-
tia şi satele de răzeşi. De altfel, aceasta a fost principala
cale prin care şi-a sporit averea an de an şi-a devenit
unul dintre cei mai bogaţi boieri din Moldova.

Excluzând toate aceste pretexte din motivele ce-ar
fi putut genera rezervele lui Eminescu faţă de Conachi
nu mai rămâne decât una singură – înrudirea lui cu fa-

milia Vogoride şi faptul că şi-a lăsat averea unui intrus,
străin de ţară, de pravilele şi chiar de limba ei. 

Că multe dintre frământările lui Eminescu îl încerca-
seră şi pe Conachi, atunci când a consimţit să-şi dea
singura sa moştenitoare după Vogoride, nu avea de
unde să ştie poetul. Acum se cunosc scrisorile prin care
Conachi insista pe lângă viitorul său ginere să înveţe
bine limba română, să se pună la punct cu legislaţia
Moldovei şi să aibă în vedere obiceiurile pământului în
care intenţiona să se transplanteze. Sigur că viitorul său
ginere, Nicolae Vogoride, n-a ascultat de sfaturile viito-
rului său socru. Dimpotrivă, ajungând locţiitor de domn
în Moldova a cheltuit o imensă energie pentru a împie-
dica Unirea celor două principate şi n-a făcut economie
de uneltiri, de prigoane,şi vexaţiuni pentru împiedeca-
rea actului unificator, dorit de locuitorii ambelor princi-
pate. 

Altfel, sigur că l-a apreciat ca poet, ca mare dregător
şi ca mare latifundiar bine înţelenit în solul ţării din care
a descins, cum s-a şi pronunţat într-o reflecţie plină de
tâlc inserată în Timpul din 30 septembrie 1882: un
copac nu poate creşte decât din rădăcinile sale proprii,
ceea ce îl confirma perfect pe Conachi. Iar dacă, totuşi,
a arătat şi o anumită rezervă, de nu l-a menţionat în
poemul său, faptul se explică mai mult prin alunecarea
gândului de la Vogoride la el, decât prin invocarea unor
considerente de valoare. Aversiunea lui Eminescu nu-l
viza direct pe Conachi, ci familia Vogoride cu care lo-
gofătul a acceptat să se înrudească, ceea ce însemna,
vrând-nevrând, şi înstrăinarea unei părţi importante din
avuţia naţională, cum s-a şi întâmplat, de altfel. În isto-
rie, Vogorizii au fost şi au rămas străini de ţara şi de po-
porul peste care destinul i-a adus uneori, vremelnic, în
poziţii dregătoreşti de decizie. Iar Conachi a trebuit, din
această cauză, să îndure tratamentul ignorării din par-
tea poetului. 
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Cel mai important moment al rezistenţei Bisericii
Greco-Catolice Române faţă de ofensiva Catolicismului
Maghiar, în perioada celui de al Doilea Război Mondial,
a fost disputa dintre episcopii români Iuliu Hossu şi Ale-
xandru Rusu, pe de o parte, şi Cardinalul Seredy, pe de
alta. La Bucureşti i s-a dat o atenţie deosebită, Ministe-
rul Culturii Naţionale şi al Cultelor strângând toate ma-
terialele privind cazul respectiv într-un dosar aparte,
voluminos. Îi trebuie acordată o atenţie majoră, atât
pentru valoarea informaţiilor aduse, cât şi pentru că
este, practic, inedit.1

La 30 ianuarie 1942, Ministerul Afacerilor Străine
transmitea Ministrului Culturii Naţionale şi al Cultelor,
Ion Petrovici, raportul nr. 137 din 3 ianuarie 1942, al Le-
gaţiei Bucureştilor la Budapesta (însoţit de trei anexe),
privind conflictul dintre episcopii uniţi Iuliu Hossu, Ale-
xandru Rusu şi Cardinalul Seredy, Primatul Ungariei:
„Diferendul între aceşti înalţi prelaţi – se scria – este da-
torit pretenţiei Primatului Ungariei de a-şi exercita auto-
ritatea sa, din motive lesne de înţeles, şi asupra Bisericii
Române Unite din Transilvania de Nord”. Mihai Anto-
nescu, titular la Ministerul Afacerilor Străine şi ad interim
Preşedinte al Consiliului de Miniştri, cerea examinarea
problemei raporturilor, din punct de vedere canonic, din-
tre Primatul Ungariei şi Biserica Unită Română; se
anunţa că avizul urma a fi folosit în contextul unei pro-
iectate intervenţii pe lângă Sfântul Scaun.2

Încă din octombrie 1941, diplomatul Eugen Filotti,
ataşat Legaţiei Române la Budapesta, anunţa la Bucu-
reşti vizita pe care o făcuse la Cluj, aflat atunci în terito-
riul de sub ocupaţia horthystă. Episcopul Iuliu Hossu îi
adusese la cunoştinţă, cu acea ocazie, diferendul său
cu Cardinalul Seredy, cu prilejul Conferinţei Episcopa-
tului Catolic din Ungaria, ţinută la Budapesta la 8 oc-
tombrie anul respectiv. Diferendul se referea la
„autoritatea” pe care Cardinalul Seredy „pretinde a o
exercita asupra episcopilor greco-catolici români, pre-

cum şi asupra atitudinii generale adoptată de aceşti
episcopi faţă de Acţiunea Catolică Ungară şi de Statul
Ungar în general”. Hossu a pus la dispoziţia diplomatu-
lui român actele privitoare la diferend, de la începutul
acestuia: 1. Declaraţia episcopilor români uniţi la prima
Conferinţă a Episcopatului Catolic din Ungaria, după
Diktatul de la Viena, la 16 octombrie 1940, şi rezervele
făcute de Cardinalul Seredy; 2. Procesul-verbal al celei
de a doua Conferinţe a Episcopatului Catolic, la 8 oc-
tombrie 1941 – cuprinzând observaţiile adresate de
Cardinalul Seredy episcopilor români uniţi, răspunsurile
acestora şi atacurile Episcopului Romano-Catolic de
Cluj, Sándor Imré; 3. Răspunsul „întregitor” trimis în
scris de episcopii români uniţi Cardinalului Seredy, în
noiembrie 1941, pe marginea documentelor de la punc-
tul 2.

Eugen Filotti face o prezentare amplă şi bine docu-
mentată: „Din examinarea acestor documente, se poate
constata că încă de la prima Conferinţă a Episcopatului
Catolic, la care episcopii români au participat din cur toa-
zie, ei au ţinut să precizeze, într-o declaraţie catego-
rică şi demnă [subl.n.], că privesc invitarea lor la
Conferinţă ca o recunoaştere, din partea Comunităţii
Catolice, a situaţiei episcopiilor lor, dar au subliniat to-
todată că se consideră şi mai departe ca supragani ai
Episcopiei de Blaj şi părtaşi ai privilegiului de a sta în
raport direct de subordonare cu Sfântul Scaun din
Roma. Episcopii au subliniat, cu acest prilej, că pre-
zenţa lor la Conferinţă nu poate prejudicia acest raport
direct cu Roma, şi că aşteaptă ca situaţiunea Bisericii
Române Unite să fie ferită de orice atingere sau con-
strângere. Cardinalul Seredy a făcut imediat rezerve
asupra punctului de vedere exprimat de episcopii uniţi
români, afirmând că subordonaţiunea directă faţă de
Sfântul Scaun nu exclude exerciţiul autorităţii Primatului
asupra acestor episcopii în calitate de Legat Papal. [… ]
Cardinalul Seredy a revenit în Conferinţa din octombrie

Petre Ţurlea

EPISCOPUL IULIU HOSSU 
ȘI CARDINALUL SEREDY

1941-1942
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1941, cu un atac mai vehement şi cu o argumentaţie
mai amplă, spre a susţine dreptul Mitropoliei Catolice
de Esztergom şi al său personal de a-şi exercita auto-
ritatea şi asupra episcopilor uniţi. Totodată, a mustrat
pe episcopii români pentru neparticiparea lor la Ac-
ţiunea Catolică Ungară, precum şi pentru atitudinea
lor pasivă faţă de Naţiunea Ungară în general.
[subl.n.] I-au răspuns imediat atât Episcopul Iuliu
Hossu, cât şi Episcopul Rusu. Ambii au afirmat cu
curaj că înţeleg să rămână români şi să stea alături
de turma credincioşilor lor. [subl.n.] Au declarat, de
asemenea, că se menţin integral pe terenul drepturilor
recunoscute de Sfântul Scaun Bisericii Române, şi cari
exclud dependenţa de Cardinalul de Esztergom. Discu-
ţia, cum reese chiar din procesul-verbal, a luat un ton
foarte aprins, şi în urma intervenţiunii Episcopului catolic
maghiar Sándor Imré de la Cluj. Episcopii români nu
s-au sfiit să declare că rezerva lor este provocată
de nedreptăţile şi persecuţiile îndreptate de Statul
Ungar împotriva Bisericii Române Unite şi au citat
mai ales refuzul autorităţilor de a înfiinţa şcoli con-
fesionale şi dărâmarea unor biserici române [subl.n.]
[…] Răspunsul întocmit în comun de Prea Sfinţiile Lor
episcopii Hossu şi Rusu, transmis ulterior Primatului, în
scris, este un document căruia nu ezit să-i atribui o în-
semnătate istorică, prin puterea argumentaţiei lui şi prin
demnitatea românească de care este pătruns. Episcopii
analizează pe larg temeiurile istorice şi juridice care asi-
gură Bisericii Române Unite subordonarea directă faţă
de Sfântul Scaun, cu excluderea autorităţii Cardinalului
Primat Romano-Catolic al Ungariei. Ei protestează to-
todată cu vigoare împotriva acuzaţiilor ce li s-au adus
şi expun pe larg consideraţiunile care i-au pus în impo-
sibilitatea morală de a participa la Marea Adunare Ca-
tolică ţinută în septembrie la Budapesta. Expunerea
acestor consideraţii reprezintă cel mai vehement şi
mai curajos rechizitoriu adresat până acum vreunui
for superior unguresc pentru a denunţa abuzurile şi
persecuţiile dezlănţuite împotriva populaţiei române
după Arbitrajul de la Viena. [subl.n.] Cu un impresio-
nant curaj şi demnitate, ei îşi proclamă hotărârea de a
rămâne neclintiţi în conştiinţa lor de români şi de a su-
porta, siguri de drepturile lor, orice suferinţă. În ce pri-
veşte participarea la Acţiunea Catolică Ungară ei arată
că nici sub stăpânirea românească, ungurii romano-ca-
tolici şi românii greco-catolici nu erau grupaţi în acea
organizaţie, şi că Biserica Unită din Ardealul de Nord

dispune şi astăzi de asociaţia proprie AGCR [Asociaţia
Greco-Catolică Română]. Răspunsul episcopilor se în-
cheie printr-un apel la spiritul de creştinească înţelegere
al Episcopatului Catolic.

Pentru moment, polemica s-a oprit aici, dar, ţi-
nând seamă de caracterul combativ al Cardinalului Se-
redy, se poate prevedea că diferendul nu este rezolvat.
Atitudinea luată de Cardinalul Primat, influenţa sa la
Sfântul Scaun, permit să se întrevadă că el va continua,
cu sprijinul, de altfel, al Guvernului, eforturile sale spre
a aduce episcopiile române unite din Ardealul ocupat
sub autoritatea sa. Cardinalul Seredy este cunoscut ca
mare specialist în dreptul canonic şi chiar ca un modifi-
cator al acestuia.

Sunt informat că răspunsul episcopilor uniţi a
fost trimis de ei  şi la Vatican. El trebuie reţinut în primul
rând ca un document politic şi naţional de deosebită în-
semnătate. Ca urmare, îmi permit a vă ruga să binevoiţi
a dispune ca el să fie pus sub ochii d-lui Mareşal Anto-
nescu, Conducătorul Statului, şi să fie totodată comu-
nicat, cu instrucţiunile ce veţi crede de cuviinţă,
Legaţiunii noastre de pe lângă Sfântul Scaun, precum
şi Ministerului Cultelor şi Mitropoliei Române Unite din
Blaj.”3

Răspunsul episcopilor români uniţi la observa-
ţiile făcute în Conferinţa Episcopatului Catolic Ungar din
8 octombrie 1941 – atât de lăudat de Eugen Filotti – era
o oglindă realistă a suferinţelor românilor din nordul
Transilvaniei, cu atât mai importantă, cu cât era făcută
în faţa unui susţinător înfocat al acţiunii opresive a Bu-
dapestei: „Suferim pentru că suntem români – ceea ce
nu se este ruşine şi mărturisim. Pentru aceasta trebuie
să suferim. Încrezători în înţeleapta voinţă a lui Dumne-
zeu, vom suporta şi această încercare. […] Dacă alţii
consideră aceasta o crimă, pentru care se cuvine să fim
învinuiţi, noi răspundem. […] Suntem acuzaţi de vini
care nu există în realitate.”4

La cererea Guvernului Român, Ministrul Culte-
lor şi Artelor, Ion Petrovici, a ordonat alcătuirea unui aviz
asupra relaţiilor canonice dintre Primatul Ungariei şi Bi-
serica Română Unită din Ungaria, pentru data de 6 mar-
tie 1942; un exemplar a fost trimis Ministerului Afacerilor
Străine5, ca să ajungă la episcopii români uniţi din Tran-
silvania ocupată. După o analiză complexă a dreptului
canonic în problema respectivă, se indica episcopilor
români să nu mai participe la nicio conferinţă a Episco-
patului Catolic Maghiar; deşi dreptul canonic nu-i obliga
să se ducă, totuşi, eventuale alte participări ar fi creat o
cutumă.

1. ANIC, fond MCA, dosar 163/1942, f. 129-161.
2. Idem, f. 130.
3. Idem, f. 131-135. Declaraţia episcopilor români uniţi, fă-

cută la prima Conferinţă a Episcopatului Catolic din Ungaria,
16 octombrie 1941. – Idem, f. 136-137. Procesul-verbal al
Episcopatului Catolic. – Idem, f. 138-145.

4. Idem, f. 146-155.  
5. Idem, f. 156-161.

(Din Catolicismul şi revizionismul maghiar, 
volum în curs de apariţie.)

Episcopul Iuliu Hossu
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În finalul excursului său asupra poeziei moderne şi
a evoluţiei sale, N. Manolescu ajunge în chip firesc şi la
conceptul şi realitatea literară care se cheamă postmo-
dernism. Căutând să clarifice înţelesurile acestui ter-
men, el se întemeiază pe un citat din Umberto Eco,
pentru a susţine că poezia postmodernă se legitimează
prin sentimentul „că epoca modernă trebuie considerată
încheiată iar poezia ei privită ca o instituţie istorică”.
Deşi poetul actual e conştient că nu mai scrie ca pre-
decesorii săi, el nu asimilează lipsa de asemănare cu
ruptura, aşa cum o făceau artiştii modernişti faţă cu tra-
diţionaliştii dinainte sau din vremea lor. În fond, crede
N. Manolescu, „poezia postmodernă prelungeşte poe-
zia modernă, se întoarce la ea”.

Dacă „poezia modernă a fost cea dintâi care a res-
pins trecutul în întregul lui”, cea postmodernă se arată
animat de o mare toleranţă: ea „nu numai că nu în-
toarce spatele poeziei moderne pe care, într-o anumită
măsură, o recuperează, dar nu-l întoarce nici măcar
poeziei mai vechi decât ea”. Postmodernismul s-ar ca-
racteriza printr-o dorinţă de integrare a experienţei ar-
tistice anterioare, a tuturor tradiţiilor sale, cu menţiunea
că „a recupera nu înseamnă însă a se întoarce la trecut,
ci doar a avea conştiinţa trecutului”. Aceasta presupune
inevitabil o anume luciditate şi rezervă. În comparaţie
cu predecesorul său, contestatar vehement al oricărei
tradiţii, „postmodernul nu e anarhic. Pentru el, tradiţia
este o povară purtată cu graţie, asumată critic sau iro-
nic”.

Criticul ţine să se delimiteze în continuare de opinia
că postmodernismul ar începe cu „generaţia 80”, care
s-ar distanţa tocmai prin el de „generaţia 60”. Deşi
aceasta din urmă n-a cunoscut termenul, „ceea ce in-
dică doar faptul că ea n-a avut conştiinţa că aparţine
epocii postmoderne, spre deosebire de generaţia 80,
care o are, şi încă în mod acut, contribuţia celei dintâi
la postmodernitate este considerabilă”. Şi Manolescu

îşi argumentează punctul de vedere, citându-l pe Ni-
chita Stănescu, a cărui atitudine cin Cartea de recitire
nu mai are nimic din „antitradiţionalismul polemic” al lui
Ion Barbu. Eroarea celor care văd în fenomenul post-
modern o apariţie recentă ar fi condiţionată de simplifi-
carea lui la ipostaza antimodernistă, de unde diferenţa
dintre optzecişti şi şaizecişti, dat fiind tocmai faptul că
ultimii au refăcut firul de continuitate cu modernismul in-
terbelic. Există însă pe lângă acesta şi varianta extre-
mistă a avangardismului, iar postmodernul se
raportează la ambele nu spre a le nega, ci dimpotrivă
spre a le recupera: „el nu este antimodernist, nici anti-
avangardist”.

În deceniul al şaptelea, poezia românească a resta-
bilit legătura cu modernismul, dar nu şi cu avangardis-
mul interbelic, i-a repus aşadar în drepturi pe Barbu,
Blaga şi Arghezi, considerând avangarda istorică, în
spiritul lui Lovinescu şi Călinescu, ca parte integrantă,
însă radicală, a modernismului în sensul său cel mai cu-
prinzător. În fine, pe de altă parte, poeţilor din anii 60
nu le-a convenit militantismul avangardei, asociat puţin
cam repede cu cel proletcultist. Aşa se poate înţelege
cum reînvierea spiritului radical al avangardei de către
generaţia 80 a fost motivul exclusivei ei revendicări de
a fi introdus postmodernismul în climatul literelor româ-
neşti. Ideea lui N. Manolescu este însă mult mai îngă-
duitoare şi mai largă: „După părerea mea,
postmodernismul trebuie socotit ca o poezie fără fron-
tiere. Astăzi, când ştim că poezia e în drept a-şi lua
bunul său de oriunde, cred că cea mai corectă atitudine
este aceea de a admite că întreaga poezie valoroasă
de după 1960 este, conştient sau nu, o poezie postmo-
dernă”.

În cuprinsul acesteia, am asita, ca şi în perioada in-
terbelică, la aceeaşi „concurenţă paşnică a celor două
forme de poezie pe care le-am întâlnit în epoca mo-
dernă”, adică modernismul şi avangardismul, care

Florin Mihăilescu

NICOLAE MANOLESCU: 
„DESPRE POEZIE”

(revizitări critice)
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aveau să se istoricizeze în deceniul al cincilea. Trecând
peste interludiul anilor 50, fără nicio implicaţie în desti-
nul poeziei autentice, noua generaţie lirică de după
1960 va practica un soi de neomodernism. Pe de altă
parte, deşi în perfectă convergenţă, „membrii ei sunt pri-
mii postmoderni”. Apogeul lecţiei lor va fi atins prin ne-
oavangarda generaţiei 80. Prin urmare, notează
N.  Manolescu, „postmodernismul comportă ambele fe-
luri de poezie şi cam în aceeaşi succesiune ca şi în
epoca modernă”.

Acesta fiind modul său de a-şi înfăţişa lucrurile, cri-
ticul analizează mai departe câţiva reprezentanţi ai
acestei ambivalenţe, sau – cum îi numeşte el – poeţi-
pereche, şi anume Ştefan Augustin Doinaş-Geo Dumi-
trescu şi Nichita Stănescu-Marin Sorescu. Aici apare
mai limpede modul exegetic caracteristic lui Manolescu
de a opera decupaje semnificative şi a le comenta în
perspective mai generale, un mod pe care, pe urmele
lui Erich Auerbach, l-a practicat cu consecvenţă şi cu
mare bogăţie de sugestii şi idei în Arca lui Noe, pe
seama evoluţiei şi tipologiei romanului românesc.

Din Doinaş, piesa de rezistenţă este Mistreţul cu colţi
de argint, iar din Geo Dumitrescu Câinele de lângă noi.
Ideea critică de bază, pe care analistul se străduieşte
să o argumenteze, este aceea că „cei doi poeţi trebuie
consideraţi ca perfect ilustrativi pentru sfârşitul epocii
moderne şi debutul celei postmoderne în poezie”. Se
poate înţelege din susţinerile criticului că şi Doinaş, şi
Geo Dumitrescu, fără să fie nici prea modernist întâiul
şi nici avangardist curat al doilea, căci vin la capătul
unei experienţe revolute, sunt totuşi precursori direcţi ai
postmodernităţii anilor 80 şi ai promoţiei poetice care o

reprezintă.
A doua pereche de poeţi pe care ne-o propune Ma-

nolescu e cea alcătuită dintr-un poet al abstractului ca
Nichita Stănescu, la care „antimimesisul triumfă într-un
lirism de reprezentări cifrice”, şi dintr-un autor de mare
mobilitate sau disponibilitate intertextuală ca Marin So-
rescu, a cărui vocaţie parodică va culmina într-o orali-
tate ludică şi într-un realism al derizoriului cotidian,
devenit cu timpul mai grav şi dublat „tot mai des de un
fior de anxietate”. Cât îl priveşte pe Nichita, prin el „ne
aflăm în plin postmodernism, într-un limbaj care nu
numai îşi are gramatica proprie, cazurile, modurile şi
paradigma sa, dar care se raportează la acela al tradi-
ţiei moderne cu o blândă şi amuzată ironie. Poetul e
vădit «neserios», dar nu în înţelesul că persiflează
lumea, cum făceau uneori şi modernii, ci în acela că ia
peste picior poezia însăşi, ceea ce modernilor nu li se
întâmpla niciodată”. Marin Sorescu, prin „moromeţianis-
mul” din La Lilieci, aduce un tip de oralitate familiară,
despre care criticul spune: „Postmodernismul anilor 80
îşi află în ea o sursă pe care va trebui s-o recunoască
într-o bună zi”.

Nicolae Manolescu nu se mai limitează acum la
anume text-etalon, ci culege citate din variate direcţii,
urmând şi sensul evoluţiei poetice, pentru a da astfel o
imagine mai diferit ilustrată operei acestor poeţi. Dacă
afirmaţiile şi ipotezele sale sunt întotdeauna interesante
şi originale, de aceea foarte adesea şi discutabile, acui-
tatea şi pertinenţa lor se dovedesc cu totul remarcabile
şi identifică un stil al inteligenţei polemice şi al vocaţiei
analitice inconfundabil în peisajul criticii noastre con-
temporane.

Liviu Suhar – Iele I
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După publicarea, în numărul anterior al acestei
publicații, a textului intitulat Pluralitatea corectitudinii în
limbă, mi-am dat seama că, în loc să contribui la
înțelegerea complexității fenomenelor lingvistice co-
mentate, am deschis calea spre mai multe neînțelegeri.
Simplitatea aparentă a fenomenelor şi proceselor de fie-
care zi! Motivul: mobilitatea termenilor cu care se ope-
rează, posibilitatea ca termenii cu care denumim
realitățile, în primul rînd cele sociale, să fie înțeleși diferit
de cei care îi folosesc. Discuția din preambul, privitoare
la deosebirile dintre termenii abatere și greșeală, era
doar o încercare de a atrage atenția asupra posibilelor
confuzii provocate de cuvintele folosite. De altfel nu
numai termenii ştiinţifici pot crea confuzii. Enunţul Era
cu un cîrlan în spate e de acceptat pentru un moldo-
vean, pentru care cîrlan înseamnă „miel de un an”, dar
nu şi pentru un oltean, căci olteanul desemnează prin
acest cuvînt un „mînz de un an” şi e prea puţin probabil
ca cineva să poată duce în spate un mînz de un an.

La ediția din 11-12 octombrie din acest an a Coloc-
viului Internațional de Științe ale Limbajului, ținută la
Cernăuți, universitarul clujean Eugenia Bojoga a pre-
zentat o comunicare prin care, reluînd ideile lingvistului
Eugen Coșeriu, a pus din nou în discuție situația limbii
şi a numelui limbii vorbite de românii de la est de Prut,
probînd, încă o dată, că aceasta nu este o realitate dis-
tinctă de limba română şi, ca atare, numele limbă mol-
dovenească nu se justifică. Concluzia expunerii relua
afirmația marelui lingvist: „[…] a promova sub orice
formă o limbă moldovenească deosebită de limba ro-
mână este, din punct de vedere strict lingvistic, ori o
greșeală naivă, ori o fraudă științifică; din punct de ve-
dere istoric și practic, e o absurditate și o utopie; din
punct de vedere politic, e o anulare a identității etnice
și culturale a unui popor și, deci, un act de genocid et-
nico-cultural”1.

Să observăm că prima greșeală pe care o identifică
e considerată de savantul Eugen Coșeriu „naivă”, da-
torată neînțelegerii corecte, profunde a realității stu-
diate, din toate punctele de vedere. Aceasta nu

înseamnă că greșeala cu pricina este lipsită de gravi-
tate, întrucît, alăturată fraudelor științifice, contribuie la
impunerea unui fals științific. Teoriile dezvoltate de
„moldoveniști”2, pentru care moldovenii nu sînt români3,
exploatează tocmai naivitatea necunoscătorilor, invi-
tîndu-i în labirintul speculațiilor terminologice.

Este un motiv suficient pentru care m-am gîndit că
o discuție privitoare la termenii folosiți în discuțiile des-
pre limba română și variantele ei e mai mult decît ne-
cesară. Fără să abuzăm de răbdarea celor care simt
nevoia actualizării termenilor utili corectei înțelegeri a
realităților limbii române, vom preciza accepțiile cele
mai largi ale termenilor, suficiente totuși pentru orientare
în discuțiile generale. Cei interesați pot găsi informații
suplimentare în primul rînd în dicționare, printre care:
Enciclopedia limbii române, apărută sub egida Institu-
tului de Lingvistică din București și coordonarea lui Ma-
rius Sala, la Editura Univers Enciclopedic, București,
2001; Dicționar general de științe. Științe ale limbii, Edi-
tura Științifică, București, 1997; Gheorghe Constanti-
nescu Dobridor, Dicționar de termeni lingvistici, Editura
Teora, București, 1994; Oswald Ducrot, Jean-Marie
Schaeffer, Noul dicționar enciclopedic al științelor lim-
bajului, Editura Babel, 1996.

Vom începe cu definirea conceptului limbă română,
pentru delimitarea teritoriului la care restrîngem
discuțiile, chiar dacă uneori va fi nevoie să aducem măr-
turii din alte limbi.

Sintagma limba română4 denumește întîi instrumen-
tul de comunicare verbală al românilor, limba lor ma-
ternă. Aşa cum se prezintă azi, limba română este
rezultatul evoluţiei istorice a limbii latine vorbite acum
două mii de ani în Peninsula Balcanică, de aceea se
spune că limba română este limbă romanică sau neola-
tină. Cea de a doua accepție a sintagmei se aplică dis-
ciplinei de învățămînt care studiază realitatea definită
mai înainte, denumită mai scurt româna. Numai aparent
cele două accepții se suprapun; una priveşte realitatea
extralingvistică, cealaltă – disciplina, ştiinţa care se
ocupă cu studierea realităţii menţionate5.

Gheorghe Moldoveanu

LIMBA ROMÂNĂ
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E vizibil pentru oricine că limba română nu se con-
fundă cu limba latină. Numeroasele schimbări suferite
de-a lungul timpului permit să se vorbească despre
realități diferite; pe de o parte limba latină, pe de alta
limbile romanice, printre care și limba română, rezultate
din evoluția limbii latine vorbite6. În timp, lipsa de uni-
tate, existentă încă din latina vorbită, s-a accentuat nu
numai în cadrul Imperiului Roman, mai ales în perioada
de disoluţie, ci şi pentru teritorii mai restrînse, cum e cel
al Peninsulei Balcanice. Așa au apărut în teritoriul Im-
periului Roman limbile romanice şi în regiunea Dunării
cele patru dialecte, aromânul sau macedoromânul, me-
glenoromânul și istroromânul, în sudul Dunării, și daco-
românul, în nordul Dunării. Numele acestor dialecte,
uzuale în literatura de specialitate, sînt convenționale,
vorbitorii acestora spunîndu-și armâni, vlași, rumări, ro-
mâni7.

Dialectele sînt, deci, variante teritoriale ale limbii, su-
bordonate limbii şi caracterizate prin particularități de
pronunțare, de vocabular și mai puține de morfologie și
sintaxă. Dar cît de numeroase şi profunde trebuie să fie
acele particularităţi pentru a stabili dacă avem a face cu
limbi sau dialecte ale limbilor rămâne o problemă încă
fără răspuns8. Este motivul pentru care unii vorbitori fo-
losesc cuvîntul idiom, înlocuind numele ambelor realităţi
dar nereușind să evite confuziile9. Aşa se face că dia-
lectele sud-dunărene amintite sînt considerate de unii
limbi10, iar de alţii – dialecte atipice, prin caracterul lor
divergent, datorat lipsei unui spaţiu geografic continuu
şi, pe de altă parte, faptului că în vorbirea obişnuită sin-
tagma limba română are în vedere doar dialectul daco-
român, iar cultura românească, la cărei instrument de
propagare este limba română, îi are în vedere pe sud-
dunăreni numai în anumite situaţii.

La rîndul lor, dialectele pot avea variante specifice
unor teritorii mai mici, subdialectele. Dialectul dacoro-
mân, ca să restrîngem discuția la spațiul nord-dună-
rean, are subdialectele bănățean11, crișean,
maramureșean, moldovean şi muntean, a căror arie de
răspîndire are ca centru provincia istorică de la care
și-au luat numele, fără ca, totuşi limitele zonelor geo-
grafice ale provinciilor să corespundă cu ale subdialec-
telor. Din înşirarea subdialectelor dialectului dacoromân
lipsesc provinciile Transilvania, Oltenia, Dobrogea, Ba-
sarabia, Bucovina. Transilvania este locul de întîlnire a
subdialectelor din vecinătate; Oltenia are în est particu-
larităţi munteneşti şi în vest – bănăţene; Dobrogea este
teritoriul unde se împletesc particularităţi din alte zone,
aduse aici de coloniştii care au fost aduşi de adminis-
traţie după pacea de la Berlin, cînd teritoriul a fost rein-
tegrat României; în Basarabia12 şi Bucovina se vorbeşte
moldoveneşte, cu particularităţi ale subdialectului mol-
dovenesc. Aşa cum în Transilvania, Banat, Maramureş
au pătruns numeroase cuvinte din limbile maghiară şi
germană, limbi oficiale aici în perioada de ocupaţie, ma-
ghiară şi germană, în Bucovina influenţa germană s-a
manifestat pe cale administrativă şi culturală în timpul
celor 144 de ani de ocupaţie. Influenţei franceze din
Moldova şi Muntenia, datorată în bună parte, cel puţin

pînă la jumătatea secolului al XIX-lea, celor ce se şco-
leau în Franţa, în Banat, Transilvania, Bucovina îi co-
respundea influenţa germană, tinerii de aici şcolindu-se
în Austria, Ungaria, Germania. 

Basarabia a avut o situaţie mai aparte, influenţa rusă
manifestîndu-se în primul rînd pe cale administrativă,
accesul populaţiei locale la cultură fiind drastic limitat,
din cauza lipsei şcolilor în limba română. În timp ce în
teritoriile aflate în stăpînirea habsburgică rezultatele
Şcolii Ardelene erau evidente prin înfiinţarea de şcoli în
limba română şi tipărirea a numeroase cărţi în limba ro-
mână13, în Basarabia şcolile în limba română, moldove-
nească, după numele folosit de administraţie,
dispăruseră complet. Numele român era prohibit, iar
România era denumită în continuare Valahia. Cît des-
pre cărţi în limba română, acestea nu numai că nu se
editau, iar cenzura urmărea foarte atent orice carte in-
trată din orice parte a Europei, confiscînd orice părea
neconform ideilor ţariste.

După declararea autonomiei Republicii Moldova şi
Unirea cu România din 1918, Rusia Sovietică a creat,
pe malul stîng al Nistrului, în Transnistria, o Republică
Sovietică Autonomă Moldovenească, în componenţa
Republicii Sovietice Ucrainene, pentru a proba că Mol-
dova continua să existe, ca în veche Rusie. Era capul
de pod pentru reocuparea Basarabiei. Limba oficială a
noii republici era limba rusă, dar, de data aceasta, era
acceptat şi numele limba română; „pentru că dialectul
moldovenesc este prea sărac în cuvinte, din care pri-
cină se îngreuiază mult munca culturală de luminare a
poporului moldovenesc, s-a hotărît ca în şcoală, case,
aşezăminte de cultură moldovenească să se întrebuin-
ţeze limba română [s.n.]”14, precum şi scrierea cu litere
latine. Era încercarea de „moldovenizare a basarabe-
nilor”. Se constată curînd că procesul evolua invers,
spre „românizarea transnistrenilor” şi nu servea ideii ex-
primate în discursul secretarului Consiliului Regional
Moldovenesc al PC(b) din 1927, rostit în limba rusă:
„Moldovenii sînt un popor deosebit, care s-a dezvoltat
timp de secole în condiţii deosebite şi care astăzi nu are
nimic comun cu poporul român”. Limba română nu
numai că nu ajuta, dar, constata Comitetul Împlinitor
Ţentral, „îngunuioşă limba moldovenească cu cuvinte
şi termene salonard-burgheze”, iar „alfavitu latin [era]
neînţeles pentru truditori [sic!] Moldovei”. Pentru limba
moldovenească, decretată oficială, împreună cu limba
rusă, I.A. Ceban a publicat un Cuvîntelnic orfografic
moldovenesc, unde se explicau „cuvintele şelea, care
nu-s tare răspîndite, sfătoase ori tьar năzcoşite de oa-
meni osădьţь”, şi o gramatică a limbii moldoveneşti. Se
impuneau ca normă particularităţi moldoveneşti, pre-
zente, nu numai în Basarabia, ci pe tot cuprinsul Mol-
dovei istorice, pentru a se proba că limba
moldovenească nu are vreo legătură cu limba română,
impunîndu-i o evoluţie divergentă. La foarte puţină
vreme după reocuparea Basarabiei, în 1940, „luînd în
samă şererea organizaţiilor sovetişe soţialiste moldo-
veneşti […] Sovetul Suprem al RSSM hotărăşte: 1. A
treşe scrierea moldovenească de la alfavitu latin la al-
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favitu rus pe teritoria  întregii RSSM de la 1 mart, anul
1941”. Iar această hotărîre a funcţionat atît timp cît Re-
publica Moldova a existat în cadrul URSS15.

Folosirea unui alt sistem grafic devenea criteriu de
deosebire între două limbi. Pentru mulţi dintre basara-
beni şi chiar pentru o parte a lumii instruite, cele două
alfabete îndreptăţeau folosirea numelui limbă moldove-
nească. În anul 1990 apărea la Moscova Lingvisticeskii
enţiklopediceskii slovari, care trata într-un articol special
LIMBA MOLDOVENEASCĂ, definită prin grafie proprie,
grafia chirilică, în varianta rusească, şi un mare număr
de împrumuturi din limba rusă. Un tînăr din Basarabia
îşi întrebă într-o zi bunica de ce limba moldovenească
nu e limba română, iar răspunsul a fost că limba ro-
mână foloseşte scrierea latină, iar cea moldoveneasca
– scrierea rusească.

Ar fi fost de aşteptat ca, după 1989, cînd limba ro-
mână a fost declarată limba oficială a Republicii Mol-
dova, cu scrierea latinească, lucrurile să intre pe făgaşul
normal, dar susţinătorii „moldovenismului”, grupaţi în
jurul lui V. Stati16, au reuşit să impună, prin Constituţia
din 1994, denumirea limba moldovenească, deplîngînd
soarta moldovenilor care se lasă românizaţi17. Este
ideea cu care îi sperie pe basarabenii ce ar dori unirea
Basarabiei cu România şi, chiar dacă la nivel oficial
pare a se fi renunţat la limba moldovenească, victoria
definitivă a numelui limba română încă se lasă aştep-
tată.

Istoria limbii moldoveneşti şi cercetările pe teren do-
vedesc că în acest caz nu se poate vorbi nici de dialect,
nici de subdialect, ci se înscrie, din toate punctele de
vedere, subdialectului moldovean. Ca notă distinctă,
particularitățile din vorbirea românilor din spațiul pruto-
nistrean cunosc aceeași răspîndire ca a românilor dintre
Prut și Carpați, delimitînd o arie nordică și una sudică,
fără diferențiere între estul și vestul regiunii, fapt firesc
dacă limba moldovenească ar fi altă realitate lingvistică
decît limba română. Bun cunoscător al particularităţilor
vorbirii românilor basarabeni, vorbirea părinţilor săi şi a
lui în copilărie şi tinereţe, Eugen Coşeriu ştia că aici cir-
culă cuvinte şi forme specifice şi citează: pleșcat „chel”,
baistruc „copil din flori”, cleioancă „mușama”, sobor „ca-
tedrală”, sărnice „chibrituri”, lănțuh „lanțug”, grieri „cre-
ieri”. Cu umoru-i bine cunoscut, conchidea însă: „dacă
toate aceste forme și alte cîteva ar fi generale și toto-
dată specifice, asemenea elemente n-ar putea asigura
autonomia graiului18 basarabean. Cu cîteva cleioance,
cu cîteva sărnice și cu cîțiva baistruci nu se face o
limbă”19.

Cît despre pretinsele particularități bucovinene ale
subdialectului moldovenesc, acestea se reduc la puține
împrumuturi din limba germană, pătrunse în timpul
ocupației austriece, și împrumuturile din limba rusă sau
din limba ucraineană, pătrunse în limba românilor din
regiunea Cernăuți.

Nici subdialectele nu sînt total unitare. În timp
comunități de oameni s-au mutat (au fost mutate)
dintr-un loc în altul, păstrînd în vorbire particularități din
regiunea de unde au plecat. Vorbirea sovejenilor, de

pildă, diferă în bună măsură, prin pronunțare și unele
cuvinte aduse cu ei din Rucăr și Dragoslavele20, de
unde au fost aduși pentru a popula moșia mînăstirii So-
veja, ridicată de Matei Basarab. Asociind cuvinte din
sate vecine din nordul Moldovei am creat enunţul
Adă-mi ţoncul de pe şparhatul din cuhne21, înţeles de
prea puţini localnici.

Dintre tipurile de variante ale limbii române, ne-am
ocupat aici doar de cele teritoriale, care constituie
obiectul de studiu al dialectologiei. Rămînem datori cu
prezentarea celorlalte două tipuri de variante.

Cristineşti, octombrie 2019

1. Eugen Coșeriu, Latinitatea orientală, comunicare la
Congresul al V-lea al Filologilor Români, Iași – Chișinău,
6-9  iunie 1994, publicată în „Limba română”, Chișinău, 1994,
nr.  3 și republicată în „Limba română este patria mea”,
Fundația Culturală „Grai și Suflet”, Chișinău, 1996, p. 30-31.
Voind să amintească de Congresele Filologilor Români din
1925, 1926, 1927, ale căror lucrări se desfășuraseră al
București, Iași, Cernăuți,  congresul era planificat și cu o
ședință la Cernăuți, dau autoritățile ucrainene nu au permis
accesul participanților.

2. Cu acest nume sînt cunoscuţi susţinătorii limbii moldo-
veneşti, ca realitatea distinctă de limba română, şi ai poporului
moldovenesc, urmaş al slavilor romanizaţi şi, ca atare, diferit
de poporul român. În fruntea lor este V. Stati.

3. Discuția nu se restrînge la moldovenii dintre Prut și Nis-
tru, ci îi privește pe toți moldovenii, inclusiv pe cei de la vest
de Prut, care ar fi fost „românizați”.

4. Am făcut și altă dată precizarea că prin sintagmă se
înțelege o „grupare de doi termeni între care există un raport
sintactic”.

5. Cineva îmi reproșa titlul Crîmpeie de limbă română, fo-
losit pentru trei volume de studii și articole, gîndindu-se, pro-
babil, la numele disciplinei de învățămînt. Eu avusesem însă
în vedere expresiile crîmpeie de viață, crîmpeie de suflet, fo-
losite destul de frecvent, pentru referire la momente de viaţă
sau de trăire sufletească prin care se identifică viaţa, sufletul;
textele mele sînt crîmpeie din viața limbii române de astăzi
sau din trecut.

6. Limba latină care se învață la școală se numește latina
clasică, savantă sau scrisă, care atestă limba latină vorbită
de aristocrația romană acum vreo două milenii. Este limba la-
tină numită de unii, greșit, latina moartă, căci, îmbogăţită cu
cuvintele necesare pentru a face faţă cerinţelor comunicării,
limba latină a fost de-a lungul timpului limba de cult a bisericii
catolice şi este limba oficială a Vaticanului.

7. Doar meglenoromânii au părăsit cuvîntul romanus, în
favoarea lui vlah. Cuvîntul fusese preluat de slavi de la ger-
manici, pentru a-i denumi pe romanici, iar de la slavi a trecut
la greci şi aşa s-a impus cuvîntul în istoriografie. Aromânii au
păstrat cuvîntul latinesc, adăugîndu-i în față un a, cum proce-
dase şi pentru alte cuvinte, și eliminînd din pronunțare pe u
neaccentuat (auzim pe alocuri pronunțarea plover, în loc de
pulover). Cît priveşte transformarea lui o neaccentuat în u, e
suficient să amintim că, pentru a proba că fenomenul se pro-
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dusese parţial şi în nordul Dunării, mitropolitul Varlaam al Mol-
dovei scria Cartea românească de învăţătură, dar  munteanul
Constantin Cantacuzino îşi intitula opera Istoria Ţării Rumâ-
neşti. Istroromânii își zic rumări, cu aceeași închidere a lui o
și transformarea lui n intervocalic în r, fenomen prezent și în
textele vechi, numite şi rotacizante, scrise în nordul Dunării.

8. Este motivul principal pentru care nu se poate stabili cu
exactitate numărul de limbi vorbite pe glob.

Grigore Alecsandrescu își lăuda limba, în Epistolă către
Voltaire: Avem un dialect bun, uşor şi mlădios.

9. Cuvîntul idiom denumește atît limba, cît și variantele
sale, de la cele teritoriale, pînă la cele socio-culturale și la idio-
lect „particularitățile de limbaj specifice unui individ”.

10. A se vedea, de pildă, I. Coteanu, Cum dispare o limbă
(istroromâna), Bucureşti, 1957.

11. Se cuprinde aici și vorbirea românilor din Banatul Iu-
goslav și Valea Timocului.

12. Cuvîntul Basarabia a fost reinventat de ruşi, pentru a
dovedi că teritoriul ocupat nu e parte a Moldovei, aşa cum, cu
vreo patru decenii înainte austriecii reinventaseră numele Bu-
covina, ca nume al unei realităţi diferite de Moldova.

13. Merită menționat că în Transilvania au fost primele ten-
tative de uniformizare a ortografiei limbii române, probabil la

cererea autorităților, pentru reducerea cheltuielilor cu manua-
lele școlare.

14. „Plugarul roşu”, 21 august 1924.
15. Din păcate au fost şi unii lingvişti români care, în pe-

rioada tulbure a anilor ᾽50 au vorbit despre o limbă romanică
de la est de Prut, diferită de limba română.

16. Este autorul mult discutatului Dicţionar moldovenesc-
român, Chişinău, 2011, şi, cu pseudonimul P.P. Moldovan, al
nu mai puţin discutatului volum Moldovenii în istorie, Chişinău,
1993.

17. De altfel ei consideră că toţi scriitorii români din Mol-
dova, inclusiv Mihai Eminescu, Ioan Creangă, Mihail Sado-
veanu, au fost românizaţi.

18. Cuvîntul grai are aici sensul din comunicarea obiş-
nuită, „vorbire“, deosebindu-se de termenul ştiinţific, folosit în
dialectologie pentru denumirea variantelor teritoriale subordo-
nate limbii, dialectului sau, după caz, subdialectului.

19. Eugen Coşeriu, art, cit., în „Limba română este patria
mea”, ed. citată, p. 24.

20. Numele celor două sate componente ale comunei, Ru-
căreni şi Dragosloveni, amintesc de originile locuitorilor.

21. Adă-mi cleştele de cuie de pe plita din bucătărie.

Liviu Suhar – Linguri, scafă, căuş
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Cine este din Banat ori măcar a viețuit aici ceva mai
mult timp decât un turist în trecere, sigur s-a familiarizat
cu noima cuvântului „a molări”.

Cine nu, se gândește, mai întâi, la un derivat poate
de la... „molar”, par exemple, că doar toată lumea are
molari (chiar dacă nu știu toți ce scot pe gură,
dară-mi-te ce au în gură!). Molar „se zice de dinții cei
groși ce servă a sfărâma alimentele” (explica Șăineanu
prin 1929). 

Dar tot nu sunt sigură că știu toți și asta, știu sigur
toți doar că au măsele. Dinte molar, „dens molaris” –
care macină... ce-i dai, tare ca piatra de moară, mini-
moară la purtător. Se mai știe ceva de „măseaua de
minte”, ultimul molar pe graficul de creștere, Prâslea,
molarul trei, care nu prea face vreo treabă (nici măcar
cu prea multă minte în plus nu te pricopsește), în fapt
mai mult încurcă, dar, pentru că ea crește mai târziu, pe
la maturitate, e bună la ironizare. Dacă ți-a crescut, cică
„ți-a venit mintea la cap”, dacă nu ești prea copt la
minte, sigur, „nu ți-a crescut măseaua de minte”, adică-
telea „nu te maturizezi, bre, deloc, tăt copchil ai rămas”.
Unii nu au măseaua de minte deloc (dar pot fi deștepți
foc!), la alții crește strâmb, cu nevralgii serioase. Te
„doare mintea”, zău, de atâtea complicații!

Un chimist, în schimb, s-ar gândi la un derivat de la
„molul” din fieful său, acea unitate de măsură pentru
cantități de substanță (moleculă-gram) și, pre limba lui,
la „masa molară”, „volum molar” etc.

Un fericit cetățean al unui oraș-port s-ar gândi la un
derivat de la „mol”, acel dig „spargeval”, „construit spre
larg, la intrarea într-un bazin portuar, pentru a micşora
acţiunea valurilor...”. 

Dar astea sunt arpegii în gamă minoră. 
Termenul „a molări” este în mare vogă însă în voca-

bularul bulevardier, în arsenalul societății actuale de
„larg consum”. Intervine jocul de-a alba-neagra, în limba
română, între scriere și  rostire. Fiind împrumut, engle-
zism din „internaționala” proletaro-cosmopolită a pre-
zentului, nu cuvânt neaoș al limbii române fonetice prin
excelență, una scriem: „mall”, alta fumăm,  pronunțăm
„ca la mama acasă” – „mol”. Toată lumea... „se

molărește”. Adică, umblă brambura prin Mall. Cumpără
vrute și nevrute, e o modă, un virus, un „farafastâc” să
„faci shopping” prin Mall. Chiar și doar un covoraș de
baie ori o perie de dinți. Dacă nu e shopping, e plimba-
rea zilnică, precum gimnastica de întreținere,  pe Corso
Mall. Mai... „socializezi”, mai bei o cafea, mai vezi un
film, te mai întâlnești cu cine vrei și nu vrei, sunt și
expoziții, chiar și... lansări de carte! Cumpărături și ser-
vicii de tot felul, toată viața urbei s-a mutat la centrul co-
mercial Mall – oraș satelit. Șosete și farfurii, pantofi și
cartofi, fuste, pălării, genți, ceasuri, covoare, televizoare
și patine, găleți și aspiratoare... Aici găsești și „Aprozar”,
și... „Ceaprazărie”, și „Coloniale”, și „Patinoar”, și „Mer-
cerie” și „Cinema”, și „Jocuri mecanice”, și chiar „Oficiul
de căsătorii”. Doar „Pompele funebre” sunt încă margi-
nalizate, că nu dă bine să mori in văzul lumii și să-i
amintești zilnic nemuritorului nostru „mollist” că e muri-
tor. Dar mai știi?! Cum e la modă Halloween-ul, groaza
la costum de circ, ne vom juca la Mall și cu „moartea
noastră cea de toate zilele”.

Nimic nu e nou sub soare. E updatatul „bazar” din
vechile timpuri ale negustorilor, Marele Bazar iranian,
din Ispahan, ori centrele comerciale antice etc.

„Ne molărim azi? Ne-ntâlnim la Mall și ne molărim
toată ziua!” Sinonim cu „Te fac o talpă la Șosea?!” E
modul de viață cotidian, conectat la... pulsul zilei și al
străzii. Timpul liber se „omoară” la Mall, pentru cei leneși
în imaginație, fără inițiativă, totul e de-a gata, fast food,
prefabricate, distracții ambalate chiar și cu râsete la
cutie. 

Bade Gheorghe, și mata, țaică Mărie, nu vă speriați,
Mall-ul e tot o „cooperativă”, cum știți  din satul bătrâ-
nesc, „magazinul universal” unde găsești de toate, mai
puțin sticlă de lampă și dărac. 

&
Dar să revenim la bănățenismul nostru. 
Vorbitorul poate fi chiar depărtișor bine de Banat

(chiar mai departe decât un vecin apropiat, un oltean
ori un moldovean de mai peste deal, care sigur nu pri-
cepe), adică, mai exact, din Germania. Nemților, care
au cuvântul „Maler” (– pictor, vopsitor), le e familiar sen-

Maria Nițu

MOLĂRI-M-AȘ, MOLĂRI
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sul cuvântului „a molări” (– a zugrăvi, a fotografia, cu
derivate: moalăr – fotograf, zugrav, molărită – fotografie,
molărai – pictură, zugrăveală), mai ales șvab să fii, cum
au fost din plin în Banat, de când cu colonizările Mariei
Tereza, când Banatul era parte din Imperiul Austro-
Ungar. 

„A molări e împrumutat din şvăbescul molen unde
are sensul de a desena. Românii îl folosesc în comună
cu două sensuri: primul – a zugrăvi, iar al doilea – a fo-
tografia. Cel de al doilea sens primeşte şi o derivată: o
molărită – o fotografie” (arată Gheorghe Doran, în „Gra-
iul cenăzenilor”, studiu despre localitatea bănățeană
Cenad). 

Orice sătean îți va povesti firesc, cu vorba lui de
acasă, „am molărit prân casă”; „ne-a molărit pă tăț moa-
lărul, și ne-a dat și o molărită, să nu ne zăuităm”. O
firmă „La Fotografiat” se poate numi chiar „La Molărit”. 

Un fenomen unic în România este al literaturii dia-
lectale bănățene (antologate sârguincios de Aurel
Turcuș și I. Viorel Boldureanu); platforma on-line
www.banattera.eu la fel reprezintă un reper al tezaurului
folcloric bănățean (administrată de supermanul scriitor
Dușan Baiski). Se știe de Victor Vlad Delamarina, con-
semnat de Titu Maiorescu ca fiind primul poet dialectal
român, dar nu prea se mai știe continuarea, până-n ac-
tualitate, când se afirmă nume ca lugojeanul Sergiu
Boian (premiatul la prima ediţie a concursului de litera-
tură în grai dialectal), ori Sorin Olariu, bănățeanul plecat
în America, de unde trimite poeme „La Chicago-ntr-o
grăgină”, cu personajul său clasic, „uica Nielu”, un fel
de Păcală bănățean (uica – bade, nene, unchi). Marca
principală a literaturii în grai este valorificarea copioasă
a umorului spontan, cu frăgezimea autenticității de la
sat: „Fincă tră să dau o fugă pân la moalăru Păngele/
C-am nevoie cât măi iuce să îm fac nişce potrele (...)/
Toace bune, dar a naibii, treşe-un şeas sau două,
parcă,/ Şî na Nielu dî la moalăr nu măi da să să în-
toarcă.” (Sorin Olariu)

Încatenarea sensurilor a zugrăvi, a picta și a fotogra-
fia generează umor copios și speculații inteligente în
mintea săteanului: „Într-o dzî un crașovan / S-o ivit iar
la oraş (…) La un moalăr o plecat (…) Am vint să mola-
resci pe tata/ Nu ţân cont cât faşie-n lei (…) Dar tata-tu
ungi-i da vrei? Tata-i acasa la sălaş, (…) Ne inţălejem
numa noi./ Cum sa-l molăresc, da nu-i? (…) Dar asta
șiei aişi în cunie?/ Întrabă păcurariu mâniat/ Îi Sfântu
Pătru, Sfântu Ioan/ Şi ei aişea or vinit?/ Ai vădzut pe ei
odată în vr-un an?/ Nu! – Vedz, şi tot i-ai molărit!” (Maria
Mândroane)

Poeți contemporani știu să intarsieze în poeme lor,
cu valoare estetică, termeni dialectali, pentru atmosfera
locală: „uitaţi-vă în ce trupuri frumoase locuim dragi  în-
geri/ se-aude în sală păcătosul molărit în roz-bombon ”
(Iosif Caraiman, Laic și risipitor).

Se zugrăvea în casă, cu maistori-zugravi, dar se zu-
grăveau și biserici, zugravul ca pictor de biserici. Se află
în Timișoara o stradă „Zugrav Nedelcu”, acesta fiind, în
Timișoara secolului XIX, un cunoscut pictor de expresie
bizantină al bisericilor ortodoxe. 

Documente vechi ale unor biserici din Banat con-
semnează aceste picturi: „această sfântă biserică s-a
molărit cu cheltuiala comunității satului” ori atestă acti-

vitate a unor pictori iconari, precum „Stefan Teneckij,
iconopiseţ arădean”, „moalăr din Arad” care a „a zugră-
vit tâmpla [bisericii] drept milostenie”. 

În sate, meseria de „moalăr” nu prea era de cinste,
cum de altfel toate meseriile la țară „neprodutive”, le-
gate de arte și spectacole, de distracții (cum erau
instrumentiștii lăutari, artiștii de circ), nu de munca pă-
mântului, singura preacinstită din strămoși. Un părinte
al acelor vremi își dorea să-și vadă feciorul „dacă nu ad-
vocat sau alt «domn», apoi măcar cel puțin, un biet
«popă» în vr’un sat, decât un disprețuit «moalăr»” (Rev.
„Banatul”, aprilie 1926). 

Sensul de „a fotografia” îl aflăm și mai târziu în vor-
birea colocvială, precum în corespondența anilor 1940
dintre scriitorul Virgil Birou și artistul plastic Romul
Ladea: „Un lucru neplăcut este că sunt îmbrăcat [mili-
tar]. Mă voi molări şi mă vei vedea. (…) Dragă Virgile,
te las cu bine. Astăzi beau un kil de vin de bucuria ta.
Vă îmbrăţişez, Soldat, R. Ladea” (Scrisori către Virgil
Birou. Selecţie [...] Aquilina Birăescu şi Diana
Zărie,Timișoara, Editura Marineasa, 2003). 

Arta „molăritului” a evoluat însă imperturbabil, de la
dagherotip, la Smena 8 și la aparatură digitală. Un arti-
col dintr-un ziar bănățean relata, prin 2011, cum s-a
apucat de „molărit” un dascăl din Giroc: „Pentru prima
cameră video m-am împrumutat de bani, costa
1.500  de  mărci germane şi era Panasonic M10. Am fil-
mat cu ea nenumărate rugi în Giroc”.

În romanul „Femeia în roșu”, de Adriana Babeți, Mir-
cea Nedelciu și Mircea Mihăieș (povestea romanțată a
Anei Cumpănaș, frumoasa fata din localitatea
bănățeană Comloșu Mare, devenită iubita nefastă a ce-
lebrului bandit Dillinger din Chicago), se consemnează
o fotografie veche pe spatele căreia scria: „Aici so mo-
lărit toți români din Soc. Bănățiană cari au fost în orașul
Cleveland la 15 febr. 1911”, ori se scrie despre  „atelierul
de molărit al lui Ulieru”, din Lovrin, altă comună din
Timiș.

Cartea, premiată, se tot reeditează și la fel se reia
ecranizarea ei, din 1997, în regia lui Mircea Veroiu. 

Poate „prindeți”  filmul la Cinema Mall, într-o zi densă
de „molărit”, pentru că cititul... a rămas poveste veche
de dagherotip. 

Liviu Suhar – Studiu 
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Tânăra generație de poeți ce se afirmau în literatura
română a anilor ‘30, între care Emil Botta, Dragoș Vrân-
ceanu, Eugen Jebeleanu, Maria Banuș ș.a., făceau oa-
recum tranziția de la tradiționalism la modernism, cu un
lirism de un dramatism interior, cochetând însă lejer și
cu mijloacele de exprimare ale nonconformismului cu-
rentelor de avangardă. Între aceștia, istoria literaturii îl
reține și pe tânărul Alexandru Robot (pe numele său
adevărat Alter Rotmann – v. Ofelia Ichim, D. Micu),
bucureștean de origine, născut în 1916, în familia unui
„funcționar comercial” (zice Ofelia Ichim în Dicționarul

general al literaturii române), „paznic de cimitir”,
afirmă Anatol și Dan Vidrașcu, într-o sumară fișă bio-
grafică, în ediția: Alexandru Robot, Îmblânzitorul de
cuvinte. Cartea Moldovenească, Chișinău 1985,
Colecția Biblioteca școlarului – Litera Internațional). Au-
todidact strălucit (își întrerupsese școlarizarea la Liceul
„Spiru Haret” din București, având convingerea, mărtu-
risită mai târziu,  că „liceul nu dă societății decât două
categorii de indivizi: dialecticieni sau semidocți” – v. Ele-
vul de liceu în mărime naturală, 1935 – el alegând,
ironic, să alimenteze cea de a doua categorie), desco-
perindu-și vocația de poet și gazetar. Frecventează ce-
naclul „Sburătorul” și debutează cu poezii în revista
Copilul evreu (1929). Colaborează cu articole și co-
mentarii pe teme culturale în revistele Reporter, Facla,
Discobolul, Cuvântul liber, Meridian etc. Debutează
editorial cu volumul de versuri Apocalips terestru
(1932), recepționat favorabil de critica literară a momen-
tului. În 1935 se stabilește la Chișinău, cu întreaga fa-
milie, angajându-se la Gazeta Basarabiei, unde face
de toate: corector, stilizator, publicist și secretar de
redacție. Un an mai târziu îi apare cel de al doilea volum
de versuri, intitulat simptomatic Somnul singurătății.
Se ilustrează ca reporter productiv, ca un gazetar ce
scrie despre evenimentele curente, dar și cu descrieri
memorabile ale orașelor Basarabiei: Secureni,  Comrat,
Călărași, Chișinău ș.a., acuzând mai ales provincialis-
mul atmosferei acestora. Semnează mici eseuri cu ac-
cente polemice, dar și profiluri ale unor personalități
artistice și literare: Ana Pavlova, Nijinski, Topîrceanu,
Liviu Rebreanu, Anton Holban, Emil Gârleanu, Matei
I.  Caragiale ș.a., arătând o reală disponibilitate în apre-
ciere estetică. În paginile Gazetei Basarabiei publică
„articole, cronici, versuri, interviuri, reportaje, eseuri,
schițe, consemnări, cronici de carte și teatru etc. Indis-
cutabil, dacă ar fi trăit mai mult ar fi devenit un nume de

Constantin Cubleșan

DESTINUL FRÂNT AL POETULUI
(Alexandru Robot)
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primă rezonanță pe frontispiciul literaturii românești ba-
sarabene” (Anatol și Dan Vidrașcu). Anii războiului îi
afectează însă abuziv și fatal biografia. Fiind înregimen-
tat la Pervomaisk (1941) este îmbarcat, într-un contin-
gent de 300 de militari, pe un vapor ce pleca din portul
Odesa, cu misiune de luptă, în largul Mării Negre, unde
nava este bombardată de aviația germană și, din nefe-
ricire, niciunul dintre cei aflați la bord nu rămâne în viață.
Astfel, poetul Al. Robot, veritabil damnat, aidoma ro-
manticilor, își află mormântul (necunoscut) în valurile în-
tunecate ale mării. 

Poezia de începuturi este tributară formulei supra-
realiste, specifică avangardei, Alexandru Robot compu-
nând texte după canoanele prozodiei clasice însă cu o
avalanșă de metafore ce se rostuiesc fantezist într-un
discurs lipsit de logică, dar colorat exotic: „Bărbatul
crește-n sânge ca o grădină-n rodii/ Și ochii îți strecoară
păcatul lângă sâni./ Împreunarea-și culcă rudenia în
zodii/ Și-agatele îți caută cu un pocal pe mâini// În lăn-
cile cetății o caravană albă/ Și paseri strepezite cu umă-
rul căzut,/ În danț împerechează o peruzea sub talpă/
Și sclavul își jertfește orbitele pe scut” ș.a.m.d. (Danț
pe aproape de păcat). Motivând inspirația din mediul
rural, tablourile după natură sunt pictate în maniera lui
B. Fundoianu: „Crepusculul începe din coapsele Dobro-
gii,/ Iar taurii în glie adulmecă și cresc,/ Cu baliga sfințită
de tremurau hogii/ Care-a purces călare din satul tătă-
răsc.// Își numără un flutur cu găurile iezii,/ Și reflec-
tează țărmul o burtă de nămol,/ Un muezin împușcă în
linia cirezii/ Și sperie cu fesul catârii de la Ghiol.// Cu ie-
pile nechează sirepii-ntr-o potcoavă/ Și un dulău le latră
împerecherea, bun,/ Din șolduri fecioria melodiază
gravă/ Lângă tătarce albe cu țâțe de tutun” (La satul cu
tătarce). 

E de reținut faptul că într-un articol (Poeții tineri) din
revista modernistă Clopotul (An. II, nr. 13, 20 martie
1932, p. 14), scriind despre noua generație a momen-
tului, Eugen Ionescu acordă o atenție aparte lui
Al.  Robot. „Viitoarea constelație lirică a literaturii
românești – scrie comentatorul – își desemnează, de
pe acum, eventualii aștri (…) Dintre aceștia, cel mai
tânăr și cel mai puțin cunoscut este d. Al. Robot, care
este și unul din cei mai înzestrați. Uimitoarea lui – pen-
tru vârstă – îndemânare și siguranță a versului nu sunt
calitățile cele mai însemnate: dar un dinamism de-o ne-
bunească energie (când adolescenții anilor săi sunt, de
obicei, sentimentali, abulici și pesimiști) și o
eflorescență de imagini – abia apropiate de Fundoianu
– în care, din bogăție unică de asociații, forme – sensi-
bile și spirituale – liniază o transfigurată lume (…)
d.  Al.  Robot este urmaș al unui «modernism» – și ca
ima-gini, și ca tehnică, și ca structură sufletească (…)
pe d. Al Robot l-ar caracteriza un dinamism kinestetic”.

Odată cu stabilirea în Basarabia, perspectiva de
abordare a creației poetice se modifică, ambianța, an-
turajul, atmosfera și mai ales starea socială a provinciei
se reflectă din plin în poezia sa, reorientată spre expre-
sia unui tradiționalism temperat. Universul în care intra

este sugestiv descris în însemnările de călătorie de la
Iași la Chișinău – Călătorie cu un tren, care seamănă
cu locurile (1936) –, o anume încremenire a locurilor
și a oamenilor într-o atemporalitate blazată în raport cu
modernitatea bucureșteană, îi produce o stare de
șocantă nedumerire, contemplativă: „Din gara Iași urma
să ne conducă spre Chișinău un alt tren, care își con-
tura silueta sumbră pe o linie secundară. Era o proce-
siune cenușie de vagoane anacronice, cu bănci strâmte
de lemn./ Trenul acesta perimat constituia primul con-
tact cu decorul basarabean, un gest penibil de salutat
(…) Pe ferestre – insinuări de stepă. Mai departe se
profilează dealuri, se întrezăresc podgorii și se con-
fruntă cu cerul turle verzi (…) Am intrat în Basarabia și
lucrul acesta se observă imediat în gara Vasile Lupu./
Provincia basarabeană e prezentă. Se întinde solitară
prin ferestrele trenului care se leagănă, cuprins de un
tangaj feroviar interminabil./ După ore de peisaj mono-
ton apar târgurile basarabene. Sunt imagini de arhitec-
tură strâmbă, de ziduri ruinate, de uliți răsucite fără
fantezie (…) Urmează pădurile, cu coloane verzi de ste-
jari, priveliște care se șterge după primele neguri./ Și
vezi din nou pământ arid, cu pustietăți rustice, înconju-
rate de un gol, în care nu se ivește decât Fata Mor-
gana./ După câteva ore de călătorie calmă și înceată,
odată cu amiaza își face apariția și Chișinăul (…) Des-
cinzi pe peronul gării, fără să privești în urmă, unde
adoarme trenul cenușiu cu vagoane-sicrie”. 

Se identifică în totul, curând, cu lumea acestui ținut,
cu istoria și cu pitorescul priveliștilor ei, vibrând
emoțional, într-o peisagistică de rezonanță bucolică, de-
venind astfel rezonerul sensibil al durerilor ancestrale,
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păstrate dramatic într-o conștiință diurnă a faptului
existențial banal. Ca în această evocare terifiantă a trăi-
rii într-o ritualică pedestră a morții la sat: „A murit bunica,
mama și mătușa/ Mai rămase-n casa albă un pisoi,/ O
potcoavă veche păzea ușa/ Și sub nucu-ogrăzii un pie-
troi (…) Satul era astfel între case albe:/ Tot pământul
vieții cât o năsălie,/ Încăpând sub ceteni fetele cu salbe,/
În împărăția celui din pustie (…) M-a vârât răscrucea
într-o zi aici,/ Căutam cu grâul și-un măgar o moară/ Și
un moș cu flintă îmi zicea că nici/ Pisoiul prunciei n-are
mult să moară” (Morții din sat).  

E un contemplativ, un descriptor de peisaje paste-
late, ilustrând tablouri veridice ale unei vieți patriarhale,
surprinse ca în stampe de epocă sau, mai bine, ca în
tapiseriile panoramate static ale iluștrilor flamanzi me-
dievali, dar învăluite în baladesc mioritic: „Tălăzuire albă
ca zorile de turme/ Plecate spre o țară de fragede
pășuni,/ Unde vor paște iarba crescută pe vechi urme,/
Pe șesuri încălzite de suflet de străbuni.// În fluierele
tri ste-și pierd mâinile păstorii/ Și peste șoapta verde a
câmpului, sar iezi./ Iar seara, când cu noaptea în traista
loc vin norii,/ Stă turma și în lână au adormit zăpezi.//
Mieii trezesc cu setea din somnul lor fântâna,/ Și turma
pleacă iarăși cu doina după ea;/ O cumpănă îi face
semnul domol cu mâna,/ Pentru un flaut subțire tristețea
e prea grea.// M-aș risipi prin iarbă să-ngraș cu jertfă
nouă,/ Când turmele vor trece, să cresc sub pașii lor,/
Tălăngile să-mi pună un clinchet lângă rouă/ Și vântul
să mă culce  pe fluier lângă dor” (Pastorală). 

E și un melancolic evocator de toamne, cu
rezonanțe bahice, cu nostalgii venite parcă din depărtări
ființiale să însuflețească atmosfera unui prezent idilic:
„Amurguri reci de toamnă, cu ploile povară,/ Când zbo-
rul despărțirii îl fâlfâie cocorii,/ V-adun precum se-adună
tristeți într-o vioară,/ În sângele meu frate cu vinul din
podgorii.// Ecouri părăsite sub bolțile din cramă/ Păs-
trează în ulcioare un freamăt de cules,/ Iar umbra serii
pune zăvoare de aramă/ La porțile pe care păianjenii le
țes.// E toamna care trece cu brumă peste gânduri,/ Sau
e singurătatea potecilor din vie?/ E undeva un sunet de
cuie și de scânduri,/ Prin toamnă simți o trudă de meșter
de sicrie.// Sorbi, suflete-agurida dorințelor necoapte,/
Azi zboară corbii pe cerul cărunt al toamnei mele./ Des-
chid fereastra vieții, întind o mână-n noapte/ Și rănile-
amintirii le oblojesc cu stele” (Toamnele mele). Sensibil
și tandru scrie romanțe și madrigaluri pentru făptura ce-i
stârnește emoțiile unor doruri, copleșitor sentimentale:
„Oglinda te îmbată, fereastră și fântână,/ Cu ramuri cân-
tătoare prin umbra ta rănite;/ Din cina lui un șarpe veni-
nul îți trimite,/ Și sânilor le fierbe mireasmă de cadână./
Când luna călărește aurăria văii,/ Și-ți trece peste umăr
un flaut de răcoare,/ Văd mâna ta cum intră-n lăută ca
o floare,/ Sunând pe-o coardă toate oglinzile odăii,/ Fi-
indcă se îmbracă în straie roșii Domnul,/ În parc se în-
convoaie sub pomi sutane roșii;/ Când zidul își învie cu
arcuri noi strămoșii,/ Adună-ți în potire ca o licoare som-
nul./ Grădina-ți înflorește în palmă ca s-o scuturi,/ Și
luna care cată piciorul tău prin iarbă,/ Un fund amar de

cupă întinde ca s-o soarbă,/ Efebul care strânge meta-
fore și fluturi” (Madrigal).  

Este perceput ca un poet al naturii, al trăirilor intense
într-un mediu puțin generos, în care descoperea frea-
mătul autentic al vieții, pe care îl distilează în poeziile
sale cantabile. „Poetul n-a contemplat viața – scrie Eliza
Botezatu în Istoria literaturii moldovenești (1989) –,
ci a trăit-o exprimând-o artistic prin motivul durerii și
amărăciunii, dorind-o senină și primitoare omului”. Iar
Nicolae Bilețchi descoperă în lirica acestuia „zbuciumul
(…) unda liniștii care să te ademenească la meditație.
În tablourile sumbre el găsește seninul, iar gingășia este
extrasă din durere” (Vicisitudinile unui destin literar,
1969). 

Scriitor complex: poet ce stăpânește deplin verbul,
articulându-l metaforic în cele mai diverse forme ale ex-
presiei artistice, îndrumător și proroc pentru confrații
mai tineri (N. Bilețchi), publicist de primă linie în dome-
niu, prozator de observație și de analiză socială (autor
al unui roman, Music-hall, ce i se publică postum), Ale-
xandru Robot a avut conștiinţa valorii mesajului său,
confesându-se tulburător de sincer într-o poezie cu ca-
racter testamentar: „Am îmblânzit cuvinte sălbatice,
sfioase,/ Și le-am suit cu cerbii pe stâncile râpoase,/ Fe-
rindu-le de vârful săgeților bolnave./ Le-am dat să ciu-
gulească amurguri și poteci./ Și setea lor am dus-o
lângă izvoare reci./ În nopțile cu foșnet de taină pentru
ele,/ Am jefuit fântâna de lună și de stele./ Când șovăiau
prin codri fiori de vânătoare/ Și tresărirea frunzei trecea
în căprioare,/ Eu v-am ascuns, cuvinte, sub strune de
baladă/ Și-ați adormit cu visul curat ca o zăpadă./ Iar
seara întâlnirea pe culmi cu ciute șchioape,/ Care ve-
neau să moară aici sau să se-adape,/ Și v-arătam cum
chipul trist al durerilor/ E oglindit în ape de agonia lor./
Cuvinte îmblânzite, tăcute, azi vă chem/ Ca să dormiți
gingașe în liniști de poem./ Din pacea voastră simplă
și-a scris un trubadur/ Cartea visată leneș cu sânge și
azur” (Prefață). 

Liviu Suhar – Sculptorul
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Scriitorul Petru Pintilie (3 decembrie 1922, Chilia
Veche – 21 mai 1983, Timișoara) a copilărit și s-a format
la Brăila (Liceul „N. Bălcescu”), a locuit chiar în Brăila,
înainte de a se muta la Timișoara, orașul natal al soției.
În anii ’50 a fost nevoit să suporte și 4 ani de detenție,
la Canal, fără a fi judecat și condamnat.

În anii războiului a studiat 3 ani medicina la Univer-
sitatea din Cluj (mutată la Sibiu, după Dictatul de la
Viena și pierderea Ardealului de Nord), apoi a renunțat
la posibila carieră de medic și a urmat cursurile
Facultății de Filozofie (sau poate de Drept, după relata-
rea lui Ștefan Augustin Doinaș din portretul introductiv
la volumul bilingv – româno-franceză –, Liziera, apărut
în 2001 la Timișoara, Editura Milton). Doinaș mai
amintește în însemnările sale și de caracterul misterios
al acestei personalități care a publicat foarte puțin (un
roman, în 1958, Paiațe și oameni, semnat în tandem cu
maestrul Iosefini, de la Circul de Stat, probabil din ne-
voia de acoperire, el având statutul de proscris, câteva
introduceri și prefețe și o carte despre Brăila – 1966, re-
publicată recent de Editura Proilavia a Bibliotecii „Panait
Istrati” din Brăila), lăsând în urmă, în manuscris, exce-
lentul roman neterminat, Liziera, precum și un studiu
provocator, dar bine argumentat, privitor la literatura
polițistă.

Cele două romane mărturisesc despre talentul de
excepție al prozatorului Petru Pintilie. 

Volumul Paiațe și oameni (Editura de Stat pentru Li-
teratură și Artă, București, 1958), apărut într-o epocă
încă neprielnică literaturii – se dovedește a fi un roman
ce înfățișează un univers uman relativ puțin zugrăvit în
literatura noastră, cel al artiștilor de bâlci sau de circ,
ce-și câștigau traiul oferind amatorilor spectacole relativ
facile de divertisment. Nu avem cum să decidem care
a fost contribuția scriitorului brăilean la alcătuirea aces-
tui roman, putem doar să propunem anumite ipoteze.

Personajul principal este Aurel Baciu, inițial un copil fără
părinți, din Brăila, care avea un vis nevindecabil: acela
de a deveni artist de circ. Dorința aceasta i s-a inoculat
în conștiință în urma vizionării unui spectacol de circ, la
care îl dusese mama lui. Dar, la vârsta de doisprezece
ani, când era deja orfan, și când îl întâlnim la un post

Valentin Popa

ROMANCIERUL PETRU PINTILIE



istorie literară

23SAECULUM  7-8/2019PR
O

de poliție - fusese găsit inconștient într-un troian de ză-
padă, intoxicat cu monoxid de carbon – ajunge sub
protecția unui personaj ciudat, Pelicanu, hoț de buzu-
nare, care îl antrenează în arta lui, dezvoltându-i abilități
pe care viitorul „artist de circ” la va utiliza în numere de
prestidigitație. Personajul Aurel Baciu îl reprezintă de
fapt pe Aurel Iosif (viitorul iluzionist Iosefini), născut la
Iași în 1919, care la treisprezece ani a fugit de acasă la
București. În Memoriile unui scamator (Editura Juni-
mea, Iași, 1980), Iosefini relatează și el întâmplarea cu
intoxicația, secția de poliție și Pelicanu și cam cu
aceleași cuvinte, de unde se poate presupune că i-a
oferit lui Pintilie notele viitoarei cărți de memorii,
conținând detalii din viața „artiștilor” de bâlci și de circ.
În Paiațe și oameni, întâmplările de mai sus sunt loca-
lizate la Brăila. În realitate, Aurel Iosif a fost adus de Pe-
licanu de la București la Brăila, la bâlci, dar se desparte
de el când înțelege că meseria lui era cea de hoț de bu-
zunare. După despărțire, și în roman, și în memorii,
adolescentul Aurel este protejat timp de trei ani de un
lipovean, Achim, care lucra și viețuia pe un șlep. L-a cu-
noscut pe brațul Măcin, în localitatea Smârdan (Ghe-
cet), unde șlepul se afla în repaus. După decesul
lipoveanului, rămas din nou al nimănui, Aurel ajunge la
Buzău, la târg la Drăgaică. Aici începe, în ambele ver-
siuni, experiența de „artist de circ”, angajându-se  să
joace în rolul omului sălbatic prezentat de un proprietar
de „panoramă” curioșilor interesați să cunoască com-
portamentul unui sălbatic „din Africa”. După trei luni de
muncă la panorama circarului Giuberdea, tânărul Aurel
își cere plata și pleacă. Îi cunoaște pe maidanul bâlciului
pe Andor și pe Biță, și ei „artiști de circ”, cu care pleacă
la București, la bâlciul din Obor. Aici sunt găzduiți de un
păpușar, mai în vârstă, Mateică Pucui, implicându-se
cu toții la realizarea unor spectacole de tip teatru de
păpuși. 

Din acest moment, romanul se desparte de însem-
nările memorialistice ale lui Iosefini, prezentându-ne pe-
riplul circarilor prin târguri moldovene, în căutarea unor
posibili amatori de spectacole ieftine. Obosit de viața
aceasta seminomadă, petrecută într-o căruță cu coviltir,
bătrânul păpușar se retrage la casa lui din Ardeal, iar
tânărul se decide să meargă la Constanța, pentru a se
îmbarca și a colinda lumea. Aici întâlnește însă un circ

adevărat, condus de Frascati și, în fine, debutează ca
„artist de circ”, cu numere de iluzionism și scamatorii,
după ce, un timp, efectuează munci neplăcute de
curățenie în grajdurile animalelor. Romanul se încheie
cu incendierea circului de către fostul proprietar căzut
în patima beției și îmbarcarea pe un vas a tânărului sca-
mator, hotărât să-și încerce norocul în altă țară, final
care diferă de viața lui Iosefini consemnată în memorii
care, după episodul cu incendiul, se întoarce la Iași,
unde organizează spectacole de succes în regie pro-
prie, până este încorporat și trimis pe front.

Surprinzător mi se pare faptul că autorul Memoriilor
unui scamator trece peste anul 1958 fără să consem-
neze în niciun fel apariția romanului Paiațe și oameni,
în co-autoriat cu P. Pintilie, așa că nu știm cum s-au cu-
noscut cei doi, cum au gândit colaborarea la realizarea
unui roman de valoare. Presupunem că Iosefini dispu-
nea deja de paginile de memorialistică privitoare la anii
de formare, pe care co-autorul Pintilie le-a integrat în
construcția romanului, adăugând multe detalii din
imaginația sa, reușind să propună cititorilor români o
operă epică reușită. 

Nu știm cum s-a format interesul scriitorului brăilean
pentru destinul celor care au ales să-și câștige existența
în spațiul bâlciurilor, dar știm că acest interes a rămas
activ și după publicarea romanului. Ca dovadă, unul din
cele două personaje principale ale romanului Liziera,
soldatul dezertor care apare cu numele-poreclă Pifanu,
și-a petrecut copilăria și adolescența colindând bâlciu-
rile. Părinții lui, murind de tineri, copilul fusese luat spre
îngrijire de un văr de-al doilea de-al tatălui său, care era
acrobat de bâlci. Iarna trăiau în oraș, iar copilul frec-
venta școala. Primăvara, după Paști, o luau din loc și
plecau prin țară. Erau o trupă compusă din unchiul său,
soția acestuia, un dresor de maimuțe, doi copii acrobați,
o fetiță surdo-mută și el, Pifanu, care începuse să de-
prindă anumite elemente de acrobație. Secvențe din co-
pilăria și tinerețea petrecute în compania acestor artiști
de circ sunt descrise în mai multe rânduri de scriitor, al-
ternându-le cu alte secvențe din experiența frontului.

La timpul prezent Pintilie descrie evadarea din spi-
talul din Brăila, unde Pifanu fusese internat după ce su-
ferise, pe frontul din Est, o rană la picior. A urcat într-un
camion care l-a scos afară din oraș, dar acesta defec-
tându-se, dezertorul, care-și luase pușca, ranița și pă-
turica din dotare, a luat-o pe jos către Dunăre. Reușește
să traversase un braț al fluviului, servindu-se de un
trunchi de copac, dar era să-și afle sfârșitul la traversa-
rea unui lac, epuizat fiind de oboseală și foame. Îl sal-
vează un bărbat care i s-a prezentat cu porecla
Marinaru. Ajunsese în spațiul lui de refugiu. Va afla mai
târziu că se ascundea în Baltă de frica jandarmilor
care-l căutau pentru o altercație cu potentații zonei (cla-
nul Spirescu, proprietari de cherhana și de pământuri
prin Baltă). Aici, în adăpostul dintre sălcii, Marinaru își
făcuse o colibă și se gospodărea cum putea. Era un loc
acolo și pentru Pifanu. Se hrăneau cu pește, cu păsări,
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cu ouă oferite gratis și din belșug de Balta cea gene-
roasă. După câteva luni, cei doi ies din ascunzătoare și
se apropie de șosea, la decizia lui Marinaru care avea
o întâlnire cu cineva. În spațiul relativ deschis și riscant
cei doi dormeau pe rând, astfel încât tot timpul era ci-
neva care să vegheze. Așteptarea se dovedește ne-
prielnică și absurdă, amintind de piesa de teatru a lui
Samuel Beckett – Așteptându-l pe Godot; dar măcar în
piesa lui Beckett se cunoștea numele celui așteptat, pe
când în romanul lui Pintilie numai Marinaru știa pe cine
și de ce așteptau. Prezența lor este în cele din urmă
descoperită și cei doi primesc vizita unei echipe de jan-
darmi. Cei doi ripostează și reușesc să-i lichideze pe
cei trei sau patru bărbați în uniformă, inclusiv prin
glonțul tras de Pifanu. Se vor întoarce în bârlogul lor din
Baltă unde era mai greu să fie depistați. Si totuși ajunge
la ei un bătrân care-l căuta pe Marinaru. De la el aflăm
numele real al acestuia: Tudorache. Moș Ristea era din
Gropeni, consătean cu Marinaru, și-i povestește aces-
tuia că fusese pe la el bătrânul Spirescu împreună cu
unul din fii și cu un sergent de jandarmi și l-au dus la
postul de jandarmi din Stăncuța și l-au bătut să le spună
unde se ascunde fugarul, adică Marinaru (Tudorache).
I-au dat drumul după ce l-au confruntat cu un alt con-
sătean, Pristavu, arestat mai de mult și aproape omorât
în bătaie, omul de legătură al lui Marinaru, cel pe care
l-au așteptat în acele trei zile. Acesta a confirmat că
moș Ristea n-avea de unde să știe unde se ascundea
Tudorache. 

Romanul se întrerupe la acest episod. Decesul scrii-
torului, survenit la vârsta de 62 de ani, în urma unei

suferințe ce n-a putut fi tratată, a făcut ca romanul Li-
ziera să rămână neterminat. Cele o sută și ceva de pa-
gini ale ediției din 2001 mărturisesc despre talentul
neîndoielnic de povestitor, de romancier, al lui Petru
Pintilie. Narațiunea la timpul prezent ce vizează
experiența de dezertor adăpostit de vegetația bălții, este
întreruptă de mai multe ori de amintiri ale acestui per-
sonaj din anii de război sau de amintiri din viața de acro-
bat ambulant, episoade diferite de cele relatate în
Paiațe și oameni. Ambele serii de amintiri sunt deosebit
de interesante din punct de vedere literar. Războiul din
Est, de exemplu, este descris cu o forță expresivă de-
osebită, prin amănunte cutremurătoare, ca, de exem-
plu, experiența cu tranșeele realizate într-un cimitir, cu
sicriele care se prăbușeau cu morți cu tot peste soldați
(p. 69). Un  alt exemplu este cel  cu adăposturile sub-
terane. Când cădea o bombă peste adăpost „scoteau
morții de sub dărâmături cum scoți cartofii din pământ”
(Idem). Pagini frumoase și semnificative sunt cele care
descriu Balta Brăilei iarna și primăvara, în timpul
inundațiilor.    

Valoarea expresivă a scriiturii lui Petru Pintilie, pute-
rea de a descrie prin câteva tușe fizionomia unui per-
sonaj, dar și psihologia sa, fac din cele două romane
semnate de autorul analizat aici romane de mare inte-
res și de reală valoare, ce mărturisesc despre harul de
prozator al acestui reprezentant al literaturii române for-
mat în spațiul brăilean. Este un prozator care amintește
de Panait Istrati, prin multe aspecte, îndeosebi prin per-
sonaje și prin talentul de a zugrăvi mediile sociale ale
grupurilor de la marginea societății.
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Metoda datării astronomice a unui text din cultura
populară orală este respinsă de cei ce susțin că folclorul
nu ar fi capabil să rețină amintiri istorice mai vechi de
un secol sau două. Diferite metode de datare duc la re-
zultate divergente. Datarea este necesară pentru a
înțelege cât mai bine un text sau un fenomen, însă și
mai important este sensul sau mesajul fenomenului
analizat. Iar aici, părerile pot fi și mai divergente. Păre-
rile cititorilor sunt mai importante pentru mine decât ar
putea fi propriile mele păreri pentru cititori și de aceea
relatez aici doar ce au consemnat Bogdan Petriceicu
Hasdeu1 și Nicolae Densușianu2 în anchetele de folclor
făcute de ei pe la sfârșitul secolului al XIX-lea în legă-
tură cu sărbătoarea solstițiului de vară, adică despre
Sânziene și Drăgaică. 

Prin unele părți se spune că Sânzienele sunt zeițe
ale florilor de câmp și trăiesc în poienele cu flori, iar în
alte părți se spune că ar fi zeițele florilor de pădure și ar
trăi în codrii neumblați. Așadar, când oamenii au devenit
agricultori, vechile zeități ale vegetației de pădure au
căpătat și atribute agrare. Ca zeități ale pădurii, Sânzie-
nele corespund vremurilor ante-agrare, când oamenii
locuiau în păduri, erau culegători de fructe și vânători.
Numele Sânzienelor provine prin contragere fonetică
din Sancta Diana, zeița vânătoarei. Biserica a avut
înțelepciunea să nu elimine multimilenara sărbătoare a
solstițiului de vară și a Sânzienelor, ci a pus-o sub pa-
tronajul Sfântului Ioan, pentru a se păstra sub oblădui-
rea crucii, simbol solar din cea mai adâncă preistorie.
Astfel, o divinitate feminină autohtonă de prim rang a
fost înlocuită cu o divinitate masculină de pe alte me-
leaguri și de rang secundar. Înlocuirea unei culturi au-
tohtone străvechi cu o cultură mai nouă și străină nu
este o politică nouă. S-a practicat și pe vremea Impe-
riului Roman. E veche piesa și s-a mai jucat cu alți ac-
tori. După cum bine a zis Eminescu, adică Biblia
multora dintre noi: „Privitor ca la teatru/ Tu în lume să
te-nchipui./ Joace unul şi pe patru,/ Totuşi tu ghici-vei

chipu-i.../ Toate-s vechi şi nouă toate…/ Vreme trece,
vreme vine.”3

Sânzienele, ca și oamenii, joacă împodobite de flori.
Unii bătrâni spuneau că ele ar fi chiar ființe vii, rareori
vizibile și că de unde pleacă ele vine vântul. Alții cre-
deau că sunt ființe cerești, ce pot fi căutate prin
constelații. Întotdeauna sunt favorabile, aduc cele mai
mari binefaceri și feresc oamenii de nenorociri. Au pu-
terea de a face ca buruienile și alte plante să fie de leac,
tămăduitoare. Dau roadă semințelor, apără semănătu-
rile de mană, de coropișnițe și de viermi. Apără recoltele
de grindină. Îi apără pe oameni de rău, de certuri, de
bătăi, de boli, de dambla, de nebunie, de trăsnete, de
moarte și de orice. Păzesc lucrurile din casă de molii și
de alte insecte. Feresc de foc, de piatră, de furtuni, de
înec, adică de dezlănțuirea celor patru elemente alcă-
tuitoare ale universului în concepțiile antice: focul, pă-
mântul, aerul și apa.

Sânzienele sunt divinități de prim rang în panteonul
mitologiei strămoșilor noștri în paleolitic, pe vremea ma-
triarhatului. Ele însumează toate însușirile idealului fe-
minin din satul țăranilor arhaici și ar putea avea o
valoare universală: sunt frumoase, luminate, curate,
harnice, bogate și fecioare. Li s-a consacrat ca sărbă-
toare ziua cea mai lungă din an, ziua solstițiului de vară.
Atunci se începeau secerișul și alte munci la câmp. Era
o zi tămăduitoare, în care aveau loc minuni. Era o zi fer-
mecată. Înainte de ivirea zorilor, unele femei se spălau
pe tot corpul, apoi, până nu se trezea satul, se duceau
în pielea goală la câmp să culeagă buruieni de leac. Al-
tele se târau prin rouă sau se scăldau în izvoare cu „apă
neîncepută”, pentru ușurarea de toată durerea și
neputința, ca să fie ferite de boli peste an sau doar ca
să se facă și mai frumoase. 

Floarea de Sânziene este galbenă ca soarele și era
bună pentru orice boli. Se mai adunau și alte flori sau
buruieni în acea zi mare, pentru fierturi sau de afumat
bolnavii. Femeile și îndeosebi fetele se încingeau cu

Victor Ravini

METODA DATĂRII ASTRONOMICE
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flori de Sânziene sau cu cicoare, ca să nu aibă dureri
de șale peste an, mai ales la secerat, sau ca să păs-
treze mijlocelul subțire. Se mai făceau și cununi de flori,
care se aruncau pe casă. Dacă rămâneau pe acoperiș,
fata se mărita în acel an. Se ungea cânepa dimineața
pe nespălate, cu unt, ca să aibă fuior moale ca măta-
sea, la tors. Femeile scoteau din casă toate hainele, le
puneau pe garduri ca să joace soarele pe ele, le scutu-
rau și puneau sulfină printre ele. Se împărțeau mere
dulci, pere, zarzăre, castraveți verzi, ca din anticul corn
al abundenței și chiar busuioc verde, bun de farmece și
descântece de dragoste. Se făceau bâlciuri mari. În
noaptea cea mai scurtă, se rostogoleau de pe dealuri
roți cu paie aprinse, simbolizând mersul soarelui. Un
reper al calendarului agrar este cucul, care „cântă până
la Sânziene, apoi răgușește pentru că a mâncat cireșe.
Sau pentru că a auzit coasa.” Se mai spunea că în zorii
acelei zile joacă soarele când răsare, iar la amiază se
odihnește. De aici încolo toate florile dau îndărăt și ră-
sare Găinușa (constelația Pleiadelor). Crângul cerului
se întoarce spre iarnă. 

Vânătorii din epoca pietrei au observat de milenii că
lupii se prăsesc în noaptea cea mai scurtă din an și,
practicând magia imitativă, au adoptat totemul lupului,
ceea ce a făcut posibilă trecerea la patriarhat. În patriar-
hat a putut apărea credința unora că Sânzienele sunt
niște fete robite de zmei, ținute în palate fermecate,
dintr-o apă mare, într-o pădure unde nu a călcat picior
de om. Această credință poate fi nucleul basmelor cu
Ileana-Cosânzeana răpită de un zmeu și cu Făt-Frumos
ce luptă cu zmeul pentru a o elibera. Structura acestor
basme se regăsește și în Iliada lui Homer, cu răpirea
frumoasei Elena de către troieni. Iliada are aceeași
schemă a acțiunii ca și basmele cu răpirea și eliberarea
Ileanei-Cosânzeana. Adevăratele motive ale războiului
troian puteau fi mai degrabă economice și politice, de
dominare a căilor maritime și comerciale, iar Homer a
invocat un motiv mitologic și schema din mult mai ve-
chile basme, ce desigur că circulau pe vremea lui și au
fost păstrate în cultura populară orală a românilor. 

O altă personificare a zilei solstițiului de vară este
Drăgaica. Ea este mai mare peste o ceată de bărbați,
numiți „circovi”. Aceștia sunt păzitorii și îngrijitorii de
hrană ai fiarelor sălbatice. Până și ființele fantastice
erau organizate tot matriarhal, amintind de rolul
bărbaților ca vânători, patronați de o divinitate feminină.
Drăgaica pare să fie zeița Diana. Ea este crăiasa florilor
și se ținea de către toți, pentru dragoste și plăcerea flo-
rilor. S-ar putea ca de la arhaicul cult al Drăgaicei să ne
fi rămas expresia „copii din flori”, la care filiația se
socotește numai după mamă, ca în matriarhat. 

Îndeobște, se face o confuzie între Sânziene și Dră-
gaică. Sânzienele din Transilvania nu sunt tot una cu
Drăgaica din Muntenia și Moldova. Deși atât Sînzienele
cât și Drăgaica derivă din cultul Dianei, ele nu sunt si-
nonime. Drăgaica este totodată o reminiscență a săr-
bătorilor legate de cultul chtonian al lui Dionysos
Zagreus, de ale cărui intrări triumfale mai amintește „so-
sirea Drăganilor” și dansul lor lubric. Pe când Sânzie-
nele au un caracter uranic, solar, apolinic. Dionysos și

Apollo simbolizau două principii vitale: viața ce
mustește din pământ și viața ce ne vine de la soare.
Credințele populare din România păstrează amintirea
acestor doi zei, preluați de greci de la vecinii lor, traco-
geto-daci. Dionysos era numit și Tragos, adică venea
din Tracia. Din misterele dionisiace provin tragediile an-
tice, iar cuvântul tragedie e derivat din Tragos, trac. Încă
nu se poate ști dacă ar putea fi o legătură între Diony-
sos Zagreus și toponimele Zagra, un sat-comună din
județul Bistrița-Năsăud, Zagra un afluent al Volgăi sau
munții Zagros în Iran. Apollo venea în Grecia antică de
la nord de Dunăre, pe deasupra norilor, într-un car tras
de patru cai albi sau roșii, la fel ca Sf. Ilie din icoanele
pe sticlă făcute de țărani. Faptul că Sânzienele sunt le-
gate de zona intracarpatică, iar Drăgaica de zona ex-
tracarpatică, ar putea duce la presupunerea că cele
două zone au avut o predilecție pentru una sau alta din
cele două componente ale echilibrului dintre apolinic și
dionisiac, de care vorbea Nietzsche.4

Mai presus decât Sânzienele este Ileana-Cosân-
zeana, cea mai frumoasă dintre zâne „cu ochii de soare,
cu trupul din mare și cu haine de flori.” Această des-
criere ne poate duce cu gândul la pictura lui Botticelli
Nașterea lui Venus, născută din mare ca femeie adultă
și pe care un personaj feminin pune o haină cu flori.
Ileana-Cosânzeana era stăpâna vacilor frumoase și lăp-
toase. Cultul ei poate să fi apărut când oamenii au do-
mesticit primele vite. În alte legende, ea este fecioara
războinică, cârmuitoare în țara femeiască și are străji
numai femei. Ea biruie în toate războaiele, iar cei învinși
sunt mâncați într-o poiană, unde li se aruncau oasele.
Nu se poate ști cât adevăr sau câtă dezinformație pen-
tru descurajarea vrăjmașilor poate fi în aceste legende,
care ajunseseră la urechile lui Herodot și ale lui Stra-
bon, despre amazoane și despre antropofagia lor. Mai
important este că folclorul românesc păstrează aminti-
rea unor legende sau realități istorice multimilenare.
Aceasta infirmă teoria, după care folclorul nu ar fi capa-
bil să rețină amintiri istorice mai vechi de un secol sau
două și subestimează cultura orală sau aptitudinile in-
telectuale ale țăranilor noștri.

Ileana-Cosânzeana are mai multe nume, care mai
de care mai frumoase, așa cum și divinitățile altor po-
poare antice aveau mai multe nume, pentru diferite
trepte de inițiere în tainele sau misterele divine. Unul
din aceste nume ale ei, cu o sonoritate aparte, și căruia
poate că nu i s-a dat suficientă atenție, este supranu-
mele Abrunca. Acest cuvânt ar putea fi pus în legătură
cu Abro- care în limba dacilor însemna „puternic, vehe-
ment”. 

Bătrânii de la sfârșitul secolului al XIX-lea își mai
aminteau cum pe la începutul veacului lor „unele fete
se îmbrăcau bărbătește”. Porneau „din două sate ve-
cine, se înarmau cu coase și se luptau la răspântii, până
ce una din cete biruia pe cealaltă”. „Se formau două ta-
bere, se tăiau cu cuțitele, se băteau groaznic.” „Dacă
se întâlneau se omorau.” În unele sate, două fete și doi
voinici, cu câte o coasă în mâini, jucau cruciș, apă-
rându-se unul contra altuia. În alte sate, se alegeau cele
mai frumoase fete, bine primenite, se îmbrăcau cu ce
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aveau mai frumos, își acopereau fața cu marame albe,
peste îmbrăcămintea albă puneau mintean, brâu roșu
și peste el cordoane de fir. Purtau în mână o batistă cu-
sută cu fir și erau împodobite cu flori. Dis-de-dimineață
porneau însoțite de un fluierar. Jucau pe la casele oa-
menilor. Li se dădea numai miere. Albinele sunt un
model totemic pentru o societate matriarhală, ca a ama-
zoanelor. În Povestea lui Harap Alb, ca și în alte basme,
albina este cea care ajută la identificarea fetei de împă-
rat cu însușiri de amazoană. 

Într-un basm, Ileana-Cosânzeana este sora Soare-
lui, fecioara preafrumoasă, făcută din rouă de 12 zâne,
al cărei loc este pe cer, într-un palat unde o găsește
Porcarul, după îndemnurile Sfintei Dumineci. În astro-
nomia populară, Porcarul este steaua Aldebaran, alfa
din constelația Taurului, ce culminează cu puțin deasu-
pra orizontului în toiul iernii, când germinează grâul în
pământ. Ileana-Cosânzeana poate fi steaua Spica, alfa
din constelația Fecioarei (Virgo). Cele 12 zâne pot fi ce-
lelalte stele vizibile cu ochiul liber în această constelație.
Palatul ceresc poate fi cercul eclipticii solare, ce se îm-
parte în așa zisele „căsuțe” sau constelații zodiacale.
Se mai spune că Ileana-Cosânzeana li se arată celor
ce o venerează, doar o singură dată pe an, în noaptea
de Sânziene. Sărbătoarea Sânzienelor și cultul zeiței
fecioare Ileana-Cosânzeana amintesc de vremea când
Soarele la solstițiul de vară se afla în dreptul stelei
Spica, din constelația Fecioarei, uneori reprezentată ar-
tistic cu un spic de grâu în mână. 

Strămoșii noștri își reglau ritmul muncilor agrare și
pastorale după anotimpuri, după ciclul naturii, ceea ce
corespunde cu așa zisul an tropic sau an solar, care
este la baza calendarului de la Sarmisegetuza. Anul si-
deral este intervalul de timp în care Soarele în drumul
său aparent pe sfera cerească efectuează o rotație
completă față de o aceeași stea, în ≈ 25600 de ani tro-
pici. Astfel, Soarele în mersul său aparent pe cer „ră-
mâne în urmă” cu 20 de minute și 23 de secunde față
de acea stea, adică cu un arc de cerc de 0°0’50”,40 în
fiecare an, sau la fiecare 72 de ani cam cu un grad,
adică aproximativ cu o zi. Din această cauză, steaua
Spica nu mai culminează în vremea noastră la 24 iunie,
la trei zile după solstițiul astronomic, ca în vremurile
străvechi, ci la 26 septembrie. Punctul de solstițiu al
Soarelui a rămas în urmă pe ecliptică 94 de zile. Multi-
plicând 94 cu 72 obținem anul 6768. Steaua Spica a
culminat la 24 iunie cu ≈ 6768 ani în urmă, adică în anul
≈ 4749 î.Hr. Acest calcul are un marginal de aproximativ
un grad pe ecliptică și deci de vreo 72 de ani. Este po-
sibil ca prin vremea aceea, cam pe la 4800 î.Hr., să fi
trăit generația care a stabilit sărbătoarea solstițiului de
vară legată de steaua Spica, a creat obiceiurile în legă-
tură cu Sânzienele și mitologia despre zeița Ileana-Co-
sânzeana, păstrată în basmele noastre. 

Este posibil ca observațiile asupra mersului Soare-
lui, echinocțiilor și solstițiilor să fi fost cu mult mai vechi,
dar abia atunci s-a putut generaliza și încetățeni ca o
tradiție sfântă sărbătoarea secerișului. Gânditorul și
Gânditoarea de la Hamangia privesc spre cer. Ei au
putut să facă observații astronomice, ca mulți alții de pe

vremea lor, și să contribuie la crearea obiceiurilor de
Sânziene, a sărbătorii secerișului și a mitologiei din bas-
mele pe care strămoșii ni le-au lăsat moștenire. Culti-
varea grâului poate fi cu mult mai veche decât anul
calculat după precesia punctului echinoxial pe ecliptică.
Profesoara universitară americană de origine lituaniană
Marija Gimbutas5 susține că oamenii din cultura Ha-
mangia practicau o agricultură avansată, de mai multe
feluri, cultivau grâu și alte grâne, aveau oi, capre, vite,
porci. Măsurătorile cu C14 datează Gânditorul și Gân-
ditoarea de la Hamangia în anul 5880 ± 70 î.Hr. Arheo-
logii români aplică metoda comparativă și consideră că
mai sigur ar fi prin anii 4800 î.Hr.6 Aceasta coincide cu
datarea după precesia punctului solstițiului pe ecliptică. 

Sânzienele și Drăgaica sunt datini temeinic înrădă-
cinate la români, moștenitori ai unui tezaur de civilizație
materială și spirituală păstrat cu sfințenie din vremuri
arhaice. Românii sunt continuatorii genetici și etnici ai
celor care încă din epoca de piatră trăiau în spațiul Car-
pato-Dunărean, șlefuiau silexuri, vânau cu arcul și să-
geata, domesticeau animalele, cultivau pământul,
admirau florile, stelele și idealizau femeia. Totodată au
creat o mitologie în care sunt criterii morale universal
valabile, întruchipate în personaje literare, plasate pe
bolta cerului printre stele, ca modele de urmat sau ca
un reper valoric. Cunoșteau mersul soarelui și al stele-
lor, creau un impresionant folclor literar și dialoghează
astfel peste milenii cu noi, așa cum vor mai dialoga și
cu urmașii urmașilor noștri.

1. Muşlea, Ion & Bârlea, Ovidiu, Tipologia folclorului. Din
răspunsurile la chestionarele lui B.P. Hasdeu, Editura Minerva,
Bucureşti, 1970 (Hasdeu a făcut ancheta de folclor în
1884-85).

2. Fochi, Adrian, Datini şi eresuri populare de la sfârşitul
secolului al XIX-lea: Răspunsurile la chestionarele lui Nicolae
Densușianu, Editura Minerva, Bucureşti, 1976 (Nicolae
Densușianu a făcut ancheta în anii 1893-96).

3. Eminescu, Mihai, Glossă.
4. Nașterea tragediei (Die Geburt der Tragödie aus dem

Geiste der Musik, 1873). 
5. Gimbutas, Marija, The Gods and Goddesses of Old Eu-

rope, 7000-3500 B.C. Myths, Legends, Cult Images, Berke-
ley-Thames and University of California Press, London and
Hudson, 1974, p. 30.

6. Idem, p. 245
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Un uzurpator de clişee este Matei Vişniec cam în tot
ceea ce scrie. Tânăr poet, printre fondatorii Cenaclului
de luni, o grupare rebelă care a marcat în mod esenţial
literatura română, existenţa scriitoricească a începutu-
rilor i se defineşte şi prin unul dintre personajele sale,
cum nu se poate mai bine: „Aveam deja un nume în me-
diul literar studenţesc, se ştia că făceam parte, şi eu,
dintr-un grup de poeţi rebeli, decişi să nu accepte nicio
presiune ideologică... Nici eu şi nici ceilalţi membri ai
generaţiei mele nu acceptam ideea compromisului lite-
rar: poemele noastre erau proaspete, incandescente,
curajoase, libere... (M.V., Negustorul de începuturi de
roman, ediţia a doua, Editura Polirom, 2014, p. 199)
Spiritul acesta nu l-a părăsit nicicând pe autor, chiar
dacă, după stabilirea sa în Franţa (1987), avea să se
facă mai cunoscut prin dramaturgie, apoi şi prin roma-
nele pe care le-a scris. Nicolae Manolescu, în Istoria...
sa, vedea în el un poet de factură soresciană, iar Ion
Negoiţescu afirma că poeziile lui Vişniec „resping reali-
tatea care-l înconjoară” (I.N., Scriitori contemporani,
Editura Paralela 45, 2000), în timp ce Ion Bogdan Lef-
ter, la rândul său, observă că „în cărţile din prima parte
a anilor ‘80, Vişniec a «patentat» o reţetă personală,
transferând în spaţiul discursului poetic mecanismele
teatrului absurdului: narativitate austeră, decor simplifi-
cat, redus la câteva linii, personaje parcă pierdute în
spaţiu conceptualizări sentenţioase, atmosferă în ge-
nere parabolică” (Observator cultural, nr. 56, 2001). De-
molarea formelor consacrate în literatură, ludismul pus
în slujba unei comunicări de profunzime, un aer de nouă
profeţie aveau să fie constante ale scrisului lui Matei
Vişniec, până azi, din punctul său de vedere neexistând
bariere între genurile literare, esenţa creaţiei fiind în altă
parte decât în spectacolul formelor. (Este util să ne
amintim că scriitorul era autorul unor piese de teatru
încă înainte de emigrarea sa, dar în România nu i-au
fost publicate la vremea aceea.) De aici, şi o totală li-
bertate asumată a structurilor.

Iată de ce nu surprinde faptul că frecventează în
mod constant romanul, fără a renunţa la teatrul care l-a
făcut cunoscut în literatura europeană şi i-a adus noto-
rietate. Cu toate că au fost voci critice care nu ar fi pariat
pe proza lui Matei Vişniec, este greu, aproape imposibil,
să formulezi o opinie despre opera sa fără a lua în
seamă şi romanele, o componentă importantă a între-
gului. Mai cu seamă că Negustorul de începuturi de
roman, subintitulat roman caleidoscopic (Cartea Româ-
nească, 2013, Polirom, 2014, ultima fiind ediţia pe care
o vom avea în vedere în acest comentariu), esenţiali-
zând lucrurile, poate fi considerat cu siguranţă un crez
artistic. Problematica, în nucleul său, este aceea a ros-
tului pe care îl are (sau îl mai are) literatura într-o lume
în care fiinţa riscă să îşi piardă identitatea.

Cu toate că, la un moment dat, în roman se dezvoltă
o teorie a dezordinii, a uneia „perfecte”, precum şi a
„omului vraişte”, căruia i se schiţează chiar un portret,
cu toate că viziunea „caleidoscopică” din roman, cu
aglomerări şi abandonări de planuri narative, cu adop-
tarea unor direcţii noi şi surprinzătoare, ar invita mai de-
grabă să acceptăm un volum-vraişte, în coordonatele
sale estetice, cititorul îşi va da seama, chiar dacă nu de
la început, că lucrurile nu stau astfel, că dincolo de ati-
tudinea afişată de demolator de convenţii, autorul este
fără îndoială un constructor care propune structuri şi că
o face cu multă îndrăzneală. Avea să o declare chiar el
într-un interviu din Dilema veche (nr. 515, 24-30 decem-
brie 2013), luat imediat după apariţia primei ediţii: „Pen-
tru mine, romanul este în primul rând construcţie.
Şi-atunci, încerc să provoc prin construcţie, să propun
construcţii interesante, construcţii-labirint, cu false intrări
şi false ieşiri, cu fire care se leagă din nou, la un mo-
ment dat, încerc să surprind cititorul, să nu-l las să-mi
spună: «Din acest moment, romanul e previzibil, ştiu în
ce direcţie vă deplasaţi.» Ei bine, vreau să-l fac pe cititor
să nu ştie niciodată în ce direcţie merge romanul. Deşi,
per ansamblu, el îşi va da seama că e acolo un mesaj.

Andrei Moldovan

CÂND OAMENII MOR 
CU FERESTRELE DESCHISE
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O carte este şi un exerciţiu ludic, câteodată.” Dialogul
ascuns al autorului cu cititorul, jocul propus de roman-
cier, este şi el de urmărit, ca o competiţie în care niciu-
nul dintre competitori nu pierde.

Negustorul de începuturi de roman, adevărat, pro-
pune mai multe planuri narative sau mai puţin narative.
Romanul debutează cu o scenă dintr-o grădină pari-
ziană, după „ceremonia de decernare a unor premii mi-
nore”, unde un personaj destul de ciudat, aşa cum de
altfel se păstrează de-a lungul întregului roman, îi vor-
beşte domnului M, identificat cu naratorul (deşi relatări
la persoana I vor avea şi alte personaje), despre impor-
tanţa hotărâtoare a începuturilor de roman („Un bun în-
ceput de roman, ori este un declic metafizic, ori nu este
nimic.”). De aici se dezvoltă mai multe planuri narative
sau, mai degrabă, orientări de secvenţe, cum ar fi şi
cele care urmăresc existenţa domnului M, scriitor, la
Paris, în apartamentul său, printre vecini, încercând za-
darnic să îşi apere intimitatea, pentru că, dincolo de
masa de scris şi mica grădină de legume, autorul pare
să se dezintegreze. Cu desele întoarceri în timp, cu
acelaşi personaj narator, fără o succesiune neapărat
cronologică a secvenţelor, intră în atmosfera de familie
şi de şcoală, cu o copilărie în care convenţiile impuse
de presiunile sociale şi cutume frizează absurdul. Viaţa
de student şi de tânăr poet la Bucureşti, departe de oră-
şelul natal, pe lângă exageratele manifestări de timidi-
tate, într-o realitate care uneori îşi împinge hotarele spre
misterios (a se vedea Cafeneaua Timizilor), un interes
cu totul aparte îl prezintă amintirile despre restaurantul
Uniunii Scriitorilor, cu observaţiile tânărului poet, uimit
el însuşi de locul sacru în care se afla, printre scriitori
care uneori au asediat paginile manualelor şcolare:
Eugen Jebeleanu, Nichita Stănescu, Tudor George, Vir-
gil Mazilescu ş.a. Nu doar observaţiile, ci şi comentariile
naratorului sunt de tot interesul. Din păcate, istoricii li-
terari nu le vor putea folosi, de vreme ce ele sunt într-un
text de ficţiune.

Tot din grădina pariziană porneşte şi o altă direcţie
a narativului, susţinută de acel personaj bizar, Guy
Co urtois, care este ceea ce autorul numeşte negustorul
de începuturi de roman, în jurul căruia se grupează şi
alte personaje, precum Bernard, de la librăria Verdeau,
dar şi altele, uneori episodice, dar nu lipsite de impor-
tanţă cum ar fi domnul care intră în librărie ca să asculte
cărţile (îl urmează apoi şi alţii). Ele sunt de fapt alte di-
mensiuni ale naratorului, deşi se conturează ca perso-
naje de sine stătătoare. Fabulosul din existenţa lor,
locuirea uneori atemporală le fac să se situeze adesea
în vecinătatea absurdului. Domnul M intră în atenţia lor
pentru că l-au ales să fie ultimul autor căruia îi vor şopti
fraza tainică de început de roman şi cel căruia îi vor
transfera până la urmă „Tezaurul”, Agenţia Literară
Co urtois simţindu-se îmbătrânită printr-o evoluţie neaş-
teptată şi galopantă a lumii în care valoarea individuală
se neantizează. În acest plan narativ se dezvoltă ade-
vărate eseuri, mai cu seamă prin vocea lui Guy Cour-
tois, despre operele unor importanţi scriitori, pornind de
la frazele de început ale romanelor lor, considerate ho-
tărâtoare (G. Courtois îşi asumă paternitatea lor), cum
ar fi: Albert Camus, Kafka, Melville, H.G. Wells, Cervan-
tes, Thomas Mann, Ernesto Sabato, Fr. Céline... Recu-

noaştem în aceste nume pe mulţi dintre scriitorii prefe-
raţi ai lui Matei Vişniec. Domină în secvenţele amintite
scrisorile trimise de Guy Courtois lui M, dar şi cele ale
librarului Bernard lui G.C., cel care pare să fie superiorul
său, dar şi scrisorile expediate de la librăria Verdeau
naratorului.

Se desprinde din această corespondenţă (naratorul
regretă dispariţia comunicării prin epistole, sub presiu-
nea unei tehnologii devoratoare) pasiunea lui Guy Co ur-
tois (am spune a lui Matei Vişniec) pentru cafenele, mai
ales pentru cele care au devenit celebre prin frecventa-
rea lor de marii creatori, localuri care mai păstrează încă
aerul de altădată şi în care pare că oricând pot să
apară, fără a surprinde pe nimeni, cei care au fost când-
va obişnuiţii lor. Acolo, în primul rând, li s-a şoptit auto-
rilor fraza de început a cunoscutelor lor romane, cum
susţine întemeietorul Agenţiei Literare Courtois. Sunt
pagini care, cu siguranţă, oricând s-ar putea susţine sin-
gure. Să mai amintim şi consideraţiile asupra literaturii
americane, tot cu valoare de eseu, fenomen văzut prin
comparaţie cu literatura europeană, într-o epistolă a li-
brarului Bernard către narator. Sunt, până la urmă, opi-
niile lui Matei Vişniec despre literatură, despre rolul şi
destinul acesteia.

În sfârşit, romanul urmăreşte şi creaţia literară a lui
M, prin fragmente semnificative din ceea ce scrie, pagini
continuate, dar şi pagini abandonate. Scrierile sale sunt
stranii, nu de puţine ori cu viziuni suprarealiste, dar
mereu însoţite, chiar dacă destul de camuflat, de voce
profetică. Personajul său este un anumit domn X, func-
ţionar, care se trezeşte într-o zi că e singur în clădire,
singur în oraş, singur în lume. Se pare că timpul s-a
oprit la ora 6,37, când toţi oamenii au dispărut, de fapt
a dispărut tot ceea ce ar putea fi numit fiinţă vie. Sur-
prinderea lui X creşte treptat spre drumul de acasă spre
birou, într-un oraş în care toate lucrurile au rămas aşa
cum au fost surprinse la ora dispariţiei oamenilor. Reac-
ţiile personajului, automatismele lui generează  stări di-
ferite, de la surprindere, nedumerire, teamă, la încercări
de restabilire a normalităţii într-un univers locuit de un
singur om, la neputinţa de a-şi controla gândurile în faţa
unei realităţi marcate tot mai mult de absurd. Reală pri-
mejdie pentru literatură este, cum apare în roman, go-
lirea fiinţei de gânduri, de vise, pe seama tehnologiei,
şi transformarea lor în cuvinte. Preluarea de către apa-
rat a tot ce are omul mai intim se face prin programul
de scris Patch. Senzorii Patch, lipiţi de corp, captează
totul, gândurile, orice tip de senzaţie, inclusiv visele şi
le transformă în scriere. Mai mult, există senzori şi pen-
tru animale. Să recunoaştem, o asemenea viziune pare
din ce în ce mai puţin fantastică. Ea aduce mai degrabă
a profeţie vizând un viitor nu foarte îndepărtat. Dialogul
lui X cu vocea pe care o mai aude din când în când din
adâncul fiinţei sale aduce cu o urmă de solilocviu.

Domnişoara Ri şi planul narativ care se dezvoltă prin
aceasta este unul poematic în bună măsură, nu doar
pentru că autorul/naratorul îi dedică poeme de iubire
care sunt adevărate răsfrângeri ce segmentează cele-
lalte planuri, ci pentru că, deşi avertizat de fiinţa adorată
(„Poveştile de dragoste se termină prost.”), M constru-
ieşte mai degrabă, în poeme, o icoană a iubirii, departe
de fiinţa care, în lume, scoasă din poezie, este mai de-
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grabă altceva. Domnişoara Ri oferă surprize, atât prin
rolul pe care îl joacă în existenţa eroului-narator, cât şi
prin relaţionările ei dincolo de povestea cuplului. Ea
este o forţă posesivă care îi locuieşte lui M până şi vi-
sele, dar care nu se sfieşte să îl numească „imbecilul
meu”, căruia îi ia totul, cu un firesc dezarmant, publi-
când ca autor cartea care ar fi trebuit să fie a „imbecilu-
lui”, ea reprezentând tot ceea ce fiinţa naratorului
credea că poate să protejeze în adâncul său. Semnele
prevestitoare ale unei astfel de atitudini există în roman.
Să ne amintim că Bernard, scriindu-i lui Guy Courtois,
cu referire la Domnişoara Ri, scapă cuvintele „scorpie,
cum o ştim”.

Creaţia literară a lui M este atent urmărită şi comen-
tată, pe măsura scrierii ei, tot prin scrisori, de către Ber-
nard, mai ales că tânărul scriitor este omul vizat să i se
transfere „Tezaurul” Agenţiei Literare Courtois şi să fie
ultimul căruia i se comunică fraza de început de roman,
moment mult aşteptat în volum. Dacă judecăm lucrurile
cu oarecare detaşare faţă de „poveste”, observăm un
ascuţit spirit de autoanaliză din partea lui Matei Vişniec.

Nu putem epuiza această înşiruire a planurilor nara-
tivului, greu de delimitat de altfel, deşi nu imposibil, fără
să amintim un motiv prezent în mod constant şi care
tinde să se transforme în simbol: cel al fratelui mai
mare, Victor. El este considerat omul model în familie
şi societate, bun la toate, urmărit mereu de succes,
exemplu de urmat pentru toţi, fără alegere. Fireşte,
până la urmă, Victor nu poate să se stabilească decât
în America, ţara tuturor posibilităţilor, promotor al teh-
nologiilor de vârf, paradis al standardelor de viaţă ridi-
cate. În comparaţie cu fratele său mai mare, M pare să
fie un antimodel, o rătăcire, mai ales că aşteptările celor
din jur merg spre o cale pe care ar trebui să urmeze as-
censiunea lui Victor. Şi totuşi, fratele mai mare, până la
urmă, nu scapă de contaminarea cu „maladiile” multor
personaje din roman, de vreme ce ajunge să viseze fap-
tele reale ale altora. Visele sunt, să precizăm, o temă
favorită în Negustorul de începuturi de roman. Ele par
să fie dirijate de cel pe care autorul îl numeşte „Torţio-
narul”, să se amestece cu realitatea, să aparţină şi să
nu aparţină în acelaşi timp omului, dar să îşi pună până
la urmă amprenta pe destinul său. O dizertaţie despre
vise se poate oricând extrage din paginile volumului.

În ciuda numeroaselor divagaţii, nucleul romanului
nu se modifică. Problematica principală rămâne raportul
omului cu literatura într-o lume a crizelor majore, chiar
dacă ele sunt generate de progres sau poate cu atât
mai mult. O răzvrătire şi o reaşezare a lucrurilor şi cu-
vintelor într-o nouă nelinişte este miza cărţii, într-o nouă
realitate, profund tulburată: „Ceva extraordinar este pe
cale să se întâmple şi umanitatea nu ştie nimic. Pentru
prima dată în istoria omului o maşină primeşte semnale
coerente din partea cuiva aflat în spaţiul numit în mod
convenţional moarte, şi nimeni nu ştie nimic. Pentru
prima dată în istoria literaturii un roman este dictat de
un autor mort, şi nimeni nu ştie nimic. Ceea ce ar fi tre-
buit să devină un gigantic cutremur metafizic riscă să
rămână neobservat. Şi asta din cauza unor nenorocite
de păsări care au început să ciugulească din tastatura
mea.” (M.V., Op. cit., p. 380) Toate le spune/scrie EASY,
maşina, pe baza senzorilor de la care primeşte sem-

nale, aflată în dialog cu Guţă, mort la acea vreme şi
rămas în contact cu aparatul, în timp ce păsările au in-
trat pe geamul rămas deschis, ciugulind din el şi din tas-
tatură („Nu pot să înţeleg de ce voi, oamenii, muriţi cu
ferestrele deschise.”). Ghiţă este personaj într-o scriere
a lui M, dar şi vecin al acestuia. De fapt, la Matei Viş-
niec, personajele, ca şi locurile trec dintr-un plan în altul
cu multă lejeritate: când sunt eroi ai compoziţiilor sale
literare, când sunt vecini sau cunoştinţe mai mult sau
mai puţin apropiate. Astfel de identităţi dezvăluite sau
multiplicate sunt de natură să redimensioneze înţelesu-
rile textului.

În fine, realizăm că problema începuturilor de roman,
cu care debutează volumul, destul de abrupt („Prima
frază a unui roman trebuie să conţină ceva din energia
unui strigăt inconştient care provoacă o avalanşă...”)
este fără îndoială cea a romancierului, prin vocea per-
sonajului său. E suficient să vedem începuturile de ca-
pitole chiar, ca să observăm acel „declic metafizic”, mult
amintit în roman.

Dincolo de libertăţile pe care şi le asumă romancie-
rul, de ludismul care îl ţine pe cititor într-o permanentă
nelinişte sau poate tocmai prin acestea, Matei Vişniec
manifestă o atitudine implicată în faţa creaţiei literare şi
pledează pentru necesitatea ei în viaţa oamenilor, aşa
cum mărturiseşte şi în interviul deja pomenit aici: „Or,
eu cred în continuare că omul şi complexitatea fiinţei
umane, contradicţiile fiinţei umane pot fi mai bine cap-
tate printr-un poem, printr-o piesă de teatru, printr-un
roman, pentru că literatura poate merge mai adânc în
contradicţiile fiinţei umane şi scormoni acolo. Şi, prin
metaforă, uneori, provoacă reflecţie. Cam asta e misiu-
nea literaturii pentru mine, deşi acest roman nu e nici
trist, nici greu, nici complicat, sunt aici elemente de
eseu, dar în acelaşi timp, sunt şi poveşti.”

Romanul surprinde neliniştea metafizică ce cuprinde
deopotrivă oamenii, făpturi creatoare în accepţiuni mul-
tiple, cu valori dincoace şi dincolo de timp. Fraza de în-
ceput, mult aşteptată, ce i se comunică pe o bucată de
hârtie lui M, devenită acum frază de încheiere a roma-
nului, este: „Moartea n-ar trebui să lase ferestrele des-
chise după trecerea ei.” O privire în universul fiinţei,
uzurpatoare şi ea.

Matei Vişniec
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Începând cu ultimii ani ai secolului al XX-lea am avut
o relație destul de apropiată cu omul de știință și scrii-
torul Sorin Comoroșan, care venea uneori în Suceava
la niște rude ori prieteni, de câteva ori lansându-și noile
apariții editoriale, iar în anul 2004 l-am vizitat în locuința
sa din București. În februarie 1998 a fost invitatul meu
la o seară culturală organizată de „Monitorul de Su-
ceava”, unde am căutat să aduc nume importante ale
culturii române, precum Maia Morgenstern sau Stelian
Tănase. Un bărbat frumos și elegant, de o mare vioi-
ciune fizică și intelectuală, care îmi amintea cumva de
agilitatea și de febrilitatea spirituală a unui alt mare om
de cultură pe care îl cunoscusem cu câțiva ani înainte,
regizorul Liviu Ciulei. 

Născut la Teregova (Banat), în 17 iulie 1927, profe-
sorul Sorin Comoroșan este o personalitate fascinantă

de tip renascentist, fiind unul dintre cei mai cunoscuți
savanți români pe plan internațional și în același timp
un incitant scriitor și filozof. Descoperirea „Efectului
Comoroșan”, în urmă cu peste 45 de ani, l-a propulsat
în cele mai înalte sfere științifice din Europa, America
de Nord și America de Sud. Având două licențe, cea de
medic și de fizician, el a fost invitat pe rând la Universi-
tatea din Philadelphia, la Centrul de Biologie Teoretică
din Buffalo, la Universitatea din Memphis, la Berkeley,
Buenos Aires, Buenos Aires și la câteva universități din
Chile. După 1990, profesorul Comoroșan s-a afirmat și
ca scriitor, publicând cărțile „Exerciții de naivitate”
(1992, debut), „România – societate cu răspundere li-
mitată”, „Treisprezece metamorfe”, „Oglinzile sparte”,
„Nedespărțirea de Borges”, „Povestea unei ficțiuni” ș.a.

„Lumea literară românească 
mi se pare fascinantă”

– Ați afirmat că aveți o situație aparte în literatura ro-
mână. Vreți să faceți precizări în acest sens?

– Da, aș vrea să spun în primul rând că vin dintr-un
domeniu total diferit de cel al literaturii, ba chiar opus.
Dacă ne gândim bine, cei doi mari rivali ai literaturii sunt
știința și tehnologia. Știința are un limbaj precis și foarte
riguros, iar literatura un limbaj total diferit, fantezist. Pe
de o parte, există tehnologia care te îndreaptă în mod
inevitabil spre confort, iar pe de altă parte literatura,
care te îndreaptă spre ființa umană. Așadar, prima mea
situație mai specială este faptul că vin dintr-o zonă total
opusă literaturii. A doua situație particulară pe care o
am în literatura română este faptul că eu am citit foarte
multă literatură străină și aproape deloc literatura noas-
tră. Am făcut acest lucru probabil dintr-un snobism al
perioadei mele roz. Când am avut un oarecare succes

Sorin Comoroșan

„EU AM FĂCUT ȘTIINȚĂ 
CA UN ARTIST”

- Interviu de Constantin Severin -
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în știință a existat o „perioadă roz”, în care eram plin de
universitățile americane, la care începusem să fiu cu-
noscut. Totuși, cultura mea este rezonabilă. Provin
dintr-o familie de mic-burghezi care mi-a luat o bonă, o
franțuzoaică, în școala primară. Eu i-am citit pe Racine,
Corneille, Molière când eram copil. Am trecut prin lite-
ratura franceză clasică în tinerețe. După aceea, tatăl
meu, care era judecător, mi-a luat meditator la limba en-
gleză, în clasa a V-a de liceu. 

– Cum v-ați acomodat cu viața literară românească?
– M-am trezit acum, pe această filieră știință-filozo-

fie-literatură, intrat în această lume, în care în afară de
câteva nume clasice cum ar fi Nichita Stănescu, nu
cunoșteam nimic. De aceea, în ultimii doi ani am citit
„pe rupte” toate revistele literare din România și mi-am
dat seama că avem o lume literară fantastică, plină de
intrigă, de invidie și de clientelism. O lume incredibilă
pentru un om care venea din știință, unde totul e bine
așezat, unde e suficient să spui Comoroșan, iar dacă
faci apel la Internet, afli toate informațiile și nu mai poți
să spui că e prost sau bun sau scrie prost. El a făcut
ceea ce a făcut. Această lume literară, plină de de su-
biectivisme și care, în fond, privită așa cum fac eu, atât
din afară cât și dinăuntru, mi se pare o lume fascinantă. 

„Nu am făcut ştiinţă după reţeta clasică”

– Revenind la cercetările științifice și la universitățile
americane la care ați predat, ce v-a pasionat mai mult
în domeniul științelor exacte?

– În științele exacte am avut ca primă specializare
medicina, după care am făcut a doua facultate, studiind
fizica. M-am îndreptat către fizica teoretică. Literatura
este o artă, acesta e un loc comun. Artiștii nu se fac, ei
sunt pur și simplu. Ei bine, omul de știință se face și eu
am o rețetă în acest sens. Știu ce trebuie să faci, cum
să faci și dacă ești muncitor, inteligent și te ții de treabă,
îți iese. În artă nu e valabil acest lucru. În artă ești sau
nu ești. Eu sper că am avut germenul artistic în mine,
fiindcă am făcut știință ca un artist. Nu am făcut știință
după rețeta clasică, ci complet anapoda și de aceea am
și reușit. Cele câteva lucruri realmente importante care
mi-au ieșit în știință s-au datorat atitudinii mele artistice
față de aceasta. După aceea, pe mine m-a frământat
tot timpul lucrul acesta. În mod normal, un om de știință
nu este frământat, pentru că nu are timp de frământare,
ci trebuie să citească, să facă experiențe și să-și orga-
nizeze rezultatele. Așa cum pe artiști îi face Dumnezeu,
eu sper că măcar o bucățică din mine a fost făcută de
Dumnezeu, în sensul de a avea niște înclinații artistice
și atunci trecerea mea de la fizica teoretică la filozofie
și literatură mi se pare absolut naturală. 

– Există și modele în acest sens, mă gândesc la Ion
Barbu și la Basarab Nicolescu. Ce modele ați avut dum-
neavoastră?

– Pe Ernesto Sabato, pe care l-am cunoscut la Bue-
nos Aires și pe care-l urmez aproape pas cu pas. El a
fost fizician, trecând după aceea la filozofie și a scris
apoi marile lui romane, pe care eu, deocamdată, nu

le-am scris. L-am cunoscut personal și pe Borges, des-
pre care am scris un eseu în cartea „Exerciții de naivi-
tate”. Am acasă și o fotografie în care Borges mă ține
de mână și care are pentru mine o valoare uluitoare. O
păzesc cu mitraliera.

– Nu aveți senzația că în secolul următor modelele
acestea se vor înmulți?

– Așa cred și eu, mai ales că la ora actuală știința
face parte din cultură. Necesitatea acestei imixtiuni a
început pentru mine în California, unde se simte mai
acut nevoia acestor domenii de a se uni și de a-și găsi
nu numai marile puncte de divergență, ci și marile
puncte de superpoziție și interacție reciprocă. Eu am
emis o teorie asupra frumosului ca o proprietate a lumii
obiective și nu a celei subiective. Mi-am argumentat
această idee complet năstrușnică cu exemple de fru-
mos din știință. Nu sunt singurul cu aceste convingeri.
Am avut șansa de a participa la Miami la una din
conferințele susținute de marele fizician Dirac, cu oca-
zia împlinirii unei vârste rotunde și acesta a emis o idee
care i-a uluit pe toți oamenii de știință. El a afirmat că
ecuațiile fizicii matematice trebuie să fie frumoase ca să
fie adevărate. O asemenea afirmație, aparținând unuia
dintre cei mai mari și mai rigizi fizicieni ai lumii a născut
în mine niște reverberații care m-au îndreptat ulterior,
probabil, spre zona frumosului. Judecând de pe fosta
mea poziție de om de știință și de pe cea de acum, de
om cu încercări literare, eu cred că mergem spre ho-
lism. După părerea mea, în secolul următor holismul va
fi un ingredient important. De altfel, încercările interdis-
ciplinare sunt la modă acum. Această căutare a zonelor
de suprapunere dintre literatură și știință este un aspect
al interdisciplinarității și există în California un program
foarte interesant în care oameni de știință „deconspiră”
conceptele fundamentale ale științei, în cursuri la
facultățile umanistice și invers. Eu am un astfel de pro-
gram pe care încerc să-l promovez acum la București
și pe care l-am făcut în Chile și Argentina. 

– Care a fost descoperirea care v-a propulsat în elita
științei mondiale?

– Fără îndoială, aceasta a fost o observație ciudată,
numită în știință „Efectul Comoroșan”, care reprezintă
o interacțiune între lumina vizibilă și materie, lucru care
părea atunci practic imposibil. 

– Ceva foarte poetic ...
– Da, într-adevăr. Ulterior această descoperire s-a

confirmat și m-a lansat în lumea științifică, de la statutul
unui umil și necunoscut conferențiar universitar, aflat în
plin îngheț stalinist. Articolul meu, care s-a publicat în
„Nature”, m-a proiectat direct la Philadelphia, în SUA.
La început a existat o perioadă violentă de contestare
de 15 ani. Am fost atât de contestat în acea vreme,
încât un coleg de-al meu, un prieten de la Spitalul Fun-
deni, mare liberal și plin de umor l-a denumit „Defectul
Comoroșan”, ceea ce m-a amuzat în mod copios. După
ce a fost confirmat, el m-a proiectat în cele mai impor-
tante congrese din lume și am fost invitat în nenumărate
universități din America de Nord și America de Sud. Eu
sunt un om de trei lumi: omul Europei, fiind născut în



contemporanii noştri

33SAECULUM 7-8/2019PR
O

România, omul Americii de Nord (am și rezidență ame-
ricană), în care m-am făcut ca om de știință timp de
peste 20 de ani și sunt omul Americii de Sud, în care
am trecut în ultimii 10 ani și pe care o ador. Prin urmare,
eu sunt rezultatul culturii, trăirii și a experienței celor trei
lumi.

„În scrierile lui Patapievici poţi găsi o grămadă 
de anomalii şi nonsensuri”

– Un alt fizician român, H.R. Patapievici, a fost ex-
trem de mediatizat ca scriitor în ultimii ani, fiind probabil
mai cunoscut în România decât Emil Cioran.Care este
opinia dvs. în legătură cu acest caz?

– În primul rând aș vrea să fac o remarcă. De cele
mai multe ori există o relație invers proporțională între
valoare și mediatizare. În al doilea rând, este cunoscut
faptul că s-a creat un grup, așa-zis grupul de elită, for-
mat în general în jurul revistei „22”, care a generat prin
mass-media niște nume care au acaparat intelectualis-
mul românesc. Nu găsesc nimic rău în faptul că există
un grup de elită în jurul revistei „22” și apreciez elitele.
Nu vreau să discut „cazul Patapievici”, care nici n-ar tre-
bui de fapt să fie un caz, ci altceva, în legătură cu faptul
că în scrierile lui poți găsi o grămadă de anomalii și non-
sensuri. Mă voi referi la o carte care va face probabil în
România multe „valuri”, „Impostura intelectuală”, scrisă
de un fizician teoretician din New York, Sokal, pe care
întâmplător îl cunosc. El a făcut o experiență foarte in-
teresantă și pe care efectiv am dorit să o fac eu, dar
mi-am zis că nu merită și trebuie să mă ocup de lucruri
mai serioase. A luat din filozofii francezi contemporani
care bat câmpii utilizând aiurea un limbaj  împrumutat
din știință, începând cu Deleuze și Derrida (nume cele-
bre ale filozofiei franceze moderne deconstructiviste) ci-
tatele cele mai aiuritoare și le-a legat cu niște
considerații personale, la fel de anapoda. Sokal a dat
acestui melanj un titlu strălucitor de anapoda și l-a trimis
celei mai prestigioase reviste sociale din America, inti-
tulată „Social Texts”. Culmea este că materialul nu
numai că a fost publicat, dar i s-a dedicat și un număr
special. După ce a fost mediatizat, Sokal a declarat la
o conferință de presă că totul este o farsă. Din acest ex-
periment s-a născut cartea menționată, scrisă împreună
cu un fizician belgian, carte care a produs un scandal
imens în Franța, o țară antiamericană încă din perioada
lui Napoleon. Cu siguranță acest scandal va avea
reverberații și în România. Patapievici nu este singurul.
Textele lui se regăsesc în această carte, „Impostura in-
telectuală”, dar eu am citit foarte recent un interviu în
„Adevărul literar și artistic” cu un „filozof” român decon-
structivist, al cărui nume îmi scapă acum, și care are o
frază de genul acesta: „Socrate a născut prin parteno-
geneză un Golem totemic”. Să mai comentez?! Va veni
în mod sigur o reacție de revoltă împotriva utilizării ana-
poda a unor termeni. Acest fenomen l-am remarcat și
în textele unor literați, care și-au împânzit opera cu ter-
minologie științifică luată anapoda. Poetica rigorii este
o poetică grea,  în care lirica trebuie să scadă densita-

tea faptului științific. 
– Cum se scrie o carte, domnule Sorin Comoroșan?
– Nu prea știu cum se scrie o carte. Când am citit

pentru prima oară eseul lui Kundera, „Cum se scrie un
roman”, am crezut că o să aflu cum se scrie un roman
și ce-am aflat este cum scrie Kundera romane. Cartea
mea s-a născut de o manieră foarte ciudată. Ea a venit
ca o reacție iritată la ce-am observat în critica româ-
nească în care, după cum se poate observa cu ochiul
liber, prevalează discuțiile de tip politic sau există niște
răfuieli între diverse clanuri, grupuri literare. Eu am fost
foarte iritat de treaba asta și, la un moment dat, am zis:
„Ia să le arăt eu ăstora ce-i literatura și să fac un eseu
despre literatură”. Așadar, ideea cărții a venit la început
sub forma unui eseu. Cum eu intrasem destul de recent
în literatură, mi-am zis că treaba asta o să mă ajute și
pe mine să-mi clarific ideile despre literatură. Am schițat
câteva idei despre ce este și cum se vede literatura din
diverse unghiuri. Eram în America și mi s-a întâmplat
să am o lună de relativă libertate la New York. În Ame-
rica, eu sunt încă sclavul resturilor de carieră științifică,
pe care o practic pe de o parte din nostalgia frumosului
pe care l-am lăsat în urmă și pe de altă parte,
bineînțeles, din motive pragmatice, știința fiind pe de-
parte mult mai rentabilă decât literatura. În acea lună
de relativă libertate la New York m-am „îngropat” în bi-
blioteca din colțul lui 42 cu Fifth Avenue, pe care ulterior
am ficționat-o în carte. Am pornit să studiez magazinele
literare americane. Americanii au o multitudine de re-
viste literare, scoase la un foarte înalt nivel. Aproape fie-
care universitate mare are magazinul său literar, care
apare o dată pe lună. Apoi, am dat peste „aiurelile” ex-
trem de interesante ale lui Andrei Codrescu, care are o
revistă literară și într-o porțiune de corespondență cu
cititorii lansează tot felul de provocări, după care face
scorul, câți zic da și câți nu. Știu că într-un număr avea
un fel de grafică în care era redată o femeie goală și
grasă, care era regina Angliei, după care a primit
200.000 de scrisori cerând desființarea revistei. Ei bine,
eu m-am cufundat în aceste magazine literare timp de
o lună, răsfoind mii de pagini și făcându-mi zeci și zeci
de note, după care mi-am dat seama că de fapt am un
material mult prea vast pentru un eseu și m-am gândit
să scriu o carte de critică literară gen „scholar”. După
aceea mi-am dat seama că eram deja sătul și plictisit
de lucrurile „scolar”-ești serioase. Am scris atâtea lucrări
științifice serioase încât mi-am zis că e cazul să încerc
și altceva și atunci, uitându-mă la materialul acela vast
cu referire în special la zona postmodernă americană,
mi-a venit ideea să scriu o poveste. Vedeți cât de inte-
resant apare ideea unei cărți sau a unei povești. Mi se
pare că Garcia Márquez spunea că el pleacă întot-
deauna de la o imagine. Vede o imagine și brusc are
ideea unei povești. Aceasta mi s-a întâmplat mie cu
„Metamorfele”, majoritatea lor provenind dintr-o ima-
gine. Ideea unei cărți apare foarte ciudat în mecanis-
mele creației. Eu nu pot să spun că mă apuc să scriu
un roman, despre nu știu ce. Ideea aceasta mi-a apărut
după ce am cercetat o mulțime de materiale despre li-
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teratură, fapt care l-a făcut pe domnul Cioculescu, la
lansarea cărții de la București, să afirme că este o
erudiție literară surprinzătoare pentru cineva care vine
din afară. 

„Odată cu Borges a căzut total 
mitul scriitorului incult”

– Această perioadă de documentare de la New York
nu a venit cumva și dintr-o nevoie interioară de a con-
trabalansa lipsa unor dezbateri serioase de idei în cul-
tura română actuală?

– Eu m-am mai referit de câteva ori la condiția scrii-
torului din România, ceea ce mi-a atras anumite critici
din partea criticilor literari, dar pot s-o mai fac o dată. În
fond și la urma urmei cred că fiecare din noi avem drep-
tul să ne exprimăm subiectivismele, dacă nu altceva.
Cred că la ora actuală literatura, așa cum am mai spus,
nu se mai poate face doar cu talent. Talentul este insu-
ficient. Foarte multă lume acceptă ideea că scrisul este
un meșteșug și că de fapt el se poate învăța, ceea ce
eu cred că, în cazul meu, este perfect valabil. Când îți
exprimi „găsirile” în știință, le scrii. Ei bine, scrisul
științific este un meșteșug. Fiecare revistă îți dă exact
ce trebuie să faci, cum să te organizezi, ba chiar cea
mai reputată revistă, „Nature”, are niște rigori de tipul
de a nu folosi mai mult de două adjective pe pagină,
etc. E o tehnică. Eu am găsit, în ceea ce mă privește,
exact același lucru în literatură. Scrisul este o unealtă
care se poate construi sau se poate învăța. Îmi aduc
aminte că Irina Nicolau, soția unui vechi prieten, o cu-
noscută antropologă și folcloristă, căreia îi dădeam pri-
mele mele texte, se întorcea cu ele înroșite și îmi
spunea: „Pe pagina asta ai 20 de superlative”. Eu, ve-
nind din știință, unde nu puteam să pun niciun adjectiv,
m-am simțit extrem de liber și mi-am umplut pagina cu
ele. Încet-încet am învățat regulile scrisului. După ce am
prezentat ideea metamorfei la un congres de cultură din
America de Sud, prodecanul de la Litere, care era un
critic argentinian foarte modern și bun, m-a întrebat de
ce nu fac o poveste în care să pun în practică teoria
mea. Așa am scris prima mea poveste din „Metamorfe”,
cea cu bătrânul, pe care o consider și cea mai reușită.
Eu am încercat treptat să-mi fac fraza mea cu muzica-
litatea ei specifică, în așa fel încât atunci atunci când
citești câteva rânduri să spui: „Ăsta e Sorin
Comoroșan!” Acesta e pariul meu în ceea ce privește
scrisul. În afară de asta se scrie în primul rând cu trăirile
tale. Iarăși spun un loc comun, dar printre rânduri citești
autobiografia scriitorului. Indiferent de text, la un scriitor
mare, dacă știi să-l citești cu atenție, îl vezi falsificat în
personajele sale. Îi vezi frustrările, îi vezi trăirile, îi vezi
visele în personajele sale. Toate personajele din scrisul
meu mă reprezintă pe mine, în ceea ce eu am vrut și
nu am putut, în ceea ce am visat și n-am realizat, în
ceea ce am năzuit, în ceea ce am eșuat. Toate sunt fal-
sificate în personajele mele. Cred că, în primul rând, se
scrie cu ce ai trăit. Or, cele câteva decenii de comunism
au făcut ca scriitorii din România aproape să nu aibă

trăiri. Oamenii aceștia nu au circulat, nu au văzut, prac-
tic au fost într-un ghetou. Și, atunci, să se bazeze doar
pe experiența lor spirituală și metafizică!? Păi, Dumne-
zeule mare, noi n-am prea avut metafizică sub comu-
nism! Noi am avut frică, oroare, care sigur că pot fi și
astea aspecte ale metafizicii, dar scriitorii noștri nu le
văd. Mie mi se pare o sărăcire a literaturii faptul că scrii-
torii noștri nu prea au avut trăiri. Consider apoi că nu
s-a citit suficient. Sigur că e un lucru explicabil, deși s-a
tradus extraordinar de mult în trecut. La ora actuală,
aproape că nu se citește și observi cultura în scrisul
unui mare scriitor. Să nu mi se mai spună că se scrie
cu talent și cu trăiri la Pomârla. Metafizica de la Po-
mârla. Odată cu Borges a căzut total mitul scriitorului
incult, necultivat, care are un talent iruptiv și „mătură”
tot. Eu găsesc deci în scrisul românesc o sărăcie a trăi-
tului și o sărăcie a culturii, bineînțeles cu excepția scrii-
torilor de mare valoare. 

„Doar existenţa unor personalităţi literare, 
aşa-zişii monştri sacri, permite   instituirea 

unui premiu de mare prestigiu”

– Ce ne puteți spune despre conexiunile dintre
ficțiune și realitate, de altfel o temă foarte intens vehi-
culată în ultima carte?

– Da, în cartea mea într-adevăr se discută această
zonă a „no man’s land”-ului, unde ficțiunea trece în rea-
litate sau realitatea trece în ficțiune și am dat câteva
exemple în acest sens. Falsificarea realității în ficțiune,
în proză, face o carte mare. Eu nu sunt foarte bine do-
cumentat cu literatura română, am început destul de
târziu să-i citesc pe autorii români dar atât cât am citit
am întâlnit puține cărți mari în care într-adevăr ficțiunea
să reprezinte o oglindă a unui posibil real și invers. Aș
da două exemple care, după mine, sunt două mari ro-
mane ale literaturii române. Unul este „Lumea în două
zile” de George Bălăiță. Eu l-am întâlnit pe domnul
Bălăiță destul de recent. Am avut o întâlnire destul de
surprinzătoare pentru amândoi, dându-ne seama de cât
de mare este zona de suprapunere a culturii noastre și
a modului în care noi vedem literatura. „Lumea în două
zile” pe mine m-a uluit. Rar am citit atât de greu și de
încet un roman. Cred că citeam cinci cărți latino-ameri-
cane în perioada respectivă. M-a costat acest roman,
care este un roman post-post-post-modern scris în
1970. Uluitor! Un roman dens, cu un scris care sea-
mănă cu stilul lui Onetti din „La vita breva”, cu o anumită
ambiguitate care este marca literaturii de vârf. Al doilea
roman este „Stațiunea” lui Alexandru Ecovoiu, o carte
foarte apreciată de critică și totuși necunoscută, fiindcă
din cauza difuzării extrem de proaste cărțile acestea
mari nu ajung la cititori. După părerea mea, „Stațiunea”
lui Ecovoiu este o carte care, ca și „Lumea în două zile”,
oricând poate fi tradusă și citită în afară. Când eu îmi
scriu textele, încerc să mă pun în fotoliul dintr-un hotel
din Buenos Aires sau New York și să văd ce mi-ar
spune mie textul respectiv citit acolo. Ne plângem
mereu că literatura română nu iese în afară, dar textele
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noastre nu spun nimic dincolo de spațiul românesc.
– Din doi în doi ani se organizează la Neptun o în-

tâlnire a scriitorilor români din întreaga lume. Nu credeți
că această întâlnire ar trebui cumva să se finalizeze cu
un premiu de anvergura celui din cultura hispano-ame-
ricană, „Cervantes”, care să consacre un mare scriitor
român?

– Această idee e foarte interesantă. Premiul literar
este însă un subiect foarte discutat, intervenind într-o
mare măsură subiectivismul și interesele de grup. Cred
că acesta este motivul pentru care se amână acest pro-
iect pe care am înțeles că l-ați sugerat la o astfel de în-
tâlnire. 

– Știți, probabil, că spaniolii au reușit să acorde pre-
miul „Cervantes” numai unor mari scriitori, lucru care nu
prea se obișnuiește la premiul „Nobel”?

– Cunoașteți și dvs. că practic cel mai prestigios pre-
miu din Spania, „Cervantes”, este un fel de echivalent
al premiului „Nobel”, și chiar dau sume foarte mari.
Prestigiul unui premiu constă totuși și în partea lui ma-
terială. Să nu credeți că Nobelul ar avea atâta trecere
fără cele două milioane de dolari care sunt în spatele
lui. Or, dacă mie mi s-ar oferi alternativa unui premiu de
la Pomârla de două milioane de dolari ... La noi nici nu
există posibilitatea aceasta, de pildă la Academia Ro-
mână se dau niște premii ridicole, dar pe deasupra cred
că literatura spaniolă are „nobeliști” în ea, are figuri
„grele”. Doar existența unor personalități literare, așa-
zișii monștri sacri, permite instituirea unui premiu de
mare prestigiu. Dacă ne referim la premiul Uniunii Scrii-
torilor, cel mai prestigios premiu pe care noi, scriitorii, îl
avem la ora actuală, să nu-mi spuneți mie că la
secțiunea eseu și publicistică nu s-a găsit o carte care
să bată cronicile de la radio ale lui Emil Hurezeanu! S-a
văzut cu ochiul liber că lui Hurezeanu i s-a dat premiu
fiindcă e implicat în politică ș.a.m.d. Asta nu face altceva
decât să scadă valoarea acestor premii și să arate că
nu așa se dă prestigiu unui premiu. Eu am citit romanul
unui autor din Craiova care a fost premiat, „Maratonul
învinșilor”, o carte de o mediocritate formidabilă. Existau
cărți mult mai bune. Același juriu, aceiași oameni,
aceleași interese, aceleași coterii scad prestigiul pre-
miilor literare. Or, ce vreți dvs., un premiu „Cervantes”,
ar fi formidabil. Pe deasupra, el ar fi un stimul extraor-
dinar pentru scriitori. La ora actuală, premiul Uniunii
Scriitorilor nu-ți mai aduce mare lucru, nu te lansează,
ba chiar te pune în categoria premiilor contestate și au-
tomat îți micșorează și prestigiul operei tale.

„Trebuie să aşteptăm întâi să mai avem
încă patru Brebani”

– Cred că dacă s-ar renunța la numeroasele „paras-
tase” literare din întreaga țară, cu bani proveniți de la
buget, s-ar putea institui probabil un premiu de tip „Cer-
vantes”.

– Nu doar banii sunt necesari. Eu ziceam că în afară
de bani noi ar trebui să avem cel puțin cinci monștri
sacri, de care să nu te poți atinge, cum este prietenul

meu (anticipez mult!) Nicolae Breban. Oricât îl critici pe
Breban, și are o grămadă de aspecte care sunt critica-
bile, dovadă că este un creator, el rămâne unul din
foarte puținii noștri monștri sacri. Ca romancier este im-
batabil. Întâi să faci un Grobei ca el și pe urmă să mai
discuți, ce mai la deal la vale! Faptul că este atât de cri-
ticabil cu stilul său „bolovănos” și mai nou cu discuțiile
interminabile de bistro din ultima lui carte, nu-i știrbește
prea mult din prestigiul de monstru sacru. Or, nouă ne
trebuie câțiva monștri sacri peste care să nu se poată
trece și care să aibă forța de a spune că nu se poate
acorda un premiu important cui nu-l merită. Dar, când
treburile astea sunt aranjate și sunt oameni toți de
același nivel, oamenii grupurilor, oamenii coteriilor, oa-
menii editurilor, nu o să apară un premiu „Cervantes” în
România. Trebuie să așteptăm întâi să mai avem încă
patru Brebani, să ajungă și Bălăiță un Breban, să
ajungă și Ecovoiu, hai să ajung și eu, să avem câțiva
monștri sacri peste cuvântul cărora să nu se poată
trece. Abia atunci putem să facem și un premiu „Cer-
vantes” pentru România. Domnule Severin, ceea ce am
spus acum cred că o să-mi atragă o grămadă întreagă
de discuții, ceea ce arată că sunt un creator, nu?

(Interviu apărut în „Monitorul de Suceava”, Anul IV, Nr. 8,
13 ianuarie 1998; Anul V, Nr. 99, 30 aprilie 1999)

Liviu Suhar – Gravissimo
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Prezentul interviu sintetizează ideile principale din
cadrul unei serii de întâlniri petrecute cu George Bălăiță,
în perioada 2013-2015. Conversațiile cu autorul Lumii
în două zile, dincolo de completările şi ajustările la răs-
punsurile din Câinele în lesă, au contribuit substanţial
la cunoaşterea figurii spirituale a scriitorului, fiind una
dintre experienţele cele mai emoţionante ale demersului
nostru academic. 

Acompaniate de fiecare dată de un pahar de coniac
(căci George Bălăiță prefera coniacul și avea să-i con-
vingă și pe alții de binefacerile acestui secret al lui Ba-
chus) sau de unul de Guiness, întâlnirile se petreceau

în amiezile de vară, fie într-o cafenea de pe Calea Vic-
toriei, fie pe o terasă din zona Piața Amzei. De fiecare
dată atent la dialog și la discuții, plin de umor cavale-
resc, provenit parcă din niște vremuri ale „crailor de al-
tădată”, George Bălăiță a fost un spumos și fascinant
partener de dialog. Fiecare întâlnire, stabilită pentru o
oră, dura minimum patru ore. 

În discuții, ca și în operă, scriitorul era un expert al
digresiunilor, al parantezelor, niciodată rămase des-
chise. Prin tumultul de întrebări, se regăsește, așa cum
el însuși numea freaticul, firul Ariadnei niciodată pier-
dut.

Discuţiile purtate îşi pot confirma validitatea în timp
din benzile de reportofon care fac mărturia orelor petre-
cute împreună și a unor momente de comunicare au-
tentică avute cu un veritabil om de cultură, volubil şi
deschis la dialog, ce a rezistat cu stoicism şi cu o înţe-
lepciune specifică vârstei octogenare diluviului de între-
bări iscoditoare venite din partea neofitului. 

Paginile subsecvente preiau o mare parte dintre în-
trebări și răspunsuri, urmărind o structurare tematică,
nu una cronologică, fiind grupate pe mai multe subiecte:
activitate literară, rememorări biografice, cultura şi viaţa
în comunism, relaţia cu critica literară şi prieteniile lite-
rare, intenţii de (auto)portretizare. 

I. PROIECTE LITERARE ŞI VIZIUNEA 
ASUPRA SCRISULUI

– Stimate domnule George Bălăiță, cu puțin înaintea
vârstei de optzeci de ani ați demarat, împreună cu Edi-
tura Polirom, reeditarea ediției Opere complete. Până
în prezent, a fost editată cea mai mare parte a cărților
dumneavoastră, cu excepția romanului Ucenicul neas-
cultător. De curând, ați început să publicați poeme,

George Bălăiţă

„ÎN GENERAL, FAC BINE. MĂ LUPT
CU TIMPUL”

- Interviu de Sabina Marcu -
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cum le numiți în parafrază gogoliană, în revista Cultura,
care au fost elogios primite de critică (în speță, au exis-
tat comentarii interesante semnate de către C. Stă-
nescu). Ajuns în acest punct, care de departe pare un
bilaț al activității literare, ne puteți spune ce mai faceți
astăzi, în 2015, și ce proiecte de viitor aveți?

– În general, fac bine. Mă lupt cu timpul. Alte ritmuri!
(ridică o sprânceană). Cu scrisul e bine. Tocmai am un
proiect, trebuie să termin o carte importantă pe care o
am în plan; face parte și din contractul acela al meu cu
Polirom de care ai amintit. Și… am cam lungit-o. Se
întocmește singură, nu-i problemă. Există și un miez
mai vechi, tipărit parțial în Ucenicul neascultător, care
de aceea nu a fost reeditat, pentru că nu e o carte ter-
minată… desigur intră și asta, dar pe urmă, e cu totul
altceva.

– Intră doar parțial?
– Aproape în întregime, pentru că iese de acolo, e o

anumită lume care nu are voie de comentarii... decât ce
a fost. Cu cărțile astea foarte multe persoane au făcut
și carieră, mai ales din generația mea, le-au reeditat și
ziceau că e din cauza cenzurii. Eu am un singur exem-
plu, mă apasă cazul acesta: Gogol. Sigur că Gogol, cu
spiritul critic, în ceea ce mă privește, după gustul meu,
e cel mai important; e cel care a descoperit tentația ba-
nalului, care conține maximul. Kitschul e chiar viaţa
noastră. Asta e realitatea. Este un fel de a scăpa de
ideile grele și atunci, cum să spun…, dar mai vorbim
despre asta (v. partea din interviu dedicată modelelor
literare). Ucenicul neascultător a fost deja un test din ce
voiam eu, o parte din ce am proiectat. O mare parte
l-am scris, o altă parte; s-au schimbat o mulțime de lu-
cruri; punctul meu de vedere nu s-a schimbat, a rămas
același; e o carte gândită înainte de Lumea în două zile.
A fost un fundal povestea asta. N-am vrut s-o reeditez
pentru că nu e terminată. Mi s-a cerut, dar nu. Să
vedem până la urmă ce iese. Nu am vrut tocmai pentru
că nu era gata. În asta sunt mai multe cărți, o las să
curgă, dar nu așa. 

După ce îi dau o citire, mi se pare că nu-i rea deloc.
Astăzi, aşa mi se pare, serios! Că e în grija mea, măr-
turisită întotdeauna, când observ pe ce lume trăiesc, să
şi gândesc lumea: ca ideea aceea a lui Nietzsche,
atemporal și inactual.

– Când estimați să o terminați?
– Când este gata! Ea e gata și nu e gata! Acum la

montaj, include și capitole scurte sau lungi, care intră
singure acolo. Am cam lungit-o. Dar îmi place să scriu.
Să dea Dumnezeu Sfântul și-l bagi în teză. Eu aș vrea
să-l pot preda la începutul anului viitor, știu eu, februa-
rie, martie. Ce nu e gata, s-ar putea să fie o superstiție,
s-ar putea să fie un moft, dar asta este. Știi ce în-
seamnă asta e? Un învățător de la Bacău, care pe vre-
mea aceea era o mică enciclopedie, forma oamenii de
la țară, în special oamenii simplii care nu voiau să aibă
școală. Când cineva termina clasa a patra primară știa
mai mult, după cum un absolvent de liceu, putea –
atunci eram francofoni, acum suntem anglofoni – să
descifreze și să comenteze în latină texte vechi, latinești
și grecești. Omul din acea generație era un intelectual

adevărat. Așa ceva nu se mai poate, dar e bine să-ți
aduci aminte (zâmbește și se oprește un timp, pesemne
să vadă dacă am înțeles digresiunea). 

Eu sunt un tip care le duce, așa cum se spune; nu e
vorba de meticulozitate, de obsesie, eu scriu foarte
liber, adică, de obicei, fraza și textul meu sunt cursive,
după cum s-a cam scris despre acest lucru. Scrisul meu
e cursiv, dar este o cursivitate foarte elaborată, eu revin
totdeauna. Îmi place, e o plăcere nu chiar perversă, dar
aproape, să mă joc cu textul, cu fraza, mă interesează
lucrul, scrisul în sine, și nu subiectul, că nici nu am su-
biect, la urma urmei! 

– În pofida cursivității elaborate, a digresiunilor, a tu-
multului de paranteze, eu văd că există subiect și încă
destul de bine construit.

– Ba este, cum să nu?! Subiectul este, mai degrabă,
de referință decât posesiv; și are rolul să te oblige la
bine gândit; te poate obliga, te închide, îl urmezi numai
pe el.

– Dar haideţi să nu ne abatem de la cartea aceasta
pe care o scrieţi! Romanul pe care îl pregătiți vine la
aproape patru decenii de la romanele anterioare. Ce
aduce nou această carte în raport cu ce ați scris ante-
rior?

– De exemplu, pe cât de bine arhitectural construită
este Lumea în două zile, pe atât de liberă este aceasta;
merge pe ideea lui Umberto Eco, romanul liber. E foarte
liberă, deşi există o legătură freatică liberă. Va fi un
cărțoi gros așa (indică o carte de peste 500 de pagini).
Da, o gândesc de multă vreme și, mă rog, este o po-
veste, are miez. Cartea asta pe care o fac, pe cât de
geometrică e lumea, asta trebuie să fie ceva care era
ca o lume, dar care s-a uitat, o lume deschisă din toate
punctele de vedere, nu începe și nu se termină nicio-
dată. 

Ideea mea e că e foarte simplă: în general, e simplu
să publici romane. Este mult mai simplu, am caiete în-
tregi cu scheme de romane, care nu au decât să fie um-
plute, aș putea lucra aşa ca pictorii care au mult de lucru
şi vine ucenicul şi îi întreabă „Ce culoare să bag aici?”
şi după o zi corectează seara pe ici pe colo... Când se
scriau marile romane, viața în jur cădea până la trivial,
era vorba de o perioadă romantică, dar pe vremea lui
Boccaccio, el a știut să preia valori vechi, să se exprime
maxim în toate privințele. Deși o prejudecată
funcționează și astăzi: n-au făcut mare lucru pentru că
ei copiau natura, n-o interpretau. Pai, oare, cum copia
da Vinci natura e așa de ușor de făcut? sau Michelan-
gelo? Te uiți în jurul tău, era tot timpul o întrebare. Un
realism care se depășea pe sine. L-au descoperit primii
sud-americanii, realismul acesta magic. Dar era o po-
veste veche asta. Dar cred ca este foarte important şi
este o idee care își ajunge sieși: totul poate fi cuprins
într-o carte; unele povești pot să nu aibă în aparenţă le-
gătură între ele, dar dacă ai freaticul, simplul acesta al
legăturii nevăzute care merge pe dedesubt… asta e mai
important, o carte care să cuprindă mai multe cărți, o
carte care să cuprindă toate cărţile. Și în Lumea există
mai multe romane: dacă vrei, aici e cu totul altceva.
Acest lucru se traduce prin efortul de a aduna acolo
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lumea pe cât cu putință... Toate, în mare parte, sunt
gândite și filtrate chiar pentru această experiență. Este
un roman... Proful meu de gimnastică, dl Meyer, care
era profesor de mecanică, un neamț de la Sibiu, ne
învăța la gimnastică cum să folosești cel mai puțin efort
ca să faci o mișcare grea și dificilă. Spunea o chestie,
se ducea să facă exercițiu și zicea: „Nine. Domnia ta
exersezi fix invers”. Asta voiam să-ți spun, este fix in-
vers la ce înseamnă Lumea în două zile, care e o
construcție absolut geometrică și foarte bine gândită.
Noroc că lucrurile foarte bine gândite ies, de obicei, fix
invers. Cred că a ieșit în partea în care nu a fost foarte
bine gândită. Nici nu prea sunt genul ăsta care să gân-
dească ce scrie. 

– Aș vrea să intrăm puțin în laboratorul dumnea-
voastră de creație. Spuneți-ne, domnule Bălăiță, cum
scrieți? Faceți o schemă, un plan, reveniți asupra tex-
tului de mai multe ori? Vă opriți sau scrisul are curgere
propriu-zisă ca un dicteu automat?

– Gândesc, desigur! Există un motto, câteva fraze
din Flaubert, o scrisoare, o ființă foarte deșteaptă sau
bună cu care aș avea plăcerea să discut. Flaubert
spune cam așa: „Aș vrea să scriu o carte despre nimic”
și argumentează, comentează inteligent și parcă obse-
dat de ideea asta. Păi noi care facem literatură astăzi.
(Privind-mă cum adaug un alt cub de zahăr în cafea își
începe digresiunea). Îți place dulce?! Eu eram un copil
căruia nu-i plăcea dulcele, nu-mi plăcea. Îmi aduc
aminte de o secvență care se repeta adesea: eram
într-o cameră, intru în pat care se lega în perete și
mama, pe marginea patului, avea ciocolată fierbinte cu
lapte și mă ruga să beau și mă convingea la un moment
dat. Și când venea cu lingurița, aveam vreo 5-6 ani…
După 30 de ani, așa ca o paranteză, am avut foarte
multe momente ezitante din toate punctele de vedere,
după ce, din ce venită, nu știu, am stat și eu ca boii ăștia
de la televizor care răspund habar n-am. Așa a fost să
fie, nici nu trăiam așa până la capăt, era o pierdere de
sine, o nepăsare, cum zice Bacovia: „Tot mai tăcut și
singur,/ În lumea mea pustie/ Și tot mai greu m-apasă/
O grea mizantropie”. Sună bine, deși pare așa știi, dacă
nu ajungi unde trebuie zici că e altceva. Cred ca De-
mostene Botez a publicat Tristeți provinciale, cred ca și
aceasta este o tristețe provincială, o stare așa pe care
am gândit-o după aceea, am gândit-o foarte mult după
aceea, dar cât a durat starea asta, luni, ani, nu știu, o
vreme... Nu-mi amintesc dacă a existat un punct de ple-
care, un start la aceasta chestie. Am gândit-o mult mai
târziu, după 50 de ani, când eram stăpânul junglei. Dar
nu am funcționat o vreme deloc, dar știi cum? Din niciun
punct de vedere și nici nu eram îngrijorat, poate și pen-
tru că nu o gândeam, doar pot descrie, îmi pot aminti
de ea, dar nu pot sa o comentez.

– Și, cu această nouă carte, că m-ați prins în mreje
prin acest subiect, ce urmăriți? Care e miza?

– Miza e să duc până la capăt ce am început.
Dimineața sau câteodată noaptea, când e cea mai bună
zi de muncă pentru mine, chiar dacă fără randamentul
de altădată… Ca om și partener de viață nu am întune-
ric, dar când am citit și mi-am dat seama cât de adevă-

rat spune Caragiale: „Simț enorm și văd monstruos”.
Astea sunt stereotipii, nici nu cred că întâmplarea face
totul, nu cred în coincidență, sigur că da. Dar dacă des-
crierea nu este un mister, el e condiția literaturii, a artei
în general, ca trebuie să spui ceva despre altceva,
mereu alegi altceva, se întâmplă altceva și din aceste
suprapuneri, alunecări, surprize plăcute sau neplăcute,
acolo e chiar viața. Important e să știi să o pătrunzi, să
o citești; de multe ori nu prea știm să le citim, cum se
întâmplă și în literatură, foarte puțini oameni citesc bine.
Așa se întâmplă; femeile m-au citit mai bine decât
băieții. De exemplu, Nicoleta Sălcudeanu, cea care a
făcut intrarea la Marocco, face niște afirmații foarte
bune, minuțioase, eu le știu și n-au fost făcute niciodată
de altcineva. Ea le-a scris foarte bine, fără să ne
cunoaștem, dar ea a fost atrasă de literatură; am simțit
că poate și că vrea și atunci am ales-o pe ea să scrie
Prefața. A acceptat, firește, și iată ce a ieșit!

– Este misterul, pentru dumneavoastră, o condiție
esențială în scris?

– Pentru mine, da! Poate nu e cel mai bun cuvânt,
dar eu înțeleg prin asta locul unde nu mai pot pătrunde.
Este coerent, scrii, construiești o situație, știi că e bună:
scriitorul știe când e bună de fapt; dacă se înșeală mai
des, ar cam trebui să se lase de pescuit. (urmează o
nouă reîntoarcere în timp) În adolescență mergeam la
pește pe Bistrița... chiar și mai târziu, cu 2-3 colegi, mer-
geam cu trenul de la Bacău la Piatra Neamț și coboram
la Buhuș. Am și copilărit acolo, că după ce s-a stins
mama, mergeam la o mătușă, sora bunicii, ea avea o
situație mai pronunțată... așa și el avea o slujbă
de-asta... așa zic de pescuit.

– Știu că scrieți zilnic („Slavă Domnului” spune Geor-
ge Bălăiţă), deși nu publicați atât de des!

– Nu, pentru că așa cum ți-am spus, n-am fost în
stare să planific nici măcar o zi de lucru în liceu. Nu știu
dacă e bine, dar n-am simțit nevoia. În orice caz, asta
poate să facă parte din sistemul imunitar care te ferește.
Nu mi-a plăcut niciodată să fiu supus și băgat într-un
anumit tip de relație, obligat să exist după canon, în
ciuda aparențelor. 

– Această parcimonie în a publica l-a făcut pe Nico-
lae Manolescu să vă numească între cei mai leneşi
scriitori ai generaţiei!

– Nu sunt leneș, iar dacă aș fi leneș, atunci trebuie
să admiți că lenea mea este de origine divină. Dar mie
nu mi se pare că dacă un tip a scris 100 de cărți, nu se
poate să nu aibă câteva bune, vreo 10, și vreo 3, să
zicem, foarte bune. Cazuri există dintr-un motiv sau
altul. Dar, de exemplu, poate să scrie cineva 3 între care
să fie 100 de cărți. (narcisism subliniat). E un fel de a
mă detașa de situații (glumă). Dar nu e bășcălie, căci
dacă ceva nu suport, aceea este bășcălia. Dar simțul
umorului este esențial. 

– Adevărat spuneți! Dar opera de artă e destinată
publicului, altminteri nu e decât un act egoist!

– Fără îndoială că da, dar e banal, ci nu genial. Nu
scriu pentru mine, firește. Dar sunt foarte ocupat de scri-
sul în sine, mă atrage, nu existam fără el. De aceea mi
se pare mult mai puțin important să public ceva. Eu cred
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că Lumea în două zile este o carte foarte aparte și
foarte specială și mai cred ca nu seamănă cu nimeni,
că nu pleacă de nicăieri, deși pleacă din toate părțile,
pleacă din multe locuri... Însă eu cred că nu s-au găsit
oameni care să știe să citească, poate că s-au găsit oa-
meni care au scris, dar mai puțini. Eu cred că în cartea
asta sunt mai multe cărți; adică sunt, în limbajul banal
aș putea spune, cărțile pe care nu le-am scris niciodată.
Există cărțile, sunt chiar conținute în Lumea aceasta,
sunt chiar lumea cărții, ele există. 

– Puteți să detaliați mai mult acest punct de vedere?
– Eu cred că și-n conversație sunt la fel; așa ziceau

și alții, eram mai bun în tinerețe, mai coerent. Dar bagă
de seamă, pot sări de la una la alta, dar urmăresc firul.
De pildă, începusem să-ți spun de făptura aceea sue-
deză (și astfel, George Bălăiță, continuă povestea care
va rămâne doar între noi, la care adaugă o altă paran-
teză despre o întâmplare din perioada 1978). Eram în
Praga, împreună cu niște scriitori, ni se traduseseră
niște cărți și am mers spre un magazin, voiam să-mi
cumpăr o cămașă. I-am zis că suntem români și mi-a
dat din partea casei o cravată. S-a întâmplat, am trăit
așa ceva. 

– Cum vă raportați la actul scrierii?
– Eu scriu aproape zilnic, într-un cu totul alt ritm

decât mai demult, într-unul mai lent, dar aproape zilnic.
Eu îmi iau tot felul de note. Oricum cartea asta care se
pronunță acuma și în care Ucenicul neascultător intră
în mare parte, este așadar, după cum Lumea este un
infern geometric, asta trebuie să fie un paradis liber ab-
solut. Înțelegi, așa e concepută să fie. Povestea nu în-
cepe și nu se sfârșește niciodată. Nu începe nicăieri și
duce, nu știu eu unde. Este o ondulație, înțelegi? Poate
intra orice. Important este cum reușești să o legi. Eu pot
controla sistemul freatic al cărții. 

– Stilul dumneavoastră a suferit modificări în timp?
– Nu cred. Se adaugă, se renunță, se taie, dar în

esență nu cred. L-am găsit, Slavă Domnului, destul de
devreme, spontan, pe neașteptate... o bruscărie – „nu
există cuvântul. Eu în adolescență am scris niște
povești cu haiduci, căci voiam să scriu ca Sadoveanu.
N-au nicio importanță, nu mai există. Și aveam un jur-
nal: eu nu scriu jurnal că nu-mi place, chiar motivez: ni-
căieri nu se minte mai dulce ca-n jurnale, memorii. Dar
a existat un jurnal de pe vremea adolescenței, când fă-
ceam gimnastică, pe care l-am găsit acum mulți ani și
l-am răsfoit. L-am ars pe tot, nu am putut să salvez
nimic care să mă intereseze.

– Cum s-a cizelat scrisul? Care au fost factorii care
au jalonat scriitura dumneavoastră? Cum aţi descoperit
modelele, ca să folosesc un termen generic?

– Prin lecturi, desigur. Numai că a mea copilărie e
una cu dulci amintiri, cea mai frumoasă, iar de mizeriile
adolescenței, am scăpat prin relaxare, prin gimnastică,
prin lecturi. Înțelegi? Adolescența nu mă interesează,
copilăria, în schimb, da... Și un autor important pe care
l-am descoperit din întâmplare – eram profesor, neîn-
surat și am găsit o carte la anticariat: Hamsun. (com-
pletează printr-o nouă rememorare) L-am reeditat, au
apărut 8-9 volume la Cartea Românească. Pe Thomas

Mann l-am descoperit cu foarte mare plăcere, cu toate
că părea conformist. De pildă, ultimul mare scriitor fran-
cez este Camus. Așa cred, în rest, scriu bine. Cum să
nu scrii bine când ai în spate o așa literatură, o așa
tradiție. Și Joyce, și Proust sunt experiențe limită. Tho-
mas Mann este Romancierul. Hamsun e mare scriitor,
a trăit 94 de ani, nevastă-sa era o actriță fără talent, ea
l-a băgat în cercurile nemțești (Povestește despre sim-
patia lui Hamsun pentru naziști și condamnarea sa). Și
am cumpărat-o. Pe vremea aceea se făcea de serviciu
pe școală, eram profesor suplinitor de educație fizică și
desen la liceu, pentru câteva luni. Se făcea de serviciu.
O prostie a timpului: fiecare profesor stătea sâmbăta și
duminica în cancelarie. Și în cancelarie m-am pus în fo-
toliu, am pus picioarele pe masă și am început să ci-
tesc. Făceam asta de dinainte de a merge la școală; în
clasa I mă plictiseam de liniuțe și bastonașe. Hamsun
e tradus din norvegiană de profesorul Munteanu, cel
care vorbește toate limbile scandinave. Când am înce-
put să citesc era ceva cu totul nou; m-am întrebat cine
e ăsta, era o nebunie, un amor la prima vedere în care
m-am pierdut. Era extraordinar. A fost lăudat de Thomas
Mann când a luat Premiu Nobel. Greșeala lui: îl consi-
dera pe Hitler omul cel mai potrivit, puternic. Era și pe
fondul unei crize alcoolice, i-a trecut și, după, i-a revenit.
(râdem)

– În ce măsură v-a influențat Gogol?
– În toate măsurile, din punctul meu de vedere, el

este maxim. Este primul care a gândit absurdul absolut,
lumile paralele, taina asta a banalului, este miezul ori-
cărei întâmplări adevărate; te ajută să trăiești, să
păcălești destinul. Se poate face chestia asta; în gene-
ral, nu ar fi de luat în serios. Banalul. Trebuie să-i
găsești substanța! Ai la îndemână o grămadă de exem-
ple. Chiar la Gogol: nuvelele Menueda și Suflete moarte
(citează titlul în rusă), cum zice rusul. Am învățat obligat
cum se spune în rusă, deși n-am vrut; era perioada
după război, nu ne plăceau rușii, nu ne plăcea rusa, nu
ne plăcea sistemul, trebuia să taci și să nu vorbești.
Acasă mama spunea Tatăl nostru. S-a scris însă prost
despre această perioadă și nu prost, incomplet, și nu
dinăuntru, ci din afară. Bun, în acestea banalul susține;
de pildă, cred că în Însemnările unui nebun, una dintre
nuvelele faimoase sau în Mantaua: „Aseară sau sâm-
bătă am văzut o piesă de teatru. Am fost la teatru. Am
văzut o piesă scrisă de un moșier Kursk. Scriu bine.
Este o explozie formidabilă, este?”.

– Cum s-a produs contactul cu Gogol?
– S-a produs demult, pentru că un lucru bun din

acele vremuri era că au fost traduși clasicii ruși aproape
integral, iar traduceri erau foarte bune. În ediții comer-
ciale, ieftine sau de lux, oricum i-am avut la îndemână.
Iar noi învățam la școală numai limba rusă, firește. Și
Gogol m-a atras, fără să știu de ce în vremea aceea. Și
la poveștile lui Serile din cătunul de lângă Dikanka,
amintirile lui din tinerețe, nu se întâmplă nimic și lumea
există în acel sistem propus și impus de el, dincolo de
orice definiție. Nici nu ai nevoie să te întrebi. Suflete
moarte, am știut că asta e calea. Nicăieri nu s-a întâm-
plat, ca în mai puțin de 100 de ani, în aceeași limbă și
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cultură, să existe la scurtă distanță: Gogol, Tolstoi, Dos-
toievski, Cehov. O giganterie incredibilă. Nu știu cum
încap toți într-o sută de ani. 

– Cum credeți?
– În general, eu refuz explicațiile. Îmi aduc aminte

de lungi conversații făcute pe faleza Mării Negre, cu Iva-
siuc care era un tip foarte deștept. Chiar și-așa, făcuse
pușcărie în anii de studenție, avea experiență de viață,
un cinic care îmi zice că Lumea mi-a schimbat statutul
și așa a fost, ca să nu mă ascund după deget. Avuse-
sem niște profesori de română buni, din vechea gardă,
titulari. Fie eu am uitat asta, fie ei n-au insistat deloc pe
terminologia asta, realismul socialist. Habar n-aveam
ce e. Am dat din colț în colț și n-am știut ce să-i spun;
„Dar prima carte în care se vorbește pentru prima dată
despre realismul socialist?”, nici asta n-am știut. Cred
că mi-a dat 5. Și pentru că răspunsesem foarte bine la
partea de gramatică, la partea scrisă mi-a scăzut nota.
Și atunci, o parte dintre aceia care luaseră printre primii
sub linie la Drept, au fost întrebați dacă vor să meargă
la Institutul „Maxim Gorki”. Era o facultate rusă, foarte
serioasă, era vorba, evident de o cultură foarte mare,
măcar de-ai gândi că în rusă au scris Cehov, Gogol, Tol-
stoi, Dostoievski. 

– Este emulația benefică în scris?
Bineînțeles că da. Poate să fie benefică. Dar și dău-

nătoare. În ce sens?! Aceia buni și foarte buni au tot tim-
pul un punct fix. Tu trebuie să-l depășești ca să ajungi,
de fapt, la tine. Dacă nu ajungi la tine, rămâi doar un
emul. 

– Şi dacă tot am revenit la firul discuţiei, haideţi să
continuăm cu lecturile modelatoare!

– Am citit cu plăcere când eram mic Thomas Mann,
mi-a plăcut, dar eu am fost foarte aproape și împins îna-
inte de americani. Primul amor: Hemingway, mi-a trecut
repede. S-a instalat mai bine, dar, totuși, el există într-
un fel de mediocritate, are alt nivel decât Faulkner, de
pildă. Când e vorba de clasicii americani. Dar prin Faul-
kner am rămas cu o iubire târzie, dar definitivă.

– Sunteți de părere că traducerile au fost esențiale
pentru dumneavoastră?

– Da, sunt importante. Și, uite, Rebreanu e important
și pentru Ion, dar Răscoala e cea mai importantă lucrare
a lui. După cum se vorbește despre Flaubert și Madame
Bovary. Ea e Flaubert, iar Flaubert e ea. Cred că cea
mai importantă carte a lui este Educația sentimentală.
Și Flaubert are o gândire teribilă. 

– Ca exponent al generației șaizeciste, ce a însem-
nat acest grup literar pentru dumneavoastră?

– Țin mult la generația asta. Trăsături care îi asea-
mănă: punctul de plecare, pe cont propriu, fără cenaclu,
am încercat cu orice mijloc să ne găsim un loc, o
generație, cât de cât, americană. Titel, săracul de el,
foarte bun prieten, nu trebuia să se stingă așa repede!
E un scriitor bun! Ne înțelegeam foarte bine! Știi cum
aș descrie generația asta a noastră?!, ca niște frați
făcuți de aceeași mamă, dar cu mai mulți bărbați. Cred
că suntem cea mai talentată generație de după război,
noi nu ne-am răsfățat în cenacluri, ne-am descurcat, în
general, pe cont propriu, cum am putut, firește. Semă-

năm între noi, de fapt, îndrăznesc să spun că stăm mai
bine decât alte generații, dar avem talent; dar o
generație, secvență, segment, adună lumea după timp,
după vârstă.

– Contribuie și faptul că ați scris într-o perioadă mai
flexibilă?

– Da, și asta e adevărat, dar acuma să fii talentat
este demodat, chiar caraghios, talentul nu se mai
poartă. Citatele nu se mai scriu cu ghilimele. Postmo-
dernismul acesta pe care noi l-am preluat târziu, ca pe
multe alte lucruri…

– Critica v-a numit precursor postmodernist!
– Înseamnă că am făcut ca burghezul lui Molière

care vorbea franțuzește fără să știe ce face. Am avut
ținte și înzestrări diferite, dar nu am comunicat între noi
mai deloc. Nici noi între noi, nici alții cu mine. 

– Când spuneți „noi” la cine vă mai referiți, la în-
treaga generaţie în ansamblu?

– Da, la mai mulți; de pildă, unul de care nu se mai
vorbește, uitat, dar are în el destulă putere ca să poată
fi redescoperit, Sorin Titel. Era un tip mai special, un
singuratic, eram prieteni buni. De pildă, Sorin comunica
și se înțelegea foarte bine cu soția mea. Că de la noi
din casă a plecat când nu se simțea bine; cunoșteam
un medic, un generalist, s-a dus direct la spital și, în
anul acela, a murit. Era un om cu care comunicam
foarte bine. Breban zicea bine: nu prea avem comerț.
Există o trădare a criticii, cred că s-a scris o carte în-
treagă despre acest lucru. Criticii fac carieră printr-un
artist, altfel ar putea face lingvistică, cercetare filologică!
și nu prea s-au mai ocupat de noi. 

(continuare în numărul următor)

Liviu Suhar – Acord muzical



contemporanii noştri

41SAECULUM 7-8/2019PR
O

„Carnete vechi, carnete de reporter…/ Le răsfoiesc,
și-n file-nfiorate/ Tresar imagini, chipuri, munți și ape –/
Priveliști vii, de timp înduioșate,/ Răsar sub ochi,
aproape, mai aproape”. I-am propus domnului Ion (pen-
tru prieteni Jean) Andreiţă, „pălmaş cu condeiul”, cum
îi place să se recomande, să răsfoim împreună câteva
„carnete de reporter”, despre care, în aceeași poezie,
spune că ar conține „viața mea trăită pe de rost”. 

„Perieţi este […] acasa mea – unde revin adesea 
şi de unde mă întorc vindecat de multe boli 

şi îmbolnăvit de multe altele”

– Așadar, v-ați născut într-o zi de duminică, ziua

Domnului, cum ar veni, dar și a Soarelui (despre cei
născuți duminica, se spune că ar fi fermi, loiali, încre-
zători în sine, ambițioși și voluntari, mândri, predestinați
a fi conducători sau artiști), în a 11-a zi a lunii numite
Cireșar sau Cireșel (despre cei născuți în 11 iunie, nu-
merologii spun că ar fi personalități expansive, chiar
agresive), din anul 1939 (an în care au trecut la cele
veșnice primul patriarh al Bisericii Ortodoxe Române,
Miron Cristea, Armand Călinescu, actrița Agatha Bâr-
sescu, dar s-au născut și alte personalități, însemnând
și începutul celei de-a doua conflagrații mondiale). V-ați
născut prin urmare în zodia Gemenilor (despre gemeni,
astrologii spun că sunt reprezentarea cea mai exactă a
principiului comunicării, că sunt făcuți pentru observa-
rea evenimentelor, pentru trecerea în revistă a tuturor
lucrurilor pe care le trăiesc, prin urmare, că pot fi
excelenți jurnaliști). Ați văzut lumina zilei (la propriu, căci
evenimentul s-a petrecut la ora 2 după-amiaza) în
Perieți din județul Olt. Despre cei născuți în Perieții de
Olt – iaca, n-am găsit nimic! Așa că vă rog pe domnia
voastră să ne lămuriți/să schițați profilul acestora. 

– Întrebarea domniei tale (solicit învoire să mă adre-
sez astfel, măcar pentru că am izbutit să ajung pe acest
platou de pisc octogenar), stimată colegă de condei
tânăr, îmi amintește de o scenă de demult, petrecută în
satul meu, în seara lăsatei secului de Paști, cu flăcăi-
urători risipiți pe toate crestele dealurilor ce îmbrățișau
locul. În finalul unei ciudate ceremonii folclorice, în
preajma miezului de noapte, erau lansate la vale, săl-
tând amenințător peste satul trăgând cu urechea, zeci
și zeci de roți de foc (roți de căruță, înfășurate în paie și
stropite cu gaz de lampă) creând, în noapte, o atmos-
feră fantastică. Așa și cu întrebarea-fluviu a domniei
tale: m-a cuprins de-a-notul și prin surprindere, din toate

Ion Andreiţă

„ÎNTR-O VIAȚĂ DE OM A PUBLICAT
MAI PUȚIN DECÂT ȘI-AR FI DORIT 

ȘI MAI MULT DECÂT AR FI TREBUIT”
- Interviu de Rodica Lăzărescu -
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părțile, ca avalanșa aceea de foc din copilărie. Dumi-
nică, ziua Domnului, zici, dar și a Soarelui, ziua a 11-a
de Cireșar, luată în seamă de numerologi; anul 1939,
fast pentru nașterea unor personalități, dar și nefast prin
declanșarea Primului Război Mondial; zodia Gemenilor,
apoi, cu ursitoarele ei-astrologi; în sfârșit, luminoasa oră
2 după-amiază, când, pentru o clipă, pacea cutreieră
pământul. Darurile aduse de toate aceste date emble-
matice, pe care, sintetic, le strecori în paranteze, mă
tem că n-au fost sorocite nici lui Napoleon. Păi, se
poate?! – celorlalți ce le mai rămâne? Dar dacă tot au
venit, să fie primite! – dacă așa grăit-au astrele (în com-
plicitate, cumva, cu Zarathustra? ori chiar cu Nostrada-
mus?) – primite cu bucurie, mai ales că se află între ele
și darul scrisului. Dintre cei născuți în același an cu
mine, i-aș aminti pe Cezar Baltag, Dumitru Matcovschi,
Nicolae Manolescu, Alexandru Arșinel, Irina Loghin, Ro-
dica Tapalagă, Ileana Cotrubaș, Valeria Seciu, Doina
Levința, Tina Turner, Francisc Coppola, Amos Oz și,
desigur (nu) ultimul pe listă, președintele Emil Constan-
tinescu. Companie bună, nu-i așa? Dar au și trecut apa
Styxului, pe lângă cei amintiți de domnia ta: William But-
ler Yeats, poetul irlandez premiat cu Nobel în 1923;
Papa Pius al XI-lea; Sigmund Freud și, din păcate, cum
spuneai și domnia ta, prim-ministrul Armand Călinescu
(46 de ani), asasinat de un comando legionar. Pe plan
mai larg, în lume și la noi, s-au mai întâmplat, în același
an: Cardinalul Eugenio Pacelli este ales Papă, cu nu-
mele de Pius al XII-lea; Franco reia controlul asupra
Barcelonei; Albert Einstein îi trimite o scrisoare
președintelui american Theodore Roosevelt în care îi
scrie despre posibilitățile tehnologice de producere a
armei atomice; la Moscova, se semnează Pactul Rib-
bentrop-Molotov; în România se decretează mobiliza-
rea generală. 

Propun să ne oprim aici, cu tulburătorul an 1939 –
că dacă am ataca și Zodiacul chinezesc, nu știu unde
am ajunge. O precizare, totuși – în legătură cu ziua de
duminică: N-am pus niciodată la îndoială memoria
mamei mele (fabuloasă!), dar i-am găsit (mult mai târ-
ziu) confirmarea într-o mică, dar substanțială agendă a
anului 1939 (oferită de un prieten de la o tonetă de
achiziționare a deșeurilor de hârtie): într-adevăr, în Ca-
lendarul Ortodox, ziua de 11 iunie 1939 cădea într-o du-
minică, sărbătoriți fiind sfinții Bartolomeu și Varvara. 

Acum, să trecem mai departe, la lucrurile serioase;
de parcă până acum n-am fi vorbit serios! Și să vorbim
despre „cei născuți în Perieții de Olt”, care, ca mai toți
țăranii din Valahia Mică, din Valahia Mare, din toată
Țara Românilor, nu prea au blazoane la vedere. Sau,
după cum spune Marin Sorescu: „Din viața acestor oa-
meni/ Lipsesc mai multe secții,/ Iar altele, cum ar fi/ Bu-
năstarea materială, fericirea și norocul/ În istorie,/ Sunt
slab reprezentate” („Muzeul satului”). Periețenii au fost
dintru început țărani frumoși și harnici, stăpâni pe lotu-
rile lor; moșneni vechi, cu urice de la domnii dintâi; dar
și moșneni mai noi, deveniți stăpâni pe pământul dat de
domnitorul Cuza, în 1864. Periețenii aveau între ei și
câțiva boieri, nu mulți (tot vechi, de neam), cu care se

înțelegeau bine. Dovadă că Primăvara lui 1907 a trecut
liniștită prin satele acestei comune, deși oamenii erau
bine informați despre faptele răsculaților din satele
apropiate, Vâlcele, Crâmpoia, Șerbănești, unde con-
acele boierești ardeau ca niște făclii ale osândei și du-
rerii răbdate de atâta amar de vreme de cei obidiți. (Ca
o paranteză: atunci, într-o altă comună apropiată,
Titulești, țăranii au dat foc conacului lui Gheorghe
Burcă, socrul lui Nicolae Titulescu.)

Pe cât se putuse, mulți dintre periețeni aveau știință
de carte: cele patru sau cinci clase primare; alții urca-
seră și alte trepte, iar unii reveniseră în sat ca învățători,
preoți, mici funcționari, consiliindu-și de bine consătenii.
În comuna Perieți, primul învățător oficial a apărut în
anul 1840; deși – conform unor documente – carte în-
cepuse să se învețe de pe la 1800 (o performanță, aș
zice, având în vedere că Regulamentul Organic, din
1831, statua învățământul drept instituție publică,
susținută de stat, excluzând însă școlile sătești). Acel
prim învățător se numea Anton Dima. „Școala în care
se învăța – zice documentul – era o casă țărănească,
din nuiele desăvârșită, cu două camere, cu pământ pe
jos și acoperită cu coceni”. La început, cursurile erau
urmate numai de băieți; ceva mai târziu au fost accep-
tate și fetele, care stăteau „în bănci separate”. Pro-
grama școlară se compunea din rugăciuni din manual,
spuse în cor; tabla lui Pitagora, spusă la prânz, în cor;
seara tot rugăciuni. Sâmbăta și duminica – la biserică,
unde cântau în strană. Învățătorul avea și datoria ca,
după slujbă, să citească sătenilor din „Învățătorul satu-
lui”. 

Trec anii – ne apropiem de clipa prezentă. Aș vrea
să relatez un fapt mai puțin obișnuit. Pe mormântul pro-
fesorului Dumitru I. Anton (pe care l-am cunoscut bine
și de a cărui prietenie m-am bucurat), aflat în cimitirul
Bisericii Adormirea Maicii Domnului din comuna Perieți,
este dăltuit în piatră următorul epitaf, în limbile latină și
română: Et quasimo cursores, Vitae lampada tradunt –
Și ca alergătorii, oamenii își trec din mână în mână fă-
clia Vieții. Citatul, desprins din opera lui Lucretius, are
o dublă valoare în ceea ce-i privește pe dascălii
periețeni (ca, de altfel, pe marea majoritate a dăscălimii
țării). Întâi, pentru că arată înaltul grad de cultură al lor
– și încă o dată, pentru că această transmisibilă făclie
a vieții era/este, în același timp, o făclie a școlii slujite
cu devoțiune, a luminii, în succesiunea generațiilor. 

Astăzi, șoseaua/strada ce taie comuna de-a lungul
a vreo 6-8 kilometri poartă numele a doi mari și longe-
vivi învățători ai locului: Gheorghe Lincă, din dreptul
școlii vechi spre nord – și Alexandru Toma, din același
punct spre sud. Deloc întâmplător, Gheorghe Lincă este
unchiul meu (frate cu tata). 

– Nu vă întreb de unde vine numele satului acestuia,
dar despre numele pârâului ce-l străbate parcă v-aș is-
codi oleacă: ce vrea să însemne acest Iminog, cu
sonoritățile sale stranii și tulburătoare? „Valea Iminogu-
lui / Din bătaia dorului…”

– Dar de ce să nu vorbim și despre numele satului?
Că mi-e drag să-i spun povestea: este un sat născut din
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iubire – treabă mai rară în alte locuri. Bătrânii spun – că
și bătrânii lor spuneau – că era pe la începuturi, pe la
zidirea satelor. Pe aici, pe această vale, nu exista pe
atunci nimic. Străjuia numai, la temelia timpului, o pă-
dure uriașă de peri sălbatici, cu poteci ascunse ispitei
și ochiului. Și mai spun bătrânii că hălăduia pe aceste
ținuturi ceata lui Ețu, un haiduc vestit până dincolo de
Câmpia Boianului. Și atunci când simțea Ețu miros de
poteră pe urmă-i, da fuga aici, în pădurea de peri, la
adăpost. Satul era ceva mai departe, la câțiva kilometri,
pe o vale îngustă (în prezent, loc de agricultură), care
se cheamă și azi Valea Caselor – sau Valea cu Casele.
De aici se aproviziona Ețu cu merinde și vești de mersul
poterii. În timp, unii haiduci, atrași de licărul tainic din
ochii codanelor de pe Valea cu Casele, au schimbat
flinta pe plug, rămânând definitiv aici, la Perii lui Ețu. Și
așa, treptat, s-a alcătuit noul sat: Perii lui Ețu, Periețu,
Perieți – undeva, de-a stânga Oltului, la o alergătură
de cal față de orașul Slatina. Încărcat de noblețe haidu-
cească, acest sat, satul meu, s-a născut, precum se
poate constata, din dragostea pe furate – sentiment
pătimaș zidit în temelia și vatra lui, cu ecouri în timp,
contemporane: mulți flăcăi (cunoscuți de mine) s-au în-
surat furându-și iubitele (însuși tatăl meu și-a furat vii-
toarea nevastă, pe mama mea). 

Documentar vorbind (deși sunt dovezi că Valea cu
Casele exista încă din secolele IX-X) locul este atestat
la 30 iunie 1477, de Basarab cel Bătrân Voievod-Laiotă
(prin menționarea satului aparținător Mirilești –
Mierlești) și confirmat, la 19 iulie 1593, de Petru Voie-
vod, într-un act amintind de paharnicul Voinea ot Perieți.
Aproape anual, apoi – 1599, 1600, 1602, 1603 – vor
urma zapise domnești conținând numele satului Perieți,
semn al importanței sale. În timpurile moderne, secolele
XIX-XX, Perieții au fost, statornic, reședință de plasă;
de multe ori, cea mai mare din județul Olt (cuprinzând
35 de comune). Această comună-capitală de plasă,
Perieți, este locul meu natal, acasa mea – unde revin
adesea și de unde mă întorc vindecat de multe boli și
îmbolnăvit de multe altele. 

Ei, și-acum Iminogul – cel „cu sonoritățile sale stranii
și tulburătoare”, cum, plastic, îl numești domnia ta. Tre-
buie să mărturisesc că nici eu nu știu prea multe despre
această miraculoasă apă, al cărei nume m-a fascinat
întotdeauna. Am făcut cercetări academice: și printre
bătrânii satului, și printre cărțile statului – și n-am aflat
mare lucru. Se pare că C.C Giurescu îl consideră slav:
imea = nume; og = al – și iese un nonsens. Profesorul
(de matematică!) Mihai Barbu însă, consătean, citează
(în Monografia consacrată comunei Perieți) opinia altui
dascăl din zonă, Iancu Toma, dintr-o lucrare de licență,
care susține că râușorul Iminog (ca și fratele lui, Dorofei,
ce înviorează comuna Nicolae Titulescu) ar fi de origine
cumană: ima = semn; yok = ceva ce nu există – „inter-
calarea lui n și alterarea lui k în g dând iminog = vale
neînsemnată, fără nume”. Nu știu ce să cred. Ceea ce
mai știu este că izvorăște de undeva, din Platforma Cot-
meana, are vreo 50 de kilometri lungime, are și câțiva
afluenți – și se varsă în Olt în apropierea comunei

Mărunței. O amintire. Eram mic, pe la primară. A venit
odată, fără veste, Iminogul mare și înfuriat, inundând
zona, luând și câteva case cu el. Era ca un cal năzdră-
van, cu coama-n vânt. Mai târziu, la Paris, văzând la
Muzeul Cluny tapiseriile cu enigmatica „La Dame à la
Licorne”, m-am hotărât: cel mai potrivit cuvânt pentru
Iminog este Inorog! (Chiar și rimează!). Inorog îi zic și
astăzi, și Inorog rămâne el în memoria mea, cu valul
acela în frunte, ca un corn de Inorog. 

„Da, ea este, mama mea, aceea care mi-a topit 
în cântec doru-ntreg ca-ntr-un descântec”

– „Dintr-un deal mă striga tata,/ Dintr-o vale sună
mama…”. Cu siguranță, mama, Florica Preoteasa-
Andreiță, a fost de față la evenimentul din mijloc de
Cireșel. „O, de ce-ai topit în cântec/ Doru-ntreg
ca-ntr-un descântec,/ De-mi arde și-acum în piept…”.
Să înțeleg că de la mama ați moștenit talentul scriitori-
cesc? 

– În proporție de 99 la sută; ca să lăsăm 1 la sută și
altor pretendenți, ori (chiar) întâmplării. Mama provine
dintr-o amplă și veche familie de preoți (de unde și nu-
mele) de moșneni-boiernași (mai târziu, chiaburi) și ne-
gustori, iubitori și cultivatori ai pământului, muncind cu
sârg să sporească zestrea casei, fiecare familie Preo-
teasa (și erau vreo opt-zece) stăpânind în jur de câte o
sută de pogoane, cu tot ce trebuia lucrărilor agricole.
Toți știau carte, bună și multă. Aveau mici biblioteci,
colecții de ziare, agende și calendare-almanah. Bunicul,
Ilie, n-a avut chemare spre preoție; a rămas să lucreze
pământul și să învârtească negustoria mare: de grâu și
cai, dar stăpânea și vreo două-trei prăvălii, cu marfă
rară, și o mică dugheană chiar în curtea casei, unde-i
plăcea să stea la o țuică bună și taifas lejer cu
notabilitățile satului. A fost membru în mai toate orga-
nismele sătești – și în vreo două rânduri primar. Iubea
munca, vinul bun și femeile frumoase. Era abonat la zia-
rul „Universul” – și avea încrustat în perete un ceas de
marmură pe care scria CFR. 

Bunica, Maria, era grecoaică; fata unui mic întreprin-
zător venit din Grecia și stabilit în comuna Potcoava
(7  kilometri de Perieți) – și ea așezare de vază,
reședință permanentă de plasă; astăzi oraș, cu liceu și
alte acareturi social-culturale (mai puțin industria petro-
lului, care a cam sucombat). Tatăl bunicii, Grecul (așa
îl știa toată lumea), construise pe văile noastre mai
multe mori moderne, cu valț, o inovație față de cele cu
piatră. Nu știu dacă Grecul, venit de tânăr în România,
își adusese nevastă de acasă ori se însurase aici, la
Potcoava (unde se stabilise, după mai multe peregrinări
prin țară). Adevăr este că bunica se născuse la Pot-
coava – și învățase foarte bine limba română, pe lângă
greaca vorbită în casă. Îl plăcuse pe bunicul Ilie (își
amintește mama din ce-i povestea ea), bărbat tânăr, fal-
nic, frumos, înalt și puternic (răsturna cu umărul căruța
încărcată cu saci de grâu!). Și bogat, pe deasupra. 

Mama Florica a făcut numai cele patru clase primare
din sat. Mai departe n-a fost lăsată de bunicul; fiind cea
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mare, trebuia să ajute la creșterea celorlalți frați, care
răsăreau anual în casa lui Ilie Preoteasa. Citea însă zia-
rul mai bine ca un om mare – și adesea bunicul, ca să
se laude, o chema să i-l citească în dugheana în care
petrecea cu prietenii. Uneori, când se făcuse de vreo
12-13 ani, o trimitea în pivniță să aducă o băutură
dintr-un butoi anume, știut numai de el și de mama. 

Mama a crescut între poveștile grecești ale bunicii
Maria (mama ei) și poveștile românești (poezii și
basme, balade, ghicitori, eresuri) ale multor femei (rude
apropiate) din familie. Știa zeci de descântece, pe care
le practica în mod curent, cu rezultate bune. Cu un des-
cântec și o bucățică de zahăr cubic rădea albeața din
ochiul omului. Știa cum să-l pună la treabă și pe „Marcu”
(dracul), dar n-a folosit niciodată acest descântec-bles-
tem. O inițiase o mătușă, Pulăroaica (așa i se spunea;
celălalt nume nu i-l știa nimeni). Îi lăsase mamei instru-
mentele necesare și un costum din piele de capră ne-
agră, în care se îmbrăca vrăjitoarea când intra, la
miezul nopții, în apa râului (a Iminogului!) ca să-l cheme
pe diavol și să-i poruncească ce să facă. (Trei zile și trei
nopți s-a rugat mama de iertare la Dumnezeu, pentru
sufletul ei și-al mătușii, apoi a ars în sobă costumul dră-
cesc). Am folosit acest motiv/temă în povestirea mea
„Gâza din tufiș”, publicată în volumul „O zi de toamnă”
(Editura Eminescu, 1997). 

Mama știa (ne spunea) multe poezii, sau fragmente,
din Alecsandri, Coșbuc și, bineînțeles, Eminescu. Altor
poezii, nici ele puține, nu le mai știa autorul; erau de prin
calendarele-agendă pe care le citise în copilărie. Știa și
balade, unele într-o manieră atât de personală, încât
acum mă gândesc dacă nu beneficiaseră și de mici
intervenții ale ei. O baladă necunoscută, „Vulcan”, a
cules-o de la ea și de la o verișoară a ei profesorul meu,
marele folclorist Mihai Pop, pe care, însoțit de o echipă
de specialiști, îl adusesem la Perieți, în anii 1960-1961
(fiind eu student și urmând cursul special de folclor). Au
fost trei zile bogate în culegeri de folclor; a fost înregis-
trată și o nuntă (apărută ad-hoc). 

Da, ea este, mama mea, aceea care mi-a topit în
cântec doru-ntreg ca-ntr-un descântec. Ba mai mult
decât atât: Și năier mi-a zis să fiu, tot în frunte să mă
țiu, stâmpăr ca argintul viu… Ce s-a ales de năier –
vorba zicalei – urma alege…

– Dar de la tata Marin? „Tatei i-a plăcut ades/ Vinul
bun și sapa lată”. Poate plăcerea băutului („Azi am să
beau până se vor îmbăta stelele/ Și-o hăuli dincolo de
prăpastia lumii”) și pofta de dat cu sapa (schimbată, ar-
ghezian, „în condei și brazda-n călimară”)? Vorbiți-ne
puțin despre familia în care v-a „aruncat” barza! Al câ-
telea copil? De cine ați fost cel mai apropiat? O lecție
învățată de la mama, una de la tata, una însușită pe
cont propriu (pe propria piele).

– Versurile citate de domnia ta nu-l reprezintă,
anume, pe tatăl meu; este un tată-țăran generic, ca toți
tații-țărani din comuna mea și cam cum erau peste tot,
în satul românesc. Există, în cărticica mea („Linia lui
Dumnezeu”, Editura eLiteratura, 2014) din care ai citat,
o poezie într-adevăr inspirată din personalitatea tatălui

meu: Fir cu plumb, pe care aș vrea s-o notez aici, fiindu-
mi foarte dragă (și nu numai mie): Tata-ntre ferestre-
așteaptă/ Gol și singur ca un zeu,/ Tata n-o mai ține
dreaptă/ Linia lui Dumnezeu// Uită mână într-o parte,/
Cumpănă-n balanța lunii,/ Și în dans rotund de șoapte/
Stinge echilibrul lumii// Tata-i un poem frumos/ Și pos-
tum ca o baladă/ Peste care maiestuos/ Timpu-ntârzie
să cadă// Și tot tace-ntre ferestre/ Gol și singur ca un
zeu,/ Neștiind cum să mai afle / Linia lui Dumnezeu. 

Tata a avut o viață complexă și solicitantă ca o con-
damnare fără drept de apel. Născut cu două secole în
urmă (1895) într-o familie de țărani moșneni. Mamă (bu-
nica Anica) din neamul Ghimișeștilor și-al Bărbuleștilor,
întemeietori ai satului; tată venetic de prin părțile Gor-
jului (bunicul Ion). Trebuie să fi fost el, bunicul acesta,
cineva – un tânăr pribegit, poate un haiduc sau un alt
fel de nesupus autorităților; poate și cu ceva bani la chi-
mir – de-a fost acceptat în familia viitoarei neveste.
Inițial, se numea Dinu (Ion) – și mulți din cei doispre-
zece copii născuți s-au numit Dinu. Unii au făcut școala,
alții armata, alții războiul – cu acest nume. Târziu, tata,
ajuns funcționar la Primărie, a făcut cercetări și-a des-
coperit dovada că pe bunic îl chema, de fapt, Andreiță
(descoperit de mine, în documentări gazetărești, în
unele comune gorjene, sub această formă: Andreiță,
dar și Andreița – pentru care a stat în cumpănă și tata
– Andrița sau Andriță). Unii din frați și-au schimbat nu-
mele, alții nu. Au mai fost și alte nume în familia noastră,
care au rămas neschimbate; după obiceiul vremii.
Venea țâncul la școală, în clasa I – și-l întreba
învățătorul: Cum te cheamă, mă țâcă? Și țâcă răspun-
dea: Ilie! Și: Ilie și mai cum? Nu știu! Dar pe tac-to cum
îl cheamă? Ion! Dar pe tac-to-mare? Ilie! Să știi că pe
tine te cheamă Iliescu Ilie, ai înțeles! Dar se petrecea și
altfel. Cum te cheamă, țâcă! Gheorghe! Gheorghe și
mai cum? Nu știu! Pe tac-to cum îl cheamă? Nu știu!
Dar pe tac-to-mare? Nu știu! Dar pe cine știi, tu, mă, de-
acasă de la voi? Pe tata Lincă! Bine, să știi că te
cheamă Lincă Gheorghe! Este fratele tatei (unchiul
meu) care cu acest nume a făcut școala, armata, răz-
boiul, prizonieratul la ruși și la nemți, a revenit învățător
în sat, a pregătit pentru viață câteva suite de generații
tinere – iar astăzi, trecut la cele veșnice, satul l-a onorat
dând, unei jumătăți din șoseaua ce-l străbate, numele
de Gheorghe Lincă; cealaltă jumătate onorându-l pe un
alt veteran de război și coleg de catedră, învățătorul Ale-
xandru Toma. 

Dar să revenim la tatăl meu, Marin Andreiță, că des-
pre el era vorba. Este cel mai mare dintre cei doispre-
zece frați și surori. Mai delicat la trup, ochi negri, față
smeadă – deși nu brunet, în sensul clasic al cuvântului
– mâini frumoase, degete fine, subțiri, care nu s-au îm-
păcat cu sapa. Îl stăpânea o curiozitate ieșită din
comun; căuta, citea, întreba – voia să știe cât mai mult
despre minunea asta de a fi. A urmat cele cinci clase
primare, fără nicio absență. N-a putut să meargă mai
departe, dar, lăudat de învățător, a atras atenția mai-
marilor comunei, care l-au luat pe lângă Primărie, băiat
bun la toate. Tocmai se introduseseră niște telefoane
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mari, ciudate, fixate în perete, cu pâlnie și agățători, la
care demnitarii locului se uitau, speriați, ca la nu știu ce
arătare. Tata-copilul a prins repede meșteșugul – și a
devenit telefonist. Următoarea treaptă, secretar al Pri-
măriei. Avea un dar al scrisului frumos, ca al unui pro-
fesor de caligrafie (dar care urma să-i ducă faima, mai
târziu, ca notar). Armata și războiul l-au încorporat ca
funcționar-secretar și caporal, apoi sergent, pe câmpul
de luptă. La Mărășești a condus un pluton din care fă-
ceau parte fratele său Paraschiv și tatăl lor (bunicul
Dinu Ion, ucis între cei doi fii, de glonț nemțesc, în timpul
atacului). 

După război, mai-marii oștirii l-au recomandat ca
subofițer (apoi ofițer) de Administrație la nou-înființatul
Liceu Militar „Mihai Viteazul” din Târgu-Mureș. Între
timp, a primit și niște distincții: Medalia „Bărbăție și
Credință”, cu spade, clasa a III-a, „Caporalului Andreiță
Marin din Regimentul 3 Infanterie, pentru curajul și de-
votamentul de care a dat dovadă la lucrări, cât și în tim-
pul luptelor din 1917” (Decret nr. 1482 din 18 iunie
1918); „S-a conferit Sergentului Andreiță Marin Crucea
Comemorativă a războiului 1916-1918, cu baretele
«Mărășești»” (Decret nr. 1600 din 10 mai1920); „Con-
ferim Medalia Serviciul Credincios clasa a II-a, Domnu-
lui Subofițer Adm. Cl. II, Andreiță Marin, de la Liceul
Milit. Mihai Viteazul; (Decret nr. 20624 din 14 aprilie
1923). (Prin tolba cu acte rămasă de la tata am desco-
perit și o Diplomă prin care „Societatea de Cruce Roșie
a României își arată recunoștința domnului notar Marin
Andreiță pentru colaborarea sa la opera de ajutorare a
celor lipsiți de hrană în cursul anului 1935-1936”; sem-
nează Secretar general: Generalul Filitti). În sfârșit, cu
o distincție s-a ales și bunicul: „S-a conferit Soldatului
Dinu Ion, ctg. 1895, «Crucea Comemorativă a Războ-
iului 1916-1918, fără barete»” (Brevet nr. 412 din 1 iulie
1925 – pe când el era de mult mort eroic, cu numele în-
scris în monumentul omagial înălțat de consătenii săi). 

Cinci ani a activat tata la Liceul Militar din Târgu-
Mureș – și-ar fi dorit să se statornicească acolo; îi plă-
cea locul (Ardealul) iubea haina militară. Din păcate, a
trebuit să renunțe și să treacă în civilie: era chemarea
mamei (bunica Anica) rămasă văduvă, cu unsprezece
copii orfani pe cap. El fiind cel mai mare, trebuia să se
întoarcă acasă și să aibă în grijă tot rostul: surori de mă-
ritat, frați de însurat – și câte și mai câte. Astfel a revenit
în sat; iar satul nu-l uitase – știa ce făcuse înainte, dar
și mai târziu, cu războiul, cu viața – și l-a ales notar.
Timp de 25 de ani, neîntrerupți, a slujit Marin Andreiță
ca notar al comunei natale Perieți (cu porecla omul legii,
dar și cu vreo două scurte detașări, la Lisa și la Bacea,
comune apropiate, din motive politice: nu se lăsa con-
vins nici de țărăniști, nici de liberali; mai târziu, a intrat
în partidul lui Titel Petrescu). La venirea comuniștilor-
bolșevici, a fost dat afară, i-au lăsat câteva luni pensia,
apoi i-au tăiat-o – și l-au făcut chiabur-exploatator, deși
nu avea decât 8 (opt) hectare de pământ: trei zestre de
la nevastă și cinci primite ca urmare a participării la răz-
boi; nici o brazdă cumpărată, nici o exploatare. Mai
mult: aripa Social-Democrată sau Socialistă din care

făcea el parte (condusă de Ștefan Voitec) s-a unit cu
comuniștii în 1948, devenind astfel membru al noului
partid. N-a contat; cineva, niște slugi ale foștilor boieri,
ținea neapărat să-i moară capra (pe care, de altfel, nici
n-o avea). 

Venind, acum, la „barza” mea, se cuvine menționată,
mai întâi, data căsătoriei părinților mei: anul 1924;
mama împlinise 16 ani (ea zicea „și jumătate”), tata
(deja notar în sat) avea 30 de ani. O cunoscuse și-o plă-
cuse în „separeul” bunicului pentru notabilități. Bag
seama, îl plăcuse și mama, din moment ce s-a lăsat fu-
rată cu doar câteva zile înaintea nunții ce i-o hărăzise
bunicul cu un tânăr bogat din sat, dar nedorit de mama,
de la prima vedere. (Bunicul n-o lăsase niciodată la
horă sau la alte petreceri cu fetele; deviza lui: „calul bun
se vinde din grajd!”). Nu mai vorbesc despre ce-a
urmat: urmăriri, bătăi, împușcături etc. Până la urmă
(după vreun an și ceva), bunicul a cedat; dar nu i-a dat
zestre decât trei hectare, să aibă mămăliga ei, să nu
acire la strachina soacră-sii. Apoi s-au chiar împrietenit,
bătrânul lăudându-se cu ginerele deștept, frumos și
notar. Ei, și-acu’ e-acu’! Cincisprezece ani, tânăra fami-
lie n-a avut copii. Mama, subțirică, fragilă, cam palidă.
Unele neamuri, cu ochii umflați de lăcomie, lansaseră
zvonul c-ar avea tuberculoză – și abia așteptau să pună
mâna pe avere. La 15 ani de la nuntă însă, hop! când
nimeni nu se mai aștepta, veni pe lume un copil – eu! –
primul. Frumușel, zice-se, dar mai ales cu ochii albaștri.
Gurile rele: Nu-i al notarului; notarul are ochii negri! La
doi ani însă, alt copil: fratele Constantin – ochi negri.
Gurile rele înghit în sec – și tac mâlc. La alți doi ani,
altul: fratele Gheorghe: ochi albaștri; nu mai contează.
După patru ani: sora Maria (ultima) ochi căprui; ce să
mai spui?!

N-aș putea zice că am fost mai apropiat de unul sau
de altul dintre frați. Ne-am iubit total între noi; uneori cu
disperare. Ne căutam, ne sfătuiam, chiar dacă, după
aceea, n-o prea nimeream. Părinții ne iubeau și ei, în
egală măsură, cu câte o mică bătaie de cântar, la fie-
care. Pe mine, pentru că eram cel mai mare (nesperat
să mai apară!), dar și pentru că alesesem drumul
școlii/cărții. Nu mă puteam adapta la muncile câmpului;
din acest punct de vedere l-am moștenit pe tata cu vârf
și-ndesat. Aveam vreo șapte ani, când am fost luat la
secerat de grâu. Fiind stângaci, îmi îndoiseră (la fierar)
secera într-un fel special, ca să lucreze pe stânga.
După câteva mănunchiuri de spice, mai mult smulse
decât tăiate, năbădăioasa sculă s-a oprit în mâna mea
dreaptă, făcându-mi o rană de toată frumusețea. M-au
bandajat cu baticul unei verișoare și m-au trimis la
umbra căruței. A fost ultima mea ieșire la câmp, în ipos-
tază de țăran veritabil, muncitor cu sapa, cum se zice. 

„I-am scris lui Gheorghiu-Dej […] şi am cerut 
aprobare să plec în altă ţară să-mi continui liceul”

– Apropo de lecțiile primite în familie. De la mama
Florica am învățat să împletesc cuvintele. Povestea atât
de frumos, încât nu-ți dădeai seama cât spunea din
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ce-a auzit și cât de la ea; totul curgea armonios și con-
vingător. Unele din poveștile ei au devenit subiecte de
proză în cartea citată mai devreme („O zi de toamnă”),
altele mi-au folosit la însemnări și reportaje publicistice,
iar altele au rămas în sufletul meu, să le depăn când
mă voi întâlni cu frații Ghițu și Stelu. De la tata Marin
am moștenit pasiunea pentru istorie; îndeosebi, istoria
românilor. Domnitorii, Mihai Viteazul (liceul!) războiul,
legendele lui Bolintineanu... – ni le cânta, ni le recita, iar
pe altele ni le citea din carte, de pe când noi, copiii,
aveam trei-patru-cinci ani. Aveam o micuță bibliotecă
(strânsă de el de pe unde hălăduise) din care nu lipseau
cărțile de Istorie și Geografie, Basme, Poveștile lui Is-
pirescu, Alexandria, Eminescu, Creangă, Alecsandri,
evident Bolintineanu. Pe propria piele am suferit două
lecții, din care constat acum, bătrân, că n-am tras
învățămintele necesare. Una este legată de excluderea
mea, elev în clasa a IX-a de liceu, din toate școlile din
țară. (Cred c-am relatat-o, ca și pe cealaltă, în „Mătura
de pelin”, Editura eLiteratura, 2015). Numai nebunia
vârstei m-a readus pe linia de plutire: i-am scris lui
Ghe orghiu-Dej toată pățania și am cerut aprobare să
plec în altă țară să-mi continui liceul. Cealaltă lecție am
primit-o mai târziu, prin 1968-69, pe când eram ziarist
la „Scânteia tineretului”. În seara din ajunul Zilei de
1  Mai, după ce participasem la redactarea numărului
festiv, șeful echipei, marele Ilie Purcaru (prim-redactor-
șef-adjunct) ne-a invitat – pe Mihai Pelin, Vartan Ara-
chelian și subsemnatul – la restaurantul Turn din Piața
Palatului CC să ne răcorim puțin. Și ne-am răcorit; trep-
tat, odată cu lăsarea nopții și înmulțirea frapierelor cu
vin. Unii ne-am amețit, alții ne-am îmbătat (eu sigur!)
și-am dat-o pe lălăit – că de cântat, nu prea aveam
voce. După un an și jumătate, am fost puși în discuția
adunărilor de partid pentru excludere și dare afară din
redacție. Acuzația: cântasem, între altele, „Imnul Regal”,
„Antonescule-mpărate”, dar mai cu seamă cântece le-
gionare, „Garda, Căpitanul și Arhanghelul din cer”, iar
în redacție, aproape jumătate din colegii ziariști erau
evrei. Sigur, mărturisesc și acum, că nu-mi amintesc să
fi cântat așa ceva (de altfel, la vremea respectivă, eu
abia mă născusem – 1939). Dar am recunoscut, în fața
ofițerului de la Securitate, că, beat fiind, de s-ar fi cântat,
aș fi lălăit și eu alături de ceilalți, din solidaritate. Tot
evreii sunt cei care ne-au salvat. Ei au cerut excluderea;
altfel, pentru oricare altă sancțiune, nu vor vota. De la
CC indicația era să ni se dea pedeapsa maximă di-
nainte de excludere. Supusă la vot, a câștigat indicația
CC-ului. Mai târziu am aflat că ținta lor cecistă era, de
fapt, Ilie Purcaru; noi, cei trei, căzusem cam ca musca-n
lapte. 

– Ei! Pentru a fi exacţi, nu în lapte, ci în vin!!

„Am fost un băutor cinstit: am respectat băutura
bună, am iertat băutura proastă”

– Plăcerea băutului. S-o lămurim și pe-asta. Aș zice
c-am deprins-o, cum zice Labiș într-o poezie, pe șanț;
adică în mijlocul colectivității sătești. Adevăr este și fap-

tul că, în casa noastră, vinul era o prezență cotidiană,
permanentă. Ca tot țăranul gospodar, și noi aveam o
vie, alături de alții, pe dealul numit Pandra (iată altă
enigmă, lângă Iminog). În fiecare toamnă coborau și în
bătătura noastră două-trei căruțe cu struguri – și multe
nopți se auzea plânsul mustului în butoaie. Dar se bea
cu socoteală; fiecare avea, la masă, ulcica lui cu vin;
mai mare sau mai mică, după vârsta fiecăruia. Nu se
îmbăta nimeni (minunea asta a apărut mai târziu, când
ne-am ridicat mai măricei). Câteodată, rar, la Sărbători,
tata se bine-dispunea, și atunci ne cânta cântece din
Ardeal, despre Avram Iancu, despre dorul de Țară ori
despre o „Ilenuță prea frumoasă, spălând haine de mi-
reasă” – pentru o nuntă ce nu va mai avea loc, mirele
murind în război. La liceu, aveam un cântec: „În Slatina
nu-i argint și nici aur/ Nu-s banane, curmale, smochini/
Dar avem cel mai mare tezaur:/ Fetițe dulci și butoaie
cu vin”. Cum să nu te dedulcești la... o carafă cu vin?!
Facultatea, cu ale ei: sărac-sărac, dar de-un pahar tot
se mai găsea. Mai ales că dădusem de gustul scrisului,
iar revista „Viața studențească”, pentru două-trei știri,
te plătea binișor. În ultimul an de școală și primul de ziar
am avut șansa să fiu cam tot timpul în apropierea poe-
tului Mihu Dragomir, care oficia vinul ca un sacerdot dio-
nisiac. Ziarul, apoi confrații, specificul muncii, cei 40 de
ani de teren în toată țara au făcut restul. Dar să știi că
n-am fost un bețiv, deși m-am îmbătat din când în când.
Am fost un băutor cinstit: am respectat băutura bună,
am iertat băutura proastă. Vodca am oficiat-o ca Esenin
în troica în care „râde pân’ la lacrimi clopoțelul”. Țuica
– fie Turț, fie Pălincă, fie Două Prune („Ochii lui Dobrin”),
Bătrână sau tinerică Zărzărea – mi-a stat alături, ca o
devotată tovarășă de viață. Despre vin, ce să mai zic,
din moment ce s-a aflat și în potirul lui Iisus Hristos, la
Cina cea de Taină: este sfânt! O amintire. Eram la
Monte-Carlo, în renumitele pivnițe ale Hotelului Paris
(cea mai importantă pivniță de hotel-restaurat din lume)
unde erau/sunt depozitate, îngrijite, selecționate, ame-
liorate, aerate, mângâiate sutele de mii de sticle de vin,
pregătite pentru a urca pe mesele simandicoșilor con-
sumatori. După vreun kilometru și mai bine prin niște tu-
nele întunecate, înguste și friguroase, pivnicerul-șef mă
invită la un popas: un spațiu restrâns, de 5/5 metri – o
încăpere austeră, înconjurată de stelaje cu sticle pe opt
etaje, în care nu se aflau decât o banală masă de lemn
și câteva scaune. Aici – îmi șoptește pivnicerul –
Prințesa Grace, soția Prințului Rainier III, obișnuia să
dea petreceri intime pentru prietenele sale. Și-n timp ce
degustam licoarea de chihlimbar topit, îi povestesc os-
pitalierei mele gazde câte ceva despre vinurile
românești. Auzise de ele, dar prea puțin. Îi vorbesc de
daci, de Burebista, Crâmpoșia, Ovidiu, de celebrul „Al-
manah des Gourmets”, despre Pierre Larousse care, în
dicționarul său, considera Cotnarul înaintea Tokay-ului.
Între timp, pe masa pe care s-au rezemat coate fine,
princiare, aterizau, dintr-un Cer-al-Bunei-Speranțe, alte
pahare cu soare lichefiat. La plecare, bravul pivnicer mă
întreabă brusc: Domnule ziarist, n-ați vrea să vă
angajați la Crama noastră? 
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...Și cu asta, am spus cam totul despre relația mea
cu vinul. Urcarea lui în poezia mea (apropo de citatele
domniei tale) n-a fost decât o trecere firească din spațiul
natural într-unul superior, al spiritului. Dintre toți cei care
s-au aplecat asupra poeziei mele – mai ales a acesteia
în discuție – un singur critic literar a găsit măsura
exactă: regretatul Nicolae Baltag, care scria, rețineți!, în
1970: „Versul său – nu întotdeauna expurgat de clișee
și sentimentalisme – poartă cu sine neliniști și tristeți
moderne, romantice sau simboliste. Toate aceste «pă-
cate» sunt răscumpărate, însă, în excelenta poezie a
alcoolurilor, de departe cea mai fericită ofrandă a poe-
tului. Cântecul bahic al lui Ion Andreiță este forma lui de
fraternizare cu universul. [și dă citate, ca și domnia ta –
n. n.] Este, de asemenea, un testament, un memento
postum, o invitație la puritate. [citate] Timpul se sus-
pendă. Iar din scrumul sentimentelor se înalță, cu o gra-
vitate parcă ireală, aburii alcoolului nenumit și ai
lirismului autentic. („Să facem chef, prieteni,/ Plătesc cu
moartea mea”...). 

„În faţa ţăranului Dinu Săraru mă plec cu toată 
dragostea şi respectul de care sunt în stare”

– Că tot vorbim despre sat – „satu-n care întâlnesc/
Doar iarba veștedă și arsă”. Domnul Dinu Săraru de-
clară că domnia sa este ultimul țăran din Slătioara.
Domnia voastră știu că aveți (încă sau mai abitir!)
strânse legături cu vreo trei sate, așa că v-aș întreba
dacă mai sunt țărani în satele românești. 

– Nu, în satele românești nu mai sunt țărani. Ei au
început să moară încă de pe vremea „Moromeților” lui
Marin Preda. A venit, apoi, tăvălugul comunisto-bolșevic
și-a desăvârșit opera: i-a scos din starea lor identitară,
prin înființarea ceapeurilor (colhozurilor). I-a rupt de pă-
mântul lor, care însemna viața lor. Pe unii i-a momit cu
industria, în expansiune, a orașului, transformându-i în
navetiști: adică oameni care nu pleacă, oameni care nu
rămân. Pentru că puțini au acceptat să se stabilească
la oraș. Cei mai mulți, refuzând celula de beton a unui
apartament, se întorceau în satul devenit dormitor pen-
tru o noapte. A venit așa-zisa Revoluție din Decembrie
1989 – și ce le-a adus? Puterea a încercat să-i mintă
cu înapoierea pământului – făcută și asta cum s-a făcut:
în bătaie de joc. Pământul – fără mijloace de a-l putea
munci – a fost vândut sau luat în arendă sine die de
șnapani, unii, mulți, cu nume arăbești sau italienești. În-
toarcerea țăranilor (câți or mai fi rămas; dacă au rămas)
către ei înșiși nu înseamnă doar să li se scrie pe frunte
cuvântul fermier. Această întoarcere înseamnă o nouă
durere: durerea unei mutații. A unei re-nașteri. Și, este
știut, orice naștere este însoțită de cea mai mare durere
și mister din Univers. 

Sunt de acord cu maestrul Dinu Săraru când afirmă
că el „este ultimul țăran din Slătioara”. Eu aș zice chiar
din România. Toată. Este țăran însă doar prin spiritul
ce-l animă, pe care l-a topit în cărțile sale, îndeosebi ro-
manul „Niște țărani”. Năiță Lucean și Pătru-cel-scurt
sunt frații mai tineri ai lui Moromete; ei nu vor muri ni-

ciodată. „Niște țărani” vor sta totdeauna alături de
„Moromeții” – și nu cred că vor mai putea fi egalați de
altcineva, oricât mălai s-ar cerne la moara literaturii. De
aceea, în fața țăranului Dinu Săraru mă plec cu toată
dragostea și respectul de care sunt în stare. 

– Să revenim la dumneavoastră! Ați urmat liceul la
Slatina, la „Radu Greceanu”, apoi Filologia
bucureșteană, promoția Călinescu (1963), între timp ați
debutat la „Luceafărul” (1960), în fine, de pe băncile
facultății în redacția „Scânteii ăleia tinere”. Ce v-a mânat
spre presă? Poate ceea ce veți formula liric mulți ani
mai târziu: „Între mine și oameni/ Cuvântul meu –/ Pen-
tru ca ritmul lui/ Să le potrivească pașii cu fericirea...”? 

– Către presă, către cuvântul scris, mai bine spus,
m-am simțit atras, aș zice, dintotdeauna. De mic, când
citeam ziarul tatei – și mă fascina misterul cuvântului
scris: cum se face, mă întrebam eu, că literele astea ca
niște cărăbuși, când se leagă între ele într-un anumit
fel, îmi deschid mie, citindu-le, o lume?! – în mintea
mea, în fața ochilor mei. Așa că drumul spre cuvânt era
deschis prin însăși atracția pe care acesta o exercita
față de mine. Lecturile, apoi, școlile urmate și, desigur,
darul mamei de sensibilitate și frumos au grăbit întărirea
legăturii dintre mine și cuvânt până la, aș zice, îngemă-
nare. Ziaristica a venit de la sine, ca o grădină bună de
cultivat cuvântul; dar și ca o datorie de-a fi conștient
pentru ce/pentru cine îl mânuiești – în folosul cui îl cul-
tivi? În ceea ce privește citatul poetic, da, ai dreptate:
am scris/scriu pentru oameni – pentru bucuria lor, pen-
tru ștergerea unei lacrimi de pe obraz, pentru ca să nu
uite. Ca ziarist, m-am gândit deseori că oamenii pe care
i-am cunoscut – mii, multe mii; despre care scrisesem
la ziar – s-ar putea să uite, cumva, propriile fapte, pro-
priile gânduri, întâmplări. Și atunci le-am transcris, febril,
pătimaș, în cărți de așa-zisă publicistică, tocmai pentru
a-i feri și pe ei, ca și pe mine, de pâcla uitării. Întor-
cându-mă la citatul domniei tale, voi spune că acei oa-
meni – contemporanii mei, ai noștri – cu viața lor, cu
faptele lor, cu aspirațiile lor, au urcat și în literatura mea.
Poezia din care ai ales citatul are, într-adevăr, o valoare
testamentară – iar pentru a înțelege mai exact starea și
opțiunea poetului, fie-mi îngăduit s-o citez integral: Între
mine și oameni,/ Inima mea –/ Pentru ca drumurile lor/
Să se arcuiască/ În curcubeie și copii// Între mine și oa-
meni,/ Cuvântul meu –/ Pentru ca ritmul lui/ Să le potri-
vească pasul/ Cu fericirea// Între mine și oameni,/
Moartea mea –/ Pentru ca luceafărul serii,/ Încălzit de
vama/ Trecerii mele,/ Să le cutreiere pașnic/ Somnul. 

„Doi oameni, doi oameni obişnuiţi…”

– „De peste tot vin chipuri vii de oameni,/ Mai tineri
ori bătrâni, precum au fost,/ De nu mai știu cu care mă
aseamăn...”. Vă propun să evocați câteva dintre aceste
chipuri, care v-au marcat formarea profesională, viața... 

– Aș începe cu un popas într-un timp mai vechi, tim-
pul liceului. Am avut norocul să-și oprească privirea
asupra mea un dascăl providențial: George Botez; sta-
tură potrivită, păr albit, chip luminos, vorbă blândă – se-
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măna cu tata. Și, deși doar pentru un an (după care a
fost scos, forțat, la pensie) mi-a fost (având în vedere
și vârsta mea crudă) al doilea tată. Un tată care mi-a
pus aripile să zboare; m-a luat cu sine spre cerul
cunoașterii, să-i descifrăm tainele, să-i cercetăm
poveștile – să gândim în basme și să vorbim în poezii.
Avea o cultură uriașă, pe care o disimula în propoziții
simple, înțelepte, pe înțelesul pruncilor ce eram. În
tinerețe, fusese secretar personal al lui Nicolae Iorga,
era prieten cu Alexandru Rosetti (căruia chiar i-am dus
o scrisoare, când am devenit student), lucrase un
an-doi ca asistent universitar la Facultatea de Litere din
București, dar renunțase la tot și se întorsese în Slatina,
profesor de liceu, simțind (și mărturisind) că asta e che-
marea lui: să-i învețe pe elevi tainele limbii și literaturii
române; să viseze frumos și să-și iubească țara. Mă
chema deseori acasă la el, mă băga în bibliotecă și mă
lăsa acolo ceasuri în șir, indicându-mi ce să citesc. Mă
simțeam – cer iertare, dar așa se întâmpla – mă
simțeam ca un Eminescu pe lângă Aron Pumnul. Iar el,
în clasă, chiar despre Aron Pumnul și despre Eminescu
ne vorbea. Mai târziu, facultatea a completat cât de cât
universul cultural-literar moștenit de la profesorul Geor-
ge Botez. Zic „cât de cât”, deoarece în perioada
facultății mele (1958-1963) domina încă realismul so-
cialist – cu corifeii lui, ca niște vătafi cu cuțitul la brâu:
Mitu Grosu, Vicu Mândra, Paul Cornea, I. Vitner, Silvian
Iosifescu, Ov. S. Crohmălniceanu. 

În presă, pe la începuturi, la „Scânteia tineretului”,
m-am bucurat de compania unor mari publiciști (și scrii-
tori): Nicolae Dragoș, Ilie Purcaru, Petre Dragu și, mai
nou, Nicolae Dan Fruntelată – în tovărășia cărora aripile
mele au planat/zburat deschise total și, pe cât posibil,
libere.

Celelalte înțelepciuni (câte vor fi fost) le-am acumu-
lat hălăduind printre oamenii țării și faptele lor, cu con-
deiul și carnetul de reporter în mână. Patruzeci de ani
bătuți pe muchie – și împărțiți egal între „Scânteia tine-
retului” și „România liberă”. Erau perioade (ani!) mai
ales la ziarul de tineret, când făceam câte 15-20 de zile
de teren pe lună; stăteam mai mult în țară, decât acasă
(deși se zice că aveam și eu, ca tot omul, un domiciliu
stabil). Cred că din cele 4.500 de comune, cel puțin
într-o mie am dormit măcar o noapte; camere oficiale
cam ioc; odăi de primărie, pe mese, cu registrul agricol
sub cap! De orașe, orășele, târgușoare – nu mai vor-
besc. O precizare: nu toți colegii făceau atât de mult
teren; eu eram însă reporter – omul relatării faptei, de
la fața locului – și locul meu de documentare era țara.
De aceea, îmi este oarecum dificil să vorbesc despre
anumiți oameni; îmi vin prea mulți în fereastra memoriei.
Mă voi opri, totuși, la doi. Pe primul l-am cunoscut la în-
ceputurile mele de gazetar. Eram la Zalău, pe un șantier
de construcții de locuințe. Ploaie, vânt, măzăriche,
vreme să nu scoți un câine afară din casă. Un om mă-
runt, un constructor (nu i-am reținut numele) cu o legă-
tură de cărămizi în spinare, tot urca balansându-se pe
o punte de două palme lățime. L-am întrebat de ce nu
renunță la munca asta istovitoare și periculoasă și nu

se duce la fabrica abia înființată în oraș, care tocmai
avea nevoie de oameni. Viață curată, normă mai re-
dusă, câștig mai bun. Văzându-l și cam pirpiriu, îmbă-
trânit, adaug: Sau o treabă mai ușoară, ceva?
Răspunsul mi-a bubuit în urechile tinere – și nu-l voi uita
niciodată: „Vezi dumneata, ziaristule, ți-aș spune o po-
veste. Știi ce-i hreanul? Ei, află că hreanul ăsta, iute
de-ți ia gura foc și-ți dau lacrimile, are și el o vietate, un
vierme, care numai în el trăiește. Dacă-l pui pe altă
plantă, dulce, sau pe zahăr, să zicem, moare; nu-i
priește. Așa și eu: m-am învățat cu munca asta, pe care
o fac de douăzeci de ani, grea, foarte grea; călduri mari,
zăpezi, ger, ploi, zloată – eu tot afară, cu munca asta.
Eu cu ea și ea cu mine”. Celălalt om, a cărui poveste
de viață m-a impresionat, se numește Ilie Bărăitaru și
este din comuna Gârla Mare-Valahia Mică. Era atât de
legat de câmp și de grâu, încât, în ziua când a plecat la
război (al II-lea Măcel) și-a luat în raniță un pumn de
grâu. Parcă îl aud și acum, în memorie, cum îmi mărtu-
risea de fiecare dată când ne întâlneam: „Războiul, cât
e el de câine, nu m-a făcut să uit câmpul. Deseori, în
tranșee, pe linia I, scoteam grâul din raniță, prefiram
boabele printre degete, le priveam adânc, ca pe o mi-
nune, îmi făceam cruce și mă gândeam că eu și grâul
nu putem muri. Cu această credință am trecut munții,
am luptat la eliberarea Budapestei, am ajuns până în
Cehoslovacia. La Brno, căci acolo m-a prins Ziua Vic-
toriei, m-am dus la marginea orașului, în câmpul sfâr-
tecat de gloanțe, și-am semănat grâul luat de acasă.
Plouase – și cred c-a răsărit frumos”. 

Așadar, doi oameni, doi oameni obișnuiți; concluziile
să le tragă cititorul.

„Este o mândrie pentru ziarist că 
se află […] în avangarda clipei”

– Se spune despre articolul de presă că trăiește doar
o zi. Chiar să nu lase nicio urmă? 

– Se spune chiar mai rău: c-ar trăi doar o clipă, din
moment ce ziaristul este numit istoricul clipei – sintagmă
transformată de ziarist în blazon de noblețe și deviză
de viață. Și-apoi, să medităm puțin: din clipa asta, din
fiecare clipă, din nenumăratele milioane și miliarde de
clipe se alcătuiește istoria mare, de secole și milenii, a
unui popor, a lumii înseși. Este o mândrie pentru ziarist
că se află în linia I a acestei istorii, în avangarda clipei.
Și nu cu puține sacrificii. Robert Lembke, fost gazetar,
reporter, apoi șef de ziare și om de televiziune, spunea,
în deplină cunoștință de cauză: „Ziariștii sunt oameni
care în orice altă profesie ar fi câștigat mai mulți bani
cu mai puțină muncă”. Da. Dar ziaristul care a fost/este
ziarist n-a coborât niciodată din aura onoarei sale, din
aura profesiei sale. Am rezolvat astfel și zicala conform
căreia ziaristica duce oriunde (la bine!) numai s-o
părăsești la timp. Posibil, dar, în acest caz, ziaristul res-
pectiv nu este ziarist, n-a fost niciodată, chiar dacă a
trebăluit pe la vreun ziar (poate și cu rezultate notabile). 

Nu întâmplător se mai spune că presa este a patra
putere în stat – și, atunci, chiar să nu rămână nimic de
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la această putere? Ce-i drept, pentru a te numi ostașul
unei astfel de puteri, sporesc răspunderile, sacrificiile.
La banchetul oferit lui C.A. Rosetti cu prilejul celei de a
25-a aniversări a fondării ziarului „Românul” (27 sep-
tembrie 1881), acesta atrăgea atenția: „Presa, folosind
caracterizarea de circulație mondială, trebuie să fie a
patra putere a unui stat civilizat și liber. Presa însă pen-
tru ca să fie a patra putere a unui stat presupune ca re-
dactorii ei, când iau condeiul, să fie sacerdoți; ziariștii
sunt preoții care servesc la altarul acelei zeități ce se
numește Naționalitate și Libertate”. 

Din Eminescu nu-mi permit să citez. El rămâne cel
mai înalt exemplu și model pentru pălmașii condeiului;
farul spre care privim pentru a nu rătăci – cuminecătura
de început și de pe urmă a vieții noastre dăruite cuvân-
tului. 

Să stăruim puțin și asupra urmelor pe care articolul
de presă, ziaristica în general, le lasă/le-ar putea lăsa
prin autorii ei, martori și istorici ai clipei. Articolul (ca ri-
guros gen publicistic) – numit, în anumite condiții, edi-
torial – rămâne un document (important) fie și numai în
colecția ziarului în care a fost publicat. Alte genuri pu-
blicistice – ancheta, reportajul, interviul, eseul, portretul
– își creează drum spre perenitate sub alte forme. 

– Poate s-ar cuveni să vorbim acum, în completare,
și despre raportul ziaristică-beletristică. 

– Dincolo de anumite reguli ale jurnalismului (nou-
tatea știrii/informației, primatul ei, exactitatea, mai ales
în ceea ce privește onomastica etc.), această profesie
presupune și alte calități (desigur, în mai mare sau mai
mică proporție pe... cap de ziarist): predispoziție, poate
și un dram de har etc. – proprii scriitorului de literatură.
Astfel, cele două laturi ale eventualei juxtapuneri nu se
(mai) exclud: între ele apare/se creează o legătură: linia
ce fusese cândva despărțitoare devine o isoglosă, un
hotar instabil, un spațiu de interferență. Este vorba de
acel gen de jurnalism care, prin natura lui specifică, se
apropie de beletristică; intră – în ultimul timp tot mai
decis, mai masiv – în ograda acesteia; nu ca o rudă să-
racă (după cum s-a spus și se mai crede), ci ca un ca-
marad de drum, cu final comun. Vechea sintagmă,
acordată mai înainte, concesiv, publicisticii de înaltă
clasă, literatura de frontieră, cade. Noua literatură, năs-
cută atât în sânul jurnalisticii, cât și în cel al beletristicii,
folosește mijloacele ambelor mame: exactitatea/auten-
ticitatea ziaristicii și metafora literaturii. Această așa-zisă
nouă literatură pare să fi descins/să descindă din repor-
taj, devenind memorii, evocări, jurnal, însemnări de că-
lătorie etc. – ori, pur și simplu, roman. 

– „Carnete vechi, carnete de reporter,/ Dorm obosite
pe biroul meu –/ Azi, concurate țanțoș de un prompter/
Pe care-asudă mulți zevzeci din greu”. Aici aș avea mai
multe a vă întreba: cum vede un gazetar „bătrân” jurna-
listica din ultimii ani? Dar, mai ales, ce viitor îi prevedeți? 

– Eu, bătrânul gazetar care sunt, îi văd jurnalisticii
un viitor bun; poate ceva mai schimbat, de condiții și
facilități, dar un viitor sigur. Va suferi avataruri, în de-
cantarea spre a fi, dar va exista cu siguranță. Este un
mod specific de comunicare interumană care, mult timp

de-acum încolo, se va impune prin utilitate. Cât privește
„jurnalistica ultimilor ani” – mai ales a anilor de început
din acești ultimi – da, cu ea, cu ei este o problemă: s-a
petrecut ceea ce s-a petrecut cu toată țara, cu starea ei
politică, economică, socială, culturală, după zisa
Revoluție din Decembrie 1989. La mine în sat este o
vorbă: când apele vin mari, toate gunoaiele ies la
suprafață. Aceste gunoaie s-au impus de la început în
toate sferele vieții naționale – și se încăpățânează/se
luptă să rămână în acele poziții „cucerite”, până când
tot „apa” le va elimina, revenind în albia naturală/nor-
mală, limpezindu-se/purificându-se. Din păcate, proce-
sul acesta, numit și de tranziție, de re-naștere, de fapt,
se anunță dificil și de durată. În această horă a sara-
bandelor neiertătoare, pe care gunoaiele au încins-o pe
suprafața apei, s-au prins și „jurnalisticii” – unii mai
vechi, alții nou-nouți – din moment ce nu se cerea cinste
și competență; dimpotrivă: ură, înjurături, minciună, atac
la persoană. Au apărut, ca ciupercile după o ploaie pă-
tată cu mană, fițuicile găzduitoare de mizerii; s-au
înmulțit popândăii și hârciogii dotați cu minifoane și
promptere. Totuși, treptat vor dispărea. Unii au
murit/s-au dat la fund, odată cu fițuicile respective.
Ici-colo, au apărut insule/insulițe de adevăr. Sunt
semne... 

– „Azi am să beau pentru toate păcatele/ Strânse-n
desaga-plocon/ Spânzurată de creanga albastră a
lunii”. Vă propun să mai amânăm puțin beția (până
gătăm acest taifas) și să ne oprim asupra „păcatelor”.
Ce aveți a vă reproșa? Ce regrete aveți? 

– Păcate, vorba aia, ca tot omul: mai înjuri, mai te
superi, mai îți ceri iertare... Dar cred că domnia ta nu la
alea te referi. Păcate de-ăstelalte, de-ale sufletului,
de-ale profesiei, de-ale drumului... – sunt și de-astea,
slavă domnului. În CV-urile mele mai dincoace, mai din
ultimul timp, n-am uitat ca de fiecare dată să adaug, să
menționez o scurtă frază: Într-o viață de om a publicat
mai puțin decât și-ar fi dorit și mai mult decât ar fi trebuit.
Aceasta este drama gazetarului-scriitor cu însușirile ne-
cesare ambelor ipostaze; cel puțin a unei bune părți din-
tre aceștia. Și fiecare o trăiește în felul lui. Când zic că
am publicat mai puțin decât mi-aș fi dorit, mă refer, de-
sigur, la literatură: poate aș fi putut scrie mai mult – poe-
zie, nuvelă, roman, să zicem – chiar dacă, în dubla
ipostază de care vorbeam, acest deziderat n-ar fi putut
fi dus la finalul dorit. În ceea ce mă privește, judecând
retrospectiv, cu siguranță aș fi putut mai mult – este,
poate, cel mai profund regret al meu (reproșurile nu-și
mai au rostul). Când spun că am publicat mai mult
decât ar fi trebuit, mă refer la tributul în plus dat gaze-
tăriei. Este vorba, poate, și de oarecare exces de zel.
Dar și acesta izvorât tot din îndatorirea intimă față de
profesie. Este tributul pe care l-am plătit și eu, fără să
mă intereseze vreo recompensă. Mărturisesc că n-am
primit niciodată vreun premiu mai de doamne-ajută ori
vreo altă distincție – și nici n-am așteptat.
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„Cum dracu’ a ajuns la Paris al Notarului?”

– O perioadă ați fost soțul soției dumneavoastră –
ați însoțit-o la post pe diplomatul Lia-Maria Andreiță,
fără însă a vă uita formația de jurnalist, adică de obser-
vator atent și scormonitor tenace în căutarea detaliului,
a lucrului/evenimentului ce scapă omului de rând.
Vorbiți-ne, rogu-vă, despre câteva asemenea
experiențe pariziene și romane. 

– Da, am avut și această șansă, de-a întruchipa
ipostaza/zicerea: soțul soției sale – privită de unii cu
umor, de alții și cu un sâmbure peiorativ etc. Dar, cum
spui și domnia ta, fără „a uita formația de jurnalist”. Care
pentru mine, atunci, cuprindea două laturi: întâi, pentru
că nu puteam fi altfel: în oglinda mea interioară nu mă
vedeam/nu m-aș fi putut vedea altfel decât cu condeiul
și carnetul în mână; apoi, pentru că eu chiar lucram ca
ziarist, la „România liberă”, de unde fusesem „detașat”
și unde, conform legii, mi se păstra postul la întoarcerea
în țară. Așa au stat lucrurile în toți cei opt ani, împărțiți
între Paris și Roma, în perioada 1996-2004. Sigur, se
iscau uneori și momente vesele, de glumă, provocate
chiar de mine; mai ales la Paris, unde locuiam toți în
țarcul Ambasadei. Cum diplomații erau toți bărbați
(însoțiți de neveste, desigur), dădeam uneori telefon
câte unei soții și-o întrebam: „Dragă, tu (dumneata,
după caz) ce-i mai gătești azi alui tău? Că eu nu mai
știu ce să mai fac cu al meu! Mi-am uitat și cartea de
bucate la București”. Se stârnea un haz de la un capăt
la altul al bucătăriilor. În timp ce Lia, venind de la birou,
obosită, se apuca de gătit. Asta nu înseamnă că eu stă-
team ca un trântor; făceam piața, alte cumpărături, o
ajutam și eu cum puteam. Alte momente hazoase se
petreceau în preajma Zilei Naționale sau a altor sărbă-

tori cu ștaif, când, în subsolul Ambasadei, se făceau tot
soiul de preparate culinare simandicoase, care urmau
să fie ridicate în Salonul de Aur al splendidului Palat Bé-
hague, spre bucuria invitaților. La roboteala respectivă
participau (vreo două sau trei zile; după importanța eve-
nimentului) toate nevestele angajaților: diplomați, șoferi,
portari – sub bagheta singurului bărbat, un formidabil
bucătar. Și cine era al doilea bărbat? (pe post de soție)
– subsemnatul. Dacă întârziam, bucătarul intra în pa-
nică și trimitea după mine. Ce-i drept, tot nouă ne reve-
nea și partea leului din sticla de viziki, care nu lipsea. 

Ei, dar gluma-i glumă, are și ea rostul ei, dar să tre-
cem și la chestiunile serioase. Adică la datoria mea de
ziarist. Căutam faptul, evenimentul, informația, îndeo-
sebi culturală, care să intereseze pe cititorul român. Și-l
găseam; uneori aveam și de unde alege. Și transmi-
team astfel de corespondențe de presă la „România li-
beră”, cu frecvență săptămânală, iar poetul Nicolae
Prelipceanu, șeful Secției Cultură (de unde plecasem)
le publica tot săptămânal. O altă corespondență o trans-
miteam, săptămânal, la Radio România Actualități, pe
care marele pălmaș al microfonului, Florin Helmis, o
dădea pe post, de regulă duminica, la Emisiunea Mati-
nal. (Era o mare bucurie și surpriză pentru consătenii
mei, care se întrebau uimiți cum dracu’ a ajuns la Paris
al Notarului?). Spre finalul șederii mele în capitala
Franței, corespondențele acestea, revăzute și adăugite,
au făcut obiectul unei cărți, „Scrisori pariziene”, Editura
Silviu Popescu, Rm. Vâlcea, 2000. Tot la Paris s-a năs-
cut și cartea de versuri „Diminețile albe”/„Les matins
blancs” (ediție trilingvă: română, franceză, italiană; niște
„poeme venețiene”, ca urmare a unei călătorii mai
vechi) apărută la Editura Eminescu, București, 1999. 

Roma. M-am străduit în mod deosebit să caut în Ita-
lia „pământul de acasă”. Și l-am găsit: în vioara lui Ci-
prian Porumbescu, la Nervi, care l-a impresionat pe
bătrânul Verdi la Genova; la Florența Dorei d’Istria, cea
întâmpinată de Garibaldi ca „o soră întru eroism”; la Ca-
feneaua Caffé Greco din Roma, în pledoariile despre
artă ale lui Asachi alături de frumoasa Bianca Milesi (iu-
bire de o viață) și faimosul sculptor Antonio Canova; la
Palermo, în Cimitirul Săracilor (Capucin) pulsând în
osemintele neidentificate ale lui Bălcescu; la Sulmona,
în pământul lui Ovidiu-cel-exilat-la-Tomis, întâiul poet al
românilor; pe Columna lui Traian, pe Arcul de Triumf al
lui Constantin cel Mare, în Piazza del Popolo, în care
daci puternici și mândri veghează nemărginirea; am în-
tâlnit România în placa-monument, cu efigia lui Mihai
Eminescu, așezată alături de basorelieful lui Leopardi,
pe zidul vechiului Palat Laopardi (astăzi, Centrul Mon-
dial de Poezie) din orașul Recanati, în ziua de 14 iunie
2003 (eveniment la izbândirea căruia, susțin fără mo-
destie, îmi revine principala contribuție). Toate aceste
amprente românești sub cerul italic, alături de altele,
care au fost mai întâi corespondențe de presă (la „Ro-
mânia liberă” și la Radio România Actualități) au con-
stituit substanța volumului „Scrisori italiene”, apărut la
Editura Antim Ivireanul, în anul 2004. 

– Taifasul nostru se poartă într-o toamnă în care „mi-

Liviu Suhar – In vino veritas
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roase-a mere coapte și-a palide gutui”, când „roadele”
se adună în cămări și hambare, după o vară în care ați
primit o binemeritată distincție, despre care vă rog să
ne spuneți câteva vorbe! 

– În sfârșit, iată și o întrebare (mai) ușoară. Distincția
la care te referi, distinsă colegă, primită din partea Uni-
unii Ziariștilor Profesioniști din România, a fost prece-
dată de o alta, un fel de nominalizare pentru ceea ce
avea să urmeze: Diploma de Excelență „pentru atitudi-
nea românească de abordare a temelor și subiectelor
publicistice, pentru spiritul de breaslă și încrederea în
UZPR”. Am primit-o în ziua de 28 iunie 2018, când
brea sla sărbătorește Ziua Ziaristului Român (după ziua
în care ziaristul Mihai Eminescu a fost arestat pentru
prima oară și băgat cu forța în spital) – dată respinsă
de Parlamentul României, după vreo doi ani de... par-
lamentări. (Rușine!). Anul următor, la concursul organi-
zat anual de UZPR, am avut șansa să câștig Marele
Premiu „pentru întreaga carieră jurnalistică”, pe anul
2018, acordat în 2019, moment care coincide și cu ba-
terea celui de al 80-lea nit (cam ruginit!) pe cercul vâr-
stei mele. Să spun drept, nu mă așteptam, dar sigur
m-am bucurat – și sunt recunoscător juriului care a ho-
tărât astfel: scriitorului-dascăl universitar Mihail Diaco-
nescu și scriitorilor-publiciști Nicolae Dan Fruntelată și
Mihai Milca – și, bineînțeles, Uniunii Ziariștilor
Profesioniști, în frunte cu talentatul și neobositul
președinte, Doru Dinu Glăvan. 

„De condei şi carnetul de reporter, de conştiinţa
mea, nu m-aş putea despărţi niciodată”

– E însă și o altfel de toamnă – „Se lasă-o toamnă
grea în anotimp,/ Rod vârcolacii marginile lunii –/ Și-n
noaptea oarbă se aud căzând/ Castanele pe-acoperișul
lumii”. De-ar fi să o luați de la capăt („să mă mai nasc o
dată”, cum cânta Gică Petrescu!), ce-ați face cu viața
dumneavoastră? 

– Da, sunt și astfel de toamne, și-mi amintesc o
toamnă din Bărăgan, trăită nu demult în satul Negoești,
în care Bărăganul joacă-n zare fete morgane și fluturi,/
Noiembrie dă iama peste câmpuri și ciuturi, când Sparg
nunțile tăcerea-n surdină,/ Moare ultima floare-n gră-
dină; când, în sfârșit, Toamna tresaltă în ultimi fiori –/
Pe cer, tot mai jos, trec cârduri de ciori. O asemenea
tulburătoare stare nu mai trăisem din tinerețe, când mă
răvășise filmul lui Hitchcock, „Păsările”. Observ că ase-
menea stări revin „odată cu înaintarea în vârstă”, vorba
unei reclame de la televizor. Iar acum mă gândesc la
întrebarea domniei tale: dacă ar fi s-o iau de la capăt,
ce-aș face cu viața mea? Viața asta, așa cum a fost,
așa cum pare a mai fi, este viața mea. Știu, eu, dacă
m-aș putea lipsi de ea? Oricât de ispititor ar fi ceea ce
mi se propune – ori mi-aș dori. Un arc nevăzut m-ar în-
toarce cu fața spre zisa acelui pălmaș cu condeiul cum
că, părăsind ziaristica, te-ar aștepta o viață mai confor-
tabilă. Or, eu, de condei și carnetul de reporter, de
conștiința mea, nu m-aș putea despărți niciodată. În
acea altă viață, tot de pălmaș cu condeiul, desigur,

poate că m-aș fi străduit să fac mai puține greșeli per-
sonale, strict personale: aș fi încercat să creez un echi-
libru mai exact, mai potrivit între gazetărie și literatură;
dar, cum spuneam și ceva mai devreme, regretele nu-și
mai au rostul. Revin însă, apropo de ideea de adineauri
legată de distincții, și enunț aici, acum, o zisă a lui Theo-
dor Roosevelt, cel de-al 26-lea președinte al Americii,
premiat cu Nobel pentru Pace în anul 1906: „Fără îndo-
ială că premiul suprem pe care-l oferă viața este șansa
de a lucra din greu la ceva care merită din plin efortul
tău”. Sunt fericit că Dumnezeu mi-a oferit șansa de a
lucra în această profesie – gazetăria – care înseamnă
viața și dragostea mea. 

Propun să ne întoarcem, firesc, la cea dintâi poezie
de toamnă, citată de domnia ta în taifasul nostru:
toamna în care „Miroase-a mere coapte și-a palide
gutui”. Este o viziune mai optimistă, pe care aș com-
pleta-o cu ultima strofă din aceeași poezie: Miroase a
câmpie, a munte și a țară,/ Miroase-a românească găl-
bie de Cotnar –/ Și-n pajiștea din suflet dă-n afară/ Pri-
nosul de iubire și-al jertfei mele jar. 

Cât privește cântecul lui Gică Petrescu: sigur, ori-
când i-aș ține isonul, lângă o carafă de Cotnar (că tot
veni vorba) ori, mai bine, una cu zaibăr nebun din Vala-
hia Mică. 

– Să nu uităm însă că toamna se pregătește ogorul
pentru la anul! Deci, ce proiecte aveți, domnule Ion
Andreiță? 

– Să-ți fac o mărturisire, că tot suntem la un taifas în
doi – și nu ne aude nimeni: Mi-au cam amorțit mâinile
pe coarnele plugului. N-aș vrea să ajung ca țăranul din
cântec: „Toate plugurile ară/ Numai plugul badelui/
Șade-n coasta dealului/ Nici nu urcă, nici coboară”...
Cam pe-acolo se pare a fi eu: în coasta dealului: privesc
cu melancolie în jos – și aș vrea să fiu totodată sus. Și
nădăjduiesc să fiu – căci povara trebuie dusă. Cât din
această povară va continua să dea rod, vom vedea
toamna viitoare. Sper să mă poftești și atunci la un tai-
fas.                             

– Promit solemn! Până atunci, vă mulțumesc și vă
doresc multă sănătate și vioiciune trupească, fiindcă de
cea spirituală nu duceți lipsă! 

Liviu Suhar – Obiecte din hambar
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Nu sunt o epistografă, n-am răbdare să scriu scri-
sori, dar am răbdare să le citesc. Le găsesc mult mai
adevărate decât memoriile, mai ales că destui
memorialiști se uită înapoi doar ca să se disculpe, să
ne bage-n ochi binele făcut din scaune de activiști PCR.
Oglindă, oglinjoară... Ar fi o idee să-l trimitem în Cuba
pe cel care se laudă cu strângerea de mână a lui Cas-
tro. Tocmai pentru a sublinia faptul că nu-și dorește o
biografie prelucrată, deci falsă, Octavian Paler își face
autoportret într-o oglindă spartă. Nu și Silviu Brucan,
care rememorează în spirit victimist (vai, cât a suferit
profetologul sub Ceaușescu!). De comparat cu Jurnalul
Profesoarei Alice Voinescu, un destin retezat, cum re-
zultă din 32 de ani de însemnări. Pentru ea, jurnalul e
„reculegere pe hârtie” (900 de pagini) și-și asumă riscul
sincerității, care nu li se potrivește egofictorilor și
egoficțiunilor. Pentru relația călău-victmă, un DA pentru
Confesiuni violente de Ion Rotaru, apărute în apusa re-
vistă „Oglinda literară”. Amintiri deghizate de Crohmăl-
niceanu, care-și împrumută altă identitate decât cea de
vânător de capete luminate în proletcultură, nu-mi plac,
nici cele intermitent adevărate, „din când în când”, ale
lui C. Țoiu.

De departe cea mai penibilă a fost „fata cu zestre”
de ilegalistă, Nina Cassian, relatându-ne viața-i roz-
combinezon din vremea Anei Pauker, cu de toate și cu
de toți, lăudându-se în trei volume cu juisările ei staha-
noviste. Între Vasile Luca – potcovar și Ceaușescu –
cizmar, Ninoșka a ales potcovarul, fost ministru de
Finanțe. Și câți n-au pupat și pupă moaște staliniste, ca
Nina Cassian!

Memorii fabulatorii, deloc fabuloase am citit destule.
Și jurnale pline de zilnicării (spre a le spune ca Dan An-
ghelescu), de care nu scapă diariștii. Nu mă intere-
sează defel câtă vodkă a secat cutare poet la 2 Mai sau

cum se bărbierește diminețile un filosof beletrist. Nu-mi
plac nici cei înfricoșător de sinceri, dar fără teamă de ri-
dicol și care nu trag deloc vreo perdea peste viața do-
mestică, peste cea sexuală, cu războaiele ei
dermato-venerice etc., notând constant și continuu
orice amănunt jenant. „Văduvele abuzive”, ca madam’
Rebreanu, cum le numea G. Călinescu, au cenzurat ce
li s-a părut a le atinge imaginea lor, nu și ce putea afecta
imaginea soțului. Răsfoind vasta corespondență Liviu –
Fanny Rebreanu, dau peste o scrisoare din octombrie
1918, trimisă de la Iași: „Trăim vremuri mari de tot (...)
Până la Crăciun se speră că va fi pace generală.” Și, la
peseu: „Voi veni și cu 25 kg. de fasole albă”. Lucrurile
se pot mistifica și din drag de... Arghezi. Dintr-o relatare
a lui G. Pienescu, arghezolog, așa cum Niculae Gheran
e rebreanolog, aflu că poetul i-ar fi telefonat lui Gheor-
ghiu-Dej, pe foamete: „Domnu Dej, bună ziua, aici Ar-
ghezi! Ce mai faceți? Eu, cu bătrânețea și aș avea poftă
de ceva cegă, nu am mai mâncat de multă vreme.” I s -a
adus, Gospodăria de partid funcționa ceas și pe foa-
mete, dar e greu de crezut că Arghezi i s-a adresat lui
Dej cu domnu’. Adevăr sau provocare? Poate provo-
care, „Arghezu” putea s-o facă. Passons.

Memoria primă trebuie să aibă rol prim în memorii.
Autobiograficțiunilor, texte cu „fantezii adăugate”, ca-n
reclama Fuzetea, le prefer scrisorile. Acolo, în epistola-
rium, găsim memoire fraîche versus memoire lontaine.
Memoriile pot fi relatări la past imperfect (Mark C. Car-
nes), trucate, mai puțin scrisorile, iar autorul care se
adresează editorului nu se confundă cu politicianul sau
cu ziaristul. Cutia cu scrisori, intitulată de Iordan Datcu
M-au onorat cu epistolele lor (RCR Editorial, București,
2019, 414 p.) se poate numi o corespondență de creație
și de editare, scrisă nu în unu-doi-trei, ci-n 50,dacă am
numărat bine, plus unu, Iordan Datcu. Trăitor „printre și

Magda Ursache

CUTIA CU SCRISORI
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pentru cărți”, el însuși a scris un Jurnal (1981-89) de
creație, în același timp un jurnal Bildung, de formare in-
telectuală, publicat în 2014, tot la RCR Editorial.

Pentru că i-a fost redactor de carte chiar la un epis-
tolarium, Scrisori către Al. Rosetti (1916-1968) (Mi-
nerva, 1975), I. Datcu primește „salutări alese” de la
boierul lingvisticii, care consideră „prețiosul volum II” din
lexiconul Dicționarul folcloriștilor români „splendidă rea-
lizare”. Îi scriu afectuos I.C. Chițimia, Const. Ciopraga,
Noica, Pericle Martinescu, Gh. Pavelescu, Mihai Pop,
Ion Șeulean; de la Paris, Ierunca și Paul H. Stahl, din
Ierusalim Monica Brătulescu, de la Budapesta Domo-
kos Samuel și aș folosi puncte de suspensie multe. Du-
mitru Pop îl numește „coleg de breaslă și de suflet”, cu
dragoste îi scriu prietenii Ioan Șerb și Petru Ursache.
Câteva scrisori sunt adevărate „cronici între patru ochi”
(ca aceea a lui Alexandru Săndulescu). Șerban Ciocu-
lescu îi scrie „cu sentimente de gratitudine pentru bătă-
lia ce ai dus și câștigat cu bietele mele Dialoguri
literare”, apărute la Minerva, în 1987. Avea să moară
peste un an. Directorul Vasile Ileasă le tot întârzia, con-
siderându-le „giumbușlucuri”. Z. Ornea, șeful Redacției
de istoriografie literară și folclor, dar și bun negociator
PCR, l-a trimis pe Iordan Datcu la Gogu Rădulescu,
care a dat ordin să se tipărească, așa cum Burtică i-a
dat ordin lui Iacoban să publice romanul lui N. Breban,
Bunavestire. Niculae Gheran mi-a povestit că un telefon
de „sus” îți asigura rapid BT-ul; editorul se conforma la
ordin PCR, nu era chip altfel. Tot „păgubașul” mi-a po-
vestit că n-a existat un sigur PCR, ci două partide co-
muniste, „nu că vreunul ar fi fost bun”.

Valer Butură n-a mai apucat să-i mulțumească lui
Iordan Datcu pentru Cultură spirituală românească, pre-
dată Editurii Minerva la 15 decembrie 1988 și apărută
postum, cu prefața lui Iordan Datcu. Mereu generos căr-
turarul!

Cei vizitați/bântuiți de Fantomarx (mulțumesc, Alex.
Cistelecan!) i se adresează redactorului de carte cu
tovarășe, ca Ion Clopoțel, care nu uită să adauge sub
semnătură „membru al PCR cu 43 ani vechime” și nu
ezită să reclame „combinația Șora-Gheran”, care ar fi
amânat a se tipări Drama anului 1910, deși Miron Con-
stantinescu îl aprecia. Așadar, cele două partide comu-
niste la lucru.

I.D. Lăudat, un oropsit al regimului și al Catedrei de
literatură, îl laudă pentru articolul despre Petru Cara-
man: „L-ați scris cu suflet și cu competență”. Inegalabilul
profesor de „veche” a fost scos la pensie forțat, când
mai avea multe de spus studenților. Îmi amintesc cum
a fost pus la punct, din prezidiu, de un decan, Ilie Gră-
madă, când a folosit sintagma „boierii noștri”, într-o
conferință: „Poate ai dumitale sunt boierii aiștia, nu ai
noștri”. În 20 decembrie 1977, îl roagă pe Iordan Datcu
să-l ajute pe Caraman „să publice ceva. Ajunge cât a
adunat. Are nu știu câte volume de msse. Dacă vă stă
în putință, solicitați-l să publice ceva. Altfel...” Iordan

Datcu a insistat mult, în vizite la Iași, ca marele slavist
să-și scrie studiul de folclor comparat Descolindatul în
orientul și sud-estul Europei. Asta s-a și întâmplat, dar
autorul nu l-a putut vedea tipărit, deoarece n-a făcut
concesii pentru a-și salva opera. T. Vârgolici, redactor-
șef și Z. Ornea, șef de secție i-au propus 40 de schim-
bări, în spirit marxist. Caraman n-a negociat cu ei: „a
cerut să-i fie acceptată lucrarea așa cum este, fără nicio
modificare”. Apoi, și-a retras-o. Voia chiar să-și ardă
manuscrisele înainte de a muri, tocmai ca să nu apară
mutilate de cenzură. 

Severul, exigentul  Petru Caraman îl consideră pe
Iordan Datcu „ein Fachgenosse”, etnolog autentic. Sau,
în altă parte, în 29.X.1970: „Așadar cordiale felicitări, fe-
ricitule copoi al folclorului român, care, cu un flair atât
de fin, știe să adulmece vestigiile acestui prețios tezaur
românesc (...)”. Dialogul lor epistolar, păstrat ca prin mi-
nune, e cea mai rezistentă parte a cărții, pentru că se
aud vocile celor doi corespondenți. „Reacționarul” scrie,
chiar în anul Dubcek, 1968, fără a se teme de ochiul
Securității: „Pe moscali – aceste fiare de pradă ale ste-
pelor eurasiatice – i-am socotit întotdeauna capabili de
orice infamie”. Și încă și încă: „arhi-sătul de această de-
zolantă realitate”; „în țara unde anormalul a devenit de
mult normă de viață”; în lumea supremei decadențe
etice în care suntem constrânși să trăim și în care cele
mai sacre principii au fost brutal încălcate, iar nu o dată
complet abolite.” Mă întreb ce i s-ar fi întâmplat dacă
vreuna dintre aceste scrisori ar fi ajuns în mâna lui Zigu
Ornea și de acolo în gheara Securității.

A avut un destin tragic marele cărturar: „cariera
științifică a fost complet ratată, samavolnic sfărâmată”.
A murit așteptând reîntâlnirea cu studenții săi, în 10 ia-
nuarie 1980, mereu promisă, mereu amânată. „I-au
stins lumina la propriu, de la tablou, într-o sală de
conferințe, vrând să-i oprească rechizitoriul. Acum i-au
stins-o de tot”, mi-a spus Petru. Și-a îmbrăcat întristat
sumanul bucovinean, în semn de ultim omagiu pentru
românul autentic, pentru simbolul Petru Caraman, și s-a
dus la catafalcul din Sala pașilor pierduți, iar eu am în-
ceput a scrie Universitatea care ucide. Numai că ade-
vărul adevărat al acelor ani a fost mai cumplit, „stihia
neagră”, cum o numea Caraman, mai neagră. În docu-
romanul meu, în spatele Profesorului Hariga stă nu
numai Petru Caraman, ci și sanscritologul Theofil Si-
menschy, scos din Universitate și trimis contabil într-un
GAC, să numere ouă, pedagogul Ștefan Bârsănescu
(după epurare, întrebat de asistenții îngrijorați ce va
face, a răspuns simplu: „Mă duc la bibliotecă”), Gh. Ivă-
nescu, a cărui normă a înhățat-o Gavril Istrate, Al. Dima,
plecat la București să scape de politrucul Vasile
Adăscăliței, instalat în casa care îi fusese repartizată
lui. Dima? Să rămână la subsol! Nedreptățit a fost și
Ștefan Cuciureanu, eminentul romanist, un soi de #re-
zist avant la lettre, care le arăta figa politrucilor. 

„Au vrut atunci să-l lase pe întuneric, mi-a confirmat
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deunăzi acad. Ioan Caproșu scena. Îi înnebunea curajul
lui Caraman. Se așeza în ultima bancă a amfiteatrului
și de acolo cerea cuvântul. Și ce urma...” Aflu din
corespondența cu Iordan Datcu și faptul că, timp de de-
cenii, nu și-a putut cumpăra un palton; că fusese nevoit
că muncească în gara Iași ca hamal știam. Ca s-o pro-
tejeze, îi spunea soției sale că halatul e murdar de la
praful din depozitul BCU.

„De câte ori mă gândesc la acest mare om, de atâ-
tea ori blestem pe cei care l-au chinuit și l-au umilit”, ci-
tesc într-o scrisoare din 1990, semnată de I.D. Lăudat.
Profesorul de „veche” era, cu siguranță, sub impresia
celor întâmplate, postsocialist, lui Mihai Drăgan. La
„Cuza”, dacă ai carte, n-ai parte. Nelegiuiții din cabala
mediocrilor l-au împins în moarte pe ultimul eminesco-
log al Universității iașiote, acuzându-l de ce făceau ei
înșiși: plecăciune la Ceaușescu și sprijinirea Securității.
Locul profesorului de clasici a fost luat de un așa-zis
eminescolog care, după un critic literar, ar plonja în
apele eminescologiei și le-ar asana. Eu cred altceva: că
are metode sigure de otrăvire a apelor.

Acum, ad rem, vorba lui Petru Caraman. Iordan
Datcu a profitat ca editor de scurtele pauze de cenzură,
de înlocuire de cadre, de bunăvoința vreunui cenzor
care vedea puncte vulnerabile, dar se făcea că nu le
vede. Personal, n-am întâlnit oameni printre activiștii-
cenzori, good guys, cum îi numește Mircea Iorgulescu,
față cu bad guys. Vremurile erau închise: cărțile intrau
sub tipar, nu la tipar. Exista antecenzură și postcenzură.
Veneau avize de topire, cartea vinovată era scoasă din
biblioteci la cererea Secției de control, din cadrul Con-
trol-Biblioteci-Anticariat. În fiecare editură funcționa o
ureche (sau mai multe), pentru a preveni editarea „lu-
crărilor necorespunzătoare”. Astfel de turnătoreli la or-
gane îți închideau definitiv ușa spre tipar. Nu urmai
comenzile, te bucurai de contondența cenzurii: sistemul
funcționa cu toate motoarele contra nealiniaților la
indicații privind „obiectivele fundamentale ale PCR” sau
dezbaterea și lauda „iexpunerilor” Comandantului su-
prem. Lista cuvintelor prohibite se tot lungea: după
cruce și biserică, dezastru, disperare, nenorocire, chin...
Suferință în RSR? Moarte?

Iordan Datcu a fost în stare de război cu cenzura
pentru cărțile care i-au intrat în grijă de redactor. A găsit
soluții pentru a-i păcăli pe cenzori, ceea ce n-au reușit
decât marii editori. A dus război după război. A urmat
cu sfințenie un decalog al editorului dedicat, din care nu
pot lipsi următoarele porunci: Opune-te ferm!; Nu fi dog-
matic!; Nu amâna!; Nu face cadouri impostorilor!; Ai în
vedere ziua de peste 10 ani! L-a urmat cât timp a lucrat
la Editura pentru Literatură (1965-1968), apoi la Mi-
nerva (1969-1994) și a asistat la privatizarea celei mai
importante instituții specializate în serii de autor. Am mai
spus-o: editologia s-a cam dus de râpă odată cu priva-
tizarea Minervei. În 1991, erau deja 934 de edituri par-
ticulare, mai exact SRL-uri numite edituri, fără redactori

de carte competenți, fără corectori, fără plan editorial,
cu handicapul difuzării. Adrian Anghelescu le spune
„noii precupeți”, lacomi de câștig și de faimă, dacă sunt
și poeți ori prozatori, pe seama celor tipăriți, gata să le
scrie cronici elogioase. Cărți stricate de astfel de editori
am avut și eu, și Petru Ursache. Cât despre cititori, cât
mai pot rezista la un tsunami de tipăreli, scoase pe piața
liberă fără cunoașterea unui ABC al editării? Iar super-
ficialitatea editorială a atins cote inimaginabile. Am dat
destule exemple într-un ciclu de foiletoane, intitulat La-
crimi și editori.

Au auzit editorii-SRL, fără responsabilitate, fără pro-
fesionalism, de S. Benvenisti (Editura Ancora), dezinte-
resat financiar „dintr-un sacrificiu voluntar consimțit”,
cum scrie Eugen Lovinescu, având „omenie față de
condiția scriitorului român”? Oare bucuria de a tipări o
carte mare nu mai există? Ce-i minunat în această
corespondență este tocmai bucuria editorului de a
anunța autorul că lucrarea a fost corectată, că a intrat
„la mașină”, că a ieșit cu bine de acolo.

Cât a lucrat la Editura Minerva (și epistolarul o
dovedește), Iordan Datcu a consimțit la ideea de jertfă
pentru literatura română, pentru seculara creația orală
în special, ca înaintașul său Benvenisti, al cărui nume
e legat de Rebreanu, Hortensia Papadat-Bengescu, Ba-
covia, Aderca, Pompiliu Constantinescu... A stăruit, n-a
cedat, a biruit.

Onoare și respect, Iordan Datcu!

Liviu Suhar – Atributele artelor surori
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Impunător atât prin cele 573 de pagini ale sale, cât
mai ales prin bogăția informației, profunzime analitică,
subtilitate a disocierilor, spirit de sinteză și argumentație
convingătoare, volumul profesorului Florin Mihăilescu,
E. Lovinescu  și  antinomiile  criticii*, reprezintă versiu-
nea originală a tezei de doctorat susținute în 1971, la
Universitatea din București, sub conducerea profesoru-
lui Șerban Cioculescu. Această teză a apărut un an mai
târziu, în 1972, la Editura Minerva, însă cu amputări
efectuate de cenzură. Din dorința de a oferi cititorilor
textul integral al unei exegeze de incontestabilă valoare
a operei critice lovinesciene, Tipo Moldova publică,
44  de ani mai târziu, această nouă ediție ce dovedește
că, în ciuda trecerii timpului, contribuția autorului este,
în continuare, de actualitate.

Profesor de autentică vocație, care a ilustrat mai
mult de trei decenii Facultatea de Litere a Universității
bucureștene și a făcut cunoscute limba și literatura ro-
mână în străinătate, ca lector la Universitatea Provence
(Aix – Marseille I) din Franța, Florin Mihăilescu este au-
torul unor monografii consacrate Hortensiei Papadat-
Bengescu, respectiv lui Mihai Ralea, al unei antologii
de texte despre specificul național (Aesthesis carpato-
dunărean) și, dovadă a preocupărilor de o viață, al unei
impresionante serii de volume dedicate celei de-a
„zecea muze”, critica literară: Conceptul de critică lite-
rară în România (2 volume), Semnificațiile criticii con-
temporane (studiu și antologie), Extemporale critice,
Critice și metacritice, De la proletcultism la postmoder-
nism (O retrospectivă critică a ideologiei literare postbe-
lice), Reconstituiri critice, Critica sau judecata fără
sfârșit, Amendamente la ideile critice. Toate acestea,
flancate între cele două ediții ale lucrării despre acela
care se socotea, prin excelență, „critic și nimic mai mult,

dar nici mai puțin decât atât.”
În studiul său, Florin Mihăilescu pornește de la pre-

misa că personalitatea unui critic literar se definește, în
mare măsură, prin problemele pe care și le pune și prin
soluțiile pe care le oferă și că E. Lovinescu a trăit cu mai
multă autenticitate decât precursorii sau contemporanii
lui tensiunile, inerente actului critic, din cadrul antino-
miilor sale fundamentale, pe care istoricul literar le
definește pornind de la opera autorului Istoriei literaturii
române contemporane: între impresionism și dogma-
tism, între sincronism și diferențiere, între relativism și
permanență a valorii, între autonomia și eteronomia es-
teticului.

Anticipând asupra concluziilor volumului, să spunem
că Lovinescu va reuși să împace aceste antinomii prin
spiritul său critic „superior conciliant, disprețuitor al ex-
tremelor, clasic-echilibrat și modern-lucid”. Interesat de
„nexul germinativ și explicativ al ideologiei lovines-
ciene”, Florin Mihăilescu găsește în personalitatea cri-
ticului datele care îi permit să depășească antinomiile
menționate: „El este o structură raționalistă care, fără
să ignore angoasa morții și pesimismul zădărniciei uni-
versale, le domină prin voință și mai ales le depășește
prin creație.”

Autorul studiului examinează fiecare dintre aceste
antinomii urmărind evoluția atitudinii lui Lovinescu față
de conceptele conținute în ele, de la articolele din
tinerețe până la marile sinteze ale maturității. Nimic din
ce a scris criticul (în periodice sau în volume) nu-i este
străin lui Florin Mihăilescu. Eruditului istoric literar nu-i
scapă contradicțiile din gândirea criticului intervenite în
procesul de cristalizare (uneori insuficientă) a concep-
telor și a ideologiei sale literare. Opera lui Lovinescu
este încadrată în mișcările de idei ale epocii și confrun-
tată cu luările de poziție ale celor cu care a polemizat.

Referindu-se la antinomia dintre impresionism și
dogmatism, Florin Mihăilescu menționează că, în scrie-

Gheorghe Lăzărescu

E. LOVINESCU ÎNTRE 
„TENTAȚIA FRUMUSEȚII 

ȘI NOSTALGIA ADEVĂRULUI”

*Florin  Mihăilescu,  E. Lovinescu  și  antinomiile  criticii,
Ediție și prefață de Vasile Spiridon. Colecția Academica. Tipo
Moldova, Iași, 2016
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rile lui Lovinescu, dogmatismul are sensul de „mod de
exprimare fermă a autorității critice” și de „principiu de
etică profesională care impune obiectivitatea aprecieri-
lor”. Format la școala criticii impresioniste franceze a lui
Anatole France și Jules Lemaître, autorul Pașilor pe
nisip afirmă primatul impresiei, pe care o vrea însă
raționalizată. Se remarcă aici doctul și nuanțatul excurs
pe care îl întreprinde exegetul lui Lovinescu în configu-
rarea orientărilor impresioniste din critica franceză.
Adoptând el însuși impresionismul, criticul român ma-
nifestă, după cum remarcă autorul studiului, „o aspirație
secretă spre adevăr, spre obiectivitate, spre știință”.

În dialectica sincronismului și a diferențierii, criticul
consideră primul concept ca pe o forță de diferențiere
în plan diacronic, dar forță de coeziune în planul
actualității. Dacă sincronismul este o diferențiere mai
mult ideologică, diferențierea are un sens predominant
estetic, rezultând din originalitatea talentului. Cele două
concepte apar astfel complementare, Lovinescu fiind
deschis, fără prejudecăți, oricărui talent. Polemizând cu
sămănătorismul susținut de Iorga, el respinge și ex-
trema contrară, a avangardismului, în spiritul echilibrului
care îl caracterizează.

În ceea ce privește sincronismul, Florin Mihăilescu
îi dă dreptate lui Blaga, care explică unitatea stilistică
prin matricea stilistică, și nu prin imitație, ca Lovinescu. 

Manifestat, la sfârșitul secolului al XIX-lea și la înce-
putul secolului al XX-lea, în plină criză spirituală provo-
cată de îndoiala postpozitivistă, relativismul stă la baza
impresionismului, dar și a sincronismului, după cum re-
marcă pertinent Florin Mihăilescu. După el, originea re-
lativismului ar fi, la E. Lovinescu, temperamentală,
consolidată însă, pe parcursul activității critice, de mo-
tive ideologice. Din punctul de vedere al influențelor cul-
turale, acest relativism nu ar fi produsul scepticismului,
ci al istorismului romantic și al pozitivismului științific. 

În ceea ce privește antinomia dintre relativism și va-
loare, se remarcă analiza pătrunzătoare pe care o face
Florin Mihăilescu teoriei lovinesciene a mutației valorilor
estetice. După cum bine se știe, conform acestei teorii,
operele literare sunt marcate de un spirit al veacului, de
mentalitatea și de gustul artistic dominante în epoca în
care au apărut. Aceasta face ca ele să nu mai poată fi
receptate în alte epoci la fel cum au fost primite de con-
temporani. Pornind de la această realitate incontesta-
bilă, Lovinescu exagerează însă atunci când afirmă că
noi ne apropiem de trecut nu pe calea sensibilității, ci
exclusiv pe calea cunoașterii intelectuale, ceea ce face
ca operele din alte timpuri să poată fi receptate ca acte
de cultură, și nu ca valori estetice. 

Florin Mihăilescu observă foarte bine că, în această
privință, Lovinescu dovedește „incapacitatea de a
înțelege și admite conceptul de general-uman.” Spiritul
echilibrat al criticului corectează totuși această exage-
rare, exceptând de la mutația valorilor estetice mari va-
lori literare precum Eminescu, Eschil, Tacit sau Horațiu.
Inconsecvența teoreticianului este aici bine venită, fă-
când loc gustului format prin lectura capodoperelor. Lo-

vinescu își dă seama, într-un spirit modern, că „fiecare
operă mare a omenirii se încarcă de sensuri, pe care,
fără să le fi avut poate, i le acordă generațiile succe-
sive”. Florin Mihăilescu remarcă însă aici o deosebire
între perspectiva lovinesciană, conform căreia noile in-
terpretări sunt atribuite operei și nu conținute în ea, și
perspectiva criticilor din a doua jumătate a secolului al
XX-lea, după care aceste interpretări sunt generate de
virtualitățile creației, de polivalența ei. În ciuda acestei
diferențe, autorul studiului îl consideră, pe drept cuvânt,
pe Lovinescu, alături de Mihail Dragomirescu și de Mi-
hail Ralea unul dintre precursorii români ai teoriei mo-
derne a „operei deschise”, datorate lui Umberto Eco.
Este însă nedreptățit Ibrăileanu, a cărui teorie a selec-
tării îi asigură un loc de frunte în această serie.

Afirmând, ca și mentorul său, Maiorescu, primatul
esteticului, Lovinescu încearcă să rezolve antinomia
dintre autonomie și eteronomie disociind esteticul de
etic, fără însă a-l respinge pe acesta. Florin Mihăilescu
observă că, în opera criticului, autonomia esteticului nu
înseamnă estetism, ci „principiu de valorificare”,
influența morală a artei exercitându-se numai prin inter-
mediul esteticului. Încă din tinerețe, de la începutul se-
colului XX, când dezbaterea critică se desfășura între
adepții artei pentru artă și cei ai artei cu tendință, pre-
cum Gherea, Lovinescu impunea o viziune echilibrată,
susținând „arta pentru artă, și nu arta pentru tendinți
[sic!], deși poate fi uneori și cu tendinți. Tendințele sunt
planta parazitară ce se acață [sic !] de copacul viguros
și mândru al artei. Ele sunt metalul vulgar intrat în aliaj
cu aurul, pentru a-i da o valoare curentă și comercială”.
Mai târziu, la maturitate, reformula mai succint: „Morala
frumosului e singura ce se cere unei opere de artă, iar
dacă o are și pe cealaltă e uneori cu atât mai bine.”

Tratând raportul criticului de la Sburătorul cu etero-
nomia artei, Florin Mihăilescu abordează și problema
specificului național, remarcând cu dreptate că ceea ce
„a contestat Lovinescu n-a fost existența ca atare a
etnicității artei, ci dreptul ei de a figura printre criteriile
de valorificare estetică”. 

Coincidența face ca teza de doctorat a lui Florin Mi-
hăilescu să fi fost susținută în același an în care urma
să apară alt studiu fundamental consacrat lui Lovi-
nescu, monografia lui Eugen Simion, căruia doctorandul
îi citează, fatalmente, numai contribuțiile din periodice.
Anul 1971 a fost, așadar unul fast pentru receptarea lui
E. Lovinescu, scoțându-l din întunericul în care încer-
case să-l arunce proletcultismul și reașezându-l, în cul-
tura românească, pe locul meritat. Studiul lui Florin
Mihăilescu a avut, în această privință, o contribuție in-
contestabilă și își păstrează valoarea și acum, după
aproape jumătate de secol.

Vasile Spiridon ni-l redă, în colecția Academica, la
Tipo Moldova, adăugându-i o binevenită, comprehen-
sivă prefață, intitulată Drama lui Ariel, prin referire la un
text din 1909, în care E. Lovinescu își înfățișa, după
cum remarcă Florin Mihăilescu, „drama întregii sale ca-
riere”, între „tentația frumuseții și nostalgia adevărului”.
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Într-o ediție de lux, frumos cartonată, Mihail Diaco-
nescu își publică recent la Editura Magic Print din
Onești două volume din publicistica sa literară, reunite
sub un titlu asemănător celui pe care N. Iorga îl dăduse
articolelor sale de susținere a sămănătorismului înce-
putului de veac XX, O luptă literară, respectiv O nouă
luptă literară. Vom preciza de la început că „luptele” lui
M.D. se duc în numele culturii și pentru îmbogățirea și
diversificarea modului în care tradiția și valorile perene
ale neamului trebuie păstrate și apărate.  

Cel dintâi volum e botezat Atitudini necesare și
adună între coperțile sale poziții critice și atitudini pe
care le-a exprimat din anul 1981 și până astăzi. Tânărul
student de atunci (cu care am avut onoarea să fim îm-
preună la repartizarea pe țară a absolvenților facultăților
de filologie din anul 1960), debutase deja în roman, fiind
cotat drept unul dintre viitorii oameni de cultură ai țării,
a fost repartizat în consecință la Institutul de 3 ani din
Pitești (devenit mai apoi Universitate), urmând din acel
moment o carieră universitară ascendentă, finalizată la
scurt timp cu publicarea tezei de doctorat închinată lui
Gib. I. Mihăiescu. Desigur că la Pitești a găsit un teren
favorabil muncii literare, și, datorită felului său impetuos
de a fi, respirând energie și putere de muncă, a fost
numit redactor șef al noii publicații literare, „Argeș”, la
întemeierea căreia, în 1966, a avut un rol hotărâtor, rol
pe care și l-a reluat în 2001, la cea de a doua serie a
revistei, reînviată și continuată acum în noile condiții.
Având în vedere această conjunctură cel de al doilea
volum al său va situa în centrul acestor preocupări mai
ales efortul redacțional din cadrul revistei „Argeș”, pagini
de luptă și afirmare literară, numite de autor Acțiunea
revistei „Argeș”. Ne și întrebăm: căreia dintre aceste
secțiuni să-i închinăm mai mult spațiu de discuție, întru-
cât cele două etape de acțiune literară sunt strâns co-
relate și oferă suficiente date și puncte de legătură
pentru o discuție axată pe istoria și devenirea unei re-
viste, dar și pe efortul personal al scriitorului de a im-

pune în epocă un alt tip de roman istoric decât cel en-
comiastic și aservit unei epoci în care marii bărbați ai
nației trebuiau căutați neapărat în lupta Partidului Co-
munist și în trecutul de luptă al clasei muncitoare (vezi
Petru Vintilă). E limpede pentru toată lumea că aceste
proiecte ambițioase au fost susținute de autor printr-o
campanie de presă adecvată, prin intervenții masive în
presa de partid, dar și în cea cultural-literară, unde sem-
nătura sa avea girul unui scriitor ce avea în spate o
experiență scriitoricească redutabilă. Cele două com-
ponente ale luptei sale literare își caută rădăcinile în
tradiția anterioară a presei românești și a opiniilor des-
pre roman, astfel că prozatorul și universitarul s-au
completat reciproc, dăruindu-se unei vieți active și ex-
trem de fertile pe plan literar. Romanele sale cu tema-
tică istorică, axate pe resuscitarea unor moment
hotărâtoare din istoria patriei, l-au propulsat în centrul
unor orientări și dispute literare pasionante, el
așezându-se de la început în linia marcată de revista
„Luceafărul”, care, prin Mihai Ungheanu, Paul Anghel,
Ilie Bădescu, Ion Lăncrănjan, Dan Zamfirescu, și nu în
ultimul rând Edgar Papu, se declaraseră adepții unui
„protocronism” absorbant, încercând refacerea unor le-
gături organice cu orientările tradiționaliste marcate de
linia „Sămănătorului” și a „Gândirii”, de la care se re-
vendicau. În spiritul acestor orientări și-a condus revista
și Mihail Diaconescu, strângând în jurul său un număr
de redactori și colaboratori, de diferite calibre și formații
profesionale, care, au devenit, prin creația lor perso-
nală, dar și prin publicistică și orientare ideologică, un
grup de lucru atașat „Luceafărului”. Despre modul în
care el personal s-a implicat în această „luptă” de opinii
și de atitudini vin să dea seama cele două volume pe
care le publică astăzi autorul Sacrificiului și al Marelui
cântec.

Desigur că gestul lui Mihail Diaconescu are o
semnificație literară aparte, dorind prin aceasta să se
detașeze, prin poziție și atitudine programatică de

Mircea Popa

PUBLICISTICA LITERARĂ 
A LUI MIHAIL DIACONESCU
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vălmășagul de tendințe și ideologii ale momentului de
față, repudiat de scriitor prin lipsa de adeziune la feno-
menele de adâncime ale spiritului românesc. De aceea,
el nu va ezita să-și tipărească multe dintre articolele și
luările de poziții apărute și semnate în ziarele centrale
ale Partidului Comunist, care treceau tocmai atunci prin
faza revendicării liniei naționalist-autohtoniste ale poli-
ticii ceaușiste care încerca, prin câțiva activiști mai
școliți, propulsați în poziții  înalte, să declanșeze un cen-
tru de lucrare în acest sens, încercând să atragă de par-
tea sa cât mai mulți susținători. Cu toate că titlul multora
dintre articolele semnate în acea vreme de Mihai Dia-
conescu se suprapun aproape în întregime  peste idei,
sloganuri, și „indicății” venite din partea doctrinei de par-
tid oficiale, multe dintre ele vădesc o oarecare
independență, pasiunea dezbaterii și chiar respingerea
literaturii clișeiste. Iată câteva dintre ele: Literatura și
sentimentul tradiției, Adevărul vieții-la temelia marilor
opere literare, Lecția marilor clasici, Mihail Sadoveanu
– interpret al istoriei, Conștiința de sine, Adevăr epic și
adevăr istoric, Teoria specificului național, Istorie și eroi,
Un roman despre eroismul colectiv, Opțiune în deplină
conștiință etc.,  Sunt articole, recenzii, cronici, dări de
seamă, pe care în anii aceia le-a semnat în publicațiile
piteștene,  „Argeș”, „Secera și ciocanul”, dar și în „Scân-
teia”, „Scânteia tineretului” și „Luceafărul”. Desigur că
ele au fost selectate de autor în cunoștință de cauză că
vor stârni obiecții și riposte colegiale, dar autorul lor nu
se dezice nici astăzi de ele, deoarece ele exprimă un
punct de continuitate și atitudine față de literatura vremii
de care încearcă să se detașeze, prin ardoarea punc-
tului de vedere și a pledoariei pentru o artă a realismului
obiectiv, care să se ridice deasupra improvizațiilor și a
presiunilor de conjunctură. Cei care vor doi să-i gă-
sească afinități cu mișcarea protocronistă vor fi în mă-
sură să descopere destule poncife și stereotipii,
inerente unui doctrinar militant, cu o  intenționalitate
mărturisită, sedus și el de patosul colegilor săi
protocroniști, alături de care se înscrie într-o bătălie
asumată.  Între acestea figurează: declarațiile sale de
fidelitate față de orientările neoșiste, transpuse propa-
gandistic în tipare lozincarde, cum ar fi: „Am optat pen-
tru un tip de nou de condiție socială medie,
reprezentativ deci în cel mai înalt grad pentru situația
poporului român în anumite momente istorice, în anu-
mite epoci de cultură, promotor consecvent al propriilor
noastre valori, cu care el se identifică și pentru care, de
fapt, trăiește, mergând până la sacrificiul suprem. Ei
sunt, cel puțin în intenția mea, eroii istorici și eroii  crea-
tori de noi valori, eroi ai unor mase în mișcare și, prin
aceasta, și eroi politici.” (Opțiune în deplină conștiință).
Pare o pagină desprinsă din „Scânteia” și chiar așa e.

Astăzi nu se mai poate concepe ca un contemporan
al globalismului să se exprime astfel, vorbind de un tip
de erou de roman „credincios misiunii istorice a popo-
rului român în lumea de astăzi și de mâine, capabil de
fapte deosebite, de curaj, de abnegație în cele mai di-
ferite împrejurări...” etc., când în situația de față e greu
să afirmăm că  mai avem  „popor român”, și „eroi” în
stare să-l însuflețească, ci doar grupuri, găști și clanuri
mafiote, determinate să-și slujească doar propriile inte-
rese, într-o lume a căpătuielii și intereselor meschine,

masă tristă de indivizi  dezbinați, puși pe îmbogățire și
luptând unii împotriva altora. Unii dintre ei, au ajuns ca
Dinu Păturică, să se cațere pe scara socială cât mai
sus, dobândind favoruri și mașini la scară, birouri
deputățești goale, plătite unor rude sau amante (experți
în  tertipuri murdare de alți „penali” nărăviți la banii de
la buget),  care au aruncat țara în decădere și au pre-
făcut-o într-o zonă deșertică, goală de tineri instruiți și
de aci „eroi” gata de sacrificiu, o țară a formelor goale
și ridicole, dominată de impostori, de o mediocritate je-
nantă, adepți ai unei ignoranțe viscerale care
răbufnește la suprafață prin gesturi, obiceiuri, declarații.
Textul lui Mihai Diaconescu, deși în esența lui adevărat,
vine parcă din altă lume, lovindu-se ca nuca-n perete
de realitățile cenușii ale existenței de azi, în care nu mai
răzbate nimic din triumfalismul „epocii de aur.” și nici de
capacitatea de mobilizare a unei intelectualități solidare.
Indivizii anacronici ai lumii de azi nu mai aspiră să de-
vină „eroi devotați” ai poporului și ai țării, când nici nu
se mai citește ca înainte și când rata analfabetismului
a atins cote alarmante.

Ceea ce vreau să spun e faptul că cele mai multe
din aceste texte sunt astăzi percepute ca anacronice și
nu mai au căutare în lumea literaților actuali. Cum ai
putea să vorbești de „eroism”, de „datoria conștiinței îm-
plinite” poliției de la Caracal, oameni vânduți infractori-
lor, care nici măcar n-au sentimentul onoarei de a salva
viața unui om, ascunzând probele, comportându-se jal-
nic, precum niște dușmani ai celor pe care ar trebui să-i
servească, și dovedind o conștiință civică și deontolo-
gică sub orice critică. Și, pe deasupra, superiori de ai
lor, care-i cocoloșesc, îi ocrotesc, le acordă pensii de
trei-patru ori mai mari ca profesorilor universitari,
luându-și apoi și „îndemnizații de merit”, cum o fac ridi-
colii din parlament, inși meniți a sta la Golia lui Emi-
nescu, nu în fotoliile călduțe și hotelurile de lux
extravagant, plătiți din greu cu banii contribuabililor spre
a-și face toate mendrele. 

Textele lui Mihail Diaconescu din acest prim volum
intitulat Atitudini necesare au însă o apertură ceva mai
largă.  Nu sunt în totalitate texte destinate unor edito-
riale pentru o foaie literară pe linie, ci multe dintre ele
apelează la cărți și personaje literare onorabile, angre-
nate în procesul de promovare a culturii române pe plan
european, subliniind caracterul de noutate al unor
contribuții editoriale sau a unor personalități, care ne cu-
nosc țara și cultura și se străduiesc să ne ofere o ima-
gine cât mai exactă a acestora. Astfel, în paginile
volumului pot fi citite cu plăcere comentarii despre o an-
tologie de lirică românească în limba germană, despre
cărți de filologie semnate de profesorul Klaus Boch-
mann, sau de oameni documentați precum Cornelia
Bodea (despre anul 1848), Ion Hurdubețiu (despre Sue-
dia), Nestor Vornicescu (despre perioada străromână),
Vasile Florescu (despre Conceptul de literatură română
veche), Dan Horia Mazilu (despre Barocul în literatura
română), Ștefan Ciobanu (despre literatura veche), Ni-
colae Corneanu (patristica străveche), Octavian Lazăr
Cosma (muzicologie), Șerban Papacostea (despre
Costea Voivod), I. Drăgulin (despre opera lui Dionisie
Areopagitul) ş.a. Nu lipsesc din sumarul scrierilor sale
omagii colegiale scrise cu har aduse unor colegi de idei,
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precum Dan Zamfirescu, Ion Lăncrănjan, Gabriel
Țepelea, Ioan Alexandru, Gh. Bulgăr, Narcis Zărnescu,
Edgar Papu, Vasile Netea, Antonie Plămădeală și mulți
alții, cărora le relevă acuitatea observațiilor și munca
metodică și migăloasă, producțiile scriitoricești meritorii.
Desigur că, în unele cazuri, textul ia mai degrabă întor-
sătura unui elogiu exagerat, care poate fi interpretat mai
degrabă ca un gest de curtoazie și de reverență cole-
gială (Marian Dumitru, Romulus Neag, Florin Vasiliu,
Ion Rotaru ş.a.). Cu deosebire pot fi citite cu enorme
beneficii intelectuale temele preferate ale scriitorului,
precum cele care se referă la scrierile teologilor din
epoca romană precreștină, cele despre opera și creația
lui Ioanes Caiones, cele despre credința ortodoxă și oa-
menii ei. Sunt preferate subiectele cu caracter istoric
despre Neagoe, Brâncoveanu, Pârvu Mutul, Școala de
la Tomis etc.), multe dintre ele punând în circulație o bi-
bliografie nouă sau un punct de vederea original. 

O altă secțiune a scrisului său are și un puternic ca-
racter polemic și pledează pentru apărarea românilor
aflați în jurul granițelor țării. Sunt texte care se ocupă
de românii din Valea Timocului, de cei din regiunea
Vidin, puternic afectați de politica naționalistă din țările
lor, care îi marginalizează, nu le recunosc drepturile et-
nice și politice, în dorința de a avea școală și biserică
în limba națională etc. Pus în situația de a cunoaște
bine realitatea, autorul respinge ca nefondată ideea
unei cărți deplasate din punct de vedere științific și do-
cumentar cum este cea a unor istorici bulgari dedicată
Dobrogei,  cea în care câțiva autori basarabeni fac
reverențe către Moscova, apărând cauza dreaptă a
unei categorii de luptători care nu precupețesc efortul
lor de promova apropierea față de România, lupta lor
pentru limbă, independență, drum european. Sunt de
relevat paginile unor cărți care au curajul de a dezvălui
metodele împotriva cărora Moscova duce o agresivă
politică de deznaționalizare. Nu sunt uitați primatoare și
persuasive care vin dinspre Răsărit, dar și tendințele
subversive ale unor nostalgici maghiari și austrieci de
a reînvia dinastia habsburgică și de a reinstaura impe-
riul de tristă amintire de tip dualist,cel calificat sub nu-
mele de Kakania. Pentru o dreaptă și obiectivă
abordare a unor astfel de teme, dar și pentru o mai
mare responsabilitate a statului român față de acești ro-
mâni „abandonați” de la granițe, glasul lui M. D. vine ca
un reproș ferm și fără echivoc, impunând un gest ca o
datorie morală și de conștiință, îndemnat la o atitudine
activă și o implicare necesară, spre a da o ripostă mai
vizibilă atât acestui „abject șovinism rusesc sau ucrai-
nean”, cât și atitudinilor revizioniste și agresive cu care
ne tratează Ungaria ori de câte are ocazia. Restabilirea
unei normalități și reciprocități în tratarea elementelor și
etniilor minoritare este nu numai o obligație de ordin po-
litic, dar și umanitar și cultural, deoarece românii au
durat pretutindeni instituții și forme de progres civilizator,
așa cum o spune de multe ori: „Țări ca Bulgaria, Serbia,
Muntenegru, Macedonia, Albania, Grecia, Turcia, Cipru,
Palestina, Israel, Egipt, Polonia, Georgia, Ucraina, păs-
trează până în zilele noastre daniile sfinte ale domnito-
rilor, boierilor, ostașilor, breslașilor, clericilor și
binecredincioșilor români. Ortodoxia românilor a fost tot-
deauna eroică, ecumenică, smerită, milostivă, și jertfel-

nică. Sublimul ei poate fi înțeles și prin această putere
infinită de dăruire., alunecarea autorului pe teren reli-
gios e una din acțiunile sale preferate, ca unul care a
închinat o carte  exemplară Mănăstirii Lainici și în ge-
neral vieții religioase a țărilor române. Multe din aceste
teme și teze pot fi regăsite în volumul al II-lea al „luptei
sale literare”, cea dusă sub cupola revistei „Argeș”.
Acum ni se vorbește mai deschis despre gruparea re-
vistei, despre cultul istoriei și al ortodoxiei pe care le-a
promovat, despre oamenii care i-au stat alături. Autorul
își publică aici principalele texte privitoare al temele is-
torice preferate, cărora le-a conferit un aer de program
oficial. și pe care le-a difuzat prin intermediul revistei
„Transilvania” de la Sibiu, dar și prin interviuri directe. A
inclus aici și câteva mesaje conjuncturale și aprecieri la
adresa revistei, fapt care rotunjește acțiunea culturală
a lui Mihail Diaconescu pentru o deschidere critică vizi-
bilă și pentru slujirea marilor valori literare, acțiune în
care s-a implicat cu revista sa, reușind s-o ridice, pe tim-
pul directoratului său, la formula care a impus-o pe plan
național. Publicistica adunată de el aici e atinsă desigur
de patina vremii, dar el reușește s-o resuscite confe-
rindu-i o anumită grandoare și solemnitate. În orice caz,
cele două volume de publicistică  literară ale sale ne
oferă ocazia să-l cunoaștem mai de aproape pe scriitor,
să-i aplaudăm sau renegăm gesturile, să-i apreciem
ținuta neconformistă și de bun simț, să ne rememorăm
noi înșine atitudinea din epoca pe care scriitorul o reîn-
vie, să ne îndemne să ne punem sau nu cenușă în cap,
sau să intrăm în templul judecăților de la CNSAS, pen-
tru a provoca inerente analize de conștiință civică.

Reîntâlnirea pe această cale cu scrisul și convinge-
rile literare ale lui Mihail Diaconescu ne aduce în actua-
litate atât o operă, cât și un nume de scriitor care ar
merita un tratament mai atent din partea confraților mo-
mentului cultural actual.

Liviu Suhar – Obiecte metaforice



eseu

60 SAECULUM 7-8/2019PR
O

eseueseueseu

Între doamnele literaturii noaste, Natalia Negru are
un loc special: o frumuseţe sclipitoare, o existenţă tra-
gică, un talent scriitoricesc demn de luat în samă. Năs-
cută la  Buciumeni, în ţinutul Tecuciului, a atras atenţia,
în mai bună măsură, oamenilor de prin partea locului,
intelectualilor în primul rând, în fruntea cărora se si-
tuează harnicii scriitori Nicolae I. Staicu şi Ionel Necula.
Primul a realizat o abordare monografică, al doilea a
arătat un permanent interes „pentru răzăşoaia din Bu-
ciumeni, pentru viaţa sa furtunoasă şi pentru opera sa
mandolinară”. „Uricarul” la Poarta Moldovei de jos, cum
îşi spune Necula (12 volume), a coordonat două ediţii,
a scris în foileton despre Natalia Negru, a extras şi a al-
cătuit o carte Natalia Negru. Dispuneri ocazionale la
Ed.  Rafet, cu ediţia a doua revăzută şi adăugită,
Ed.  Studis, Iaşi 2019, care stă la baza acestui scurt co-
mentariu… Aleatoriul face parte din  lexicul bogat al au-
torului şi justifică repetiţiile. Altminteri criticul este riguros
şi cu vorbă agreabilă. Mâna eseistului de coloratură fi-
losofică se cunoaşte. Cele mai multe scrieri ale lui sunt
consacrate lui Emil Cioran (11), Ion Petrovici (5), Aurel
Cioran, C. Rădulescu-Motru, filosofiei identităţii româ-
neşti, două volume de cronici şi eseuri filosofice etc. 

Fiica învăţătorului Avram Negru din Tecucel, Natalia
Negru e într-un fel faimoasă prin relaţiile cu „dioscurii”
Şt. O Iosif şi Dimitrie Anghel. În 1904 se căsătoreşte cu
delicatul Steo. Îndrăgostitul o numeşte „sărmana mea
domniţă albăstrică” şi i se pare „aşa de frumoasă, fru-
moasă! să-ţi pierzi minţile când te uiţi la ea, nu altceva!”
Au o fetiţă, Corina, o familie unde dragostea tronează.
Din nefericire, Iosif se îmbolnăveşte, nu-şi mai poate în-
deplini atribuţiile familiale şi ajung să se despartă. Prie-
tenul Anghel, fire excesiv pasională, o asaltează pe
Natalia, ea cedează şi se însoţeşte cu el. Acesta, de o
gelozie maladivă, o obstrucţionează, la propriu o în-
chide cu cheia în casă. Dar, cum spune Şerban Ciocu-

lescu, zuliarul „nu prezintă niciun avantaj fizic în privinţa
partenerei viguroase, cu o carnaţie strălucitoare şi stă-
pânită de conştiinţa propriei frumuseţi”. Într-un acces de
furie, el se sinucide, 1914. Natalia se întreba „ce-ar fi
devenit scrisul lui Anghel, dacă nu ar fi fost ţinut în frâu
de Iosif?”

O altă componentă a tragediei: copila Corina moare
în urma unui bombardament din Primul Război Mondial.

Drama e cunoscută, fiind într-adevăr de domeniul
catastrofei. Pentru a mai atenua din nefericire, femeia
se consacră învăţământului, ca profesoară la şcoala
profesională de fete din Tecuci şi ca inspectoare a şco-
lilor secundare din ţară, ca absolventă a Facultăţii de li-
tere din Bucureşti (filozofie, istorie). Mai sunt „amăgirile

Constantin Trandafir

PARTITURI PENTRU EFIGIA 
NATALIEI NEGRU



eseu

61SAECULUM 7-8/2019PR
O

epistolare”, spune Ionel Necula, corespondenţă pe care
el o descoperă şi o consemnează cu satisfacţia pentru
inedit a cercetătorului. Dar deasupra acestora se si-
tuează vocaţia scrisului. Liceană la Galaţi, cu studii su-
perioare şi cu atracţie pentru artă-literatură, ea scrie de
timpuriu. La primele alegeri, cele de constituire a Socie-
tăţii Scriitorilor Români, în 1908, figurează printre cei
47  de membri fondatori, dimpreună cu încă trei scrii-
toare, Isabela Sadoveanu, Elena Farago şi Maria Cun-
ţan. Va fi aleasă ca secretară a Revistei scriitoarei,
căreia îi elaborează programul: „tribună de manifestare
a talentului literar feminin din oricare altă ţară”. Revista
reprezintă deocamdată unica realizare a vastului pro-
gram întocmit la înfiinţarea Societăţii Scriitoarelor.

Debutează cu versuri în Sămănătorul. Prima pla-
chetă de „cântece”, O primăvară, apare în 1909 la edi-
tura Minerva, lirică ingenuă de luminoasă sensibilitate,
cu ecouri steoiosifiene în tonalitate minoră: „La fru-
moasa veveriţă, se-ntâlnesc cărările/ Din podgoria în-
tinsă ce n-o prinzi cu zările” (Povestea podgoriei). Sunt
recompuneri ale unor trăiri din copilărie şi adolescenţă
(În clasă, Străbunica, Aleargă trenul ş.a.), primite cu în-
găduinţă de Izabela Sadoveanu, Bogdan-Duică,
N.  Scurtu. Apelurile erotice sunt puerile: „Şi hai să mer-
gem!/ Încotro?/ Nu-i pretutindeni raiul?” (Chemare).
Scriitoarea îşi intensifică activitatea literară la Viaţa Ro-
mânească, Minerva, Cumpăna, Flacăra cu articole şi
proză, adunate în 1913 în volumul Mărturisiri (Siretului,
O taină, Din scrisorile unei prietene, Mihăiţă, Revedere),
comentat de Izabela Sadoveanu, Gala Galaction, A. de
Herz. Acestor miniaturi sentimentale li se remarcă darul
naraţiunii şi portretisticii specific zonei Moldavei de Jos.
Bunicuţa seamănă „cu unele portrete de domniţe şi vo-
ievodese”, pedagogă la un pension de fete, „evoca o
lume romantică”, fiind „singura fiinţă de acolo care per-
cepea sufletele noastre cu partea lor firească de femi-
nitate”. Publică, apoi, în Flacăra şi Cronica fragmente
din romanul confesiv Floarea Soarelui, editat în 1921
sub titlul Helianta. Două vieţi stinse. (Mărturisiri). Deşi i
s-a sugerat să lase în seama biografilor aceste spove-
danii, justificări, ea a ţinut să explice dramele petrecute
de cei trei nefericiţi protagonişti. Partea mediană are ca
personaje consătencele eroinei, cu graiul specific locu-
lui, naraţiuni rapide, mlădiate – şi aici se întrevedea în-
zestrarea scriitoarei. Între comentatori, Ion Pas,
G.  Ibrăileanu, Sextil Puşcariu, Nerva Hodoş. Ama-
zoana. Femeia prin veacuri e un eseu care pledează
pentru condiţia femeii: „Cele câteva femei prea puţine
– care s-au ridicat deasupra nivelului, care au cugetat,
au cântat ori au ilustrat paleta: Mme de Staël, Mme
Vigée-Lebrun – au fost preţuite şi consacrate – nu de
femei, ci de bărbaţi. Femeile le-au duşmănit, le-au dis-
creditat”. Legenda e o alegorie cu tablouri însufleţite şi
personaje expresioniste: Viaţa, Legenda, Cântul, Mitul,
Cicoarea, Fluturele şi figuri ale mitologiei greceşti. Re-
ferinţe la Amazoana şi Legenda: F. Lohr, E. Lovinescu,

Romulus Dianu. O atenţie specială acordă Ionel Necula
Legendei: „Scrisă la vârsta deplinei maturităţi, «Le-
genda» trădează, într-un fel, dorinţa scriitoarei de a
schimba lumea terestră, părelnică şi vicioasă cu una
im aginară, fantezistă. Dorea, probabil, să-şi facă de
lucru, era convinsă, cum chiar spune un personaj, că
uitarea celor rele vine mai sigur atunci când inima şi
mintea au de lucru. Or, scriitoarea, după uraganicele în-
tâmplări prin care trecuse, simţea nevoia unei înzdră-
veniri fiinţiale, a unei primeniri sufleteşti la care aspira
nu printr-o coborâre în viaţă, ci în alegoriile ei, în para-
bolele de început, arhetipale, unde nu se ajunge decât,
într-adevăr, prin binomul eminescian «minte şi inimă»”

Scriitoare în sensul strict al cuvântului, Natalia Negru
s-a dovedit prin numeroasele traduceri, înţelegând ros-
tul tălmăcirii în circulaţia ideilor, a modelelor pentru ade-
vărul şi frumosul scrisului lor. Se ştie că arta
traducătorului este dată de alegerea echivalenţei celei
mai fericite care este un act estetic şi cultural. Consem-
năm câteva traduceri ale Heliantei dintr-un  număr
mare: André Theuriet (Mănunchiul de rugioare), Pros-
per Mérimée (Colomba), Maurice Maeterlinck (Steaua),
Hans Christian Andersen (Privighetoarea şi alte poves-
tiri etc.), Henrieta Harcort (Califul Barză), Gustave Ai-
mard (Robinson alpinist).

Dimitrie Anghel în ziua logodnei cu Natalia Negru
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„Literatura nu furnizează informaţii, ci emoţii. Este 
un adevăr elementar, citat de aproape toată lumea.”

Alex. Ştefănescu

După mai multe cărţi de critică literară şi, fireşte,
după impunătoarea Istorie a literaturii române contem-
porane. 1941-2000, apărută în 2005 şi răsplătită cu Pre-
miul Uniunii Scriitorilor şi Premiul Academiei, Alex.
Ştefănescu editează volumul de teorie literară Cum se
fabrică o emoţie (1). Un volum oarecum curios în ceea
ce priveşte formula stilistică aleasă, pentru că întregul
discurs se desfăşoară sub forma unui dialog între un
maestru în probleme de literatură şi învăţăcelul său, dia-
log care îi permite maestrului să răspundă la întrebările
celui aflat în căutarea înţelesului literaturii şi a obiecti-
velor ei. 

Voi prezenta mai jos modul în care maestrul înţelege
literatura, mai precis principiile estetice în temeiul cărora
literatura/poezia modernă se constituie. În acest fel, voi
căuta să întruchipez o artă literară/poetică modernă, pe
cât posibil articulată în elementele ce o compun.  

1. Principiul emoţiei. 
Literatura este un mecanism de producere a

emoţiilor

Demersul critic-teoretic al maestrului porneşte de la
constatarea că „mulţi dintre cei care totuşi deschid câte
o carte de beletristică o citesc greşit, inadecvat, aştep-
tând de la ea altceva decât le oferă şi crezând, din
cauza aceasta, că nu le oferă nimic.” (ib., p. 5). Dar ce
le oferă, în fond, literatura cititorilor ei? La ce trebuie să
ne aşteptăm atunci când citim o carte? 

„Literatura nu furnizează informaţii, ci emoţii. Este
un adevăr elementar, citat de aproape toată lumea” (ib.,
p. 6), 

spune criticul. Fireşte că literatura ne furnizează şi
informaţii, aşadar idei din afara literaturii, însă scriitorul
prelucrează aceste informaţii în aşa fel încât ele să ne
emoţioneze. Literatura este un construct semantic-vi-
zionar tensionat, încărcat de electricitate. „Literatura o
citim nu ca să aflăm, ci ca să simţim” (ib., p. 113), spune
Alex. Ştefănescu. „Ca să înţelegem dinamica corpurilor
cereşti apelăm la un curs de astronomie şi nu la poemul
Luceafărul”, îi mărturiseşte maestrul învăţăcelului. Şi tot
aşa, spun eu, versurile

Lumina stelei ce-a murit
Încet pe cer se suie.
Era pe când nu s-a zărit,
Azi o vedem şi nu e 

nu mă interesează, ca lector, atât de mult pentru că
exprimă teoria relativităţii, după cum, savant, s-a co-
mentat, ci pentru că versurile în cauză mă emoţionează
poetic chiar prin paradoxul pe care mi-l comunică.  

Prin poezie, poetul urmăreşte să producă „maximum
de efect”, spune criticul. (ib., p. 114). Iar acest efect tre-
buie să fie emoţia. Poezia trebuie să declanşeze „în
conştiinţa cititorului o anumită stare afectivă.” (ib.,
p.  57). Literatura este un mecanism lingvistic de produ-
cere a emoţiilor. 

2. Principiul imitaţiei inventive.
Literatura este o „imitaţie inventivă”

Literatura imită, într-un anume fel, realitatea. Opera
literară (literatura) este o „imitaţie inventivă” (ib., p. 13)
a realităţii, spune Alex. Ştefănescu, iar imitaţia inventivă
este „esenţa artei” (ib., p. 44). Arta care „imită” realitatea
prin viziune, prin imaginaţie, nu îmi oferă o imagine fi-
delă a realităţii, ci doar o iluzie a realităţii, doar „iluzia
unei realităţi” (ib., p. 13), spune criticul.

Dar se pare că nici „iluzia realităţii” nu trebuie să-l is-

Virgil Diaconu

CUM SE FABRICĂ O EMOȚIE 
SAU POEZIA ÎN VIZIUNEA 
LUI ALEX. ȘTEFĂNESCU*

*Alex. Ştefănescu, Cum se fabrică o emoţie, Editura Ideea
Europeană, Bucureşti, 2010.  
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pitească prea mult pe lector, ci arta imitaţiei, arta cu care
a fost imitată realitatea: „Eu urmăresc doar să-ţi creez
pentru o clipă iluzia unei realităţi, tu să o recunoşti şi
apoi să nu rămâi cu gândul la ea, ci să admiri „arta” cu
care ţi-am evocat-o” (ib., p. 19), caută maestrul să-şi
convingă partenerul de dialog. 

Însă cum vom recepta noi, ca lectori, mai degrabă
arta poetică a evocării realităţii decât realitatea evocată,
decât iluzia realităţii evocate, când literatura ne oferă
arta literară (estetica literară) şi „iluzia realităţii” îm-
preună, într-o compoziţie în care nici realitatea, nici arta
poetică nu se despart şi nu se desolidarizează una faţă
de alta? Receptarea „în sine” a artei prin care este evo-
cată realitatea este posibilă mai degrabă în cazul picturii
şi tocmai de aceea criticul ne dă drept exemplu pictura,
afirmând că eu, ca privitor, trebuie să admir nu mărul
pictat, ci modul artistic în care mărul a fost pictat; eu tre-
buie să apreciez calitatea imitaţiei, măiestria, arta pic-
turală, precizează criticul. În acest sens, pot aminti aici
observaţia lui Schönberg: „Pictez totuşi un tablou, nu
un scaun”. 

3. Principiul actualităţii. 
Opera literară majoră are vocaţia prezentului

Alex. Ştefănescu ne vorbeşte la un moment dat des-
pre degradarea în timp a operelor. Vezi cel puţin litera-
tura clasică, pe care lectorul modern nu o mai gustă,
aproape abandonând-o. Dar lectorul îşi pierde adesea
interesul chiar şi pentru operele mai noi, cele produse
în epoca modernă…

Pierderea interesului lectorului faţă de literatură e
determinat de faptul că literatura nu reflectă realitatea
de azi, actualitatea, ne face să înţelegem criticul. Re-
marcând „pierderea treptată a actualităţii unei opere li-
terare” (ib., p. 62), criticul afirmă că această pierdere
este cauzată de evoluţia limbii şi a „căderii în desuetu-
dine a realităţii istorice din care a fost luată «materia
primă» necesară constituirii realităţii artistice.” 

Dar scriitorul poate opri perimarea în timp a operei
„mutând accentul de la decor la mişcările sufleteşti care
nu se modifică atât de repede” (ib., p. 62) şi faţă de care
lectorul îşi păstrează viu interesul. Aşadar, „centrul de
interes trebuie mutat spre dimensiunile fundamentale
ale fiinţei noastre” (ib., p. 63), pentru că tocmai aceste
dimensiuni umane fundamentale ţin trează atenţia lec-
torului. Aceasta ar fi, desigur, soluţia tematică împotriva
degradării în timp a operei literare. Vizavi de această
idee a lui Alex. Ştefănescu, observ că dintre toate ge-
nurile literare poezia pare să îşi menţină cel mai mult
actualitatea, tocmai pentru faptul că ea surprinde mai
mult mişcările şi tulburările sufletului decât schimbătoa-
rea viaţă exterioară. 

Dar poezia nu îşi face întotdeauna obiect din mişcă-
rile sufleteşti. Mai cu seamă poetul postmodernist al
acestui veac renunţă la valorile şi problematizările inte-
rioare, la victoriile şi înfrângerile lăuntrice şi îşi concepe
poezia din poezia predecesoare… El reciclează, de re-

gulă ironic, poezia trecutului. Actualitatea poeziei lui
M.C. este astfel cea de ieri. Dar are această poezie ca-
pacitatea de a reţine atenţia cuiva? 

„în secolul douăzeci şi unu niciun cercetător nu se
va arăta interesat de acea parte din poezia de azi care
pastişează creaţia lirică din veacul al nouăsprezecelea”
(ib., p. 64), 

spune Alex. Ştefănescu. Criticul face aluzie aici la
poeţii optzecişti ai veacului 20-21 şi mai cu seamă la
Cărtărescu Mircea, care în lungul poem O seară la
Operă şi în epopeea eroicomică Levantul (1989) „pas-
tişează”/reciclează poezia românească a secolului al
19-lea. Poezia veacului 20 pastişează, aşadar, „creaţia
lirică din veacul al nouăsprezecelea”. Spiritul poetic al
sfârşitului de veac 20 constă în pastişarea poeziei vea-
cului al 19-lea. Cel puţin poezia postmodernistă a lui
M.C. este o poezie de acest fel – pastişantă retro. 

4. Principiul imprevizibilităţii.
Poezia este o „strategie a imprevizibilităţii”

Criticul Alex. Ştefănescu detectează în spaţiul poetic
românesc trei principii/poetici producătoare de poezie,
trei poetici: poetica imprevizibilităţii, poetica aluziei şi
poetica parodic-persiflantă. Să le urmărim şi să vedem
despre ce este vorba. 

Poemele lui Nichita Stănescu sunt generate, ob-
servă criticul, de un anumit principiu, şi anume de prin-
cipiul imprevizibilităţii. La Nichita Stănescu „fiecare vers
evocă un mod cunoscut de a scrie poezie, dar versul
următor îl contrazice prompt, comutând receptarea pe
alt registru.” Şi criticul ne oferă drept exemplu poezia
Emoţie de toamnă:

„«A venit toamna» – iată un început de poem care
instaurează o atmosferă de romanţă. Dar imediat după
aceea monologul este deviat spre o radicalitate a viziu-
nii, specifică expresionismului: «acoperă-mi inima cu
ceva». Urmează, tot pe neaşteptate, o alunecare în
străvezimi angelice, prerafaelite: «cu umbra unui copac
sau mai bine cu umbra ta». Tot poemul se derulează
astfel.” (ib., p. 35). 

„Strategia imprevizibilităţii” ideatice (A.Ş., Istoria li-
teraturii române contemporane. 1941-2000, p. 391)
este vizibilă mai cu seamă, spun eu, în versuri „sepa-
rate”, aşadar în versuri rupte din contextul poeziilor:

„Tristeţea mea aude nenăscuţii câini
pe nenăscuţii oameni cum îi latră.”
„Săgetarea unui leu în cuşcă: 
iată vânătoarea regală.”
„Şuier luna şi o răsar şi o prefac 
într-o dragoste mare.”
„Leoaică tânără, iubirea 
mi-a sărit în faţă.” 

Nichita Stănescu caută să evite orice „traseu liric
prestabilit” (ib., p. 38), să impună „un limbaj poetic diferit
de cele precedente şi, totodată, un limbaj poetic care



eseu

64 SAECULUM 7-8/2019PR
O

eseueseueseu
reprezintă o sinteză a celor precedente” (id.). În privinţa
imprevizibilităţii versurilor, deci a caracterului insolit al
acestora, Alex. Ştefănescu are, desigur, dreptate. Ni-
chita Stănescu a dorit întotdeauna să iasă din rând, să
fie altfel. Să fie original. Poetul a vrut fără nicio îndoială
să ne atragă atenţia asupra sa, să ne uimească, să ne
surprindă, însă el nu a reuşit întotdeauna să ne sur-
prindă poetic. Pentru că imprevizibilitatea, surpriza
poate să fie poetică sau numai teribilistă, obscură, anar-
hică sau haotică, deci fără efect poetic. Iar în poezia lui
ne oferă destule exemple în acest sens. Este însă me-
ritul criticului Alex. Ştefănescu de a fi remarcat şi dez-
velit principiul imprevizibilităţii, „strategia
imprevizibilităţii” în poezia lui Nichita. Această strategie,
în reuşitele ei, nu  aparţine însă doar poeziei lui N. Stă-
nescu, ci oricărui poet de valoare, pentru că poezia de
valoare este întotdeauna surprinzătoare, imprevizibilă,
insolită, originală. Drept dovadă stă poezia lui Arghezi,
Eminescu, Bacovia, Blaga, Trakl, Whitman, Baudelaire,
Rimbaud… Și mai cu seamă poezia lui Marin Sorescu,
pe care s-ar putea face un studiu.

5. Principiul aluziei şi poezia aluzivă

Poezia aluzivă este ilustrată în mod exemplar de
către Marin Sorescu, spune criticul. „Poetul poate fi con-
siderat, într-adevăr, un maestru al stilului aluziv.” (ib.,
p.  82). Iată în acest sens un fragment din poezia Tre-
buiau să poarte un nume:

„Eminescu n-a existat. 
A existat numai o ţară frumoasă 
La o margine de mare
Unde valurile fac noduri albe
Ca o barbă nepieptănată de crai.
Şi nişte ape ca nişte copaci curgători
În care luna îşi avea cuibar rotit.”

Ţara de „La o margine de mare” la care face aluzie
poetul e România… „Unde valurile fac noduri albe/ Ca
o barbă nepieptănată de crai” şi „cuibar rotit” parafra-
zează versuri eminesciene. Poetul foloseşte stilul aluziv 

„pentru a da reprezentării realităţii în opera sa un ca-
racter difuz. Contururile ferme sunt simpliste. Când totul
rămâne, însă, în regimul virtualităţii, când în mintea ci-
titorului se configurează mai multe posibilităţi de com-
pletare a tabloului doar schiţat, dar nici una nu se
impune definitiv, forţa expresivă a poeziei se amplifică.
Cu alte cuvinte, dacă faci aluzie la ceva precis, care
poate fi numit, te situezi în afara literaturii (…). Dar dacă
faci aluzie la ceva imprecis, la ceva care nu poate fi
decât aproximat, procedeul capătă îndreptăţire din
punct de vedere artistic” (ib., p. 12), 

afirmă Alex. Ştefănescu. Deşi apreciază în general
poezia aluzivă, criticul afirmă că poemul Trebuiau să
poarte un nume se adresează totuşi „unui om cu o cul-
tură medie.” (ib., p. 84). În afară de asta, poezia aluzivă
poate să fie livrescă, spun eu, deci îndatorată poeziei

altor poeţi, şi anume poeziei acelor poeţi la care face
aluzie… Ea este în acest fel o poezie prea puţin origi-
nală. Dar Sorescu foloseşte şi alte tehnici de construcţie
a poeziei decât cea aluzivă semnalată de critic. 

Poezia aluzivă aminteşte, oarecum, de poezia sim-
bolistă. Iată de pildă replica pe care Mallarmé le-o dă
poeţilor parnasieni, care prezentau în mod direct obiec-
tele: „Socotesc, dimpotrivă, că trebuie procedat aluziv.”
Şi mai departe:

„A numi un obiect înseamnă a suprima trei sferturi
din plăcerea poemului, care e făcut să-l ghicească trep-
tat: a-l sugera, iată visul”, 

spune poetul în celebrul său răspuns la ancheta lui
Jules Huret (Anchetă asupra evoluţiei literare, 1891).

6. Stilul parodic şi precaritatea lui.
Poeţi mimetici, epigoni, plagiatori, persiflatori

„Mircea Cărtărescu are un lung «poem de amor» în
care sunt trecute în revistă, parodic, principalele stiluri
de poezie erotică românească, aşa cum s-au succedat
ele de la Ienăchiţă Văcărescu şi până la Nicolae Labiş”
(ib., p. 118, s.n.), ne aminteşte Alex. Ştefănescu. Şi cri-
ticul apreciază că poezia parodică a lui Mircea Cărtă-
rescu este de bun augur prin ironia ei, pentru că „Ironia
de bună calitate are întotdeauna o funcţie integratoare”
(ib., p. 118)…

Ceea ce trebuie remarcat în primul rând cu privire la
poezia parodică postmodernistă tip M. Cărtărescu – O
seară la Operă şi epopeea eroicomică Levantul – este
faptul că ea îşi face obiect din poeziile altor poeţi şi că
în acest fel ea respinge obiectul autentic al poeziei –
existenţa şi problemele destinale din care existenţa se
constituie. Înlocuind viaţa, existenţa, ontologicul cu
texte, cu poeme străine, pe care le parodiază, poetul
parodic postmodernist înlocuieşte totodată viziunea pro-
prie asupra existenţei, a lumii, cu o viziune ironică asu-
pra poeziei pe care o împrumută şi care i-a devenit în
acest fel obiect. Dar se pare că tocmai pentru că este
incapabil să aibă o viziune personală asupra existenţei,
poetul parodic postmodernist este determinat să caute
cu disperare poezia şi viziunea altor poeţi, să escaveze
cultura, istoria literară, în căutare de subiecte, tehnici,
viziuni, stiluri, limbaje, simboluri, lexic, moduri de frazare
etc., din care să conceapă, prin imitare, parodiere şi re-
ciclare, poezia, „propria” poezie. 

„Ironia de bună calitate” (Alex. Ştefănescu), prin care
Cărtărescu execută replici ironice, deşi „se caracteri-
zează printr-o uşurinţă prestidigitatorică, printr-o tentă
ludică, printr-o frenezie a parafrazării”, după cum spune
Alex. Ştefănescu, rămâne în esenţă o tehnică, o poetică
artificială, livrescă. Înlocuind referentul existenţial cu
poezia predecesoare, poezia parodică textualistă nu
mai are posibilitatea de a pune marile probleme exis-
tenţiale pe care le pune poezia modernă de valoare,
aşadar probleme destinale, ţinta acestei poezii fiind iro-
nia, relaxarea, amuzamentul. 
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Poetul parodic face, aşadar, poezie din poeziile al-
tora, este livresc, artificial. Şi „Bineînţeles că trecându-şi
mâna pe lira lui Mihai Eminescu sau a lui Tudor Arghezi
[levantinul] n-o poate face cu acelaşi dramatism al co-
municării cu care ei înşişi, ca descoperitori ai stilurilor
respective, şi-au afirmat felul de a simţi.” (ib., p. 118).
Şi atunci la ce bun demersul poetului parodic? Cui pro-
dest?

Adevărata poezie, deci poezia autentică, este mai
mult decât o replică, ironică sau nu, la poezia existentă.
Cât de autentic, dar şi de original este Cărtărescu, poe-
tul făcut din cărţile, din poemele altora, poetul care pas-
tişează şi reciclează poezia altor poeţi? Dar asta este
tot ceea ce poate să facă poetul parodic postmodernist:
să conceapă o „poezie” ironică, parodică, făcându-şi
substanţă poetică din poeziile pe care le împrumută din
patrimoniul naţional sau universal. 

7. Pentru o poetică a imprevizibilului 

Ajuns la finalul incursiunii în discursul teoretic al lui
Alex. Ştefănescu, mă pot întreba dacă principiile/nor-
mele prezentate de critic pot funcţiona împreună, aşa-
dar dacă ele pot constitui o artă poetică, un canon
(concept) poetic, o estetică a poeziei moderne. 

Urmând principiile estetice prezentate de critic, înţe-
leg că opera literară, să spunem poezia, este o „imitaţie

inventivă” a realităţii, de fapt a existenţei de acum, a ac-
tualităţii, satisfăcând astfel principiul „imitaţiei inventive”
şi „principiul actualităţii”. Poezia este o imitaţie inventivă,
care în privinţa conţinutului, a ideaţiei sale, este fie im-
previzibilă (conform „principiului imprevizibilităţii”), fie
aluzivă (conform principiului/stilului aluziv), fie parodic-
persiflantă (conform principiului/stilului parodic); toto-
dată, ea este capabilă să producă emoţii (conform
principiului emoţiei).

Dintre cele trei principii producătoare – principiul im-
previzibilităţii, principiul aluziei şi stilul/principiul paro-
dic-persiflant –, performante poetic nu sunt decât
primele două. Principiul parodic textualist postmoder-
nist, care constă în ironizarea producţiei poetice prede-
cesoare şi a tuturor valorilor, nu este productiv din punct
de vedere poetic. Lipsit de calitatea de a crea viziuni
poetice originale, principiul parodic textualist mărturi-
seşte mai mult despre blocajul creativităţii, decât despre
creativitatea însăşi. Nu putem intra în orizontul poeziei
lumii cu poezia parodic-persiflantă. Principiul parodic
textualist le este propriu poeţilor care, neavând capaci-
tatea de a dezvolta ei înşişi o viziune poetică originală
asupra existenţei, nu pot decât să parodieze poemele
şi viziunile altor poeţi. Principiul parodic-textualist îi is-
piteşte pe clovnii literari, pe cei care consideră poezia
un joc destinat relaxării şi amuzamentului.  

Liviu Suhar – Cantonul
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Margareta Feraru
a făcut parte, între
anii 1969 și 1993,
din echipa de elită a
Editurii Minerva,
unde a venit cu
experiența dobân-
dită la ESPLA (1959-
1960) și la Editura
pentru Literatură
(1960-1969). S-a
născut la 11 martie
1937 la Iași, a făcut
studiile liceale la
Câmpulung și Facul-
tatea de Filologie a
Universității din

București (1959). Editoare cu un lung stagiu, a fost re-
dactor responsabil la un număr considerabil de cărți, cu
o propensiune specială pentru cele de critică și istorie
literară, domeniu din care exemplificăm cu: Pompiliu
Constantinescu, Scrieri, ediție de Constanța Constanti-
nescu, I-VI (1967-1972), Tudor Vianu, Opere, ediție de
Sorin Alexandrescu, Matei Călinescu, Gelu Ionescu,
Cornelia Botez, George Gană și Vlad Alexandrescu,
I-XIV (1971-1990), Titu Maiorescu, Opere, ediție de
Ge orgeta Rădulescu-Dulgheru și Domnica Filimon, I-IV
(1971-1990), E. Lovinescu, Opere, ediție îngrijită de
Maria Simionescu și Alexandru George, V-IX
(1987-1992).

Dintre celelalte genuri amintim: B. Fundoianu, Poe-
zii, ediție de Paul Daniel și George Zarafu (1978) și Hor-
tensia Papadat-Bengescu, Opere, ediție de Eugenia
Anton, I-V (1972-1988).

Aceeași propensiune, de care am amintit mai sus,
este vădită și în alegerea autorilor la care s-a oprit în
edițiile critice pe care le-a publicat: Ion Trivale, Cronici
literare, ediție și prefață (1971), N. Davidescu, Aspecte

și direcții literare, prefață și ediție (1975), cu mențiunea
că acestuia i-a editat și scrierile în alte genuri, Poezii.
Teatru. Proză, prefață de Const. Ciopraga (1977),
F.  Aderca, Contribuții critice, prefață și ediție, I-II (1983-
1988), Pompiliu Constantinescu, Tudor Arghezi (1994),
Izabela Sadoveanu, Cărți și idei, ediție și prefață, I-II
(2001). A contribuit și ea, de la volumul al III-lea, alături
de Monica Lovinescu, Gabriela Omăt și Alexandru
Ge orge, prin note, la alcătuirea ediţiei Sburătorul.
Agende literare, ediție (1999-2002), despre care s-a
scris că este „monumentală”, „un eveniment editorial ra-
risim”. Propunerea de a fi cooptată Margareta Feraru,
alături de Gabriela Omăt și Al. George în editarea Agen-
delor a făcut-o editoarea de la București. Monica Lovi-
nescu a notat în jurnal, la 27 februarie 1996, că i-a dat
binecuvântarea. Despre colaborarea Margaretei Feraru,
diarista de la Paris nota, la 23 iunie 2002: „Ceilalți doi,
Alexandru George și Margareta Feraru, au pus la punct
o mică parte din note, la obiect și firește, bine infor-
mate”.

Edițiile alcătuite de Margareta Feraru s-au bucurat
de o presă bună, din care vom da câteva citate. Alexan-
dru George, în recenzia Destinul unui critic, inclus în La
sfârșitul lecturii (II, 1978, p. 251), a scris între altele:
„Masivul volum antologic, prezentat cu o râvnă exem-
plară în descoperirea unor pagini risipite, și cu o
substanțială prefață de Margareta Feraru, ne dă prilejul
unui popas binevenit, chiar pentru noi cei care l-am mai
citit, am mai pomenit de el în varii ocazii, dar mai ales
am ostenit nu totdeauna cu rezultatele atât de bune
căutându-i paginile pierdute prin atâtea publicații din tre-
cut.” Șerban Cioculescu a recenzat, textul fiind inclus în
volumul Itinerar critic (V, 1989, pp. 439-443), doar volu-
mul al doilea al ediției N. Davidescu, remarcând „den-
sitatea” stilului ziaristic al acestuia și examinând etapele
poeziei pe care a scris-o, între altele gingășia din poe-
mele din culegerea Leagăn de cântece, în genere „lar-
gile disponibilități”. Despre cele două volume din opera

Iordan Datcu

MARGARETA FERARU ȘI EDIȚIILE 
PE CARE LE-A ÎNGRIjIT
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lui Felix Aderca s-au exprimat doi distinși critici literari.
Mircea Anghelescu, remarcând că editoarea a inserat
în ediție articolele despre Camil Petrescu, Hortensia Pa-
padat-Bengescu, Mihail Sadoveanu, Demostene Botez,
George Topîrceanu și Liviu Rebreanu, scrie, în recenzia
Felix Aderca, prozator și critic, din revista „Transilvania”
(1983, nr. 3): „Uitate prin paginile revistelor, aceste ar-
ticole adaugă linii în plus la conturul epocii și aduc în
atenția noastră opera unui autor dominat de actualitate,
care și-a dat poate cele mai bune momente ale sale foi-
letonului. Merituoasă în sine, operația migăloasă de re-
constituire a acestui univers pe care o face Margareta
Feraru este cu atât mai eficace cu cât ea cuprinde bo-
gate adnotări, comentarii de istorie literară care, în anu-
mite cazuri (replica la articolul lui Ibrăileanu despre
Poezia nouă de pildă), devin ample studii cu revelatoare
contribuții. Nu sunt singurele: editoarea completează cu
elemente de arhivă seria de interviuri din Mărturia unei
generații, trasează istoria colaborărilor la «Bilete de pa-
pagal» și restabilește paternitatea lui Aderca asupra
unor texte atribuite lui Arghezi ș.a.m.d. Volumul, primul
din cele două planificate (al doilea va fi consacrat pe-
rioadei 1927-1947), restituie adevărata sa statură a
unuia dintre interesanții eseiști interbelici, la valoarea
căruia prozatorul s-a ridicat rareori, în orice caz însă în
Domnișoara din strada Neptun.” Nicolae Manolescu, în
recenzia Publicistica lui Aderca, din „România literară”
(nr. 34, 18 august 1988), subliniază cu deosebire rigu-
rosul aparat critic al ediției: „operația de compulsare a
acestui vraf de gazete a făcut-o Margareta Feraru (edi-
toare și a operei lui N. Davidescu) cu o răbdare de be-
nedictin și cu o competență în afară de orice discuție
(...) notele sunt o istorie culturală en raccourci și se ci-
tesc uneori cu aceeași plăcere ca și textele lui Aderca
însuși“; capitolul de note ne dă „un tablou extrem de viu
al deceniilor 2-4 și va trebui să apelăm la el ori de câte
ori vom voi să știm cum s-au petrecut lucrurile în amă-
nunt.” Despre ediția Aderca a scris și Z. Ornea în volu-
mul său Actualitatea clasicilor (1985), în care apreciază
că ediția „e izbutită din toate punctele de vedere”, iar
studiul introductiv „e o exegeză de reală ținută, demon-
strând că Margareta Feraru nu este numai un bun filo-
log, cu grijă probă pentru reproducerea corectă a
textului dar și un veritabil istoric literar, cunoscându-și
până la detaliu obiectul de studiu. De altfel, preceden-
tele ediții ale Margaretei Feraru (din opera lui Trivale și
Davidescu) o recomandă convingător în această dublă
ipostază.” Sunt aprecieri la care subscrie, citându-l chiar
pe Z. Ornea, și Alexandru Săndulescu, în articolul des-
pre editoarea în discuție, apărut în Dicționarul general
al literaturii române, E/K, 2005, p. 136-137.

Apariția celor două volume din scrierile Izabelei Sa-
doveanu, intitulate Cărți și idei, editate și prefațate de
Margareta Feraru în 2001, îi oferă Corneliei Ștefănescu
prilejul, în recenzia Repere pentru literatură, din „Româ-
nia literară” (nr. 51-52, 25 dec. 2002-7 ian. 2003), să su-
blinieze perfecta cunoaștere de către editoare a rigorilor
unei ediții științifice: „Accentele puse de Margareta Fe-

raru răspund legilor riguroase ale unei ediții științifice
(...) rețin capacitatea investigației, relația experienței do-
cumentare, cu siguranța interpretării, însușirea de a dis-
tinge esențialul de accident, cu ochi format să
descopere inadvertența. Margareta Feraru se impune
ca un exemplar istoric și critic literar, fără știința căruia
editorul nici nu-și poate aroga această calitate.”

Una dintre regulile urmate cu maximă scrupulozitate
de un editor autentic – și Margareta Feraru este în mod
cert unul dintre ei – este respectarea textului integral al
unei opere. S-a confruntat și ea cu ingerințele grosolane
ale cenzurii în cazul ediției antologice N. Davidescu, As-
pecte și direcții literare (1975), din care au fost eliminate
articolele De la Gobineau la Nietzsche, S. Mehedinți,
„Ce așteptăm de la românii de peste «vechile hotare»”,
Paul Claudel, „Corona Benignitatis anni Dei”, C. Stere,
„Un caz de conștiință”, Lipsa de orientare, Cultul
intelectualităței, Reflecții în jurul unui testament, adică,
adăugăm noi, testamentul Regelui Carol I, „Revolta fon-
dului nostru latin”, Lipsa materialului didactic, Intelec-
tualism în război, În marginea unei traduceri a
Evangheliilor și În jurul naționalității în artă. Acestea au
făcut parte din cele două volume antume, intitulate As-
pecte și direcții literare (1921, 1924). N-au fost admise
în ediția Margaretei Feraru nici articolele denigratoare
la adresa lui I.L. Caragiale și a lui Tudor Arghezi.

Cu o hotărâre irepresibilă de a prezenta neciuntită
opera lui N. Davidescu, Margareta Feraru a revenit,
după o îndelungată cercetare de mai bine de patru de-
cenii, cu două volume masive, N. Davidescu Pagini de
critică și publicistică literară, ediție, prefață, note și co-
mentarii, la Editura Academiei Române, 2018 (I, LX +
542 p., II, 644 p.), redactor fiind Magdalena Bedrosian,
despre ale cărei calități de vechi și experimentat editor
nu mai e nevoie să vorbim. Noutățile aduse de această
ediție sunt multe, la toate secțiunile: dacă la rubrica „Din
periodice” figurau 42 de poziții, acum sunt 241; la „Cro-

Liviu Suhar – Poveste cu obiecte
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nici teatrale” erau incluse doar 13, acum rubrica, intitu-
lată „Cronici dramatice și articole despre teatru”, nu-
mără 116 de poziții; la „Addenda” figurau 6 poziții, la
care în noua ediție s-au adăugat 94. Capitolul de „Note
și comentarii” este și el amplu (vol. II, pp. 457-614). Nu
sunt, în acest capitol, doar precizări bibliografice; în
subcapitolul „Cazurile Caragiale – Arghezi”, sunt înre-
gistrate, cu citate concludente, replicile date lui N. Da-
videscu de N. Mihăescu, F. Aderca, Toma Vlădescu,
Perpessicius, acesta în recenzia la volumul
Corespondența dintre Caragiale și Zarifopol, Șerban
Cioculescu, Mihail Sebastian, Vladimir Streinu, Petru
Comarnescu, Pompiliu Constantinescu. Cu obiectivi-
tate, autoarea ediției consemnează și opinia unor
publiciști „impresionați de demonstrația lui N. Davidescu
privind «inaderența» lui Caragiale la «spiritul româ-
nesc»”, precum Octav Șuluțiu, Victor Eftimiu.

Acea calitate de „exemplar critic și istoric literar” și-o
dovedește, încă o dată, în amplul studiu introductiv
(50  pagini), bine scris și scrupulos documentat, despre

demersul critic al lui N. Davidescu, cu toate comparti-
mentele lui: campanii și polemici, cronici dramatice, în
acestea din urmă el exersându-și „mai mult ca oriunde
virtuțile criticii negative, distanțându-se mefient de pie-
sele bulevardiere și de melodramele frivole, europene
sau autohtone, cu mare audiență din partea unui public
prea puțin istovit.” Cu pregnanță este conturată evoluția
criticului literar de la evaluarea axiologică a literaturii la
ultima etapă a scrisului său, când a apelat la argumente
de ordin etnic și etic, ca în surprinzătoarele și nedrep-
tele pagini, din 1935, despre I.L. Caragiale, care, apre-
ciază autoarea studiului, „constituie – pentru
N.  Davidescu – renegarea activității critice de până în
acel moment.”

Acest studiu, o veritabilă micromonografie despre
N.  Davidescu, și celelalte studii introductive la alte ediții
îngrijite, dacă ar fi publicate la un loc, într-un volum, ar
releva calitățile de „exemplar critic și istoric literar” ale
Margaretei Feraru.

Liviu Suhar – Jocul caprei
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Ravagiile rătăcirii ontice a omenirii postmoderne se
prelungesc și în volumele Un înger răstignit pe gură
(2011) și Jurnal de subterană (2012) restructurate în
antologia din 2013 în două secțiuni: Jurnal de subte-
rană și Dacă vântul spune adevărul. Îndurerarea
conștiinței poetice de tip orfic își caută noi modalități de
reprezentare, cât mai vibrante, a acestei drame colec-
tive, în mare parte parcursă de semeni, în inconștiență.
Fisurile și anomaliile evoluției istorice actuale sunt trans-
figurate în incongruențe și tensiuni de ordin înalt, ce țin
de zodia tragică în care rătăcește spiritul colectiv. Eul
se identifică cu conștiința clarvăzătoare a epocii, agre-
sată și ea în misia ei din toate părțile. Acesta vine în fața
cititorului, și implicit a semenilor, pentru a-și  materializa
supliciul printr-o răstignire „pe gură”, ceea ce vrea să
sugereze jertfa în misiunea rostirii poetice, o asumare
și o cantonare dureroasă în răul ce trebuie evocat.
„Răstignirea pe gură” dezvăluie supliciul conștiinței lirice
trăit în și prin actul rostirii, în configurarea adevărului
tragic ce urmează a fi comunicat și cunoscut. Articula-
rea sensurilor amare privind deriva umanității e sursă
de martiraj, rezultatul e o „cântare a omului” căzut, mar-
cat de alienare. 

Discursul poetic se va dinamiza prin scindarea eului
în două voci evocatoare, două perspective opuse de
evaluare a lumii subterane, de unde derivă dialogul po-
lemic dintre conștiința poetică clarvăzătoare ce incrimi-
nează declinul și vocea adâncurilor, întrupând lumea
inertă, ce își acceptă și apără condiția. Prima își contu-
rează statutul autoironic prin datoria de a-și folosi clar-
viziunea conturând imaginea teribilă a răului, întrupată
într-un „noi” subsumând pe ultimii, disprețuiți și anacro-
nici, vizionari apocaliptici: „Suntem cei de pe urmă, in-
utilii,/ orbi văzători/ într-o lume de văzători loviți de
orbie,/ nesupușii poticniți în mocirla/ unei zile fără de
mâine,/ bălegarul din care țărâna/ zămislește floare pe

care-o duce/ în pumn”. Sunt o seminție inaderentă la
dominantele lumii în care sunt obligați să viețuiască,
răzvrătiții împotriva gândirii dominante. Se remarcă
detașarea repulsivă cu care vocea evocatoare vorbește
despre „orbia” mulțimii, situarea în opoziție ireconcilia-
bilă cu aceasta. Alături de „noi”, desemnând „orbii vă-
zători”, se instituie un al doilea „noi” ce întrupează
„văzătorii loviți de orbie” ce țin de asemenea să se
afirme apărându-și felul de a fi, destinul. Poetul le dă
cuvântul frecvent să se obiectiveze ca subiectivitate și
topos unic: „Atunci când vine vorba despre ținutul nos-
tru,/ lumea se teme; / precum în nopțile pline de viscol,/
lumea tace și tremură; / însă aici e imperiul, izvorul vieții/
din care doar noi ne putem adăpa. / În venele țărânei, /
doar noi putem simți/ volbura lui/ doar noi îi auzim/ mu-
getul valurilor/ și imnul de slavă al rădăcinilor/ când
morții-și pun gura flămândă pe ugerul lor/ dureros de
plin”. Vocea plutoniană dă aici o replică spiritului clar-
văzător, încercând o ironică reabilitare a adâncurile și
a ființării în bolgiile materialității. 

Din configurările celor două perspective se naște
subterana, spațio-temporalitatea alienantă, imagini și
mărturii sugerând o ființare împotmolită în teluric, o tra-
gică eșuare în materialitatea elementară. Materialismul
ca viziune filozofică limitată e figurat prin această cobo-
râre într-un spațiu cu atribute plutoniene, unde se va în-
chega  „jurnalul de subterană”. Datoria de martor al
declinului uman îi impune artistului masca de aleasă
„cârtiță a lui Dumnezeu”, care-l face un intermediar între
transcendență și cei rătăciți în crevasele materiei. „Nu
pentru noi, pentru El fi-vor veștile voastre, să-i spunem
că sunteți încă acolo; aceiași !” – ne avertizează motto-
ul introductiv, încă dătător de speranță. Devine ușor
descifrabil esențialul triunghi în tensiune: conștiință ar-
tistică lucidă, absolut și mulțimea în derivă. Sugestia e
că relația lumii cu absolutul rămâne tragic obturată, doar

Viorel Chirilă

HORIA BĂDESCU: DESPRE 
RAVAGIILE ALIENĂRII 

ȘI ÎNTOARCEREA LOGOSULUI
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arta și artistul orfic o mai poate reabilita. Poezia va co-
borî, în consecință, pentru o vreme în adâncuri, în „sub-
teranele galaxii”, inventariind aproape monografic noul
tărâm, deriva umană orfană de spirit și eternele valori
umanizante. Nu e simplu decor pitoresc, ci introspecție
necruțătoare, tenebroasă, a eșuării ființei în neputință
și singurătate. Spectrul abisului fisurează orice bucurie
contemplativă a eului creator din acest descensus ad
inferos, golește formele întâlnite în cale de orice vibrații
atașante. Programul liric descendent e formulat cu re-
pulsivă fermitate: „Printre larve și viermi/ stăpânește ea
(adică poezia) vămile vieții./ Printre încâlcite hățișuri/
păzește tainica prefacere-a lutului”. 

Tensiunea lirică se naște și din polemica celor două
puncte de vedere poetice implicate în structurarea unei
spațio-temporalități simbolice. Mărturiile ultimei voci vor
atribui subteranei când dimensiuni cvasi-ademenitoare,
când resemnat-tragice. Întâi suntem avertizați: „Aici nu
există nici spațiu,/ nici timp”, ceea ce o face sinonimă
cu arhetipul haosului. Plutonicul e asimilat imediat și
unei atemporalității terifiante: „Singurele clipe pe care
le poți măsura/ sunt bătăile  inimii noastre,/ în rest,/ un
pustiu de-așteptare se-ntinde/ între moarte și naștere”.
De observat că „pustiul așteptării” printre mocirle și nă-
moluri e numit „moarte” care totuși s-ar putea finaliza
cu o vagă, posibilă, trezire, „naștere”. Terifiantă e
secvența în care fiecare ființă din subterană își
construiește aici un spațiu-tunel de jivină scormonitoare,
care se închide mereu în urmă. O simbolică celulă,
temniță în mișcare: „Încă din pântecul mamei scormo-
nim/ și spațiul ni se deschide-nainte/ pentru-a se-nchide
în urmă mereu”. Asemenea mărturisiri sarcastic-exas-
perante conotează o trăire străină de orizont și valori.
Tot vocea plutoniană e cea care își dezvăluie tragica
atrofiere afectivă, prăbușirea în somatic, golirea de
vibrații interioare, de energiile necesare unei reumani-
zări: „Noi visăm fără vise,/ noi iubim fără dragoste,/ noi
urâm fără ură,/ noi viețuim fără viață: / împrejurul nostru,
doar țărâna e cea care naște”.  Acest moment de luci-
ditate sarcastică, centrat pe atrofierea afectivă și
relațională, e urmat de altele cu funcție de ironică miti-
zare. Corul vocilor gregare, al ființelor mortificate, rea-
bilitează oarecum cinic întunericul și tăcerea, din
perspectiva complacerii în nimicnicia de aici: „Cei că-
rora le e frică de întuneric/ de lumină se tem,/ căci lu-
mină nenăscută încă/ e-aceasta./ Așa cum tăcerea
țărânei/ nu-i decât vocea uitată/ a ierbii și vântului”.
Avem și un moment în care vocea adâncurilor se fălește
cu experiența mortificantă, elogiază trăirea vegetativă,
contemplația stearpă, în absența vederii, somnul și dos-
pirea în bolgiile întunericului: „Pentru noi, timpul e doar/
somnul morții,/ așa cum moartea e doar/ somnul timpu-
lui./ Neobosiți, în întuneric veghem/ clipe fără clipă,/ ore
fără oră,/ zile fără zi,/ neobosiți scoatem noapte/ din
sine,/ noi, cei fără de umbră,/ noi, contabili de morți/ mai
bătrâni decât moartea”. Întemeierea mitopoetică a uni-
versului plutonian e susținută cu diverse detalii terifiante
și unghiuri de justificare aberante. Omul-cârtiță, vocea
resemnată a subteranei îl va descrie ca arhetip al
captivității absolute, în care a fost prinsă speța umană,

ca într-un fel de legare de lut infinită:  „Suntem aici de
la-nceput/ și pentru totdeauna: /…/ aici unde întunericul
decât el însuși/ mai întunecat este/ și umbra e soarele/
orbilor./ Suntem aici de la-nceput/ și pentru totdeauna,/
veghetori ai semințelor,/ grădinari ai oaselor/ care-nflo-
resc în vintrea/ țărânei”. Frustrarea de sacru irupe în
lamentații pline de zbucium, e resimțită ca o damnare,
de aici suita de ipostaze fără noroc pe care le asumă
prima voce lirică, exasperată de declinul uman: „servi-
tori ai mocirlei,/ de-o veșnicie/ trezorierii nimicului,/ de-o
veșnicie / moștenitori fără regat,/ regenți ai uitării,/ căței
ai pământului/ care nu latră decât cu glasul fără de glas/
al morții”. Vocea clarviziunii problematizează,
dojenește, iscă îndoieli, cheamă la trezire. Face aluzii
și la propriile vulnerabilități. La un moment dat o auzim
că se îndoiește chiar de autenticitatea mesajului și me-
sianismului său, suspectează faptul că apelurile la tre-
zire și autenticitate ar putea părea interlocutorilor
manipulare, îndemn la supraevaluare și orgoliu nie-
tzschean: „Da, noi suntem:/ cârtițe bune să adulmece,/
bune la toate/ și la nimic,/ bune să te facă să crezi că
pe viața ta/ ești stăpân,/ bune să spună/ că n-ai nimic
de pierdut:/ nici măcar eternitatea/ propriei morți”. Riscul
poetului militant pentru valori e de a fi receptat ca un
vânzător de iluzii, că induce mulțimii iluzia supraevaluă-
rii, iluzia că omul și-ar putea lua de-a binelea în stăpâ-
nire propriul statut ontic, cum invitaseră Marx și
Nietzsche. Sezonul în infern al conștiinței lucide implică
frustrări diverse. Altul e acela de a se priva de ecourile
normalității, ale unei ființări autentice. Cum mortul lui
Blaga, vocile subteranei lui Horia Bădescu rămân cu
urechea deschisă spre trecerea lumii de afară, dramă
extinsă la toată materia terestră: „Cu inima doar auzim/
plânsul țărânei./ Pe fețele noastre își scurg rădăcinile/
lacrima./ Suntem aici să ascultăm/ glasul pietrelor”. Spi-
ritul materialist vede afară doar dinamica materiei orga-
nice, alunecarea ființărilor în gura lacomă a abisului. În
schimb, subterana e stagnare, stare pe loc, un tărâm
ce exclude orice dinamică și simbolurile aferente: „Dru-
mul nici noi nu-l știm,/ nicicând nu-l vedem”. „Drumul”
este doar al celor de deasupra; e o libertate iluzorie,
pentru că ei încă nu știu faptul că acesta călăuzește
doar spre bolgiile subteranei. În acest context se naște
și chinuitoarea întrebarea dacă plutonienii vor mai putea
recunoaște umbrele-chipuri ale celor ce le vor spori rân-
durile: „Când pașii celor vii răsună/ deasupra,/ cu ure-
chea lipită de tălpile cerului/ îi ascultăm,/ temători,/ cu
carnea și sângele nostru/ îi ascultăm: / mâine/ îi vom
recunoaște aici,/ printre noi ?” Această plonjare în alie-
nare își caută expresii cât mai vibrante. Pentru
conștiința materialistă, chin e și revelația nimicniciei
umane în opoziție cu  eternitatea materiei. Omul în
proiecție materialistă e doar o vremelnică răscruce de
întrebări și zbateri nefinalizate, iscată de dinamica
țărânei universale. Un adevăr prea dureros ca să mai
fie rostit de unii în fața altora sau a celor ce vor sosi în
adâncuri: „Ei n-au nevoie s-o afle,/ o știu deja; / noi nu
suntem decât mesageri/ vorbind limba/ tăcerii; / mâinile
umbrei/ pe obrajii vântoasei/ copoii unei nopți începute
cu mult înainte/ de ziua dintâi./…/ și mult mai dinainte o
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știe țărâna: / țărâna care din prima clipă/ se scurge-n
clepsidra/ trupului lor”. Vocea telurică crede până la
capăt într-un destin captiv în temnița materiei omnipo-
tente, care-și retrage investiția din alcătuirea celor vii
încă din clipa ivirii lor în lume. Crede că, din primordii,
tot ce se întregește se va destrăma și se va întoarce în
trupul ei matricial. Regimul specific ființelor de aici este
veghea eternă, fără niciun fel de alte speranțe. Exas-
perarea conștiinței rătăcite în materialism e convertită
în confesiune răscolitoare, expresie a elegiacului de cea
mai înaltă calitate: „Ascultăm și veghem/ fărădeveghea;
/ ceasornicul fără ore/ e-n noi./ Veghem;/ noi nu avem
vise,/ fără speranțe suntem,/ pentru noi nu există nici
mâine,/ nici ieri./ Între nimic și nimic/ viața noastră se
scurge./ Noi nu avem amintiri: / memoria noastră e
moartea”. 

Tentative de transcendere a alienării, a stării stag-
nante, se aud sporadic, atunci conștiința „nimicului”
naște brusc aspirația spre plenitudine și lumină: „Lo-
cuim/ în chiar lăuntrul întregului/ căci înlăuntrul nimicu-
lui/ suntem; / în inima luminii,/ fiindcă-n inima tenebrelor/
viețuim”. Paradoxala situare, mărturisită aici, se eluci-
dează prin distincția dintre aspirația spiritului spre „în-
treg” și percepția eului precar ce-și recunoaște starea
degradată. Am zice că uneori în cele mai strivitoare stări
se ivesc deschiderile spre lumina sacră. Un exemplu e
amintirea dureroasă a soarelui ce i-a orbit cândva pe
locuitorii-cârtiță ai subteranei: „se spune că el ne arse/
ochii/ cândva,/ dar ce-și mai amintesc ei/ e doar lucirea
cărbunelui./ Și totuși sunt nopți/ în care roua morților/
aprinde ochiul lui Dumnezeu/ sub pleoapele noastre”.
Din simbolicele deschideri fac parte sunetele lumii de
sus ce răzbat și în adânc. Aceste ecouri au aici funcția
unei reumanizări a ființei plutoniene: „Uneori auzim co-
pacii/ plângând/ și-atunci știm că toamnă-i/ în lume”.
Aceste impulsuri spre lumină ajung să polarizeze inte-
rioritatea, să despice chemările catabasice de cele as-
censionale. E reactivată opoziția dintre carne și spirit,
lumină și întuneric: „Alteori în lăuntrul nostru/ stelele
cad/ și-atunci de lumină se umple nesfârșita noapte/ a
pietrelor; / de la un capăt la altul,/ întunericul e doar
dorință/ a cărnii,/ foșnet al sângelui nostru,/ mult mai lu-
minos decât amintirea umană/ a soarelui”. În mijlocul
edificiului thanatic, multă vreme dominat de o materia-
litate tenebroasă, unde nu există certitudini decât vagi
presupuneri, dinamica fenomenelor e mai ales ambi-
guă. Rareori se înfiripă bănuiala că ar exista și unele
intervenții ale mâinii divine spre a ordona marile ritmuri:
„Câteodată, mâna Domnului/ adoarme în blănurile
noastre/ și-atunci noi aflăm că-i afară/ primăvară./
Uneori, mâna tremură/ și-atunci știm că mugurii cântă
sub pleoape./ Alteori, degete blânde ne-ating/ pleoapele
de-a pururi închise,/ fără să știm/ dacă sunt ale Lui/ ori
ale celor  care drumul/ și-l caută”. Asemenea proiecții
ambigue, delicate, echilibrează accentele terifiante din
alte poeme. La sosirea în subterană, călăuză novicilor
nu mai e bătrânul Charon cu barca sa, ci tăcerea în care
se poate revela logosul, într-o emanație de cuvinte tai-
nice, a căror sursă rămâne obscură: „Când vin la noi,/
sosesc fără zgomot, nici larmă; / pe culoarele tăcerii/ ei

trec,/ cuvintele merg înaintea lor/ și-i îndrumă,/ cuvinte
fără de limbă, vorbe fără de grai,/ cuvinte pe care doar
ei le aud/ îi duc de mână și drumul le arată./ Noi mer-
gem dinaintea lor,/ dinaintea lor mergem/ și mâna le-o
ținem,/ mâna cuvintelor pe care doar ei/ și noi le-auzim”.
O asemenea perspectivă sacralizantă dă subteranei
sensuri inițiatice, favorizează situarea ființei în nemijlo-
cită relație cu logosul și marile revelații, ea poate fi în-
tâlnire cu propriul sine: „Trebuie fără-ncetare s-asculți,
spun ele:/ în orice clipă poți s-auzi glasul/ neauzitului! /
Trebuie să umbli cu ochii/ deschiși:/ în orice clipă se
poate ivi/ invizibilul./ Trebuie tăcerea cu tine s-o duci: /
în fiece clipă-n vocea ei poate vorbi/ indicibilul./ Calea
ta trebuie totdeauna/ s-o știi: / cu tine însuți/ în orice
clipă/ te poți întâlni!” Există, deci, și un fir al Ariadnei
pentru orbul ce vrea să deschidă ochii spiritului! Un
tărâm ce nu trebuie ignorat, abandonat de viitoarele
evocări lirice.

Al doilea ciclu poetic, Dacă vântul spune adevărul,
prefigurează o întoarcere a Logosului, ca soluție de sal-
vare din marasm. Poemele sugerează faptul că în
preajma abisului se pot rosti nu numai viziuni terifiante,
ci și adevăruri poetice și ontologice esențiale. Prin asu-
marea Logosului, vocea evocatoare  poate contura o
ieșire din labirint. Vor fi aceste izbânzi „fragil-durabile
ale rostirii” (I. Petraș) pe care eul le opune prăbușirii ma-
rilor sensuri, din conștiința omului postmodern. „Vântul”
simbolic ce rostește adevăruri, revelații, înțelesuri
esențiale e pneuma stoicilor, suflul divin, spiritul ce
animă și ordonează universul din geneza biblică. El se
camuflează adesea în cu-vântul omenesc esențial, se
rostește prin gura poeților. În această  rostire profetică
sau sentențioasă a versului, ne lasă poetul să credem,
se obiectivează vocea absolutului. Deci o anume
înțelepciune sacră vine să structureze revelațiile și sen-
surile de pe urmă ale vieții. Majoritatea deschiderilor
poematice de aici promit o dezvăluire de sensuri, par-
curgerea un traseu spiritualizant. În preajma abisului,
intensitatea gândului, luciditatea devin mai acute, chinul
reflexiv e insuportabil, potopul incontrolabil de gânduri,
veritabil brainstorming, e receptat ca o crudă biciuire:
„Bicele gândului, bice/ cine le-ndură aice? / Cine
le-ndură aice/ și le dezdoaie și le dezice ?” Interogația
sugerează faptul că ele nu pot fi ajustate nici contrazise
pentru că sunt emanația pneumei, a vântului sacru, cad
în interioritatea reflexivă ca revelație fortificantă. Marile
înțelesuri ale momentului, conturate de vocea directă
sau măștile  logosului se impun în ciuda faptului că ru-
moarea lumii, bolboroseala de fond, eterna flecăreală
tind să le estompeze. Sunt formulate avertismente și în-
demnuri la desprindere din avalanșa de aparențe, zgo-
mote, care asaltează auzul, amintind de eminesciana
privire ce descoperă rumoarea „orașului furnicar” și de
revelația bruiajului din Glossă („În auz ne sună multe”).
Simbolicul „vuiet” favorizează rătăcirea umană,
zădărnicește întoarcerea ființei la propriul sine, la
introspecția autentică, la recunoașterea erorilor contra
propriului sine și a semenilor: „E un vuiet în jur/ și nimeni
n-aude/ și nimeni cu sine însuși nu se-nsoțește/
s-ajungă/ în valea plângerii,/ nimeni nu măsoară povara
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datornicului,/ nici lepădarea pe care o țes cocoșii/ în me-
moria timpului,/ nimeni nu știe ce oră e…” În ciuda ob-
stacolelor, sensurile se înfiripă promițător. Speranța cu
deznădejdea alternează.

Întâi o concluzie amară și târzie răzbate din motto-
ul introductiv: „ Ai crezut că viața începe mâine, dar iată
că mâine e deja ieri, iar astăzi n-a existat niciodată”. E
un fel de evaluare retrospectivă a ceea ce a fost: pro-
iectul existențial cu miză exclusivă pe viitor, pe aspirații,
ratează pur și simplu bucuriile prezentului. Tot aici sur-
vine, inevitabil, sentimentul dureros al îmbătrânirii, dila-
tat peste întregul univers. Materia și timpul sunt
„bătrâne” chiar din a doua zi a creației, mai ales dacă
sunt biciuite și de o ninsoare diluviană: „ninge cu netimp
și cu fărădelume/ și fărădetine./ Mâine va fi ziua a doua/
și pe urmă o alta/ și încă/ și va ninge/ până la capătul
capătului/ și până la fără de capătul capătului./ E ziua
dintâi după facere; / zilele sunt bătrâne/ de-acum”.
Contemplația târzie a lumii poate cristaliza viziuni scep-
tice, conform cărora, veșnice sunt contrariile ce se ac-
tualizează și se potenţează succesiv și reciproc, ca în
logica dinamică a contradictoriului a lui St. Lupașco.
Eterna lor hărțuire nu mai duce la un terț miraculos: sin-
teza hegeliană. Viziunea luptei eterne din sânul eveni-
mentelor energetice e sugerată prin tabloul
fenomenelor scindate, ce conțin în actualizare și ger-
menul negației lor: „În fiecare zi – o noapte,/ în fiecare
noapte – o zi,/ în fiece lumină se-nchină ce n-a fost/ și
nu va mai fi./ În fiece secundă – un an,/ în fiecare an –
o secundă,/ lumea pe creștetul clipei/ în de ea mai
adânc se scufundă.” Vine însă spiritul care înnobilează
această mecanică pură cu aportul creației, ca datorie
„celestă” a omului: „ În fiecare tăcere – un cuvânt,/ în
fiece cuvânt – o tăcere,/ lepădare de pântec și cântec/
vintrea celestă ne cere./ În fiece pas – o povară,/ în fie-
care povară – un umăr s-o poarte,/ în fiece poem –  o
bătaie de inimă,/ în fiecare bătaie a inimii – o moarte”.
Asemenea proiecții de sensuri ar trebui să sustragă
ființa de sub teroarea intrinsecă finitudinii. În spectacolul
semiotizărilor intră și mitizarea eufemizantă a sfârșitului,
în imaginea bivolului cosmic, mască a soarelui negru și
emblemă a morții.  Constructul ficțional, poezia, arta au
misiunea de a plăsmui asemenea reprezentări cu
funcție taumaturgică. Discursul evocator e atent dozat,
descriptivul prelungit cu superlative activează suspan-
sul, pentru ca finalul să dezvăluie surpriza – funcția tha-
natic-protectoare a simbolului: „un bivol soarele-n
scăldătorile cerului/ și-n sudorile lui țărâna/ și mugetul/
și nicio rază mai neagră/ decât negrul copitei lui despi-
cate/ și niciun fir de iarbă mai întunecat/ decât coama
lui noroită,/ coama lui în care se curăță de păduchi în-
tunericul/ și nimic nu va fi mai negru și mai pustiu/ decât
el,/ căci de ziua bivolului/ doar bivolul va lipsi,/ doar bi-
volul va lipsi în ziua/ în care întunericul te va duce/ de
mână”. Funcție fortificantă are și răsturnarea vechiului
motiv al lui Deus otiosus, care-și abandonase creația și
se retrăsese în somn, iar acum se trezește, reintră în
lume, reluându-și funcțiile: „Și doarme Dumnezeu/ și nu
știe nimic/ și când se trezește,/ amorțită-i e mâna/ și
zice: / «Daˋ mult am mai dormit !» / Și-ntinde brațul să-l

dezmorțească;/ brațul pe care s-a odihnit capul Lui / și
nelumea și lumea/ și poetul și îngerul ”. Finalul de mai
sus accentuează omologia și consubstanțialitatea dintre
înger, poet și absolut, căci brațul pe care „dormise” zeul
aparține simultan umărului angelic, uman și divin. 

Altădată eul glosează liric despre întâlnirea cu lu-
mina și despre esența ființării terestre.  Aceasta este ilu-
minare, fortificare spirituală, dar și dureroasă erodare,
mistuire a energiei vitale, ce pregătește totuși clipa
transcenderii în absolut: „Vine lumina și ne-nlumină/ și
ne închină/ și ne declină/ și ne străluce vina din vină/ și
ne umbrește mâna străină/…/ până când sângele ni se
alină,/ până se rupe carnea de tină,/ până se face cale
călină/ s-o urce vântul și-n cer s-o țină”. Tonalitatea de
incantație, sporită și de monorimă, atenuează brutalita-
tea viețuirii sub marea trecere, potențând bucuria finală
a misticei comuniuni cu cerul. Ziua plecării din lume
primește și ea noi aproximări profetice, în conturarea ei
se amestecă impresii contradictorii, aceasta este: „ziua
fără de pată și fără tăgadă,/ ziua de tăcere și zăpadă/
(…) ziua de care ți-e dor și de care ți-e greață”. Altădată
presiunea abisului face ca ultima zi a vieții să capete
brusc o valoare inestimabilă. Eul se dizolvă în lumina ei
generoasă, iar aceasta va rămâne pecetluită pentru tot-
deauna în pereții inimii sale: „Dor după dor/ până la
capăt,/ până la capătul capătului/ în care nu te mai afli
tu ,/ ci trupul zilei de astăzi/ pe care lumina ți-l dăruie./
Și astăzi ! / Ars pe peretele inimii/ precum pecetea morții
în carnea sălbăticită/ a robului”. Privirea reabilitează
nesperat acest „astăzi” luminos, pe care dorul, inima,
și-l asumă cu asupra de măsură.

O altă frumoasă revelație adeverește despre dăinui-
rea în spirit a ființei, experiența întunericului prin care
urmează să treacă nu va spulbera definitiv culorile și
frumusețile lumii, adică memoria. Ele se vor adăposti
pentru marea noapte a trecerii în orbitele eului, îl vor
însoți și în tărâmul de dincolo. Mitica trecere, prezentă
în numeroase creații folclorice, e etapizată: întâi e faza
derutei, când spiritul bâjbâie, percepția e văduvită brusc
de culorile lumii, doar că frustrarea e limitată la o sin-
gură noapte, aceea a întoarcerii la sine, pentru ca, în
final, să survină regăsirea frumuseților și a luminii
esențiale: „Bâjbâie, pășește/ precum Dumnezeu în ziua
dintâi;/ precum păsările la trecerea / șoimului/
împrăștiate culorile,/ pentru o noapte/ cu el le va duce-
ntunericul,/ pentru o noapte/ vor găsi adăpost/ în pupi-
lele orbului,/ pentru o noapte/ de ele însele locuite/ până
în ceasul în care/ iarăși lumina sie însăși/ se dăruie”.
Această salvare simbolică a frumuseților, scoate din ză-
dărnicie, înnobilează umanul. Altă speculație lirică esti-
mează pesimist rolul final al întunericului în scenariul
trecerii, retragerea luminii fi-va urmată de o înstăpânire
definitivă a întunericului drept „capăt” al tuturor lucrurilor
și ființelor: „Și dintr-o dată/ mai puțină e ziua,/și nici nu
știi cum scade / lumina,/ cum de sine însuși/ în sine/ se
leapădă,/ și dintr-o dată îl vezi la capătul/ lucrurilor,/ care
acum capăt al trupului tău se așază,/ cum șterge me-
moria umbrei/ de care ți se sprijină viața,/ cu întunericul
lui absolut”. Fluxul de intuiții și neliniști își asociază și o
zonă de indicibil. Totuși „capătul drumului” ține de mis-
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terele lăuntrice inexprimabile, de care întrebările se iz-
besc fără consecințe în orizontul limpezirilor. Căderea
din lumina reală ar fi greu de aproximat. Analogia cu pa-
sărea prinsă între vântoase ce nu poate vorbi despre
trăirile intrinseci  căderii sale e sugestivă. Realitățile ul-
time țin de indicibil: „E în lăuntrul tău/ precum văzduhul
care doarme în păsări,/ nu poți întreba aripa despre stă-
rile / hăului,/ cum ai trece crucea prin apă/ e răstignirea
ei între două/ vântoase,/ n-ai cum să afli câtă spaimă
e-n aerul care/ măsoară/ fluxul căderii”. Sensul absolut
se întrevede greu, multiple pulberi, umbre împiedică
ochiul să-l discearnă.  Pulberea ce cade peste ovalul
oglinzilor poate sugruma lumina sacră emanată de
acestea: „Pulbere pe ovalul/ oglinzii,/ cum pe obrazul
tău/ o mână de umbră ar pipăi/ iarba luminii/ și cum prin
ceața/ firelor/ s-ar putea vedea pielea străvezie a văz-
duhului,/ și cum o mare de întuneric/ ar opri dincolo de
inima ei/ calea fără sfârșit/ și ar întoarce-o acolo unde/
începe nici ziua-nici noaptea”. Adevărurile aduse de
„vântul” sacru sunt trăiri și percepții în care pulsează
sângele unei puternice subiectivități poetice, în măsură
să reorganizeze datele declinului mundan în configurări
promițătoare de speranță. Dincolo de reușitele și

eșecurile rostirii, rămâne datoria de a exprima drama
ființei-spre-neant. 

Mărturisirea ființei trebuia dusă mai departe, averti-
zează poetul, memoria trebuie să rămână activă, e un
mod de a amâna instalarea uitării peste experiențe și
peste cele din urmă zbateri ale spiritului. Mărturisirea
devine datorie majoră, ea este implicit o șansă a împli-
nirii de sine și o biruință asupra neantizării:
„Mărturisește despre tine/ ca despre uitare,/ erai înainte
de-a fi memorie,/ dar dincolo de/ memorie nu vei mai
fi,/ ci uitarea uitării,/ mărturisește cu umbra ta,/ cu umbra
ta dator ești/ luminii,/ cu umbra ta dator ești/ celei ce te
duce spre tine/ cu tine pre tine călcând”. Scrisul mărtu-
risitor e pus sub auspiciile logosului-lumină, e o formă
de slujire cu viața a absolutului dar și asumare și dem-
nitate în fața marelui prag: „viața ta,/ meningele pe care
Dumnezeu își numără pașii/ prin cenușa cuvântului. / În
rest,/ puterea de-a te aduce aminte,/ puterea de-a ră-
mâne-n picioare/ precum osul copacului/ în care-a ză-
mislit memoria / vântului”. Spiritul uman își găsește
menirea în această verticalitate rostitoare definitivă, în
această vorbire-pledoarie neostenită despre înalt, har
zămislit în sine de lumina Logosului.

Liviu Suhar – Fereastra muzeului
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În recenzia la volumul Alte revelații ale lecturii („Pro
Saeculum” nr. 5-6/2019, pp. 103-106) precizam contex-
tul în care dl Iordan Datcu a publicat, totuși, anul acesta
două cărți: una, cea recenzată, precum spuneam, și a
doua, cea din titlul de mai sus (RCR Editorial, București,
2019, 415 p.), pe care îmi propun s-o prezint în cele ce
urmează.

Acest al doilea volum adună recenzii, cronici, note
de lectură, evocări din răstimpul 2015-2019 și, poate,
unele mai vechi. El se caracterizează, ca și primul,
printr-o arie tematică foarte largă, textele fiind împărțite
cam jumătate-jumătate între cartea de etnologie și cea
de exegeză, fapte editoriale, istorie literară. Fiindcă Ior-
dan Datcu scrie, cum afirmam și în recenzia anterioară,
despre orice crede că poate constitui un punct de ple-
care mai departe în dezvoltarea științifică ulterioară. De
la o carte la alta este prefațată de Magda Ursache
(pp.  5-24) care găsește util să facă un scurt istoric al
trecerii lui Iordan Datcu prin câteva edituri unde, sub în-
drumarea marilor noștri editori de odinioară, și-a făcut
ucenicia în materie, ajungând la marea performanță; un
portret moral și profesional al lui Iordan Datcu, perso-
nalitate conectată la marea noastră cultură: „eu încerc
aici să-i fac etnologului, criticului și istoricului literar, le-
xicografului, monografului, eseistului, diaristului Iordan
Datcu un portret moral” (p. 14); inventarul epitetelor atri-
buite de comentatorii săi lui Iordan Datcu: „…erudit, ex-
haustiv, tenace, dedicat, onest, acribios, riguros, lucid,
organizat, ordonat, exigent, dar și generos, mai ales ne-
obosit. Calitățile? Competența, temeinicia, laboriozita-
tea, concentrarea, devoțiunea, gratitudinea, loialitatea,
probitatea, pasiunea.” (pp. 23-24); prietenia de ideal și
de caracter cu Petru Ursache. Însă nu sunt uitați nici
responsabilii punerii la index a croșetării textelor marilor
noștri scriitori, în primul rândul clasicii: Vitner, Novicov,
Moraru, Șelmaru, Răutu, Paul Georgescu, Savin Bratu.

De aceea, cine citește cu luare-aminte acest volum
constată cu ușurință că sub pana lui Iordan Datcu revin
relativ frecvent teme din sfera editării, editorilor, edituri-

lor etc.: un sfert din cele 67 de texte ale sumarului cărții
sunt pe aceeași temă, sub diferite forme: evocări, re-
cenzii, cronici. Nu e întâmplător ‒ o remarcă și Magda
Ursache ‒ că volumul debutează cu o cronică la Scrisori
către Rebreanu A-B, ediție de Niculae Gheran în cola-
borare cu Emeşe Câmpean, Rodica Lăzărescu, Andrei
Moldovan și Lorența Popescu (Editura Academiei Ro-
mâne, 2014, 510 p.) Și, deși cronica e, în chip firesc su-
perlativ elogioasă când e vorba de un editor ca Niculae
Gheran, cronicarul nu se dezminte și, la pp. 27-28, face
câteva observații privind, fie o documentare insuficientă
în notele ce însoțesc scrisorile, fie alt tip de greșeli, care
arată că acei ce-l socotesc pe Iordan Datcu drept un
erudit nu greșesc.

Și, de aici încolo, din când în când, ne întâmpină
câte un text din această arie de preocupări. Vom mai
zăbovi asupra câtorva. De pildă, mă voi opri la textul
Mihai Șora centenar (pp. 131-136), care este, în felul
său, o evocare prilejuită de rotunjirea centenarului
nașterii filozofului (7 noiembrie 2016). Peste câtva timp
‒ cred că la apariția acestor rânduri acest timp va fi tre-
cut ‒ Mihai Șora o va egala pe Cella Delavrancea care
a supraviețuit trei ani propriului centenar (1887-1991).
Iordan Datcu constată că segmentul de viață dăruit lui
Mihai Șora activității editoriale nu s-a bucurat îndeajuns
de aprecierea oamenilor de cultură români. Citează,
totuși, cu remarci semnificative, pe Al. Paleologu, pe
Solomon Marcus și, printr-un comentariu mai larg, o
excepție de la constatarea inițială, pe Tiberiu Avra-
mescu, care a lucrat cu Mihai Șora între 1955 şi 1968,
fiind, între altele, șeful redacției „Biblioteca pentru toți”,
pe care Mihai Șova a revigorat-o pentru Editura pentru
Literatură. Ceea ce e reținut din această evocare e că,
între altele, „…anii aceia de intensă activitate editorială
reprezintă anii cei mai rodnici șu plini de satisfacții din
viața mea publică și nu mă pot împiedica să mă bucur
văzând că tânărul cititor de azi  are acces la acele va-
lori” (p. 132), cum apreciază filozoful însuși, dar și,
poate mai cu seamă împrejurarea „…că redactorii de la

A. Gh. Olteanu

IORDAN DATCU, DE LA O CARTE 
LA ALTA
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Editura pentru Literatură care au fost repartizați, din de-
cembrie 1969, la Editura Minerva, odată cu restructu-
rarea sistemului editorial, au preluat cu ei bagajul de
cunoștințe deprinse de la Mihai Șora.” (p. 134), cum su-
bliniază Iordan Datcu de această dată, beneficiar al
acestui „bagaj de cunoștințe”, fiindcă la Editura pentru
Literatură avea să-și înceapă propria-i prodigioasă ca-
rieră de editor. Și încă un citat din finalul evocării, pro-
babil cel mai elocvent pentru astfel de texte: „În urmă
cu trei ani, l-am întâlnit alături de tânăra sa soție, în par-
cul de la Sinaia. I-am mulțumit și atunci pentru că îm-
preună cu Ion Bănuță m-au angajat redactor, în toamna
anului 1936, la Editura pentru Literatură. A fost pentru
el un prilej care i-a declanșat amintiri dragi inimii sale.
Complimentându-l pentru modul cum își trăiește vârsta,
mi-a răspuns exultând: «Mai am doi ani până la o sută!»
Și-au luat rămas bun de
la mine și de la soția
mea și s-au îndreptat
spre teleferic, cu care
urmau să ajungă pe
platou. Are o veche pa-
siune pentru înălțimi.”
(p. 136)

Plecând de la acest
text, trebuie spus că, la
rândul său, Iordan
Datcu n-a prea avut
ocazia să transmită al-
tora experiența sa im-
ensă de editor. Poate
că așa se și explică fi-
rescul cu care domnia
sa găsește necesar să
sesizeze, cum vom
avea ocazia să mai
constatăm chiar în rân-
durile de față, „scăpă-
rile“ de supraveghere
din orice text editat. Dar ‒ am mai spus-o și altă dată ‒
trebuie să ai însușirile lui Iordan Datcu ca să le faci. Ai
nevoie, mai întâi, de o memorie cu totul remarcabilă în
secvența întâi, a sesizării, și apoi de promptitudinea cu
care să vii cu soluția îndreptării erorii. Dau un exemplu
legat de ediția Scrisorilor către Rebreanu A-B, despre
care a fost vorba mai sus. Privitor la autoarea piesei de
teatru Sluțica, Irina G. Lecca, „o notă de subsol, ob-
servă Iordan Datcu, ...spune că este vorba de o per-
soană neidentificată. Ea putea totuși să fie identificată
dacă se consulta Enciclopedia Cugetarea (1940,
p.  481), de Lucian Predescu. Autoarea s-a născut la
7  iunie 1881 la Piatra Neamţ şi a decedat la 30 noiem-
brie 1953 la Văratec...” (pp. 27-28). 

Din această secţiune privind munca editorială am
mai reţinut un text pentru a sublinia un fapt foarte im-
portant, vizând grija manifestată de Iordan Datcu în di-
recţia profesionalizării tinerilor editori care iau pe cont
propriu sarcina unei atare munci, în condiţiile în care
editurile particulare nu mai lucrează nici măcar cu re-
dactori de carte, necum cu editori de texte. Mă opresc

la textul Ovidiu Bârlea în corespondenţă (pp. 173-178).
Trec peste conţinutul volumului (Editura Etnologică, Bu-
cureşti, 2016, 301 p.), pentru a menţiona că editoarei
Carmen Ionela Banţa i se fac nu mai puţin de zece ob-
servaţii. Nu e însă vorba de semnalarea seacă a unor
erori, ci de adevărate îndrumări bine motivate. Și citez
unul privitor la cel mai banal instrument din aparatul cri-
tic: nota asupra ediţiei. „Nota  asupra ediţiei nu se pune
la sfârşitul acesteia, cum procedează Carmen Banţa, ci
la început, pentru ca lectorul cărţii să cunoască criteriile
care au condus-o pe îngrijitoarea ediţiei.” (p. 177).
Această tonalitate e împrumutată tuturor observaţiilor.

Există în cartea lui Iordan Datcu şi cronica unei edi-
turi, ultima din Cuprins, pp. 409-411, Bibliotheca din Târ-
govişte, mai exact a unei cărţi a lui Mihai Stan şi
Alexandru Muscalu Bibliotheca XX. Din istoria unei edi-

turi târgoviștene (Editura
Bibliotheca, Târgoviște
2017, 428  p.). Textul are,
în partea introductivă, şi
un uşor accent polemic
faţă de pierderea, măcar
parţială, în zilele noastre,
a obligaţiei de a menţiona
numele editurii după titlul
cărţii. Editura Bibliotheca
a fost înfiinţată în 1997 şi
a publicat până în prezent
1600 de titluri. Pe lângă
istoric, Iordan Datcu reţine
structura colecțiilor editu-
rii, buna ei gospodărire,
aceasta deţinând o tipo-
grafie proprie, o librărie şi
un sediu. Cartea prezen-
tată mai conţine un număr
considerabil de recenzii
„despre cărţi apărute la
Bibliotheca, scrise de

Mihai Stan“, prezentarea colecţiilor şi a celor care le
conduc, a cărţilor apărute în aceste colecţii, titlurile re-
vistelor tipărite în tipografia editurii și, evident, alte as-
pecte.

Activitatea atât de anevoioasă de editare este apre-
ciată în genere de către Iordan Datcu, dar e de observat
că eruditul etnolog îl apreciază în mod aparte pe
I.H.  Ciubotaru. Aceasta, pentru cel puţin două motive:
întâi, pentru că a editat, împreună şi cu soţia sa, Silvia
Ciubotaru, Integrala operei lui Petru Caraman
(pp.  402-405); doi, pentru cele două masive volume
Petru Caraman, Corespondenţă, ediţie îngrijită îm-
preună cu Remus Zăstroiu (2016, I, 782  p., II, 844 p.).
Despre această ediţie va veni relativ frecvent vorba în
textele cărţii De la o carte la alta a lui Iordan Datcu, mai
precis ori de câte ori se ocupă de marii corespondenţi
ai lui Petru Caraman: Ovidiu Bârlea, Ion Diaconu, Mihai
Pop ş.a.

De altfel, al doilea grupaj consistent din volumul aici
în discuţie este cel al corespondenţei şi epistolografilor.
Aproximativ opt-nouă texte se încadrează în mod sigur

Liviu Suhar – Acoperişuri
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acestei preocupări. A fost vorba mai sus de ceea ce s-ar
putea numi tezaurul epistolar rămas în urma lui P. Ca-
raman. Dar alte texte au în vedere: O secţiune e cores-
pondentei lui Ion Muşlea (pp. 141-144); Ovidiu Bârlea
în corespondenţă (pp. 173-178); Sextil Puşcariu în scri-
sori către G.T. Kirileanu (pp. 302-312); Ovidiu Bârlea în
dialog epistolar cu Doina Blaga (pp. 333-337); Dialogul
epistolar Ovidiu Bârlea-Ion Taloş (pp. 338-345); Artur
Gorovei în scrisori către I.E. Torouţiu (pp.  350-384).

Dialogul epistolar Ovidiu Bârlea-Ion Taloş este, în
fapt, recenzia volumului consemnat mai sus, o ediţie în-
grijită ce Andreea Buzaş, introducere şi note de Ion
Taloş (Editura Centrului de Cultură „Augustin Bena”,
Alba Iulia, 2017, 298 p.), dar textul ca atare depăşeşte
limitele unei recenzii, nu numai volumul ci chiar recenzia
în sine fiind revelatoare pentru relaţiile dintre mentor şi
discipol. Întâi, pentru că „Demersul plural al lui Bârlea
în formarea ştiinţifică a lui Taloş a fost real şi pentru el
acesta n-a precupeţit formulele de recunoaştere, însă
Bârlea nu şi-a arogat exclusiv pentru sine această con-
tribuţie.” (p. 340); în al doilea rând, pentru că între cei
doi s-au statornicit relaţii afective deductibile din formu-
lele de adresare ale unuia către celălalt: de respect, din
partea emulului de caldă consideraţie şi condescen-
denţă, din partea mentorului: „Iubite dle Taloş”, „Dragul
meu”, „Iubite amice”. Sfaturile şi recomandările făcute
de Ovidiu Bârlea denotă, pe de altă parte, grija pentru
formarea ştiinţifică temeinică a celui pe care-l socotea
drept unul dintre cei mai dotați tineri pentru cercetare şi
pe care doreşte să-l ferească de anumite capcane, ca
unul care acumulase pe cont propriu o imensă expe-
rienţă nu numai ştiinţifică ci inclusiv general-umană. Se
ştie că Ovidiu Bârlea intenţiona să-şi scrie memoriile,
pe care, din păcate, n-a mai apucat să le scrie. Plecând
de aici, Iordan Datcu conchide: „În absenţa memoriilor
şi a unor interviuri, cele câteva volume de corespon-
denţă propun preţioase informaţii privind viaţa şi activi-
tatea lui Bârlea. Aceste volume, cu deosebire
Corespondenţă Ovidiu Bârlea-Doina Blaga (2017) şi
Ovidiu Bârlea-Ion Taloș. Corespondenţă 1963-1977
(2017) amândouă îngrijite cu mare atenţie de Andreea
Buzaş, sunt autentice instrumente de lucru.” (p. 345).

În Artur Gorovei în scrisori către I.E. Torouţiu facem
cunoştinţă cu părintele revistei „Şezătoarea” în ipostază
de scriitor. Aceasta ar fi noutatea, dar scrisorile fac, de
fapt, portretul complex al unui intelectual multilateral,
aplecat, aici, mai ales spre documentul de istorie lite-
rară. Pe mulţi dintre marii noştri scriitori din sec. al
XIX-lea, Eminescu, Creangă, Caragiale, Odobescu etc.,
i-a cunoscut direct şi a depus mărturie despre ei. Cinci
volume de Amintiri (1933-1944) au rămas în manuscris
la Biblioteca Academiei. După un preambul de două pa-
gini, Iordan Datcu reproduce 25 de scrisori către I.E. To-
rouţiu, emise între 12 august 1932 şi 7 noiembrie 1947,
care vădesc „pasiunea lui Artur Gorovei pentru docu-
mentul literar, pentru documentul cultural”. Multe astfel
de documente propuse lui Torouţiu vor fi tipărite de
acesta în monumentala sa colecţie de Studii și docu-
mente literare. Despre sursa scrisorilor nu ni se spune
nimic. Bănuim, de aceea, că sunt inedite, extrase pro-

babil (?) din arhiva lui I.E. Torouțiu. Scrisorile au cel
puţin o dublă valoare: o dată, în sine, ca text, a doua
pentru profilul lui Artur Gorovei. Se adaugă valoarea
deja subliniată de Iordan Datcu. În fine, ele mai spun
ceva despre cum îşi procura documentele I.E. Torouţiu
pentru colecţia sa.

Şi în acest volum de publicistică e vădită preocupa-
rea predilectă a lui Iordan Datcu pentru anumite perso-
nalităţi ştiinţifice, interesul domniei sale venind din
admiraţie, respect, preţuire, toate derivând din aportul
acestor personalităţi la propăşirea cultural-ştiinţifică a
ţării. De notat însă numaidecât că această atitudine nu
e ostentativă, nu ne este impusă, ci se creionează în
modul cel mai firesc, pe baza operei acestora, despre
care ni se spune exact ceea ce trebuie. Este aici o com-
ponentă a publicisticii lui Iordan Datcu, care se eviden-
ţiază pregnant abia când autorul îşi adună în volume
textele răspândite în diferite reviste. Acest aspect l-am
subliniat în recenziile la Revelaţiile lecturii (Editura Bi-
bliotheca, Târgovişte, 2016), la Alte revelații ale lecturii
(RCR Editorial, Bucureşti, 2019) şi o fac și acum, pre-
zentând De la o carte la alta (RCR Editorial, Bucureşti,
2019): Ovidiu Bârlea, Petru Caraman, G.T. Kirileanu,
Nichita P. Smochină, şi se adaugă alţii: Mihai Pop,
Sanda Golopenţia, I.H. Ciubotaru, Niculae Gheran, Vio-
rel Cosma.

Mai sunt în De la o carte la alta şi alte texte înrudite.
O atare categorie ar putea fi delimitată de interesul con-
stant, de-a lungul anilor, al lui Iordan Datcu pentru miş-
carea etnologică în teritoriile, înstrăinate vremelnic,
dincolo de Prut, Nistru ori în Bucovina de Nord. Dintre
acestea, patru îl au în vedere pe Nichita Smochină sau
pe fiul său, Alexandru:  Nichita P. Smochină, „Nunta la
românii transnistreni” (pp. 145-150); O ediție selectivă
a însemnărilor rebelului Nichita Smochină (pp. 168-
172); Alexandru Smochină în gulag (pp. 183-189); Trei
cărţi despre Nichita Smochină (pp. 206-209); Basarabia
şi Bucovina în răspunsurile la chestionarul lui Ion Mu-
şlea (pp. 299-301). În primul suntem avertizaţi că, după
mai multe încercări eşuate de a-şi publica studiul în Ro-
mânia comunistă și după altele de a-l publica în stră-
inătate, cartea lui Smochină avea să fie publicată
postum: Nunta la românii transnistreni. Cu o introducere
istorico-folclorică şi juridică, ediţie îngrijită de Vadim
Guzun, cu o prefață de Sanda Golopenţia (Editura
Eikon, Bucureşti, 2017, 346 p. + il.). „Nunta la românii
transnistreni, apreciază din capul locului Iordan Datcu,
este o lucrare temeinică, alcătuită pe o bogată informa-
ţie, în bună măsură observată direct de Nichita Smo-
chină, care a supus-o unei ingenioase orânduiri:
Căsătoria, Zestrea, Pregătirea nunţii, Nunta propriu-
zisă, Obiceiuri după nuntă, Nunta în Butuceni. Aproape
toate aceste capitole au numeroase subcapitole.”
(pp.  146-147). Apoi detaliază capitolul Zestrea, făcând
inventarul bunurilor pe care cei doi tineri întemeietori de
familie le aduc. Pe lângă caracterul descriptiv detaliat,
studiul are încă o calitate de bază, fiindcă Nichita Smo-
chină „a... întreprins un examen comparat al acestor do-
cumente ale nunţii la românii din stânga Nistrului cu
acelea ale popoarelor conlocuitoare, constatând că
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nunta românilor din spaţiul amintit «este mult mai bo-
gată şi mai variată»”. (p.148). Iordan Datcu, care a pu-
blicat în 2015 ediţia Nichita P. Smochină, Din literatura
populară a românilor de peste Nistru (RCR Editorial,
Bucureşti, 240 p.) şi cunoaşte bine activitatea ştiinţifică
a celui mai de seamă reprezentant al românilor de din-
colo de Nistru, califică Nunta la românii transnistreni
„drept cea mai importantă contribuţie a lui Nichita
P.  Smochină, prin bogăţia informaţiei, prin atenta situare
a nunţii în cadrul spectacolului nupţial la toţi românii, dar
şi prin altceva ce ţine de stilul lui Smochină, prin ceea
ce Sanda Golopenţia numeşte «o altă fațetă a stilului
de lucru al lui Nichita Smochină»”. (p.150).

Alte texte fac, să zicem aşa, dreptate unor ostenitori
pe ogoarele literaturii ori ale etnologiei româneşti şi
care, în anumite împrejurări, au fost rău sau neîndea-
juns receptaţi. Printre ele, Aurel Covaci a fost o nulitate?
(pp. 30-34), în care se restabileşte adevărul despre
Aurel Covaci, poliglot cunoscând 13 limbi, traducător de
neegalat din literatura universală, dar care fusese insul-
tat ca fiind o nulitate de Monica Lovinescu în cartea sa
O istorie a literaturii române pe unde scurte 1960-2000
(„Cum se explică, se întreba la un moment dat autoa-
rea, infiltrarea în consiliu a unei nulităţi ca Aurel Co-
vaci?”). E vorba de Consiliul Uniunii Scriitorilor [n. ns.
A.Gh.O.]. Iordan Datcu demonstrează, cu numeroase
argumente, aprecierea superlativă ca traducător strălu-
cit a lui Aurel Covaci, citând nume prestigioase ale cul-
turii române (Petru Creţia, Nichita Stănescu, Ovidiu
Drimba, Mircea Ivănescu, Edgar Papu, Dinu C. Giu-
rescu ş.a.), care infirmă insulta impardonabilă a Monicăi
Lovinescu. Argumentele privind faptul că aceasta se
aflase într-o gravă eroare când formulase nu numai ne-
dreapta, dar mai cu seamă insultătoarea întrebare devin
de netăgăduit când Iordan Datcu precizează că a căutat
„în cele şase volume de Unde scurte (1990-1996) ale
Monicăi Lovinescu să vedem dacă [a fost] recenzată
vreo traducere din literatura universală a lui Aurel Co-
vaci, dar nu am găsit nicio recenzie. În acest caz, este
greu de înțeles pe ce se hazardează insulta amintită”.
(p. 33).

O altă categorie de texte poate fi aceea care de-
mască ororile regimului comunist. Aici se înscriu: Ma-
rele cenzor (pp. 57-65); Iarăşi despre cenzură
(pp.  66-70); Academicieni în zeghe (pp. 385-390). În
primul, luăm cunoștinţă de excesele odiosului Mihai
Dulea, probabil cel mai mare duşman al culturii române
în anii de final ai dictaturii ceauşiste. Ca recenzie, sau
pretext, Iordan Datcu are în vedere vol. I-III, 1990-1992
din Cronologia vieții literare româneşti. Perioada post-
comunistă, care veneau după alte „zece volume privind
anii 1944-1964, ai stalinismului, ai realismului socialist”.
După ce enumeră membrii colectivului de redacţie, re-
cenzentul notează: „Din cele 80 de publicaţii consultate
(cotidiane, săptămânale, reviste cu apariţie bilunară şi
lunară), alcătuitorii Cronologiei au reţinut un bogat fond
documentar privind discuţiile purtate despre rostul şi
rolul culturii, statutul creatorului, autonomia culturii, cen-
zura economică, disprețul pentru valori, distrugerea me-
diului natural, distrugerea unor valori arhitecturale din

Bucureşti. Sunt pagini care pot servi ca documentaţie
pentru un mare număr de teme abordabile” (p. 57), pro-
bleme dintre care Iordan Datcu se opreşte la aceea a
cenzurii și în mod deosebit, la rolul nefast jucat de Mihai
Dulea. Sunt citate mai multe luări de poziţie, dintre care
unele chiar în timpul dictaturii: Mircea Zaciu, căruia
Dulea îi zădărnicise apariţia Dicționarului scriitorilor ro-
mâni, elaborată împreună cu Marian Papahagi şi Aurel
Sasu, l-a atacat dur pe cenzor într-o şedinţă a Consiliu-
lui Uniunii Scriitorilor: „... «Dvs., tov. Dulea, puteţi să mă
distrugeţi pe mine ca persoană, psihic şi chiar fizic. Aţi
încercat, de altfel, deşi fără succes deocamdată, să-mi
opriţi dreptul de semnătură (episodul cărţii centenare
despre Liviu Rebreanu, seria «Restituiri» ş.a. vi le-aș
putea reaminti). Fiţi însă încredinţat că oricâte cărţi aţi
opri, oricâţi scriitori aţi ciunti şi mutila, nu puteţi distruge
literatura română, toate cărţile noastre şi pe toţi cei ce
le scriem! Vitalitatea acestei literaturi e inimaginabilă şi
imprevizibilă, spre fericirea acestui neam! Ea s-a ridicat
cu capul sus din toate impasurile şi crizele, naturale sau
artificial create, din toate capcanele şi nefericirile.
Această vitalitate ea o probează şi azi şi o va demonstra
şi mâine!, salvând-o, fiţi convins, de toţi Reznicek, fa-
bricaţi sau inventaţi, care şi-ar fi pus în cap s-o orop-
sească! (Reznicek e numele unui personaj din proza lui
Radu Cosaşu, vizându-l pe I. Chişinevschi, generic, pe
orice satrap literar-politic de după 1944.)»” (pp. 58-59);
Ion Băieşu evocă o şedinţă în care, scoşi din sărite,
Fănuş Neagu şi alţi scriitori strigaseră: «opriţi pe acest
legionar, pe acest distrugător al cinematografiei!»; Ior-
dan Datcu însuşi notase în Jurnal – 1981-1989 (2014)
o scenă rizibilă cu Dulea şi Suzana Gâdea. După 1989,
atacurile la adresa lui Dulea şi celor de teapa lui (Eugen
Barbu, Eugen Florescu, Tamara Dobrin, C.V. Tudor,
Artur Silvestri) se înmulţiseră: Gh. Grigurcu invocă ne-
voia unui Nürenberg românesc; Ion Băieşu ameninţă cu
un recurs la Tribunalul internaţional de la Haga;
I.D.  Sîrbu vorbeşte despre noua lege a lui Dulea: „Dulea
lex, sed lex”; Mircea Sântimbreanu face un portret al
odiosului călău al culturii române: „acel personaj tragic,
de o uriaşă hărnicie şi sagacitate, devenit Marele Inchi-
zitor al Culturii, Mihai Dulea...”; Titus Popovici apreciază
că Dulea a fost „un avorton intelectual, ros de ambiţii
solitare”. În termeni asemănători se exprimă Marian
Popa, Ion Groşan, Mircea Cărtărescu, Radu G. Ţeposu,
Mircea Nedelciu, Augustin Buzura. Printre victimele lui
Dulea sunt amintiţi: D.R. Popescu și Norman Manea,
care n-au putut fi premiaţi de Uniunea Scriitorilor din
cauza opoziţiei lui Dulea, Florin Iaru, Zaciu-Papahagi-
Sasu; Mircea Sântimbreanu a fost demis de la Editura
Albatros pentru că a publicat volumul Urcarea muntelui
de Ileana Mălăncioiu, Tiberiu Utan de la Editura Ion
Creangă, Aurel Martin de la Minerva, Ioanichie Olteanu
de la revista „Viaţa Românească”, lui Gh. Pituţ i s-a re-
tras responsabilitatea „Almanahului” Uniunii Scriitorilor.
Consecințele nefaste ale exceselor unor oameni ca
Mihai Dulea continuă a fi prezentate în al doilea text din
această serie, Iarăşi despre cenzură, iar titlul celui ce
al treilea, Academicieni în zeghe, e grăitor prin el însuşi.

În fine, multe texte rămân, fatalmente, neprezentate,
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mai rău chiar, nici măcar pomenite. Din toate se degajă
atmosfera diferitelor epoci, portrete ale unor mari per-
sonalităţi ale culturii noastre, amiciţii, cele mai multe trai-
nice, duşmănii, adeseori marcate ideologic, solidarizări
ori desolidarizări. Bunăoară, recenzia intitulată Şapte
ani din posteritatea lui Nicolae Iorga (pp. 214-223), la
volumul Nicolae Iorga 1940-1947. Reconstituire crono-
logică, ediţia a doua, revăzută şi adăugită, antologie, în-
grijirea ediţiei, note şi comentarii de Valeriu Râpeanu şi
Sanda Râpeanu, introducere de Valeriu Râpeanu
(2016, 712 p.) este una dintre acele triste evocări care,
singură, face necesară lectura cărţii de publicistică a lui
Iordan Datcu.

Şi mai e ceva foarte important. Ca toate volumele

sale de publicistică, şi acesta e, ca să zicem aşa, dol-
dora de informaţii, în primul rând bibliografice, dar nu
numai. Ele vin din multe direcţii. Cu erudiţia şi acumu-
lările sale de om ajuns la venerabilă senectute, Iordan
Datcu aşază fără greş orice carte avută în vedere în
contextul ei istoric, din care rezultă sumedenie de co-
nexiuni ce devin tot atâtea surse bibliografice eviden-
ţiate în mod firesc și necesar, fără să lase impresia
fastidioasă că aceste informaţii ni se impun cu orice
preţ. De aici marea valoare a preambulurilor şi introdu-
cerilor care însoțesc fiecare recenzie şi, tot de aici, va-
loarea documentară de care vorbeam a scrierilor din
această categorie ale lui Iordan Datcu.

Liviu Suhar – Nocturnă
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Poezia distinsului poet Dumitru Velea mi-a atras
atenţia, cu mulţi ani în urmă, când poetul era publicat
periodic în revista „România literară”. Poezia domniei
sale mi-a reţinut atenţia, cum spuneam, prin densitatea
ideilor, forţa şi cultura care răzbătea din versurile sale,
explozia de inteligenţă artistică, dublată de un talent la
fel de exploziv şi autentic. Nu ştiam, atunci, că drumurile
ni se vor intersecta, că voi ajunge să public în „Banche-
tul”, o revistă ce grupează în jurul ei scriitori de toate
vârstele, creaţiile lor aflându-se, constant, la o ridicată
cotă de valoare. Revista pe care o conduce se numără
printre publicaţiile cu mare impact, estetic şi cultural, în
rândul cititorilor.

La rugămintea mea, scriitorul mi-a trimis unul dintre
volumele sale de poezie. Şi nu unul oarecare, ci volu-
mul său de suflet Odette, volum în care este implicată
partea afectivă a sufletului său, alături de cea artistică,
pregnant şi înalt participativă. Aplecarea poetului spre
gândirea filosofică cere, din partea cititorului, un efort
de gândire în plus, oferind, spre deosebire de lecturile
uşor „digerabile”, o imensă satisfacţie intelectuală, dar
şi bucuria unei lecturi temeinice, ca, în final, să ai certi-
tudinea că timpul tău nu a fost pierdut şi că eşti un câş-
tigător, deplin mulţumit de lectură.

Volumul de poeme Odette este un dar de lumină şi
iubire, pe care Dumitru Velea şi l-a făcut şi ni l-a făcut.
Poetul şi-a construit, din acest personaj feminin, un
altar, în faţa căruia îşi spune rugăciunea poetică, o re-
petă cu multă credinţă, când sufletul său o cere, întru
aducere aminte şi întru veşnicirea gândului său de iu-
bire. În Odette şi-a găsit corespondentul, frăţia de suflet,
sufletul geamăn. Această iubire este un tot, un întreg:
aspiraţia, inspiraţia, promisiunea, misiunea, tot ce ima-
ginaţia, dar şi realitatea poate cuprinde. Odette, pentru
poet, nu este doar o expresie a feminităţii şi frumuseţii,

ci şi un autentic echivalent cultural, intelectual şi afectiv.
I s-a arătat fântâna de argint, acolo unde setea sa de
iubire şi împlinire prin iubire, apoi răsădirea sa, prin ger-
menul amintirii, a găsit astâmpăr, a găsit partea de lu-
mină, care l-a împlinit. O îngemănare în cultură şi prin
cultură, în spirit, căci un om/poet, cu dor de absolut,
cum este domnia sa, nu s-ar fi putut mulţumi cu mai
puţin, nu ar fi fost suficient pentru visurile şi aspiraţiile
sale.

Realizarea artistică şi structurală a acestui volum
este inedită, poetul alternând versul clasic, tânguitor,
mioritic, cu cel modern, într-o deplină armonie şi bucurie
spirituală. Poetul scrie cu o neînfrânată sete şi elan fi-
losofic, cu dorinţa de a pătrunde misterele vieţii, şle-
fuindu-şi şi filigranându-şi versul, echivalându-i
strălucirea şi înălţimea cu cea a „stelei” sale, a celei pe
care a idealizat-o şi divinizat-o. Spirit exigent şi lucid,
poetul îşi măsoară cuvintele, dar nu într-atât cât să-şi
ascundă sentimentele autentice, în care aflăm sufi-
ciente nuanţe dramatice. Se lasă cuprins de o celestă
durere, care nu este doar a sa, nu o ţine sub obroc, doar
pentru sine, ci o împărtăşeşte cu cititorul, în mod con-
ştient, cel care îi întoarce pagina sufletului, pentru emo-
ţii şi notaţii memorabile.

Fotografiile lui Odette, ce însoţesc poemele, vorbesc
despre o fiinţă delicată, dar şi puternică, prin ceea ce
reprezintă spiritul său, prin personalitatea-i complexă,
care a inspirat aceste poeme. Odette este idealul femi-
nin, căruia orice poet i-ar aduce slavă, aşa cum au
făcut-o mulţi scriitori înainte, când femeia şi iubirea sa
erau idealizate, aşezate pe un piedestal de lumină. Este
aici exprimată şi dorinţa poetului de a iubi pur, desăvâr-
şit, eminescian, aşa cum iubeşti în anii binecuvântaţi ai
tinereţii, cu puterea, forţa de-a dărui frumuseţe, de-a
dezlega baierele sufletului, şi a lăsa în libertate şi zbur-

Ana Ardeleanu

ODETTE
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dălnicie sentimentele şi cuvântul şi, în desfăşurarea tim-
pului, de a lua pe palme lacrima de la capătul cuvântului
şi a-i simţi arsura pe sufletul ajuns la experienţa dure-
roasă a pierderii celei dragi, simţind, din plin, fragilitatea
şi zădărnicia vieţii, ascultând cântecul de lebădă al unei
iubiri ce nu mai este. Volumul de poezii Odette, sem-
nat  de distinsul poet Dumitru Velea, rămâne în memo-
ria cititorului, ca una dintre cele mai frumoase şi tragice
poveşti de dragoste, după înaltele modele universale,
din galeria unor poeţi care au lăsat moştenire parte din
frumuseţea şi drama sufletului lor. Mântuirea printr-o iu-
bire plină de tragism fiind cea mai înaltă demnitate a su-
fletului, cel mai dureros, dar acceptat, cu rugăciune şi
penitenţă, canon. Volumul, din care redăm mai jos trei
poeme, este o ofrandă adusă iubirii, din zorii săi, până
dincolo de moarte.

Ochiul se scufundă-n foc

Pe ce piatră să sap fulgerul când învie
stelele negre? Tu îmi descifrezi umbra
şi îi răsfrângi limba ce tocmai o scriu,
fără s-o înţeleg, cu mâinile arse.
Tu eşti apariţia celor de sus în strălucirea
ce îmi aprinde veşmântul; nemaivăzută floare
pe pieptul meu, acum, când un meşter îl sapă spre a-ţi
găsi
tiparele – întoarce piatra şi trece-mi prin faţă, albă,
ca o pânză de in lipită de stele,
pentru unica ardere!

Din roua de sus

Din roua de sus
trupu-ţi este curs;

din roza de jos
ţi-ai ales miros.

Ochiule de sus,
lacrima ţi-a curs;

văzut, nevăzut,
cu argint ţesut.

Singură-a venit,
pe la răsărit,

cu trup luminos,
de rouă, frumos.

Din roua de sus

trupul-ţi este scurs;

din roza de jos
ţi-ai ales miros.

Bisericuţa dintr-o zi

– Odette, nu te îndepărta prea mult de casă,
mai aşteaptă o zi, pentru a număra pietrele zidurilor ei,
încă o clipă, ca să mă aşez eu,
împietrit şi mai îmbătrânit decât umbra.

Pietrele cioplite după tipar
le-am cărat cu noi pe sub roata destinului.
Mâinile noastre au atins-o, de-au început
să freamăte, precum făpturile dintr-o poveste,
în timp ce pe colină vântul spulberă veşmântul
de pe trupul tău luminos, nemişcat şi de marmură.

– Poete, nu-ţi pierde răbdarea prea mult,
mai aşteaptă o zi, ca-n ultima piatră pusă în zid
să tai fereastra prin care să ne privim
ca înainte de zidire şi păcat,
încă o clipă, şi vom intra în poveste:

în casa fără ziduri!
în alba bisericuţă dintr-o zi!

Liviu Suhar – Muzele adormite
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Scriitorul Marin Ifrim în spaţiul cultural buzoian

Contrar legendei create în jurul său, ca poet, Marin
Ifrim avea o receptare artistică mică, întrucât, zi de zi,
îşi sacrifica numele într-o direcţie polemică. Surplusul
de vitalitate şi epicureismul au făcut din el un om al spa-
ţiului public, cu un farmec pulverizat în episoade spon-
tane, veritabile exerciţii de stil oratoric. Revistele
electronice în care îşi publica pamfletele (în versuri sau
în proză) şi-au închis rubricile de dialog şi, cum cei vizaţi
de foiletonist nu erau în stare să scrie replici lungi, ar-
gumentate, ci 3-4 rânduri de ocări, sub pseudonim, în-
ghiţeau şi tăceau. Pe urmă, de cele mai multe ori, ţintele
lui erau generale, aluziile, vagi, cine pricepea, bine, cine
nu, ţinea capul la cutie. În fapt, el descoperise, după
2005, un teritoriu al istoriei contemporane în care fiinţa
umană se autodistrugea cu precizie şi fără tăgadă, şi
acesta era politicul, cu oportunismul şi laşităţile lui.
Vreme de 20 de ani a fost instanţa critică a culturii bu-
zoiene, fără mare răsplată, căci onorariul, când îl pri-
mea, era microscopic. Când intra în zona politică, făcea
vizibil echilibristică, încercând să pară echidistant, dar
aici dogoreau pasiunile şi antipatiile care îl trimiteau în
dezamăgire. Pentru a fi cunoscute mai bine punctele
sale de vedere, textele erau postate în mai multe publi-
caţii virtuale deodată, din regiuni geografice diferite,
unde însă nu găseau ecoul cuvenit, izolaţionismul şi lo-
calismul fiind cusurul epocii. 

Prototipul ajuns sub pana sa era prezentat printr-un
portret moral-psihologic complet, cuprinzând starea so-
cială, condiţia intelectuală, aspectul fizic, cu motivarea
că în vremuri indecise apar figuri sinistre, bizare, anihi-
lante, degenerate şi stupide, că marile prefaceri nu se
înfăptuiesc cu oameni cuminţi şi sănătoşi la minte, ci cu
imbecili. Aceştia se strecoară în balcoane, în pieţe şi pe
străzi, în funcţii publice. Cine va analiza felul în care
pamfletarul îi vedea pe contemporanii săi va întâlni zeci
de portrete vii, realizate cu tuşe tari, din unghiuri di-
verse, cu un colorit strident. Pe lângă satiră şi ironie,

metafora şi plasticitatea lexicului poartă marca sa in-
confundabilă. Transformarea lumii în tabletă capătă o
structură dramatică, de antiliteratură formată din scene
disparate şi din indivizi egocentrici, în care fiinţa suavă
trăieşte într-un univers paralel. Tabletele sunt poeme.
Poemele sunt pamflete.

Când m-a rugat să mă ocup de opera lui Ion Gheor-
ghe şi mi-a pus în braţe cărţile Marelui Bazileu existente
în biblioteca de la Casa Sindicatelor, i-am propus să
realizăm un parteneriat, dar mi-a spus că subiectul „nu
e de nasul lui”, că nu are timpul, răbdarea şi pregătirea
cerute de acest colos bibliografic. Prezent la numeroase
lansări de carte, finalizări de concursuri literare tatonate
discret, şezători culturale, primea zeci de cărţi abia ie-
şite de sub tipar, de la autori mai mici sau mai mari. Fie-
care spera să-i fie dedicate câteva rânduri, o scurtă
referire, ceea ce se şi întâmpla cu unii din ei. Cuvinte
amabile sau foarte amabile de încurajare, dar nu mai
mult de atât, pentru că Marin Ifrim nu era, cum recunoş-
tea mereu, critic, nici istoric literar, funcţie pentru care îi
trebuia un cântar estetic. „Curentul marin”, valid în
opera poetică şi-n jurnalism, nu era operabil în analiza
literară. El era, în realitate, un cititor foarte selectiv,
prima şi ultima pagină a cărţii, cum se spune, având o
intuiţie rară. De-a lungul timpului am citit adevărate ode
adresate unor cunoscuţi grafomani, scrise din bunătate,
sperând că acestea vor vindeca o boală, vor face uitată
o dramă. Nu se atingea de cărţile mari. Purta un război
ciudat cu nume consacrate, „prinse cu ocaua mică”
(Alex Ştefănescu, Mircea Mihăieş, Mircea Cărtărescu).
Până la urmă, „Scriitori buzoieni şi scriitori din ţară”, ca
şi „Nume şi cărţi” sunt lucrările unui poet care cultivă un
spaţiu de rapidă şi succintă reflecţie pe seama creaţiei
unor confraţi, spre bucuria şi mândria lor. Nervatura
acestor pagini, ca şi a celor de proză scurtă („La spartul
târgului”, „Lamentaţii de mucava”, „Portrete în bleu”,
„Trilogia efemerităţii”) constă în puterea de a seduce a
metaforei care atinge temperatura poeziei înseşi, dis-
putată, în aceeaşi măsură, de clipă şi de eternitate.

Gheorghe Postelnicu

BUZĂUL LITERAR 
ÎN PATRU SCRIITORI
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În primul rând poet, apoi jurnalist, Marin Ifrim
era scăpărător atât în versuri, cât şi în tablete, aflat
mereu în strălucirea exprimării paradoxale, magistral pe
spaţii mici, delicat şi rafinat în neliniştea sa. Nu numai
că iubea teatrul, ci era însuşi un actor al cuvântului
scris, talentat, sincer şi dăruit. Autodidact, fermecător
ca bărbat, prietenos, simpatizând cu boema buzoiană,
însoţit mereu de 2-3 amici, era, în fond, un singuratic,
fără nici un punct de sprijin decât copiii săi şi femeile
care i-au luminat viaţa. Ca reprezentant al unei generaţii
explozive, afirmate fără restricţii după 1990, a transpus
în literatură, prin tehnica epicităţii, patosul civic şi ne-
conformismul ideologic, militând pentru o nouă aşezare
a valorilor sociale, morale şi estetice. Alături de Gheor-
ghe Ene, Nicolae Gâlmeanu şi Ion Nicolescu, pe care îi
diviniza, a îmbrăţişat fronda cu o gestică susţinută de
inteligenţă şi sarcasm. Ei au fost poeţi ai prezentului,
mai mult decât alţii, animaţi de speranţa ieşirii din istoria
impusă, impetuoşi, îndrăzneţi în rostire, dând lecţii so-
cietăţii şi confraţilor în cenacluri şi publicaţii („În litera-
tură ori eşti singur, ori în echipă. Singur, îţi scrii cărţile,
în echipă realizezi proiecte mai ample.”), încercând să
pună bazele unui nou climat cultural. Într-un aşa con-
text, fiecare s-a impus prin ironie şi joc, prin visare şi
proiecţii utopice. 

Prezent peste tot, veşnic nemulţumit şi polemic, dar
cordial şi manierat, Marin Ifrim a marcat, ca lider, cultura
buzoiană a ultimelor decenii prin valoare şi originalitate.
Opera sa – 8 volume de versuri, 3 de proză, 8 de jurna-
lism şi 4 antologii – este densă, sinteză a postmoder-
nismului românesc, un compendiu de istorie politică şi
de istorie literară, cu peisaje umane tulburătoare şi cu
portrete nemuritoare. Citiţi o singură carte, „Circum
Stanţe”, 2009, şi veţi fi de acord. Originalitatea rostirii şi
filozofia de viaţă merită o abordare monografică. Bă-
nuim că munca de înţelegere şi explicare poate par-
curge un traseu lung şi anevoios, fără speranţa unei
rezolvări imediate. Vor trece mulţi ani până când istoria
literaturii îl va asimila corect şi integral pe cel mai valo-
ros produs al culturii buzoiene actuale. Asta, în situaţia
în care n-o va face cineva din imediata apropiere fami-
lială, cum s-a întâmplat cu Gheorghe Stroe, a cărui
soră, profesoara şi prozatoarea Elena Otavă, tocmai a
încredinţat tiparului monografia „Gheorghe Stroe, un
Sisif pe muntele de cenuşă”. Pentru că „multe ar mai fi
de zis”, cum spunea Titu Maiorescu… 

O poezie a (de)căderii umane

Faţă de poezie, critica literară are datoria de a o în-
curaja să meargă mai departe spre noi sisteme filozo-
fice şi spre tehnici moderne de exprimare, stopând
versul anacronic, gândirea leneşă, rutina. Aceasta este
şi atitudinea noastră, vizibilă în sute de cronici şi recen-
zii care, nu de puţine ori, ne-au adus din partea versifi-
catorilor vizaţi, răceală, dacă nu, chiar ostilitate. Un
respectabil confrate, prozator valoros, scrie, cu genero-
zitate, şi cronici de întâmpinare, având următoarea teo-
rie: „Ce nu-mi place, nu comentez”. La rândul nostru,

suntem de părere că trebuie să comentăm tot ce ajunge
la noi, ca un prim semn de respect faţă de autor. Mulţi
ştiu asta şi feresc produsele sensibilităţii lor de noi, aşa
cum s-a întâmplat cu ocazia decernării premiilor Con-
cursului Naţional de Creaţie „V. Voiculescu”, manifes-
tare desfăşurată în satul nostru natal şi al revistei
„Întrezăriri”. Ne-a rămas, astfel, necunoscut, conţinutul
lucrărilor laureate în octombrie 2018: „Cronicile de la
Snagov”, „Răzbunarea mierii”, „Strada lăcustei”, „Cele
mai frumoase reportaje” ş.c.l. Să fie sănătoşi şi cu pu-
tere de muncă autorii lor, ca şi membrii juriului buzoian.
O carte premiată, dar necunoscută criticilor, este ca un
nou-născut părăsit într-un parc sau pe scara unui bloc. 

Această introducere ar trebui să ne ocrotească de
eventuala supărare a prietenului Nicolae Gâlmeanu, al
cărui ultim volum de versuri, „Ascultă cum zboară mor-
mintele”, 2019, dorim să-l comentăm, aşa cum am
făcut-o din 2006 încoace, cu „Mirele pietrei”, „Cămaşa
lui Lot”, „Plângea Iisus”, „Golgota Akasha”, „Poeme cu
noduri” şi „Contorsiuni”. „Ascultă cum zboară mormin-
tele” este, sub aspect grafic, volumul meritat de N.G.,
veteranul adorat al poeţilor de pe Valea Buzăului, la a
cărui izbândă formală au contribuit finanţatorul (Consi-
liul Local Cislău), fiica Elena Dragnea şi fiul Raul Gâl-
meanu (lectori şi consilieri literari) şi nora Nicoleta
(copertă şi corectură). O bijuterie vizuală impecabilă!

Originalitatea lirică a lui N.G. constă în meditaţia
existenţială asupra înstrăinării de tot şi de toate. Căde-
rea (decăderea) umană îşi are punctul de plecare în ne-
linişte şi însingurare, cumplita dramă a timpului nostru
deghizat pentru a ne înşela cu amăgitoare avataruri.
Despărţirea dintre omul raţional şi lumea monstruoasă
este definitivă. Exilat în societate, într-un spital sau
într-o instituţie, poetul simte că dramaticul a contaminat
totul. Ne aflăm în faţa unui radicalism al exasperării cum
rareori am întâlnit în poezia contemporană. Oribilul ana-
tomic are funcţie sarcastică şi este asociat cu urâtul so-
cial. Tehnic, versul dilată forme şi conţinuturi, într-atât
de mult, încât mecanismul lucrează în gol. Lexicul e
bogat, vizând atât neologismul, termenul ştiinţific şi po-
litic, cât şi arhaismul, regionalismul şi cuvântul popular.
Personal, creează câteva superbe barbarisme.  

Analiza sistemului său poetic nu e un lucru uşor. Ea
ar trebui să aibă în vedere toate cele 12 volume de ver-
suri, deoarece, de la „Complotul vămilor”, 1996, şi până
astăzi, s-a consolidat o construcţie cu puţine ferestre şi
cu puţine uşi, aşadar, cu un număr redus de căi de
acces spre miezul metafizicii sale, care, de fiecare dată,
ne duce cu gândul la „Omul revoltat”, eseul lui Camus,
din 1951. Conştiinţa ar fi un fenomen secundar al pro-
ceselor neurofiziologice pe care le însoţeşte, fără a le
influenţa, întrucât, la baza existenţei sociale, consideră
N.G., stă un mecanism vicios în care este captiv desti-
nul uman, răul reprezentând şuvoiul care curge nestin-
gherit din trecut spre viitor, sub acelaşi cer indiferent:
„Alerg ca un spermatozoid care nu poate ajunge/ făp-
tură, perenitatea mea de lumină mă spiritualizează/ de
fiecare dată, când ţipă mama din patul maternităţii/ pro-
custe şi-mi strigă că nu m-a aruncat la canal,/ prezer-
vativele ei din cămaşa de noapte n-au ajuns/ niciodată
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la chiuretă” (p. 30). În aceste circumstanţe, versul ră-
mâne singurul mijloc de a exprima realitatea. Punând
viaţa sub semnul răului, poetul şi prozatorul, în aceeaşi
măsură, demonstrează că răul este inevitabil şi indes-
tructibil, revolta şi dispreţul fiind atitudinile demne de
urmat. Extrase din ţesătura versurilor, aceste idei pot
părea exagerate. Exigenţa morală pe care o pretind
face din existenţă imaginea veridică a unui adevăr:
omul este un luptător. Împotriva sa şi împotriva celorlalţi:
„Să joc în această partitură de viaţă, sunt atâtea/ piese
cu rang în faţa unui pion, am pierdut atât,/ ca din toate
regulile să salvez ceva incriminat/ pe o tablă de şah,
după un cod unde nu joacă decât/ învingătorul şi învin-
sul, cu mâna pe biblie, şi, de pe tabla goală, toţi pionii
martiri îşi aşteaptă/ rândul să salveze partitura” (p. 31).

Activitatea literară a lui N.G. ţine în viaţă conceptul
de literatură experimentală care pune sub semnul între-
bării rolul artistului, deplasând atenţia pe incoerenţa vie-
ţii. Artistul este devorat de propria sa experienţă şi
pierdut în fagurele unei realităţi amorfe. Absurdului vieţii
îi corespunde în plan artistic o estetică a urâtului, încât
putem afirma că tot ce a realizat până acum N.G. ar-
monizează  cu un dicţionar marginal, susţinut de ter-
meni, precum: ciosvârtă, clondir, leprozerie, chiuretaj,
ţâţă, limbric, bubă, falus, rut, borhot, flegmă, tărhat,
găman, obrintit, zoaie, vomă, lături, labii, padoc, pla-
centă, budă, tomberon, puroi, a expectora, ducimal.
Pretextul mizantropiei, am putea spune al scârbei faţă
de materia vie şi nevie, este, aici, experienţa recentă
petrecută într-un spital, după cum reiese dintr-o amă-
nunţită şi emoţionantă dedicaţie, transpusă liric în par-
tea a doua a volumului, intitulată „Domnule”, care
cuprinde texte antologice: „Titlu”, „ – Mă”, „Control de
rutină”, „Baia de vise”.

Nu putem încheia fără să cităm patru versuri semni-
ficative pentru măiestria poetică la care a ajuns bunul
nostru prieten: „drumu-mă, inimă, mână-mă înfrunzit în
piatră,/ şi rămână-mă clopote-n urmă-mă,/ sătul de ar-
ginţii prinşi în turmă-mă,/ zboară rizomii şi din morminte
dezgoală-mă” (p. 79).

„Ascultă cum zboară mormintele” pare a fi cel mai
important volum de versuri al blajinului revoltat din Bă-
răştii Cislăului. Dar de ce să te revolţi, dacă în tine nu
există nimic de ocrotit? se întreba Albert Camus…   

Tudor Cicu, din nou cu marea în suflet

Fantezia lui Tudor Cicu hoinăreşte cu marea în su-
flet, în Grecia contemporană, teritoriul epic al ultimei
sale proze, „Necunoscuta” (2019), trimiţând cititorul la
mitul antic al omului condus de soartă. Domnia sa îşi ti-
păreşte cărţile la editurile buzoiene (deşi nu ar fi refuzat
de cunoscutele edituri din Bucureşti, Ploieşti, Iaşi, Con-
stanţa, dată fiind valoarea lor artistică şi comercială),
pentru că nu ţine să-şi consolideze notorietatea bine-
meritată spre alte puncte cardinale, punctând în mod
fericit în sud-estul nostru cultural. Dar cum se câştigă
notorietatea în literatura română? Una din căi este să
ai o cunoştinţă de rang înalt în mass-media, care să te

invite, din când în când, să vorbeşti despre cărţile şi
preocupările tale, într-o emisiune radio sau tv sau într-o
publicaţie centrală, după care, cei care te-au urmărit să
exclame: „Acesta-i genial, domnule!” urmând să te re-
comande şi altor realizatori: „Ştiu eu pe cineva, dragă,
e mare, îţi dau numărul lui de telefon”. Totuşi noi credem
că şi în această fericită împrejurare, devii mai cunoscut
ca om şi mai puţin ca scriitor, pentru că cine mai citeşte
astăzi o carte de la început până la sfârşit, în afară de
criticii literari? Având în vedere parabola scriitorului
plimbat prin iad de un înger, foarte bine pusă în scenă
în opera analizată, poate că nici nu merităm mai mult
decât primim, noi, visătorii utopici şi naivi, constructori
de himere şi de lumi imposibile („Scrisul e ca o armă în
mâinile unui scriitor. Ori vindecă ori ucide.” Op. cit.
p.  39).

Tudor Cicu se continuă pe sine, cel din romanele de
buzunar din ultimii ani, în descendenţa lui Nicolae Bre-
ban şi Bujor Nedelcovici, înfăţişând realitatea psihana-
litic şi descriptiv, reconstituind fragmentar şi voit nesigur,
trecutul unor personaje: Iriana, Georgios, Brena. În felul
său caracteristic, Tudor Cicu introduce misterul, până
la urmă eroii fiind marionetele destinului şi ale faptelor
istorice. După câte ne dăm seama, „Tătăruşca”, „Fata
cu smochine”, „Copil din flori” şi „Enigmatica Ema” ca-
pătă, prin alipire, dimensiunile unei pânze epice unitare
în care se dă prioritate individului, psihologiei sale şi în-
tâmplării. Evenimentul politic sau social neaşteptat
scapă celui care ar dori să-l înţeleagă. Naraţiunea, la
început poliţistă, devenită apoi psihologică, se încheagă
din fragmente, din reconstituiri întrerupte de manuscri-
sul unei poveşti romantice. Autorul stăpâneşte rafina-
mentul amestecării cărţilor de joc şi al păstrării asului
de pică. Din acest unghi se vede influenţa prozei mo-
derne, dar eterne par să rămână lecturile din clasicii
greci şi latini: Plutarh, Homer, Vergiliu. Vocabularul este
pe măsură, termeni, precum: fantasme, umbre, himeră
populând multe enunţuri. Autorul dă un corp liric pagi-
nilor, făcând povestirea plăcută la lectură şi de neuitat:
„De acolo, din larg, Iriana zări vechiul port pescăresc,
mult rămas în urmă, semănând cu un cazan în care fier-
beau laolaltă bărci, pontoane, nave de pescuit, mici am-
barcaţiuni de croazieră, corăbii, barje aşteptând goale
lângă docuri şi macarale, şlepuri încărcate cu minereu
şi cherestea…şi mult zgomot. Iar deasupra, ca nişte
zdrenţe spulberate de vânt, pluteau lin, surprinşi de vop-
selele amurgului, câţiva pescăruşi care, cu ţipetele lor
stridente, erau sarea şi piperul acelui tablou. Undeva,
departe, la picioarele digului, valurile mării se spărgeau
continuu” (p. 170). Personajul narator arheolog-prozator
se inspiră din vise şi din mesajele primite pe această
cale: „Ca să mă liniştesc, mi-am spus că visele ne vin,
de cele mai multe ori, pentru a ne pune în gardă vizavi
de viitoarele întâmplări şi trăiri” (p. 193). 

Scrisă cu multă abilitate epică şi cu dragoste, noua
carte a lui Tudor Cicu, prozator ajuns la deplina maturi-
tate artistică, evită capcane pe care şi le asuma în pri-
mele lucrări („Iarba de mare”, „Călător prin Valea
Plângerii”, „Cu traista de basme prin lume”, „Balaurul
mărilor”). Iar temele majore ale literaturii: suferinţa şi
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singurătatea, dragostea şi moartea, fericirea şi neferi-
cirea nu puteau sta departe. Aşa se face că toate sce-
nele importante îi reuşesc de minune. Rezultatul? O
povestire despre misterul dragostei şi taina singurătăţii,
ambele sentimente aflate sub vraja miturilor, totul pe-
cetluit de respectul desăvârşit faţă de om. Tenacitatea
sa este eroică, aducând şi în „Necunoscuta”, tema crea-
torului, sugerând că mai întâi este viaţa, apoi creaţia
care ar conta foarte puţin, dacă n-ar fi susţinută de în-
demânare şi culoare, de fineţe intelectuală şi de cultură. 

În final, autorul eliberează personajele, le lasă în
voia inteligenţei cititorului, fiind ceea ce hotărăşte
acesta că sunt. În concluzie, „Necunoscuta” este o carte
valoroasă, cu descrieri şi portretizări substanţiale, solidă
în articulaţiile principale, pentru a mai lua în seamă
unele dilatări lexicale şi excese livreşti. Prin „Necunos-
cuta”, Tudor Cicu ne avertizează că la suprafaţa socie-
tăţii s-a format o lume nouă, reprezentată de tineri fără
frontiere, vorbitori de limbi străine, care călătoresc
dintr-o parte în alta a globului. Inspirat în a consemna
mişcarea eterică a psihologiei în împrejurări extreme,
prolificul creator găseşte, de fiecare dată, explicaţii ve-
rosimile pentru mişcările personajelor, promovând un
exotism neostentativ. Când magicul şi miticul sunt puse
la originea unor întâmplări, există pericolul transformării
chiar şi al lucrurilor neînsemnate în epifanii, lucru de
care autorul nu se fereşte îndeajuns. Evident, proiectul
spiritual, adică iubirea ca filozofie de viaţă, justifică in-
tuiţiile sale, toată proza acestui scriitor erudit şi echili-
brat, şi nu ştim dacă ea este o cale spre înţelegerea
existenţei sau o formă modernă de milostivire.

Ca om, Tudor Cicu pare tot mai mult o proiecţie a li-
teraturii sale: spirit cultivat, retras în plăcerea de a scrie
pentru sine şi pentru alţii, fără vanităţi, fără invidie. Şi
cum să nu te miri că în enciclopedia personalităţilor bu-
zoiene din ultima sută de ani, nu se găseşte numele
său. Ca şi al lui Aurel Anghel şi al Valeriei Manta Tăi-
cuţu…

Patima scrisului şi păcatul lecturii

Un titlu plin de semnificaţii are cartea venerabilului
Aurel Anghel, „Zăbava cititului”, din 2015, titlu inspirat
de cunoscutele cuvinte ale lui Miron Costin: „că nu e
alta mai frumoasă şi mai de folos în viaţa omului zăbavă
decât cetitul cărţilor”. După cum se înţelege din „Intro-
ducere”, sunt reunite 71 de comentarii ale cărţilor citite
între 2006 şi 2014. Comentariile „sunt o invitaţie la a citi
cu folos şi mai ales a reţine în scris câteva idei. După o
carte citită, un popas asupra ei este o unitate de gân-
dire, de trăiri afective”.

Cultura literară a lui Aurel Anghel îl împiedică să con-
sidere, cu vanitate, că textele sale sunt altceva decât
comentarii subiective, exerciţii de admiraţie, prelungiri
ale efuziunii şi simpatiei, într-o vreme în care publicaţiile
sunt pline de „cronici literare” şi de poeţi deveniţi croni-
cari, care, vorba unui scriitor celebru, „duceau lipsă de
şalvari”. Aşadar, obiectele adoraţiei incandescentului
nostru confrate sunt dispuse alfabetic, de la A la V, pen-

tru a nu supăra pe nimeni, adică de la Adamescu la Vio-
reanu. Lucrarea se termină cu o cuprinzătoare „Biblio-
grafie autor” de 25 de pagini. Din selecţia de „referinţe
critice”, alegem, la rândul nostru, concluziile lui Gheor-
ghe Dobre, la care subscriem cu totul: „Dacă nu-l întâl-
neam, eram sigur că aşa ceva nu există. Naivitatea lui
Aurel Anghel este o rara avis în lumea de azi. Cărţile lui
sunt sincere, netrucate. În plus, n-o să găsiţi în ele nici
un miligram de răutate. Ele sunt un mod de viaţă des-
coperit târziu, şi de aceea cărţile lui apar într-un ritm
ameţitor, ca dintr-un izvor cu presiune foarte mare, care
ţâşneşte nestăvilit, hotărât să spună totul dintr-o suflare.
Fără să fie inflaţionist, demersul lui este un record po-
zitiv. Altora le-ar trebui câteva vieţi să scrie ceea ce
Aurel Anghel a reuşit în trei, patru ani. Şi încă nu a ter-
minat.”

Comentariile subiective ale lui Aurel Anghel repre-
zintă discursuri lirice care acumulează paroxistic admi-
raţia faţă de tot ce se tipăreşte, extazul trăiristului cu
adoraţia dilatată, care îl fac să mediteze la cele mai ete-
roclite compoziţii, despre „viaţă”, „creaţie”, „cultură”. În
acest fel, nedezminţita mireasmă a devoţiunii păs-
trează, pentru cărţile comentate, şansa unei conservări
mai lungi. Beneficiarii acestor ritualuri ale consacrării
angheline sunt autori şi autoare din cele mai diverse ge-
nuri şi specii artistice, exponenţi ai unor manifestări es-
tetice minore sau majore. La o evaluare rapidă, şapte,
opt din cele 71 de lucrări „geniale” ale ultimului deceniu,
confirmă astăzi investiţia cititorului Aurel Anghel. Dom-
nia sa practică un tip de lectură pe care am numi-o „jur-
nalistică”, ce şi-a extins aria, acoperind spiritul critic al
multor publicaţii, bântuite de evlavie şi bunăvoinţă.
Ceva totuşi rămâne: etichetele corecte lipite lângă nu-
mele unor cărţi şi autori, care constituie un alibi pentru
cititorul încântat. Astfel, Nicolae Cabel este „poetul cu
duh de lăstun”, Titi Damian practică „digresiunea lirică
în proze”, Ştefan Dima este „un înger rătăcit printre
poeţi”, Gh. Dobre foloseşte „metoda săriturilor din piatră
în piatră”, Dan Elias este „un poet narator de fantasme”,
Gheorghe Ene „un poet al neliniştii permanente”,
Gh.  Oncioiu realizează „radiografii de zile înfometate”,
Oana Şerban este „creatoare de sofisme”, reprezen-
tând „un caz al noii generaţii de poeţi”, N. Teoharie prac-
tică un „catharsis prin metoda legării la ochi”. Formulări
ingenioase, înflorind şi pe buzele noastre.

Ghinionul lui Aurel Anghel face ca noi să cunoaştem
o mare parte dintre cărţile comentate de domnia sa şi
să putem afirma acum că în 28 de comentarii „Zăbava
cititului” alintă un lirism mortificat, practicat de amatori
care beneficiază de un box-office nemeritat la bursa co-
mentatorilor diletanţi. Pentru care cărţile de poezie se
povestesc, iar din poeme se scot „ideile principale”. De-
oarece nu dorim să minimalizăm neloial scopul respec-
tabilului confrate de a se face util într-un domeniu arid,
cum e critica, vom susţine că „Zăbava cititului” este lu-
crarea unui poet ager la minte şi a unui artist strălucit,
care exclude pamfletul şi ironia. Iată şi alte inspirate ca-
racterizări: „M-am regăsit în cvasitotalitatea sufletului
meu în această carte pe care aş putea-o numi cea mai
frumoasă plângere filozofică pe care am citit-o” („Uci-
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derea sinelui”, de Costel Bunoaica, n.n.), „Cu un gest
de profesor mândru de foştii elevi, iau cărţile ei şi le
aşez în rândul celor la care voi reveni deseori, într-un
loc care se numeşte, de la o bună vreme de timp cur gă-
tor, raftul Denisei”, „Radiaţiile cele mai dense din post-
creaţie – cele ale lumii care se întinde sub paradisul
uman – precum şi adaptarea la diferitele învelişuri din
materie, sunt singurele căi de care dispune fiinţa ome-
nească pentru a vibra şi a face permeabil germenele de
spirit inconştient încă de la origine”. Cum se vede, co-
mentariile lui Aurel Anghel devin poeme în proză, depă-
şind, adesea, în valoare, obiectul alintat. Noi nu vom
înceta să acuzăm acest tip de atitudine, de încurajare
a mediocrităţii şi a veleitarismului, deoarece lasă neex-
plicate principii ale concepţiei, semnificaţiei şi elaborării,
deturnând aprecierea spre aspectul exterior, amăgindu-l
pe cititor cu o concluzie liniară. În această manieră, can-
titatea se transformă în calitate peste capul comentato-
rului, care, diligent, acordă numai note bune şi foarte
bune: „exprim convingerea că regret insuficienta cu-
noaştere a acestui mare poet buzoian, pe care îl des-
copăr, mi-l apropii şi-l binecuvântez în cartea mea de
dialoguri şi cronici”, „constat cu bucurie încă o dată
peste ce profeţie am dat eu, aceea a coincidenţelor, a
prinderii clipei în care m-am întors în Ialomiţa mea, spre
a descoperi adevărate minunăţii”, „Nu pot încheia, fără
a spune cuvântul cel mai bun pe care îl pot rosti către
autorul acestei minunate cărţi. Excelent şi să trăieşti,
dragul meu, pentru a continua opera de o inestimabilă
valoare pe care ai început-o!”, „Salutăm o nouă carte
de poezii, o nouă treaptă pe care urcă poetul spre
steaua Veronica, corabia cosmică a poeziei româneşti”. 

Scriitor polivalent: poezie, proză, cărţi pentru copii,
jurnale de călătorie, evocări, critică şi estetică literară,
traduceri, mai vârstnicul nostru prieten a produs în „Ză-
bava cititului” texte sentimentale care îşi au punctul de
start în dorinţa de a sluji cărţi şi autori şi de a călăuzi ci-
titorul de azi să înţeleagă şi să preţuiască litera scrisă.
Fără complexe estetice, cocorul ialomiţean continuă să
ne încânte într-o presă culturală înţesată cu poeţi-
eseişti şi cu publicişti învolburaţi şi semidocţi. La vârsta
senectuţii, tot ce atinge poartă vraja unei emoţii cu re-
surse uriaşe. Citiţi „Chinezul de lângă mine” (2018) şi
îmi veţi da dreptate. De la primele rânduri ne găsim în
faţa unui călător temperamental, străbătător al civiliza-
ţiei chinezeşti, pentru care uimirea profană se insta-
lează confortabil în sumarul de reacţii şi de stimuli.
Peste tot, realitatea întrece aşteptările, deşi călătorul
este un om umblat. Extazele pulsează în faţa clădirilor
impunătoare din Shanghai şi din Beijing, în muzeele de
tot felul, la Marele Zid, în Oraşul interzis, pe bulevardele
largi, în mijloacele de transport ultramodern, în parcuri
şi supermagazine. Înaintea acestora, sufletul călătorului
însetat de frumos depune ofrande, iar întors în aparta-
ment recapătă setea nepotolită de discurs. Recunoaşte
că în faţa jurnalului de călătorie se ajută de o bibliografie
bogată, trecută onest şi la sfârşitul cărţii. Textul e plin
de excursuri care transformă obiectivul social sau eco-
nomic în monument, şi, pe măsură ce gândul prinde vi-
teză, pe măsură ce scriitorul se fixează la intersecţia

mai multor discipline, discursul îşi alătură reflecţia, com-
paraţia, generalizarea, pentru că Aurel Anghel, înainte
de a fi călător, e tată, soţ, bunic, cadru didactic, poet.
N-ar fi exclus ca unele din judecăţile sale să fie rodul
unor speculaţii determinate de admiraţia faţă de civili-
zaţia chineză. La ele se adaugă înzestrarea indiscuta-
bilă de a fereca observaţia într-o sintagmă poetică, încât
ai impresia că adevărul formulat aşa nu poate fi expri-
mat altfel. Vizitând şi comparând, călătorul meditează
la ideea de performanţă a multisecularei civilizaţii asia-
tice. Pedagog şi susţinător necondiţionat al ştiinţei, greu
s-ar putea imagina un alt model care să conlucreze
pentru propăşirea omenirii decât cel presupus de Aurel
Anghel şi care să unească poezia cu informatica. Dacă
aşa vor sta lucrurile, vom afla din următoarele cărţi ale
sale, deoarece călătorul nostru rămâne poet, cadenţele
sale, în versuri sau în proză, reverberând prin Asia şi
prin Europa. Examenul analitic va lua, pe mai departe,
un aspect literaturizant, cum se întâmplă şi în fragmen-
tul următor, pe care îl preluăm aici, pentru delectarea
tuturor şi pentru a pune punct generoaselor noastre pă-
reri: „În secţiunea de genetică (a Muzeului de Ştiinţă şi
Tehnologie din Shanghai, n.n.) suntem duşi în lumea
nevăzută a microcosmosului, acolo unde doar micros-
copul performant şi sofisticat face posibilă vederea lan-
ţurilor genetice multicolore, vedem viruşii care ne sâcâie
şi ne ucid, pe cel de gripă şi de sida, măriţi la scară de
un milion, erau frumoşi dar numi-au fost deloc simpatici,
vedem cu uimire genomul uman, cu toată informaţia ge-
netică pe care o cuprinde şi un sentiment al fricii de ne-
cunoscut mă copleşeşte, o vagă neîncredere mă
bântuie, o îndoială însoţită de veşnica nelămurire din
mine…Oare aşa să fie, aşa arătăm noi, şi dacă aşa,
unde sunt cele rele şi cele bune din fiinţa noastră, cum
arătăm noi când suntem în stare să ucidem, dar când
iubirea cea adevărată ne transcende şi ne pierde pentru
o clipă? Vederea acestor minunăţii naşte dileme şi în-
trebări noi. nepotolită şi de nestăpânit este veşnica miş-
care a celulelor noastre constitutive şi gândul fuge acolo
unde trebuie…Ce zici, Doamne, de toate acestea? Tu
le-ai făcut pe toate sau te-ai jucat şi le-ai lăsat să con-
tinue mişcarea lor atât de ingenios ordonată?”

În „Motivaţia” „Chinezului de lângă mine”, Aurel An-
ghel a justificat psihologic entuziasmul său: „Am trăit
aici cât jumătate din restul vieţii şi am acumulat o expe-
rienţă culturală cu totul deosebită, înţelegând încă o
dată că nu numai noi, românii sau europenii, suntem în
centrul universului, cum ni se mai întâmplă uneori. Voi
recunoaşte că am avut o impresie total eronată şi de-
formată despre China, oricât de multe ştiam din cărţi şi
din povestirile fiicei mele, care a învăţat acolo timp de
patru ani limba chineză.” Un entuziasm care arde ca o
torţă atât în primele însemnări de drum: „O clipă în cer
– trei luni la Shanghai” (2004) şi „Nouă luni la Shanghai”
(2011), cât şi în cel de-al treilea, aflat în atenţia noastră.
Este starea de spirit pe care mânuitorii scrisului o prac-
tică, în linia unei frumoase tradiţii a literaturii române,
faţă de alte civilizaţii.
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Filosoful Ion Fercu confirmă teza lui Mircea Eliade,
că un intelectual cu adevărat contemplativ – prin con-
templaţie luăm contact cu fiinţa noastră totală, indivizi-
bilă, concretă; contemplaţia fiind singurul exerciţiu
spiritual, care se referă nu la „probleme” şi la „adevă-
ruri”, ci la fiinţa totală a omului – creează în orice îm-
prejurări l-ar obliga destinul să trăiască. Prin urmare,
lenea spirituală, mult invocata ratare provincială, ab-
senţa bibliotecilor, existenţa unor locuri unde nu se în-
tâmplă nimic, spaţiile carcerale de tipul celor suportate
de FMD, diversele accidente biografice etc. nu explică
ratarea spirituală, neimplicarea scriitorului în eternul
război al culturilor/ civilizaţiilor şi nici salvatoarea resem-
nare mioritică: aşa a fost să fie. Se ştie, o cultură nu se
moşteneşte, ci ce cucereşte permanent, cu precădere,
de intelectuali, scriitori, artişti etc. Un asemenea model
de cuceritor este F.M. Dostoievski. Comportamentul dis-
cipolului său, IF, care nu s-a lăsat învins nici de senti-
mentul unei tragice izolări, nici de teama de ratare pe
care ar fi putut să i-o provoace spiritul provincial al unei
lumi resemnate şi învinse de prejudecăţi comunistoide,
ne oferă în romanul romanelor dostoievskiene, Prin
subteranele…, într-o viziune inter- şi transdisciplinară,
un mod concret de cucerire a culturii europeano-ro-
mâne.

Scriitorul român – născut, nu făcut – este fascinat
hegeliano-dostoievskian, de trezirea „Spiritului” şi, mai
ales, este convins în sinea lui, că nu s-a/ne-am născut
doar pentru a muri, ci pentru a acţiona şi a continua să
punem în armonie raţiunea, spiritul şi dorinţa; asta în
condiţiile în care – se ştie de la Kant – nu avem acces

la perceperea lucrurilor aşa cum sunt/„lucrurilor ca
atare”, încât nu renunţă să-şi convingă cititorii, puţini,
dar aleşi, de existenţa în plan superior a formelor
eterne: Adevărul, Dreptatea, Frumuseţea, Binele. Tre-
buie să crezi în aceste arhetipuri pentru a le putea su-
blima în fapte. Această virtute nu mi se pare o ştiinţă, ci
o problemă de voinţă! Poate nu întâmplător, Montaigne
credea că scopul prim al filosofiei este virtutea. Morala
cuceritorului!

Dacă cei mai mulţi scriitori contemporani par să nu-şi
fi conştientizat rolul de semănători de credinţe şi de bi-
ruinţe, de pedagogi ai neamului, aşa cum îi dorea când-
va Octavian Goga, autorul volumului de excepţie Prin
subteranele… se  impune prin arta de a-şi contamina
cititorii de geniul dostoievskian, încercând să-i desco-
pere scriitorului rus cât mai multe conexiuni cu sfinţii,
geniile şi personalităţile neamului românesc. Voinţa de
a-şi depăşi condiţia dată şi vocaţia de a cugeta îl ajută
pe profesorul Ion Fercu să înţeleagă solidarizarea, apa-
rent întâmplătoare, a intelectualilor de pretutindeni, în
configurarea şi devenirea destinului lor spiritual. Afini-
tăţile cvasi-româneşti aproape miraculoase: lectura căr-
ţii călugărului Parfenie, Călătorie în Rusia, Moldova,
Turcia şi în locurile sfinte (de la care nonconformistul
scriitor rus ar fi asimilat stilul hagiografic, dar se pare şi
ceva din figura spirituală a stareţului Zosima?), iubirea
imposibilă cu nobila Anna Corvin-Krukovski, stră-stră-
nepoata lui Matei Corvin, refugiul Ecaterinei Petrovna
Dostoievskaia, soţia fiului genialului scriitor rus, şi a su-
rorii acesteia, Anna, în timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, pe plaiurile gălăţene şi alte potenţiale apropieri
cu Eminescu, G. Călinescu, Ţuţea, Cioran, Eliade, Crai-
nic, Marin Preda ş.a. confirmă teza că o forţă miracu-

Petre Isachi

„Un om modern, dar prin fantezie medieval”

DOSTOIEVSkI ȘI DRUMUL 
SPRE CENTRU*

(5)
Partea a V-a

Interferenţe şi prăpăstii
(II)

*Ion Fercu, „Prin subteranele dostoievskiene”, Editura Ju-
nimea, Iaşi, 2018.
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loasă, nici personală, nici impersonală, nu lasă nimic la
voia întâmplării, încât totul sfârşeşte aşa cum îi este
menit să sfârşească!

Viziunea (= arta de a vedea lucrurile invizibile) este
evident dostoievskiană şi este concentrată de Tudor Ar-
ghezi într-o sintagmă ce nu poate fi contrazisă: „În altar
sfârşesc şi-ncep/  Cele ce nu se pricep” (Inscripţie pe
paraclis). Această „frumoasă necesitate” – cum o
numea Ralph Waldo Emerson în lucrările Încrederea
în sine şi Despre destin: Dumnezeu, Natură, Lege, In-
teligenţă superioară, solicită din partea intelectualului
(= cel ce citeşte/vede înlăuntrul lucrurilor), pentru a-şi
împlini destinul/menirea, „puritatea inimii”. Meditaţia,
contemplaţia, bucuria, tăcerea, singurătatea, rugăciu-
nea, respectul, toleranţa, erudiţia, ortodoxismul etc. nu
sunt întâmplătoare în demersul ferculian. Dinu Pillat, în
Dostoievski în conştiinţa literară (Humanitas, Bucu-
reşti, 2015), susţine, pe bună dreptate, că în timpul vieţii
lui FMD (1821-1881) niciun român nu l-ar fi citit şi inter-
pretat. Suntem întotdeauna mai târziu decât ceilalţi…,
dar suntem!

Deşi contemporan cu FMD (n. 1821), Eminescu
(n.  1850) nu ar fi avut cunoştinţă de volumele publicate
în acel moment al Istoriei, de scriitorul rus: Oameni săr-
mani (1846); Nopţi albe (1848); Dublul, un poem din
Petersburg (1846); Netoșka Nezvanova (1849); Satul
Stepancicov şi locuitorii săi (1859); Umiliţi şi obidiţi
(1861); Amintiri din casa morţilor (1862); Însemnări
din subterană (1864); Crimă şi pedeapsă (1866); Ju-
cătorul (1867); Idiotul (1868); Adolescentul (1875);
Demonii (1872); Fraţii Karamazov (1878-1880). Este
şi opinia criticului şi istoricului literar G. Călinescu. Ion
Fercu are grijă să implice în această inecuaţie literară
şi disputa cordială a criticului Th. Codreanu cu Mihai
Zamfir, reconfirmând teza lui Hegel: analiza obiectivă
este o iluzie, pentru că lucrurile nu există decât în con-
textul percepţiei. Iată muzica acestei polemici, după
eseurile publicate în România literară, I, II, III, 1999:
„Trăsătura capitală a poetului ar fi fost o nemărgi-
nită obtuzitate faţă de nou. Se reia, desigur, vechea
teză a conservatorismului eminescian. Dar aplicată
de astă dată la concepţia despre literatură. Poetul
s-ar fi opus cu înverşunare oricărei deschideri către
modernitate. A stat cu privirea numai spre trecut,
spre India arhaică, spre Platon, spre Dante, spre
Kant, ajungând cel mult la Goethe (parţial), la Nova-
lis, la Hölderlin, Shelly sau Keats, rămânându-i
străin romantismul francez (nu vom regăsi la el
decât vagi ecouri hugoliene). Mare păcat! Eminescu
i-a refuzat pe Baudelaire, pe Lautréamont, pe Rim-
baud şi chiar pe Heine. NU i-a citit pe Carducci şi pe
Pascali, pe Dostoievski şi pe Tiutcev… Rareori am
întâlnit atâta rea credinţă la un pretins istoric şi cri-
tic literar. Mă întreb de ce n-o fi ştiut oare Mihai
Zamfir că Eminescu îl cunoştea pe Edgar Poe (re-
cunoscut precursor al modernităţii), pe Mark Twain,
că în lirica lui se găsesc surprinzătoare accente

baudelairene, chiar dacă nu l-a frecventat pe Bau-
delaire, că are intuiţia heterogeniei eului chiar înain-
tea lui Rimbaud, că îl cunoştea prea bine pe
Alecsandri, că era edificat asupra începuturilor mo-
deste ale lui Macedonski etc.”, concluzionează
Th.  Codreanu. Personal, nu cred că eseurile sunt „vi-
clene. Au şi doze de otravă”, nici că sunt „menite să-l
înfunde şi să-l compromită în ochii românilor” pe autorul
capodoperei „Luceafărul”, cu atât mai puţin nu cred că
„Mihail Zamfir eşuează în ridicol”.  Dimpotrivă, atipicita-
tea „flagrantă” a lui Eminescu, configurată de MZ, este,
în esenţa ei, dostoievskiană! Paradoxal, dar spiritele se
întâlnesc cu adevărat în polemici care implică simultan
inducţia, deducţia şi abducţia.

Într-un registru imaginar, spiritele se întâlnesc ori-
cum, oricând şi oriunde. Scena dintr-o adunare de acor-
dare a Premiului Nobel pentru Literatură la care au
participat Nichita Stănescu şi Dumitru Stancu este re-
velatoare în acest sens. Mi se pare admirabil faptul că
scriitorul Ion Fercu a inclus în „subterane” apariţia sur-
prinzătoare a figurilor simbolice: „La un moment dat,
scrie Dumitru Stancu, s-au deschis două uşi uriaşe,
iar de-o parte şi de alta a lor stăteau două personaje
îmbrăcate comic. Noi ne holbam la uşile larg des-
chise şi într-un târziu au început să apară unul câte
unul: Goethe, Eminescu, Caragiale, Hugo, Dosto-
ievski, Thomas Malory, Blaga, Tolstoi, Dante, Has-
deu, E. Poe, Iorga, Dumas-fiul, Arghezi ş.a. până
când sala se umplu…” Nichita a înţeles funcţia simbo-
lică a ceremoniei. Exclamaţia: „Şi toţi sunt Spirite!...
ehei!” reconfirmă aserţiunea: „Nimic nu este în obiect,
totul este în spirit”, încât „Ce pisicii Penelopei” (Nichita)
ne războim inutil cu lucruri efemere…

Memorabil din această „Parte a V-a” mi se pare
Ge orge Călinescu şi Dostoievski. Subcapitolul dez-
voltă principiile de estetică ale lui G. Călinescu: *istoria
literaturii este „sinteză epică şi ştiinţă inefabilă”; *„Tra-
diţie nu înseamnă altceva decât înaintare organică după
legi proprii”. După G. Călinescu – despre care Alexan-
dru Călinescu spune că „e un reper esenţial, dar nu un
model” – FMD este un „om modern, dar prin fantezie
medieval, …un sălbatic cu pana în mână”, ce recon-
firmă ideea că o Operă este creaţia unui alt Eu decât
cel pe care-l manifestăm în viciile şi în virtuţile noastre
de toate nopţile. În relaţie cu autorul volumului Principii
de estetică – 1939, IF creează emulaţie interogativă şi
reconfirmă opinia lovinesciană că „prin facultatea intui-
ţiei, prin sensibilitatea şi prin darul expresiei artistice”,
criticii sunt/ar trebui să fie nişte artişti. Un asemenea ar-
tist este şi autorul Scrinului negru.

Convergenţa/divergenţa călinescianismului cu dos-
toievskianismul pleacă de la absolutizarea propriilor
principii, convingeri, prejudecăţi, întrebări, din prea
marea libertate de expresie, dintr-o erudiţie ce provoacă
complexe de inferioritate noilor actori ai momentului de
expansiune a pseudoculturalului postmodern şi a rela-
tivismului. În mod paradoxal, virtuţile din ştiinţa criticii
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celor doi sunt convertite în vicii şi argumente de (in)ac-
tualitate. Într-un moment în care superficialitatea şi
spectaculosul derizoriu ocupă prim-planul, nu puţine
sunt vocile care-i declară pe cei doi depăşiţi/expiraţi şi-i
repudiază atât ca modele, cât şi ca repere?! Meritul lui
Ion Fercu ce se situează în postura impersonalităţii este
generat de echilibrul pe care-l menţine în scriitură,
printr-o axă tradiţională şi o viziune pluriperspectivistă
ce include (trans)modernismul, tocmai pentru a coincide
cu spiritul călinesciano-dostoievskian, proteic, interoga-
tiv, atemporal.

Echilibrul şi unitatea perspectivelor critice se perpe-
tuează de-a lungul „subteranelor” şi pentru că
lectura/metoda lui G.C. este retroactivă şi presupune in-
fluenţa modernului/prezentului asupra clasicului/trecu-
tului. Credem că tocmai această viziune dinspre prezent
către origini îl va fi determinat pe autorul romanului Bie-
tul Ioanide să-l considere pe autorul Idiotului – ce pă-
cătuieşte prin „delir de introspecţie” – un „medieval prin
fantezie”. Această „asimilare regresivă la distanţă” (Mir-
cea Martin) îi permite inimitabilului şi irepetabilului
G.  Călinescu să imagineze o continuitate în sens invers,
spre a ne sugera, asemenea lui Johan Huizinga, în
Amurgul Evului Mediu, că fantezia medievală indică
o desăvârşire în (post)modernitate.

Inteligenţa cordială, comprehensiunea simpatetică,
inserţia ficţională bine temperată, simţul critic înnăscut,
conştiinţa subiectivo-obiectivă a convenţiei, umbra de
histrionism a genialului scriitor român care nu a „avut în
ajutor prestigiul unei limbi universale”, nu îl împiedică
pe autorul volumului Prin subteranele… să afirme că
G. Călinescu „se apropie accidental de profunzimile
discursului dostoievskian. Despre «Crimă şi pe-
deapsă», de pildă, spune: De la Macbeth al lui Sha-
kespeare nimic mai adânc n-a fost scris cu privire
la psihologia criminalului. Sau: Concepţia despre
om a lui Dostoievski se poate formula pe scurt ast-
fel: nu există individ oricât de abject în care să nu
licărească un minim de umanitate, în aparentul de-
clasat şi în anonim sălăşluieşte o porţiune de geniu.
Cu adevăratul Dostoievski, George Călinescu, un
critic literar de referinţă, a ratat întâlnirile autentice.
Aşa cum le-a ratat şi cu Bacovia, de pildă.” Să nu
uităm că IF ne scrie romanul romanelor dostoievskiene.
E firesc să vrea ca muzica scriiturii să coincidă cu spi-
ritul creator dostoievskian! În ce ne priveşte, îl conside-
răm pe G.C. un geniu în arta criticii. Vă amintiţi opinia
lui Platon: geniul înseamnă „mişcarea spiritului înlăun-
trul eternităţii”. Prin urmare, „mişcarea spiritului”, nu miş-
carea doctrinelor/banilor etc. ar trebui să fie prima
preocupare a confraţilor scriitori…

Episoadele de „miopie axiologică” călinesciană (sur-
prinse cu acribie filologică de IF) potenţează implicit
prăpăstiile subterane ale fiinţei omeneşti şi-n mod pa-
radoxal apropie cele două metafizici, nu atât în orgoliul
de a judeca Lumea, cât în demnitatea etico-estetică, în
natura proteică, în inefabilul şi inimitabilul spectacol in-

terior, pe care-l oferă posterităţii. Orientalistul, mitogra-
ful/folcloristul, istoricul religiilor, romancierul, dramatur-
gul, eseistul şi jurnalistul Mircea Eliade, prin metafizica
şi nonconformismul recunoscut, pare să aibă cele mai
multe corespondenţe cu FMD. Poate şi pentru că a în-
ţeles repede că numai „cărţile imperfecte au sfidat şi
sfidează timpul”, iar ideea este „ceva fluid”, încât per-
sonalitatea noastră este permanent ceva nou şi nepre-
văzut.

Ştiind că, de la înălţimea erudiţiei renascentiste, ju-
decăţile eliadeşti sunt greu de contrazis, scriitorul-filosof
Ion Fercu reciteşte cu har critic La ţigănci, Fragmen-
tarium, Oceanografie, Huliganii etc. şi-l redescoperă
pe autorul Posedaţilor, în conexiuni misterioase, nu
doar ca pe un fiu al timpului său, ci şi ca pe un artist de
geniu ce nuanţează şi perpetuează poetica tainei, fe-
nomenul dedublării, nevoia imanentă şi dictatorială de
libertate, „spaima de dialogul inteligent şi interesant”,
ideea că viaţa subterană se conduce după legi încă ne-
cunoscute, teza că imperativul abandonării nu este o
soluţie în războiul cu existenţa, curajul de a crea revolta
constructivă, nonconformismul şi puterea de a fugi de
„dezmăţul banalului”, de a revela controversa dintre
„epicul pur” şi aşa-zisul roman de idei, tema ratării, difi-
cultăţile scriitorului şi ale gânditorului original, magia spi-
ritului de geniu, rolul femeii fatale, fie ea crescută sub
semnul Athenei, fie cea dezlănţuită în orgiile lui Diony-
sos – în tot atâtea teme/motive ce se interferează fericit
în Operele celor două genii din Europa de Est.

Corelaţia Cioran-Dostoievski este exprimată/sinte-
tizată practic de mottoul din Singurătate şi destin:
„Profunzimea muzicii beethoveniene se manifestă în
acest fenomen al revelaţiei nulităţii noastre. Cine nu s-a
simţit nul, vid sau aproximativ faţă de frenezia beetho-
veniană n-a înţeles nimic din această muzică, pe care
ar trebui s-o distrugem pentru a mai avea drept la or-
goliu, precum ar trebui să distrugem operele lui Dosto-
ievski, pentru ca să mai putem vorbi de suferinţă,
nefericire şi dramă.” (Cioran). Intelectualul IF obişnuit
să citească „înlăuntrul lucrurilor” se întrece pe sine în
interpretarea interferenţelor dintre cei doi scriitori-filo-
sofi, pe care personal i-aş defini doar în tandem, nu pe
fiecare în parte, cu sintagma, „un Iov anemiat de sus-
piciuni”. Ion Vartic intuieşte ideea în excelenta carte
Cioran naiv şi sentimental, prin care îl defineşte doar
pe gânditorul român: „În dorul dez-naşterii, Cioran se
regăseşte arhetipal, în Iov, acela care-i reproşează naş-
terea, Persecutorului ceresc”.

Cu certitudine, cei doi „Mari Anormali de serviciu ai
Lumii” (IF) sfidează nietzschean, maleficele noastre
inerţii, care ne împiedică să ne punem întrebările inso-
lubile, dar fireşti, din Fuga de pe cruce (v. Pe culmile
disperării): „Oare ce s-ar fi întâmplat dacă soldaţii ro-
mani ar fi ascultat ruga lui Iisus, dacă L-ar fi luat de pe
cruce şi L-ar fi lăsat să plece?...”  Căror zei ne-am fi în-
chinat astăzi?, ne întrebăm şi noi, împreună cu filosoful
din Buhuşi, bântuit de întrebările: dacă „pe treptele su-
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ferinţei urci sau cobori”?, dacă „principiul satanic al su-
ferinţei” adânceşte prăpăstiile insurmontabile dintre
apolinic şi dionysiac şi face (im)posibilă mântuirea prin
frumuseţe, iubire, dreptate? Desigur, întrebările conti-
nuă…

Important ar fi – vorba lui Nichita din poemul N-ai să
vii – să nu „rămânem orbi/surzi şi ciungi de un cuvânt”.
Asta în condiţiile fatale, sintetizate genial de Cioran în
Amurgul gândurilor: „Nimic nu se explică, nimic nu se
dovedeşte, Totul se vede” şi în care cei doi „Mari Anor-
mali” nu au prea fost locuiţi de certitudini, nu au trăit
„conform algoritmului” din 2 x 2 = 4 şi au polemizat ad-
mirabil asupra suferinţei („Un om care suferă nu poate
fi mediocru”, Emil C.) şi asupra frumuseţii considerate
drept „puritatea unui conţinut de viaţă” – Cioran.

Scriitorul-filosof IF găseşte esenţa acestei polemici
complementare: „În ordine cioraniană, nu se poate vorbi
despre o finalitate metafizică a frumuseţii ca la Dosto-
ievski. De o «salvare durabilă» a fiinţei umane, prin fru-
museţe, s-ar putea discuta numai atunci când
«frumosul s-ar putea integra atât de organic în fiinţa
noastră, încât în fiecare moment am converti antinomiile
în armonii, contradicţiile în sinteze şi divergenţele în
conciliere»”. Indiscutabilă rămâne frumuseţea acestei
tragice utopii cioraniene, dacă vrem să remarcăm că
„suferinţa este o negaţie a frumuseţii, ca orice alt
aspect al mizeriei” şi să adoptăm concepţia pragma-
tică a lui Ivan Karamazov: „Numai pentru cei îmbătaţi
de frumos lumea aceasta trebuie să fie aşa cum este”!?

Născut cu harul de a fi el însuşi, sincronizat cu „clo-
potele de la biserică”, un iubitor de paradox, Petre
Ţuţea, supranumit Socrate al românilor, „geniu al orali-
tăţii”, cum îl numea Mircea Eliade, a fost un admirator
al sufletului lui FMD pe care l-a (re)gândit în „triunghiul
Dumnezeu, Om şi Natură, în care Sacrul domină” (IF).
Ţuţea însuşi era un demolator de ierarhii considerate
tabu: „Shakespeare, pe lângă Biblie, e scriitor din
Găeşti; Călinescu faţă de Nae Ionescu, nici n-a existat,
n-avea vocaţie filosofică nici cât un măturător. Nae Io-
nescu nu se măsura în vremea lui cu nimeni. Era el în-
suşi; Kant spunea că el este propriul său legiuitor şi
stăpân. Lucru la care eu am făcut aşa pârţ! Nu e om,
Kant! N-a reuşit să fie om cu toată subtilitatea lui. Iar
badea Gheorghe, care se sincronizează cu clopotele
de la biserică, e laureat al Premiului Nobel pe lângă
Kant…”

Subiectiv, asemenea lui Dosto, autorul celor „322 de
vorbe memorabile” se credea patriot fără egal şi era
convins că poporul român este „cel ales”, nu cum se
susţine…. Desigur, „Dumnezeu este român. Sau dacă
nu, sunt împotriva lui”! Cam în spiritul lui Eminescu:
„Fără Eu nu există Dumnezeu. Fără Dumnezeu nu
există neamul meu!” Profesorul Fercu îi surprinde bine
pe amândoi (v. Ţuţea şi Dostoievski) atunci când sus-
ţine că pentru P. Ţuţea „Dostoievski nu este un pesimist,
ci un revoltat întristat de marginalizarea neamului său,
un ins cuprins de o mare nelinişte metafizică, un cuge-

tător profund care a ştiut să fie un bun creştin”. Este
foarte clar că cele două spirite nonconformiste se întâl-
nesc în filosofia existenţialist-creştină, de sorginte orto-
doxă. Iată opinia acestui „Socrate al românilor” (mi se
pare că sintagma i-a fost atribuită iniţial lui Nae Io-
nescu?): „Păi dacă nu era creştin la densitatea tris-
teţii lui metafizice, ar fi fost cel mai dizolvant scriitor
din istorie. El s-a salvat în creştinism… A fi creştin
înseamnă a coborî Absolutul la nivel cotidian.
Numai sfinţii sunt creştini absoluţi. Altminteri, creş-
tinismul gândit real, e inaplicabil tocmai că e abso-
lut”. Iată cum proiectează T. Arghezi această relaţie
existenţială cu Dumnezeu: „Toţi au fost un timp. Eu
sunt/ Eu în cer. Ei în pământ” (Inscripţie pe biserică).

În spiritul teoriei patologiei „bărbaţilor însemnaţi”, a
lui Fritz Lentz, P.Ţ. îl include pe autorul Idiotului printre
epileptici, alături de Cezar, Mahomed, Francesco d’As-
sisi, Petru cel Mare, Napoleon şi Luther ş.a. Ţuţea era
îngrozit de ideea morţii absolute. „Adică omul apare şi
dispare fără sens. Că, dacă nu există nemurire, vieţui-
rea umană e doar o apariţie şi o dispariţie. Nu e o con-
solare succesiunea biologică, ci succesiunea spirituală”.
Este aici un frison dostoievskian, cum spune Ion Simuţ,
din meditaţia lui I. Karamazov: „Dacă nu există Dumne-
zeu, atunci nu există nemurire şi deci totul e permis”.
Toate soluţiile salvatoare vin din domeniul teologiei –
este opinia binomului Dostoievski-Ţuţea.

Autoexilatul în Ţara lui Eminescu, Constantin Dobro-
geanu-Gherea, rus hăituit, ca şi ocnaşul Dostoievski,
de ţarul Nicolai I, ajunge, aproape întâmplător, în Ro-
mânia şi are meritul, cum susţine Dinu Pillat, de a ne fi
oferit „prima sesizare publică a valorii lui Dostoievski,
provenind din partea unui scriitor român”. Mai are şi cu-
rajul excepţional de a polemiza cu Titu Maiorescu şi de
a susţine principiul artei cu tendinţă, încât îl determină
pe epigramistul Cincinat Pavelescu să-l eternizeze altfel
decât a făcut-o Lev Troţki: „De Gherea, spirit analitic/
Spunea Hasdeu cam pătimaş:/ Birtaşii spun că este
critic,/ Dar criticii că e birtaş”. Ion Fercu îi argumen-
tează în subcapitolul „Dostoievski şi Gherea”, echili-
brat, subiectivo-obiectiv, rolul activ al celui ce a
promovat în cultura autohtonă narodnicismul/popora-
nismul şi sămănătorismul, dar mai ales l-a apărat pe
I.L.  Caragiale de acuzaţia de plagiat a dramei Năpasta,
acuzaţie, se ştie, ticluită  de Constantin A. Ionescu
(Caion). Profesorul de filosofie din Buhuşi (doar în ase-
menea locuri-cetate se pot studia filosofia şi teologia;
nu întâmplător, oraşul are două mănăstiri – Ciolpani şi
Runc – care fac, spiritual vorbind, cât două universităţi)
reţine din Studiile critice ale lui C.D. Gherea, fraza-
cheie: „Trebuia să aibă cineva curajul excepţional al
lui Dostoievski pentru a îndrăzni, într-un mare
roman în două volume, să ia ca personagii princi-
pale un asasin şi o prostituată şi totodată să arate
pe aceste personagii, nu ca pe nişte fiare sălbatice,
ci ca oameni, şi încă de o moralitate înaltă, la care
nu se pot înălţa mulţi dintre cei ce benchetuiesc la
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masa mare a vieţii”. Indirect, ne avertizează că trebuie
să separăm „mereu neghina de grâu”, tocmai pentru a
pricepe succesiunea spirituală a „bărbaţilor însemnaţi”
ai lumii.

Cam la fel procedează şi Monica Lovinescu, atunci
când ia atitudine împotriva lui George Ivaşcu, care, se
ştie, a contestat „Antologia de poezie” din 1968 a lui Ni-
colae Manolescu, din cauza prezenţei unor scriitori in-
comozi pentru regimul comunist: Nichifor Crainic, Radu
Gyr, Aron Cotruş, Ştefan Baciu, Nicolae Crevedia ş.a.
Iată argumentele cunoscutei disidente (uitată deja, mi
se pare mie?), pe care IF nu le include întâmplător
(v.  Apropierile lui Nichifor Crainic). Şi astăzi pare să
se fi uitat criteriul estetic în judecarea fenomenului lite-
rar…: „Singurul criteriu cu putinţă privind trecutul
este cel estetic. Poezia lui Crainic este inclusă în an-
tologie, iar nu articolele sale politice. Atunci? Lup-
tele trecutului şi ciocnirile ideologice aparţin
istoriei, cel mult istoriei literare. Operele, literaturii.
Totul e de a şti dacă poezia unor Crainic, Gyr sau
Crevedia înfruntă timpul ca poezie. Acesta este tă-
râmul pe care-l alesese Nicolae Manolescu şi era
singurul justificat”.

Se vede că lumea noastră intelectuală, etern com-
plexată de politic, oblomovistă, pare să se conducă
după un principiu pe care l-am citit într-un Text pentru
„lectură şi înscenări” al lui Viorel Savin, „Niciun român
nu crede că un alt român poate crea o capodoperă”,
încât nici Nechifor Crainic, căruia autorul romanului
eseistico-filosofic Prin subteranele… îi atribuie prea
multe atribute, unele nejustificate (teolog, scriitor, eseist,
ziarist, politician, editor, filosof – teoretician al gândiris-
mului – legionar, colaborator al securităţii, ideolog anti-
semit) nu a avut recunoaşterea şi destinul visat; cel de
misionar al ortodoxismului. În Dostoievski şi creştinis-
mul rus, teologul N. Crainic, ce teoretizează Teandria
= uniunea intimă între Dumnezeu şi om (v. Nostalgia
Paradisului), îl consideră pe FMD „unul dintre cele mai
mari genii literare pe care le-a dat omenirea”, situându-l
în ordine valorică „pe aceeaşi linie cu Homer, Virgilius,
Dante, Goethe…”, linie în care doar autorul capodope-
rei Faust „reprezintă un complex atât de inextricabil şi
de neepuizabil ca Dostoievski”. Pe măsură ce timpul
trece, Opera dostoievskiană devine din ce în ce mai
inextricabilă. Credem noi.

Convins că harul este necreat şi izvorăşte din fiinţa
dumnezeiască, autorul volumelor de poezii Şesuri na-
tale, 1916; Zâmbete în lacrimi, 1916; Icoanele vremii,
1919; Dorurile pământului, 1920; Cântecele patriei,
1925; Ţara de peste veac, 1931; Şoim peste prăpa-
stie, 1990 – poezii din închisoare memorate de autor
în 1963-1964 – intuieşte inextricabilul om dostoievskian,
care-i cuprinde simultan pe omul medieval al lui Dante
din „Divina comedie” şi cel de tip renascentist transfi-
gurat de Shakespeare: „E omul care poartă în el şi
raiul şi iadul totodată. Omul în care se dă această

luptă uriaşă, această încăierare între principiul rău-
lui şi principiul binelui, în care în cele din urmă în-
vinge principiul binelui, principiul creştin şi triumfă
viziunea unei societăţi creştine. De aceea, şi pe
bună dreptate, Berdiaev, dacă-l numeşte psiholog
pe Shakespeare, îl numeşte mai mult decât psiho-
log pe Dostoievski, şi anume pnevmatolog – omul
care a descoperit spiritul în compoziţia umană”. 

De fapt, spiritul omului modern plin de contradicţii,
sclav al liberului arbitru – este sclavia o fatalitate? –,
convins, în spiritul lui Nietzsche, că „esenţa cea mai in-
timă a existenţei este voinţa de putere”, îl determină pe
N. Crainic să insiste pe ivirea unor posibile confuzii,
încât IF îl apără pe FMD chiar cu vorbele autorului vo-
lumului de eseuri Puncte cardinale în haos: „Nie-
tzsche, admirator al geniului lui Dostoievski, îi este
ulterior din punct de vedere cronologic. Prin ur-
mare, această figură în care am putea spune că se
întrupează prin excelenţă doctrina lui Nietzsche
asupra omului, a individualismului acestuia care se
socoteşte superior celorlalţi oameni, este o întru-
pare anticipată a doctrinei lui Fr. N.”. Cititorul îşi amin-
teşte desigur că romanul Crimă şi pedeapsă a fost
publicat în 1866, iar Aşa grăit-a Zarathustra în 1885.

Din subcapitolul Apropierile lui Nichifor Crainic,
actuală este şi cea dintre Dostoievski şi Bergson. Apro-
pierea de filosoful francez este „absolut incidentală”, ne
demonstrează profesorul Fercu, reamintindu-ne că
Eseu asupra datelor imediate ale conştiinţei a fost
publicat la opt ani după moartea genialului scriitor rus.
Doctorul Honoris Causa al Universităţii din Viena (de-
cernat la 5.XI.1940, la Viena), N.C., susţine că pentru
Bergson „…intuiţia (…) este instinctul reflectat în
conştiinţă; e puterea aceea directă prin care, sus-
pendând raţiunea discursivă, putem lua direct con-
tact cu inima lucrurilor, chiar şi atunci când nu
putem spune ce este acest contact, îl trăim”. Ase-
mănarea cu Dosto o regăsim în cugetările stareţului Zo-
sima: „Iubiţi fiecare lucru în parte, fiindcă prin
această iubire puteţi pătrunde taina care zace în
toate lucrurile. Prin iubire, ca mijloc de cunoaştere
aplicat fiecărui lucru, putem pătrunde în inima lor,
fiind o forţă asemănătoare, dacă nu identică, cu
ceea ce înţelege Bergson”.

În esenţă, ideea dostoievskiano-bergsoniană, cu ră-
dăcini în teoria erosului platonic şi în „dezvoltările lui
Dionisie Areopagitul, este profund creştină. În acest
context, Crainic, care era convins ca şi Dosto că doar
prin iubire ne mântuim, precizează că „Ştiinţa mistică e
numită ştiinţa preafericiţilor, ştiinţa sfinţilor, fiind cunoaş-
terea lui Dumnezeu faţă către faţă, direct.” Viziunea fos-
tului ministru al Propagandei Naţionale în guvernele
Gigurtu şi Antonescu, care a fost fascinat de autorul ca-
podoperelor Crimă şi pedeapsă, Idiotul, Posedaţii şi
Fraţii Karamazov, este evident subiectiv-hiperbolică şi
are ceva din poetica fantasticului dostoievskian. Pri-
mează – cum spune IF – mai mult argumentele „sufle-
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tului, nu ale raţiunii”. Afirmaţii de tipul: „În Dostoievski e
condensat un întreg popor cu istoria spiritului complex
şi cu destinul său” rămân admirabile ficţiuni. În opinia
noastră, nici Homer nu „înseamnă Elada”, nici Dosto-
ievski nu „înseamnă Rusia” şi nici Eminescu nu în-
seamnă România! Cele trei genii sunt metafore vii,
plutitoare, ale spiritului celor trei toposuri.

Sunt exagerări „realist fantastice”, hiperbole colorate
mefistofelic, viziuni arcadiano-paradisiace ce mitizează
personalitatea genialului scriitor rus şi promovează
drept principiu al vieţii iubirea. (v. Crainic fascinat de
Dostoievski, I, II). Dar dacă are totuşi dreptate, autorul
volumului Ortodoxie şi etnocraţie, 1937, atunci când
susţine mai mult intuitiv că „Opera lui nu se poate în-
ţelege mai bine decât în această lumină: spectaco-
lul unui Paradis corupt, identificat în zbuciumul
tragic al lumii moderne şi vedenia reclădirii viitoare
a unei omeniri regenerate prin iubire creştină”? Asta
ar însemna – susţine ideea şi romanul eseistico-filosofic
„Prin subteranele…” – că FMD prefigurează ideea că
noi „decidem şi gândim sub influenţa sentimentelor”, an-
ticipându-i pe N. Crainic, Karl Popper, Daniel Goleman
ş.a. care susţin că adevărata măsură a inteligenţei nu
este IQ, ci EQ/IE.

Problema intuiţiei dostoievskiene este exprimată
tranşant încă din 1931 în revista „Gândirea” (nr. 2): In-
tuiţia (instinctul reflectat de conştiinţă) dostoievskiană
„străbate de-a dreptul la esenţial”. Dar acest „esenţial”
nu se găseşte – crede N. Crainic. – în justa măsură a
vieţii, ci în extremele ei. Viaţa mediocră, cenuşie, îl
interesează pe Cehov, viaţa de aventură epică, pe
Gogol, viaţa de senzaţii, pe Tolstoi. Dostoievski de-
păşeşte epicul exterior şi psihologicul. Fenome-
nele, fie cele exterioare, fie cele interioare, nu-l
interesează prin ele însele, fiindcă esenţa vieţii nu
stă în fenomene”. Autorul eseului „Dostoievski” nuan-
ţează corelaţia dintre răul imanent – copilul libertăţii –
şi răul personificat de diavol: „Răul e un vid, o absenţă
a binelui, iar nu principiul lumii. Răul e de natură ac-
cidentală, prin urmare de ordin secundar. În mitul
cosmic pe care l-am citat, imaginea primordială a

lumii îmbracă, la fel ca în Biblie, strălucire paradi-
siacă. Binele e Alfa, Binele va fi Omega, covârşind
triumfal, în ordinea apocaliptică a dramei pămân-
teşti, vidul haotic al răului. Dacă răul roade la rădă-
cina vieţii, el nu e această rădăcină.” Şi totuşi, răul
rămâne singurul lucru care nu e trecător!

Din punct de vedere literar, „mioritizarea discursului
lui Crainic” (IF) îl ajută pe acesta să (re)facă Opera dos-
toievskiană „împreună cu autorul” (Umberto Eco), încât
tendinţa de nichiforcrainicizare are farmec, intuiţie şi
convergenţă cu ortodoxismul românesc. Nu întâmplă-
tor, în Gândirea, revistă literară-artistică-socială, 15 oc-
tombrie 1921, Ion Darie, pseudonimul romancierului
Cezar Petrescu, publică o biografie comentată a lui
FMD, în care rusul şi-a păstrat permanent acea „vivaci-
tate de pisică” ce-l caracteriza.

Marin Preda continuă eficient „coridorul” dostoiev-
skian. Atât în Cel mai iubit dintre pământeni, cât şi în
Moromeţii, Viaţa ca o pradă unde pot fi găsite evi-
dente contaminări dostoievskiene, fie din Idiotul, Crimă
şi pedeapsă sau Demonii etc., pe care scriitorul-filosof
Ion Fercu le evidenţiază cu acribie şi obiectivitate, fără
să neglijeze corelaţia cu celelalte modele ale scriitorului
român: Tolstoi, Flaubert, Stendhal, Balzac, Victor Hugo,
Kafka ş.a.

În Partea a VI-a. Agora: coridă, angoasă şi fur-
tuni, autorul „subteranelor” ne oferă probleme contro-
versate/„aiureli” legate de genialul scriitor rus:
Dostoievski şi „problema evreiască”; Anticatolicismul
dostoievskian; Războiul o surprinzătoare soluţie dosto-
ievskiană; O polemică (relativ) cordială; Polemistul Dos-
toievski; Dostoievski şi criticii săi; O aiureală:
Dostoievski comparat cu Hitler, încât îţi vine să crezi că
Ion Fercu, un posibil bibliocrat din Numele Trandafiru-
lui, nu scrie ficţiune, ci inventează când labirintul, când
realitatea, când autoritatea auctorială… Cum să nu-ţi
imaginezi borgesian Paradisul ca pe o Bibliotecă nes-
fârşită? Doar bibliocraţia mai poate schimba ceva în noi
şi în Lume!

12 septembrie 2019, Bacău

Dostoievski
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Demiourgós înseamnă, în limba greacă veche, 
„cel ce munceşte pentru popor”, „meşter”, „autor” şi

prin extindere de sens, „Făuritorul lumii”

Prietenul meu cărturar, poet, universitar, mare gaze-
tar de radio, Titus Vîjeu, mi-a mai dăruit o carte. Cu bo-
ieria lui muntenească, de parcă mi-ar fi dăruit un buchet
de flori de pe câmpul cu aer de leac de la Breaza. Ea
se numeşte F de la Film – Dumitru Radu Popescu, sce-
naristul unor îngeri veseli, scenaristul unor îngeri trişti.
Apărută la Editura NOI
MEDIA, în anul de graţie
2019, într-o haină grafică
de o eleganţă fără egal
(fiind redactor de carte co-
legul şi prietenul meu Emil
Stanciu), această carte
este, prin subiectul ei şi prin
modul în care a fost desă-
vârşită, o capodoperă. 

Nu fac nişte compli-
mente de circumstanţă,
doar v-am mai spus că sunt
prea bătrân şi prea teşit de
viaţă, dar cartea aceasta
este despre un demiurg
contemporan, un scriitor care trăieşte printre noi şi,
Doamne, câte şanse de acest fel mai avem? – despre
D.R. Popescu, prozatorul, dramaturgul shakespearian,
aşezat lângă celălalt vârf oltenesc, Marin Sorescu, sce-
naristul de film în cazul de faţă, omul care a povestit şai-
sprezece mari filme (poate n-am socotit bine, să mă
iertaţi) definitorii şi definitive pentru viaţa noastră aici, în
spaţiul danubiano-pontic, aşa cum ironizează D.R.P.

Am citit cartea lui Titus Vîjeu şi m-am energizat întru
frumuseţe. Pentru că e scrisă cu dragoste, cu înţelegere
adâncă şi, mai ales, cu o erudiţie fabuloasă. Titus Vîjeu

nu este un critic de film. El e, fără dubiu, un filosof cul-
tural al celei de-a şaptea arte. Să demonstrezi că mito-
logia mondială s-a îmbogăţit cu o nouă formă de a
povesti – cinematografia e un lucru doar la îndemâna
unui intelectual de elită.

Orice carte bună, orice carte adevărată este ca un
motor ce are o cheie care îl declanşează. Am găsit cu
o satisfacţie nebănuită această cheie a cărţii lui Vîjeu.

Ea este o carte de eseuri semnată de D.R. Popescu,
purtând titlul Corul morilor de vânt. Am citit-o acum câţi-

va ani, am scris despre ea: de
acolo vin, înapoi şi înainte, fasci-
nantele viziuni ale unui demiurg pe
nume D.R. Popescu. Scriam
atunci (iertare că mă autocitez):
„Jurnalul unui Don Quijote, cavaler
al mioriticelor figuri, plecat în
lumea literaturii să-i recitească mi-
turile şi istoriile vechi ori recente,
să stea de vorbă, aşa ca-n Oltenia,
cu toţi prietenii lui, pe marginea
şanţului de pe uliţa mare, pe mar-
ginea lumii văzute şi necercetate
decât de gândul lui iscoditor, ironic
deseori, trist la fel de deseori”.

Şi redescopăr, în cartea lui
Titus Vîjeu, această fascinaţie pe care opera unui uriaş
scriitor român a transmis-o lumii cinematografiei, marea
iluzie, frumoasa şi amara iluzie a lumii în care trăim.

Intru în cartea despre care vă spun ca şi cum aş
intra în lumea artei filmului, pentru că am o călăuză si-
gură, un om care a citit, a văzut, a înţeles întregul mira-
col al cinematografiei ca poartă a mitului universal.
„Transformarea unui fapt în eveniment îi dă o intensitate
comparabilă cu a teatrului, mai aproape de fictiv decât
de real.”

Invocându-l pe Malraux, autorul acestei monografii

Nicolae Dan Fruntelată

FASCINAȚIA DEMIURGULUI
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ne duce spre esenţa operei lui D.R. Popescu, „cel mai
artist dintre scriitorii tineri”, cum îl considera un critic şai-
zecist, Sami Damian.

D.R. Popescu este un povestitor al lumii şi al istoriei.
Un fel de Homer de aici, de la gurile Dunării, din, repet
spusa lui, spaţiul danubiano-pontic. Dar haina prozei îl
strânge uneori pe olteanul mehedinţean ca structură
psihică, dar născut la Păuşa-Nojorid în Bihor şi venit
apoi pe domeniul tatălui său, învăţătorul Traian Po-
pescu de lângă Vânju Mare.

Şi atunci se mută în dramaturgie. Nu îi e destul nici
ea, vine spre film, atras de un conjudeţean de la Prisă-
ceaua, Geo Saizescu. Intră în mitologia oltenească prin
Un surâs în plină vară, comedie de impact naţional, în
care construieşte un tip, de fapt un arhetip, jucat în film
de Sebastian Papaiani.

Titus Vîjeu îşi pigmen-
tează cartea cu scene din
film, cu imagini pe care
generaţiile mai vechi le au
pe retină. Făniţă şi drăguţa
lui vorbind la telefonul iubi-
rii, năzdrăvanul Orientului
vânzând iluzii într-un sat al
Sudului etc.

Pentru a trece apoi la
„nivelul următor”, la istoria
din La porţile pământului,
la Balul de sâmbătă seara
şi, mai ales, la una dintre
obsesiile cele mai fertile
ale marelui prozator: Prea
mic pentru un război atât
de mare. Oare ce fac
într-un război nimicitor,
total, mondial, copiii prinşi
de acest uragan? Oare ce
fac femeile gingaşe, ne-
apărate, dar puternice prin
credinţa lor? D.R. Po-
pescu plonjează prin ase-
menea filme în mitologia
războiului, a sfârşitului
lumii, a nevoii de recuperare a umanităţii rănite, lovite,
aproape distruse.

Se întoarce la Păcală, sudistul raisonneur al lumii
balcanice, dar visul lui, împlinirea cea mare a scenaris-
tului, a scriitorului, este transcrierea în registrul artei
pure a unei poveşti pe care a auzit-o pe străzile Clujului.
Compozitorul şi profesorul Tudor Jarda i-a relatat întâm-
plarea din al Doilea Război Mondial cu partizanul sârb
care a trecut Dunărea, a fost executat de nemţi şi s-a
interzis înmormântarea lui pentru a li se da o lecţie celor
care-l ajutaseră.

Din această istorie, D.R. Popescu a construit o ca-
podoperă a prozei sale şi a cinematografiei româneşti:

Duios Anastasia trecea. Anastasia, învăţătoarea
dintr-un sat din Clisura Dunării (atenţie, D.R.P., copil de
învăţători, are multe personaje luminoase din această
categorie), interpretată în filmul lui Alexandru Tatos de
Anda Onesa, se pune împotriva satului întreg, a lumii
întregi şi-l îngroapă creştineşte pe sârbul ucis. Filmul
rescrie în registru balcanic mitul Antigonei, eroina tra-
gică din lumea elenă (să fie o întâmplare că prozatorul
sudist, balcanic adică, D.R.P., s-a întâlnit cu regizorul
de origine greacă Alexandru Tatos?). În poemul cine-
matografic, unic în cinematografia românească, Anas-
tasia este lapidată de comunitatea laşă, îngrozită de
curajul ei. Anastasia în groapa de var alb, ca o icoană
dispărând în neant, este o imagine emblematică din fil-
mul-capodoperă care îl are ca scenarist pe D.R. Po-
pescu.

Toate aceste secvenţe,
toate aceste imagini minunate
mi-au fost revelate de cartea lui
Titus Vîjeu.

Vin alte filme, filmele despre
mirese, despre nunţi iluzorii,
mitul Ofeliei, toate poveştile
care circulă prin opera lui
D.R.  Popescu.

Mireasa din tren şi Rochia
albă de dantelă sunt filme ce
au la bază aceste poveşti, ju-
cate de mari actori ai acelui
timp.

După Marea Revoluţie Ca-
pitalistă din Decembrie (oare
cum aş putea să-i zic altfel?),
un scenariu regizat de Sergiu
Nicolaescu, pe nume 15,
aduce în prim-plan povestea
morţilor de la Timişoara. Ade-
vărată, falsă, cine Dumnezeu
mai ştie?!? Un scriitor rus, fos-
tul general Cinghiz Abdulaev,
ne povesteşte în cartea lui de
memorii şi ficţiuni, Beznă sub
soare, nişte poveşti cu totul alt-

fel decât le-am trăit.
Dar nu despre asta e vorba acum, ci despre filmo-

grafia unui scriitor român din prima linie, a unui de-
miurg (revin la acest concept fundamental) care a
imaginat, a gândit, a rescris în registru propriu lumea
noastră de azi.

Cartea lui Titus Vîjeu face o demonstraţie totală, cu
argumente pe care nimeni nu le va putea nega.

Scriitorul care a văzut zborul păsării Shakespeare,
care a văzut mituri trecând prin curtea casei sale din de-
cindea Dunării, D.R. Popescu, s-a întâlnit cu un spirit
geamăn. Cu Titus Vîjeu, autorul cărţii despre care
depun mărturie.
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Spirit prin excelență laborios, după cum o dovedesc
nu puține dintre impresionantele sale volume, Stan
V.  Cristea s-a impus în spațiul criticii și istoriei noastre
literare actuale prin interesul special pentru temele și
subiectele de maximă importanță, unde cultura și
informația bogată, adesea
inedită sau mai puțin cunos-
cută, se îmbină cu spiritul
echilibrat al comentariului de
o remarcabilă deschidere
spre marile mistere ale
existenței unor creatori de
geniu. Din acest punct de ve-
dere, tot mai împlinite în an-
samblul desfășurării lor,
cărțile despre Eminescu,
Constantin Noica și Marin
Preda oferă un spectacol ui-
mitor prin mobilitatea per-
spectivelor de investigație și
elaborare științifică. De la fe-
bricitatea dusă la limită, Stan
V. Cristea devine stăpânit de
optimismul și liniștea atât de
necesare unui asemenea
complex proces de abor-
dare. O libertate lăuntrică îl
însoțește mereu, de unde și
voluptatea rătăcirii printre
rafturile bibliotecilor și ale
celor mai inaccesibile fonduri
de documente și arhive de stat sau particulare din țară.
Mai mult decât atât, practica epuizării cvasicomplete a
materiei documentare pare să fie suverană și de
această dată. Dincolo de pasiunea și reala vocație față
de temele și subiectele de maximă importanță, ceea ce
conferă demersurilor lui Stan V. Cristea inconfundabila

lor notă vine dinspre efortul de implicare în materia
investigațiilor de anvergură exhaustivă. Să mai adău-
găm la originea acestui mod de a aborda lucrurile și
nedezmințita sa tenacitate. Cuprins de obsesia reeva-
luărilor și stăruitoarelor reveniri din mereu alte perspec-

tive asupra obiectului de studiu, Stan
V. Cristea simte nevoia de a adăuga
mereu câte puțin la cele scrise ante-
rior. Stan V. Cristea își poartă multă
vreme opera în minte, meditând insis-
tent asupra fiecărui subiect, cu gân-
dul obsesiv al transcrierii și
desăvârșirii abordării acestuia, pagi-
nile consacrate până în prezent lui
Marin Preda și altor scriitori a căror
activitate literară au cunoscut
tangențe de esență cu zona culturală
teleormăneană (Eminescu și Teleor-
manul, 2000, ediția a doua, 2004,
ediția a treia, 2014; Constantin Noica.
Repere biobibliografice, 2009, ediția
a doua, 2011) surprinzând tocmai
prin același procedeu de cuprindere
insistentă și unitară a fenomenului li-
terar care îi reprezintă.

Stăpânit de optimismul și fervoa-
rea atât de necesare unui asemenea
complex proces de abordare, Stan
V.  Cristea publică recent Marin
Preda. Anii formării intelectuale
(1928-1948). Ediția a doua, revăzută

și adăugită, Craiova, Editura Aius, 2019. Consecință fi-
rească a extremei venerații pe care i-o poartă „scriito-
rului” Marin Preda, după cum, în sens modern, Thomas
Mann l-a numit pe Goethe, acest volum trebuie perce-
put, în integralitatea sa, ca unul dintre efectele indiscu-
tabile ale unei forme supreme de implicare în procesul

Marin Iancu

STAN V. CRISTEA. 
BIOGRAFUL LUI MARIN PREDA
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descifrării și valorificării unui uriaș fond documentar des-
tinat să lumineze fiecare moment din „anii formării inte-
lectuale” a lui Marin Preda, „ca om și scriitor, respectiv
perioada care începe cu anul 1929, când este înscris
pentru prima dată la școală, și se încheie cu anul 1948,
când publică primul său volum”. Pândită la fiece pas de
posibile eșuări arhitectotnice, date fiind complexitatea
materialului de lucru și deschiderile de anvergură pro-
puse în abordarea subiectului, lucrarea de față își păs-
trează aspectul global de construcție bine articulată și
supusă magistral unui îndelung proces de disciplinare.
Esențiale în sine, curiozitatea și efortul de implicare, ta-
lentul evocator constant de la prima la ultima pagină și,
nu în ultimul rând, tenacitatea ieșită din comun sunt în
măsură să imprime echilibru acestei masive exegeze.
Fără să pierdem din vedere  disciplina și rigoarea, poate
cele mai de seamă caracteristici ale temperamentul său
critic, crezul profesional și neobosita voință de a se su-
pune unui îndelung travaliu de bibliotecă, Stan V. Cris-
tea se arată un împătimit al cercetărilor deschise, al
unei munci de salahor. Deslușim în acest dinamic con-
tact cu domeniul supus studiului imaginea ideală a is-
toricului literar care, după ani mulți de cercetare prin
arhive, de sistematizare și reflecție asupra materialului
investigat, înțelege să-și ducă proiectele la ultimele
consecințe posibile. Ne-o spune, cu siguranța de sine
pe care i-o dă sentimentul datoriei împlinite, criticul
însuși într-un succint Argument la această nouă carte
despre autorul romanului Moromeții. „Evident, se ex-
plică Stan V. Cristea, reiterând ceea ce am precizat și
în argumentele la volumele anterioare despre Marin
Preda (Marin Preda. Repere biobibliografice, 2012;
Marin Preda. Portret între oglinzi, 2015; Marin Preda.
Anii formarii intelectuale, 2016; Marin Preda. Repere
biobibliografice, 2017), nu putem pretinde nici de
această dată că am lămurit în totul și definitiv chestiunile
asupra cărora ne-am oprit. Și asta din simplul motiv că
mereu se va găsi câte ceva de adăugat, câte ceva de
clarificat. De aceea și lăsăm această carte deschisă,
fără alte concluzii în afara celor de mai înainte și a celor
pe care le-am consemnat la finele fiecărui capitol. De
altfel, și Marin Preda considera că Viața ca o pradă
«poate avea o continuare, cartea e deschisă», și spera
că «va fi continuată, pentru că, așa cum a început, lasă
deschisă [...]continuarea aventurii conștiinței unui scrii-
tor...»”. Dăm aici peste nuanțe ce dovedesc un simț sco-
tocitor și critic de o acuitate neobișnuită. Stan V. Cristea
caută și selectează de prin locuri la care puțini dintre
noi ar fi sperat să aibă acces elementele și informațiile
potrivite de a pune în lumină detalii proprii evoluției ma-
relui scriitor. Ca virtuozitate a construcției, acest amplu
studiu înseamnă, în peisajul critic de azi, un eveniment. 

Însoțit de sentimentul aspirației spre echilibru, Stan
V. Cristea proiectează din perspectiva viziunii legăturilor
interne ale celor șapte etape stabilite ca momente sem-
nificative în procesul de formare intelectuală a scriito-
rului Marin Preda. Metoda de lucru pe care am putea-o
intui în volumul Marin Preda. Anii formarii intelectuale
(1929-1948) ar fi, după toate aceste indicii, cea impusă
de studierea succesivă a vieții și a operei, armonizate

într-o unitate subteran dialectică, cu menținerea unor
interferențe susținute a datelor și a circulației  elemen-
telor biografice dintr-o sferă în cealaltă. Pe de altă parte,
autorul repune în discuție conceptul de biografie a crea-
torilor, acreditând ideea existenței unor reminiscențe au-
tobiografice în operă, a unui proces de trecere de la
biografia exterioară spre cea interioară. „Astfel, se des-
tăinuie în acest sens, Stan V. Cristea, am putut să dăm
la iveală câteva studii esențiale pentru mai buna
înțelegere a personalității scriitorului Marin Preda, care
privesc anii școlarității sale – la Siliștea-Gumești, ca
elev de școală primară (1929-1937), la Abrud, în primul
său an ca elev normalist (1937-1938), la Cristur, în anii
săi cei mai importanți ca elev normalist (1938-1940), și
la București, în ultimul său an ca elev în ciclul inferior
de școală normală (1940-1941), cu adevăratul său
debut literar ca prozator, în paginile ziarului «Timpul»,
anii serviciului militar (1943-1945) și ai afirmării literare
(1945-1948, cu avatarurile prin care a trecut până să-și
publice primul volum, Întâlnirea din Pământuri, cuprin-
zând schițe și nuvele, care se constituie – vorba lui Con-
stantin Noica – într-o «închidere care se deschide»)”.
Puternic ancorat în viață și social, Marin Preda n-a con-
siderat niciodată ocupațiunea sa literară ca activitate
ezoterică a unei ființe damnate la recluziune. Curiozita-
tea lui pururi trează la fenomenele vieții și ale spiritului,
pentru el îngemănate, l-a îndemnat să se lase purtat de
fluxul schimbător al vieții și relațiilor sociale. Lumea în-
treagă, cu toate manifestările sale, i-a fost leagănul,
sensul existenței sale, iar societatea locul meandric,
aria de activitate a acestei existențe. Pentru a acoperi
apetența reconstitutivă a criticului, tot ce se ascunde în
această carte debordează de o concretețe menită să
absoarbă cititorul într-o lume concretă, învolburată,  re-
latarea evenimentelor cu puțin înaintea și imediat de
după război având savoarea unui veritabil documentar
cinematografic. 

În plus, în prelucrarea informațiilor ce țin de aseme-
nea împrejurări, Stan V. Cristea trădează  o anume ex-
presivitate critică, o propensiune narativă a actului critic
menite să dea evocărilor substanță și strălucire portre-
tistică. În acest amplu demers reconstitutiv, Stan V. Cris-
tea se raportează permanent la ceea ce îi oferă
investigațiile de arhivă și confesiunile scriitorului însuși
în eseurile Bătrânul învățător, Un învățător ciudat și
Stâlpul de foc imaginar, publicate în „Luceafărul (1971)
și, mai apoi, incluse în volumul Imposibila întoarcere
(ed. I, 1971; ed. a II-a, revăzută și adăugită, 1972), și
de aici în romanul autobiografic Viața ca o pradă (ed. I,
1977; ed. a II-a, 1979). Dacă la toate acestea adăugăm
și abundența celorlalte surse documentare și mărturisiri
aparținând unor diverse persoane din preajma tânărului
Preda și, după cum ne-o spune tot Stan V. Cristea,
„informațiile acumulate prin [...] alte elemente desprinse
din opera predistă sau din bibliografia de referință”, este
limpede că cititorul are avantajul de a se afla în fața unui
șir de manifestări derulate în forme care ar putea su-
gera caracterul ciclic al vieții, cu nașterea și moartea ca
părți din aceste mari ritmuri existențiale. Povestea celei
mai mari dintre surori despre nașterea lui Marin Preda
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se înfățișează plină de adânci semnificații. „Pe Marin al
nostru, spune Ilinca, mama l-a făcut în ziua de Sfântul
Ilie, în plină seceră. Tata n-a avut timp să treacă pe la
Primărie să-l declare. În ajun de «dezlegarea la pește»,
pe 5 august, când se făcea târg în Deal la noi, atunci
s-a dus tata și l-a declarat... Moașa lui Marin a fost Moi-
soaica, soția lui Ilie Cojocaru... acela de-i mai zice Ter-
menez.” Plasate sub pendula balanței destinului,
evocările momentelor unei existențe dominate de amin-
tirea satului, a familiei și a primilor săi învățători, cu pri-
mele atracții față de frumusețea cărții, în episoade ce
ne situează într-un univers dominat de evenimente și
numeroase implicații în istoria reală, se intersectează
cu meditațiile de o surprinzătoare originalitate și actua-
litate de mai târziu ale scriitorului asupra destinului omu-
lui în contemporaneitate. Concretul lumii ni se comunică
aici cu o tot mai puternică intensitate, astfel încât aceste
fapte, uluitoare prin aria lor de cuprindere, se dovedesc
întru totul revelatoare pentru ambianța în care scriitorul
și-a dus existența. Primii ani de școală, cu toate mo-
mentele de cumpănă ale elevului Călărașu T. Marin, pa-
ginile despre părinți și casa familiei, despre surorile și
frații din cele două căsătorii ale părinților săi se citesc
cu încântătoare vioiciune spirituală prin limpezimea și
claritatea expunerii. Dintre unghiurile de vedere din a
căror perspectivă Stan V. Cristea își propune să exploa-
teze o asemenea problematică socio-existențială, se
simte tentația de a insista asupra împrejurărilor în mă-
sură să contureze, în ansamblu, atmosfera biografică.
Favorizând o astfel de perspectivă disociativ-analitică,
Stan V. Cristea pune un accent deosebit pe elementele
care, prin greutatea lor faptică, își iau libertatea de a se
smulge din locurile lor subterane, se repliază,
acționându-și toate atributele unor germeni de natură
epică. Generatoare de reverii melancolice, efectele
cărților scrise de-a lungul vieții de Marin Preda au ajuns
mai târziu să fie receptate în mod inevitabil prin toate
aceste stări sufletești diferite venite tocmai dinspre anii
primelor lecturi.

Grefat pe o experiență întinsă pe „o etapă de
aproape 20 de ani din viața sa, poate cea mai intensă
și tulburătoare”, din perioada școlarizării la Siliștea-
Gumești până în anii afirmării literare a lui Marin Preda,
cu mult mai revelatoare chiar decât am putea crede la
o primă vedere în privința descifrării devenirii și formării
sale spirituale și a drumului spre marile sale împliniri
scriitoricești, volumul Marin Preda. Anii formarii intelec-
tuale (1929-1948) vizează în acest fel misterele cele
mai adânci ale unor pulsiuni intelectuale, unde se con-
figurează cu adevărat drumul spre vârstele creatoare. 

În descrierea perioadei în care Marin Preda a urmat
cursurile școlilor normale din Abrud (1937-1038) și Cris-
tur (1938-1940), Stan V. Cristea se folosește cu
insistență de informațiile  concrete pe care i le oferă do-
cumentele descoperite în arhiva școlii din Abrud, de un
real folos dovedindu-se și cele câteva studii aparținând
cercetătorilor Ion Buzași și Ioan Mariș, cât și cele câteva
articole semnate în publicațiile locale din județul Alba
de Voicu Ioan Macaveiu, Nicolae Medruț și Mariana
Bendea. Întru totul revelatoare pentru ambianța în care

scriitorul în devenire și-a început aventura de descope-
rire a lumii, nu neapărat pentru a se instrui, cât pentru
a-și limpezi propriile gânduri și căutări, studiul de față
se sprijină în aceeași măsură și pe confesiunile scriito-
rului însuși din volumul de eseuri Imposibila întoarcere
și, cu deosebire, din romanul autobiografic Viața ca o
pradă, unde, la un prim nivel al lecturii, dăm peste o
multitudine de aspecte privind împrejurările în care,
convins de plânsetele fiului său mai mic și de
insistențele nevestei sale, Joița, dar, în aceeași măsură,
și de diligențele învățătorului și ale preotului care îl vizi-
tează acasă, Tudor Călărașu „alege să-l ducă pe fiul
său, Călărașu T. Marin, cum figurase în scriptele școlare
la Siliștea-Gumești, să dea examen de admitere la
Școala Normală de Băieți din Alexandria...”, etapă care,
după o întâlnire cu „falsul librar”, a premers decizia de
pleca spre Școala Normală de Băieți „Andrei Șaguna”
din Abrud, în Ardeal, unde, după un intermezzo eșuat
de „a intra la școala normală din Câmpulung”, aflaseră
că „se mai aflau locuri libere”. În descrierea atmosferei
de la școala din Abrud, Stan V. Cristea se supune cu
aceeași rigoare de până acum exercițiului de obținere
a unui complex material documentar privind atmosfera
de aici, privind „parada dascălilor”, manifestările cultu-
rale organizate la Liceul „Horia, Cloșca și Crișan” din
Abrud, lecturile semnificative din Mihail Sadoveanu și
William Shakespeare, de exemplu, primele încercări în
ale scrisului, contactele cu profesorii care se arătau
„mulțumiți de el”, după cum își amintea și sora sa, Ilinca,
tot mai nerăbdătoare să-l vadă învățător „aici, la noi în
sat”. Fără să se risipească în căutări sterile, Stan
V.  Cristea se dovedește de-a dreptul imprevizibil în sen-
sul spectaculozității implicării în construirea cadrului în
care evoluează acum elevul Marin Preda, până la trans-
ferul la Școala Normală de Băieți din Cristur (județul
Odorhei), astăzi, Cristuru Secuiesc (județul Harghita),
de unde evocările sale de mai târziu sunt dominate cu
deosebire de amintirea lui Iustin Salanțiu, profesorul de
Limba română și director al școlii, „acela care îi prezi-
sese că va ajunge un mare scriitor”. „Așadar, conchide
Stan V, Cristea, cei doi ani din viața de elev normalist,
pe care Marin Preda i-a petrecut la Cristur trebuie văzuți
ca o perioadă extrem de benefică pentru devenirea sa
intelectuală și scriitoricească [...]. Pe de altă parte, i-au
îngăduit să-și consolideze lecturile fundamentale, dar
mai ales i-au favorizat premisele pentru pregătirea in-
trării în literatură, prin intermediul întâielor sale scrieri
în proză, a căror formă a fost așternută pe hârtie aici,
în clipele de răgaz și de liniște, de care a profitat din
plin, scrieri care, reluate apoi, la București, vor ajunge
în paginile ziarului «Timpul» (schița Pârlitu’, dar și cele-
lalte care i-au urmat) ori ale altor reviste...”

Cum, cu excepția unor evocări aparținând lui Clau-
diu Moldovan, Dumitru Epângeac și Nae Antonescu,
perioada cât Marin Preda a urmat clasa a patra la
București s-a dovedit destul de puțin cercetată, Stan
V.  Cristea se supune și aici unui mare efort investigativ,
reușind să contureze cele mai fertile și spectaculoase
itinerarii ale devenirii spirituale a a scriitorului. Aflăm că
Marin Preda ajunge elev la București în condițiile apli-
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cării Diktatului de la Viena, când Școala Normală de
Băieți din Cristur își încetează activitatea și, conform
unui ordin al Ministerului Educației Naționale, 19 elevi
au fost repartizați la Școala Normală de Băieți a
„Societății pentru Învățătura Poporului Român” din
București. „Primisem o hârtie în care eram anunțat că
sunt înscris în București”, va consemna mai târziu scrii-
torul în Viața ca o pradă. Demersurile și procesele inte-
lectuale, revelațiile în conștiință declanșate acum oferă
dimensiunile unei adevărate aventuri spirituale, „aven-
tura conștiinței” autorului. „Aruncat în viață”, „normalistul
îmbrăcat cum nu se poate mai modest”, lipsit de absolut
orice sprijin financiar din partea familiei („...tatăl meu se
despărțise de mine în acea zi de septembrie ’40 când
mă condusese la gară și îmi spusese că nu mai are bani
să mă țină mai departe la Școala normală, despărțirea
era neștiută de mine”), tânărul Marin Preda se înscrie,
„pentru mai multă siguranță”, la Școala Normală „Spiru
Haret” din Buzău, unde taxele erau mai mici decât cele
de la școala din București. Fără să fie primit însă aici,
în cele 5-6 zile petrecute pe la începutul lui octombrie
în Buzău, tânărul Marin Preda îl cunoaște pe Ion Cara-
ion, cu care se va reîntâlni la București, în cercurile de
la „Tiparul Universitar”, „Albatros” și de la „Timpul”, în
ambianța cărora, puțin mai târziu, ca „scriitor în deve-
nire”, îi va cunoaște pe Geo Dumitrescu, pe atunci stu-
dent la Litere și redactor-șef la „Albatros”, Virgil Untaru,
Marin Sârbulescu („un uriaș”), Tiberiu Tretinescu („un
băiat cu gâtul strâmb”), Dumitru Bărbulescu, Sergiu Fi-
lerot, Al. Cerna-Rădulescu, Ștefan Popescu („poetul de
la Statistică”), Miron Radu Paraschivescu și pe tânărul
poet Dimitrie Stelaru, alături de sculptorul Ion Vlad,
amândoi teleormăneni, ale căror elemente de biografie,
dimpreună cu ale multora dintre colegii de școală vor
trece în biografia unor personaje din scrierile sale de
mai târziu.

La deschiderea cursurilor în ziua de 21 octombrie
1940, Marin Preda figura ca bursier printre cei 58 de
elevi înscriși în clasa a IV-a, alături de ceilalți patru co-
legi veniți de la Cristur. Director al Școlii Normale din
București era Ion Ionașcu, licențiat în Istorie și Limba
latină (1927), „un bărbat încă tânăr, plăcut la înfățișare,
elegant îmbrăcat, dur, ca un bărbat adevărat pe care
nu-l puteai înșela”, după cum însuși fostul său elev ni-l
înfățișează în Viața ca o pradă (1977, p. 76). Dintre pro-
fesorii pe care i-a avut în clasa a IV-a la Școala Normală
de Băieți din București, Marin Preda îi evocă în Viața
ca o pradă și în Cel mai iubit dintre pământeni pe Ion
Petricu, Constantin Palade, poreclit Bârzoi, Ernest Las-
căr, Nicolae Stoicescu și, cu mai multă insistență, pe Ni-
colae Iordache, care „se mai numea și Vladimir Streinu.
Publicase poezii și făcea critică literară prin reviste”.
Luate la un loc, cele trei secvențe ale perioadei
bucureștene a scriitorului, Marin Preda, normalist la
București (1940-1941),  Marin Preda, în anii debutului
literar (1941-1943) și Marin Preda, în anii afirmării lite-
rare (1945-1948), întinse cu mult peste jumătate din în-
tregul volum  al cărții, sunt elaborate de Stan V. Cristea
din perspectiva susținerii rolului cu totul remarcabil pe
care aceste fertile momente bucureștene le-au avut, ne

spune Stan V. Cristea, în „deschiderea porților de in-
trare în literatură, care se va produce în anii imediat ur-
mători, prin debutul său publicistic ca prozator și prin
apariția primului său volum.” Stan V. Cristea are meritul
de a reface drumul experiențelor primordiale trăite în
acești primi  șase ani petrecuți în București, plasând în
prim-plan calendarul lecturilor și al primelor încercări li-
terare ale scriitorului, reveriile sale din adolescență, im-
pactul marilor cărți gravate definitiv în conștiință,
capabile, în ansamblu, să se structureze ferm în ceea
ce a însemnat caracterul și personalitatea unui mare
creator. Cuprins de o demonie acaparatoare a creației
și fără erori de datare a unor evenimente sau de diag-
nostic literar, Stan V. Cristea este convins că depășirea
dificultăților legate de documentare și relaționare
printr-un efort eliberator duce la siguranța și rigoarea
demersului critic demonstrativ. Interesante din perspec-
tiva detaliilor privind imaginea culturală a Bucureștiului,
despre care însuși Marin Preda va lăsa mărturisiri im-
portante în Viața ca o pradă, aceste capitole ale cărții
lui Stan V. Cristea își dovedesc valoarea prin nuanțarea
unui anumit mod de formare intelectuală a unei mari
individualități literare. „Nu i-am studiat nici mobilele stil,
nici palatele vechi – în treacăt fie spus, ele sunt foarte
puține –, nu i-am trăit luxul. Mi-a plăcut ceea ce cre-
deam că voi găsi și anume o viață culturală intensă, în
care doream să intru și, bineînțeles, să mă afirm”), se
confesa scriitorul  într-un interviu apărut în „Amfiteatru”
(nr. 9, sept. 1977, p. 12) cu titlul Cum am scris „Delirul”.

Asemenea marilor creatori, și viața lui Marin Preda
este marcată de urcușuri și căderi. Creator al lui însuși,
încărcat de forțe și resurse virtuale diferite, Marin Preda
a decis imperturbabil un anume mod de a fi, flacăra sa
arzând, nemistuită, în direcția literaturii. Adoptând o
concepție istoristă riguroasă de pură tradiție călines-
ciană, Stan V. Cristea demonstrează impecabil deter-
minarea pe care o exercită asupra scriitorului o anumită
ambianță socială și literară. A fost nevoie de o intensă
terapie ca să se smulgă din suspiciunea devenită
aproape contagioasă în fața timpului. Dorința de a fi la
curent cu tot ce se petrece, de a ieși din imobilism și
contemplare, de a lua parte la modificarea peisajului li-
terar prezent și de a se integra scriitorului în angrenajul
circumstanțelor unor ani, de a crea, așadar, istoria, i-a
oferit „marelui singuratic” posibilități depline de
desfășurare. Practica epuizării complete a materiei do-
cumentare este suverană și în capitolul Marin Preda, în
anii serviciului militar (1943-1945), revelator în sine prin
descrierea anilor în care Marin Preda și-a îndeplinit
obligațiile militare, cu atât mai mult cu cât, în legătură
cu acest moment, nu există până în prezent niciun arti-
col, cu excepția unor evocări, datorate lui Nistor Teodo-
rescu prin articolele publicate în revistele teleormănene
„Drum”, „Caligraf” și „Meandre”, și acestea înscrise oa-
recum în linia informațiilor oferite de regretata Rodica
Potoceanu Matiș, în volumul Viața lui Marin Preda
(2014). Supunând unei foarte severe expertize „dosarul
biografic” al scriitorului Marin Preda, Stan V. Cristea se
lasă, pur și simplu, prins în același „joc” detectivist cir-
cumscris istoriei literare. Totul se recomandă atenției
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sub înfățișarea unui nesfârșit lanț de surprize revela-
toare. Confesiunile scriitorului însuși, posibil de identifi-
cat în romanul autobiografic Viața ca o pradă și în unele
articole, interviuri și informații din documentele militare,
unele datând chiar din perioada experienței de premili-
tărie de la Școala Normală de Băieți din Cristur, alcătu-
iesc coordonate mai puțin cunoscute ale evoluției în
timp a scriitorului, integrând în ecuația hotărâtoare a
personalității acestuia alte experiențe cu totul memora-
bile din vâltoarea istoriei acestor primi de existență și
creație. Ni se pare cu totul neobișnuit să aflăm că „în
toamna anului 1942, Marin Preda părăsește Bucureștiul
(locuia pe strada Clucerului, nr. 44)” și, în ziua de
3.XI.1942, se prezintă în fața comisiei de recrutare de
la Cercul de Recrutare Teleorman, din Turnu Măgurele”,
la Regimentul 3 Grăniceri, unde, după un scurt stadiu
bucureștean, recrutul Preda J. Marin, „având: originea
etnică: română, religia: ortodoxă, profesiunea: elev
școală normală/ziarist, domiciliat la recrutare:
Buc[urești], str. Clucerului nr. 44, talia: 167/80, părul:
castaniu, ochii: căprui, nasul: potrivit, bărbia: potrivită,
fața: smeadă, sprâncenele: castanii, fruntea: potrivită,
gura: potrivită, semne particulare: n-are; născut în: anul
1922, luna august, ziua 5, com[una] S[liliștea] Gumești,
plasa Slăvești, jud[ețul] Teleorman/Actul nr. 86/1922,
domiciliat la recensământ: com[una] S[liliștea] Gumești,
plasa Slăvești, jud[ețul] Teleorman, fiul lui: nu, și al:
Joița, domiciliată în com[una] S[liliștea] Gumești,
jud[ețul] Teleorman, Are 4 ha pământ, Nu a fost con-
damnată; având 4 cl[ase] normale, cu mențiunile: Are
numai mamă 56 ani, frați: Alex[andru] 14 ani, surori:
Ioana 25 ani, Ilinca 20 ani, s-a prezentat în ziua de
3.XI.  [1]942 în fața comisiei de recrutare, fiind repartizat
la Reg[imentul] 3 Grăniceri.” Venind în completarea
informațiilor din confesiunile, interviurile și scrisorile păs-
trate de la Marin Preda, evenimentele aparținând etapei
serviciului militar capătă dintr-o dată o imensă funcție
integratoare. Preluate din evocările aparținând foștilor
camarazi ai scriitorului și din documentele identificate
prin Centrele de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare și
Istorice Pitești și Fondul Cercului de Recrutare Teleor-
man și București, datele oferite de Stan V. Cristea își
câștigă interesul din momentul în care acestea încep să
contribuie la configurarea conștiinței mecanicii inte-
rioare a artistului exprimate în etapa ei inițială. Se are
în vedere aici convulsiile primilor pași, incertitudinile și
eșecurile temporare ale celui care se confruntă pentru
prima oară cu brutalității istoriei. Mai mult chiar, Stan
V.  Cristea surprinde starea de spirit trăită de Marin
Preda în diferite împrejurări, poveștile și trimiterile la tot
felul de evenimente și momente devenind acaparatore
de fapte noi, necunoscute de cititor, deși, în bună parte,
multe dintre ele devin identificabile într-un fel sau altul
în textele povestirilor și romanelor sale. Includem aici
activitatea de furier la cancelaria Companiei a II-a din
cadrul Regimentului 3 Grăniceri Cernăuți, care, în 1943,
la comanda colonelului Ion Teodorescu, avea dislocat
batalionul III la Cozmeni, la 25 km de Cernăuți. Și aici
Stan V. Cristea ne trimite direct spre fizionomia morală
a scriitorului Marin Preda. Descris de colegii de compa-

nie, soldatul Marin Preda ni se înfățișează ca un ins „de
statură mijlocie”, „un bun camarad, un tânăr liniștit, mo-
dest, comunicativ”, cu interes față de executarea înda-
toririlor militare ce-i reveneau ca furier la Cancelaria
Companiei a II-a. Respecta programul de instrucție, ser-
vea masa alături de ceilalți soldați, arătându-se ade-
seori extrem de extenuat din cauza nopților „pierdute”
cu lectura. În cele două scrisori adresate lui Miron Radu
Paraschivescu, prima cu data de 8 martie 1944 și, res-
pectiv, a doua, datată 12 martie 1944, pe lângă crizele
de moment prin care trece, Marin Preda îi mărturisește
confidentului său că-i citește, printre alții, pe Dosto-
ievski, Wilde, Benjamin Constant, Ibsen Balzac, Maxim
Gorki, Emily Brontë, Margaret Mitchell, William Somer-
set Maugham, Selma Lagerlöf, H.G. Wells, dimpreună
cu alte multe cărți, „fundamentale pentru formarea sa,
ca intelectual și ca scriitor”.

De reținut că exigențele tânărului Marin Preda merg,
chiar de la această vârstă,  într-un anume fel spre un
ideal foarte înalt. Fără să fie percepută doar ca o simplă
acumulare de informații, pentru Marin Preda lecturile
rămân un sistem larg de cunoaștere și de atingere a
unui nivel de inteligență eficientă. Și aici, la fel ca în alte
secțiuni, nevoia de senzațional îl determină pe Stan
V.  Cristea să mute mereu luminile reflectorului de pe un
aspect pe altul din lumea tânărului Marin Preda, devenit
mai târziu în fața eternității un puternic personaj proteic.
Ne sunt aduse în față o parte dintre episoadele din pe-
rioada celor 38 de zile de concediu bucureștean, reîn-
tâlnirile cu prietenii Geo Dumitrescu, Miron Radu
Paraschivescu, Ion Caraion, Constantin Tonegaru, re-
luarea de scurtă durată a activității ca secretar de
redacție la ziarul „Evenimentul zilei”, alături de Ion Vinea
ca prim-redactor, participarea la funeraliile lui E. Lovi-
nescu, până în toamna anului 1943, când, reîntors la
unitatea sa militară de la Cozmeni, începe deja să i se
plângă lui Geo Dumitrescu despre groaza ce-l cuprinde
deseori aici („Am nevoie să-mi scrieți”): „Fără a vorbi,
să nu poți scoate un cuvânt, să nu poți scrie nimic, să
nu ai cel puțin o carte bună pentru a-ți acoperi golurile,
să știi sigur că toate acestea sunt numai ale tale și nu
au importanță, haide, altfel spus, nu e înspăimântător?”
Simțind nevoia de a ieși din acest spațiu de contrast
perceput ca o utopie neagră, Stan V. Cristea împinge
„povestea” spre o față luminoasă a lumii viitoare, spre
spații de repliere, disponibile și curate, neatinse de
vreun virus al răului. Este adusă într-un prim-plan și po-
vestea de iubire cu Nadia Strugaru, „femeia lui Eco-
vescu, acela care face corectură la «Timpul»”, urmată
imediat de episoadele „cu iubirea tulburătoare pentru o
fascinantă basarabeancă (pe care o cunoscuse, proba-
bil, la Cozmeni), despre care Marin Preda a lăsat pagini
halucinante, scrise în 1946 și rămase în manuscris”,
după cum experiența acestei perioade scriitorul o va fo-
losi în câteva dintre scrierile sale încă din anii debutului
și ai momentelor afirmării literare (1941-1948).

E limpede că proiecția în viitor intră desigur în câm-
pul de interes al criticului, toate   compartimentele cărții
lui Stan V. Cristea, fragmente de biografie reconstituite
cu o desăvârșită  știință, reușind să ne oferă aspectul
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de grandoare a năzuinței umane. Imagine amplă a unui
traseu din viața unui scriitor cu largi posibilități de expri-
mare, neîndoios, unul dintre cei mai originali în ordinea
profunzimii observațiilor, ca substanță și aptitudine, asu-
pra vieții, volumul Marin Preda. Anii formarii intelectuale
(1929-1948) ne reînvie imaginea unui scriitor stăpânit
de vocația scrisului din prima tinerețe: „O vocație tulbure
și incertă m-a stăpânit și în anii de școală și mai târziu.
Singurul lucru care se deslușea era că voiam să fiu un
om deosebit în meseria mea. Să fiu un învățător deose-
bit, iată, nu mai mult […]. N-am presimțit literatura în co-
pilărie. În privința aceasta, nu am fost precoce. Singurul
lucru pe care-l țin bine minte este că, la 13 ani, am luat
cunoștință de mine. Mi-am dat seama că există în mine
o anumită ființă de care eram conștient” (Timpul n-a mai
avut răbdare, p. 532). Citit și din această perspectivă, e
posibil ca acest volum să solicite cel puțin două moduri
de orientare a lecturii. Într-o primă ipostază, cititorului i
se oferă șansa de cunoaștere cu mult mai adecvată a
unui scriitor, în totalitatea sa umană profundă, decât prin
orice altă posibilă biografie. Pe de altă parte, ceea ce
reține și captează cu deosebire aici curiozitatea citito-
rului rămâne incontestabil neobișnuita aptitudine a lui
Stan V. Cristea de a descoperi în convulsiile existenței
marelui prozator mereu alte momente și aspecte, prin
care se reușește, în cele din urmă, să se consolideze
ideea privind geneza interioară a operei beletristice
aparținând autorului Moromeților. Mergând pe aceste
câteva trasee, descoperim, de exemplu, cum nucleele
epice risipite în diferite momente se coagulează în nu-
clee și în idei-forță ale beletristicii lui Marin Preda, ceea
ce face ca tot ce cuprinde cartea lui Stan V. Cristea să
se citească cu plăcere, cu încântătoare vioiciune spiri-
tuală, pentru limpezimea și claritatea formulărilor. 

Comparând cele două versiuni ale volumului Marin
Preda. Anii formarii intelectuale (1929-1948) (ediția I,
2016; ediția a doua, 2019), ne dăm seama că ajustările
înnobilante din cea de a doua explică febra proteică și
experiența sa infailibilă, o anume ipostază a plenitudinii

de care este cuprins autorul Stan V. Cristea. După cum
am mai spus, acesta se distinge prin reușita de a se ri-
dica peste condiția funciară a cercetătorului, creând un
monument cu totul impresionant, căruia, într-o sforțare
eroică de luciditate și credință, îi dă organicitate și re-
prezentativitate. De la o simplă lectură a acestor prime
pagini din CARTEA dedicată lui Marin Preda, fără îndo-
ială, cea mai complexă din literatura română în acest
sens, cititorul rămâne tot mai surprins de modul în care
suita de observații morale și de reflecții relevă larga dis-
ponibilitate a prozatorului de a pune în discuție, sub
semnul unui șir de interogații, lumea, viața, logosul ca
ontologie și morală a creației. O parcurgere a acestor
întrebări și reflecții formulate de Marin Preda în diferitele
etape ale activității sale literare oferă, în accepția supe-
rioară a cuvântului, un spectacol ideatic plin de strălu-
cire. Posibil de citit în paralel cu romanul autobiografic
Viața ca o pradă, în cele 484 de pagini ale cărții sale,
Stan V. Cristea face apel la o mulțime de întâmplări,
secvențe biografice capitale, evocări și istorioare, adu-
ceri-aminte, amintiri, raționamente, profesiuni de
credință, anunțuri de presă, memorii, mărturii și confe-
siuni aparținând celor care l-au cunoscut, toate venind
unele spre altele, într-un ritm vijelios, copleșitor, greu
de stăpânit. Să adăugăm la acestea și cele peste
3000  de trimiteri biobibliografice, alături de un indice de
nume si un indice de denumiri, dimpreună cu captivant
excurs al unui număr de 316 planșe cu ilustratii, scrisori,
fotografii, un bogat album foto-documentar în măsură
să susțină informația din paginile propriu-zis teoretice. 

Nu știm ce alte surprize ne oferă de acum încolo
Stan V. Cristea, dar, până una alta, prin cea de a doua
ediție mult îmbunătățită, volumul Marin Preda. Anii for-
mării intelectuale (1928-1948) pune bazele unuia dintre
cele mai complexe și, prin aceasta, cu totul exemplare
„dosare” biobibliografice, atât de necesare pentru reala
înțelegere a operei unei asemenea personalități crea-
toare excepționale.
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Printre reprezentanții de seamă ai vieții universitare
clujene se află la loc de cinste profesorul de Teoria lite-
raturii Ion Vlad, rector al universității clujene între anii
1976-1984, cel care la 26 noiembrie rotunjeşte 90 de
ani de viaţă. Profesor strălucit, cu o oratorie distinctă,
de o eleganță aparte, el a patronat pregătirea profesio-
nală a zeci de generații de studenți care s-au perindat
pe la Literele clujene. Mare iubitor al prozei românești,
asupra căreia s-a aplecat cu dăruire și seriozitate, pro-
fesorul clujean este un teoretician și un interpret de
prima clasă al domeniului, în cadrul căruia a lăsat
contribuții durabile. După ce și-a făcut debutul în critică,

în 1970, cu cartea Între analiză și sinteză, el a continuat
seria unor revelații stilistice și estetice profitabile, cu vi-
ziuni noi asupra altor cărți și perioade ale scrisului nos-
tru, dând la iveală lucrări precum Descoperirea operei
(1970), Convergențe și Povestirea – destinul unei struc-
turi epice (1972), profesorul a făcut din lectură un ele-
ment important al investigației literare, lectura fiind în
concepția sa factorul hotărâtor al valorizării operei lite-
rare, al sistemului critic al oricărui exeget care se res-
pectă. Seria de exegeze critice așezate sub această
cupolă de construcție și analiză sistematică vădesc cu
toate pătrunderea profesorului în teoria și practica tex-
tului, în naratologie și semantică literară, în poetica na-
rativului, așa cum o dovedesc volumele Lecturi
constructive (1975), Lectura – un eveniment al
cunoașterii (1977), Lectura prozei (1991), În labirintul
lecturii (1999), plăcerea cititului și semnele unei
literarități în expansiune fiind universul predilect al omu-
lui de cultură. Își înțelege misiunea, formulând, așa cum
apare pe coperta unuia dintre volume, această profe-
siune de credință: „A crede în fascinanta lume a ficțiunii,
a spori lumile gândirii prin mirajul povestirii (nuvelei), re-
prezentând una dintre cele mai strălucite manifestări ale
spiritului, manifestare valabilă pentru toate treptele de-
venirii umanității. Este, cred, sensul Cărții și rațiunea de
a fi a lecturii”. 

În planul criticii aplicate, Profesorul a lăsat cărți des-
pre Sadoveanu și Pavel Dan, sporind zestrea de
experiențe critice fundamentale cu analize care au de-
venit moșteniri de preț ale criticii și istoriei literare. Per-
manenta deschidere spre universalitate, vădită de alte
și alte cărți, precum Lectura romanului, Aventura forme-
lor. Geneza și metamorfoza „genurilor”, Romanul uni-
versurilor crepusculare, Profesorul coboară în
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structurile cele mai atractive ale romanelor de succes
din literatura universală pentru a le descoperi tehnica
de construcție și de comunicare, punându-ne la
dispoziție experiențe memorabile din cele mai citite și
apreciate romane din literatura universală, care apropie,
unește sau diversifică fondul creator al resurselor
romanești, le complică și le singularizează într-un pro-
ces de cunoaștere umană perpetuă. Literar și extralite-
rar, mitologie și magie a cuvântului, sensul ascuns și cel
explicit al operei ni se dezvăluie într-o lumină nouă și
mereu aureolată de antenele fine ale exegetului, care
ne oferă un regal de intuiții, observații, constatări, care
ridică nivelul înțelegerii și aria lui de pătrundere.
Exercițiul critic este pentru Profesor un mod de
existență literară, un mod preferat de a iubi viața, gân-
direa umană, de a descoperi sensul ultim al existenței.
Pășind alături de el în labirintul lecturii, cărțile dobân-
desc dintr-odată o altă fizionomie, un alt mod de expli-
citare, de semantizare, devenind călăuze ale omului în
perspectiva adâncirii în estetic și a descifrării sensului
profund omenesc al existenței sale. Alături de Profesor
poți înțelege mai bine sensul abisal al aspirațiilor
umane, nevoia de absolut și de dobândire a
înțelepciunii vieții, eleganța și finețea comentariului lite-
rar, instituind un ceremonial al cunoașterii, la temelia
căruia Profesorul a pus fundamente solide și durabile. 

Profesorul s-a lăsat atras mai cu seamă de două
specii de bază ale literaturii: de povestire și de roman.
Cartea intitulată Povestirea – destinul unei structuri
epice a devenit o lectură exemplară pentru toți cei care
sunt preocupați de povestire, tradusă epic în schiță, nu-
velă, proză scurtă, dar și de roman, adică de povestirea
complexă, sau înșiruirea de povestiri care se constituie
în roman. Considerată de teoretician drept „forma
esențială și arhetipală a epicului”, povestirea este, după
Profesor, nucleul central al oricărei forme epice de
invenție fantasmatică, respectiv al oricărui product al
fanteziei sau al realității transfigurate, care organizează
și structurează literaritatea, după modelul unui concept
epic elaborat de fiecare scriitor în parte, instaurând și
întreținând spontaneitatea invenției epice prin formule
specifice de oralitate ale unui permanent dialog instau-
rat între povestitor și ascultător. Se creează astfel un
spațiu al poveștii, un anume ritual, un ceremonial al
spunerii, întreținând continuu fabulația și transfor-
mându-l pe cititorul dornic să descopere o biografie, po-
vestea unei existențe, exemplaritatea transmiterii unui
mesaj, într-un copărtaș la evenimente, încât intervenția
sa în interiorul a ceea ce se spune și cum se spune
dobândește aerul autenticității și verosimilului. Creativi-
tatea și invenția povestitorului fac ca nicio poveste de
viață să nu semene cu cealaltă, mulțimea detaliilor, or-
ganizarea relatării, permanenta interșanjabilitate a epi-
soadelor, schimbarea traseului inițial prin digresiuni și
intervenții dinafară, asigură permeabilitatea unui par-
curs care devine cu fiecare clipă mai fascinant, deter-
minând apetitul sporit al cititorului față de ceea ce e
neștiut, nedivulgat, tainic, plin de surprize și suspans.
Proza echivalează cu o lume care se dezvăluie sub

ochii noștri, prinde contururi, seduce și atrage. Litera-
tura se compune din aceste atât de multe moduri, stiluri,
feluri de a comunica, de a dezvălui, iar criticul nu e alt-
ceva decât un cititor dotat cu capacitatea de a analiza,
de a pătrunde și dezvălui legile și legitățile acestei co-
municări, de a le organiza în structuri logice ingenioase,
făcând posibilă amprentarea narativității printr-o nouă
narativitate, care acreditează sensul profund al operei
și-l face mai permisibil și mai ușor de decriptat. Dacă
scriitorul are grijă doar de coerența și sistematica po-
vestirii, criticul descoperă analogii, face referințe și pla-
sări în epocă, dezvăluie identitatea și rațiunea de a fi a
personajelor, punându-le într-o nouă relație și lumină.
Chiar dacă criticul e un creator de rangul doi, menirea
lui se aseamănă până la identitate cu aceea a scriitoru-
lui, care concepe și transfigurează lumea, în timp ce cri-
ticul transfigurează doar opera. Investigând lumea
povestirii, teoreticianul Ion Vlad ne poartă prin labirintul
lecturii, subsumând și punând în odine mode și modele
de povestire, explicitându-le și conferindu-le semne și
semnificații prin care opera își dezvăluie și întreține
identitatea. Modul în care marii creatori se ilustrează
apelând la o gamă tot mai largă și mai originală de pro-
cedee permite naratologului să judece cât mai adecvat
distanța de la capodoperă la improvizație, de la realism
la mimetism, de la profunzime la însăilare.  Sensul cri-
ticii și al examinatorului de entități literare vine din acest
simț particular al valorilor și al actului valorizării. Pentru
acest tip de critică creatoare, de critică a profunzimilor
a pledat profesorul Ion Vlad în cărțile și lecțiile sale,
învățându-i pe cei ce pășesc în teritoriul magic al litera-
turii care sunt diferențele dintre aparență și esență și în-
armându-i cu acel scalpel al îndoielii, care face
necesară proba de laborator, pe care orice diagnosti-
cian este obligat s-o facă pentru a nu greși. Cărțile lui
Ion Vlad sunt cu toate astfel de instrumente de exami-
nare absolut necesare, care te conduc spre nucleul viu
al operei. Indiferent că e vorba de povestire, de proză
scurtă sau de roman, criticul extrage semnificații și pune
în valoare procedee care trebuie detectate și care nu
schimbă raporturile dintre obiectul examinat și exami-
nator, ci doar îl pune într-o nouă ipostază, facilitând dru-
mul privilegiat al omului de gust și de sensibilitate
artistică pe coridorul plin cu oglinzi al metamorfozelor,
unde intuiția trebuie să fie călăuzită de știința de a citi
și de a examina critic. 

Acest lucru se poate observa și din mărturiile foștilor
săi studenți, care au adunat în cartea Ion Vlad sub im-
periul lecturii (Școala Ardeleană, 2014) o suită de măr-
turisiri despre întâlnirile lor cu profesorul Ion Vlad și
modul în care au beneficiat fie de îndrumarea și sfatul
Profesorului, fie de călăuza pe care ți-o oferă cărțile lui
spre a nu te pierde în labirintul lecturii. De la o carte la
alta orizontul lecturii se întregește cu noi nume, iar lec-
turile Profesorului te ajută practic să te menții în zona
ozonată și afânată de luminile sale călăuzitoare. Nu
numai nume de teoreticieni și critici de anvergură, dar
plaja de nume servită în cartea intitulată Romanul uni-
versurilor crepusculare (2004) îți oferă prilejul unei ade-
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vărate călătorii prin „grădinile fericiților”, având ocazia
să te familiarizezi cu universul unor cărți exemplare
semnate de Thomas Mann, Robert Musil, Hermann
Broch, Gunter Grass, Witold Gombrowicz, Curzio Ma-
laparte, Heinrich Boll, Louis Ferdinand Celine, reuniți
sub o metaforă unificatoare ce le asigură „polivocitatea
și polifonia narativă, convergența și interferențele de ti-
puri de discurs, eseul, comentariul reflexiv, vers, songul,
disertațiile concentrate (estetic) pe câteva motive
existențiale”. Sunt aici pagini dintre cele mai bune de
analiză pe text, de observații și analogii, de paralelisme
și intuiții de narativitate, care conferă romanului fie im-
presia de „felie de viață” autentică, fie deschiderile mul-
tiple spre ființarea umană în raport cu momentele
decisive ale istoriei sau ale experiențelor de viață limi-
nare. Textul de aici poate fi corelat cu prefața pe care
Profesorul o așază în fața antologiei la romanul româ-
nesc, spre a se observa atât interferențe și linii de si-
metrie, cât și „diferența specifică” funcțională. În ultimă
instanță avem de-a face cu o ilustrare practică a modu-
lui în care teoreticianul și analistul organizează lumea
ficțiunii romanului și cum ne obligă să ne deschidem in-
terioritatea.

Munca Profesorului pe teren literar și didactic nu
poate fi înțeleasă în adevărata ei organicitate și finali-
tate fără consultarea volumului aniversar Ion Vlad sub
imperiul lecturii, volum coordonat în 2014 de Laura
Lazăr Zăvăleanu, care adună în paginile sale un număr
impresionant  de amintiri, episoade de viață, întâlniri,
confidențe, rememorări de etape din viața și activitatea
profesorului, reînviate de cei care l-au cunoscut sau i-au
fost studenți și discipoli. Mulți i-au fost colegi și prieteni
de viață literară (N. Gheran, Ion Brad, D.R. Popescu),
pe alții i-a cunoscut din scris și i-au devenit confidenți
și colaboratori (Irina Petraș, Ion Cocora, Cornel Ungu-
reanu, Ileana Mălăncioiu, Horia Bădescu, Ion Taloș,
Ioan-Aurel Pop, Constantin Cubleșan), în timp ce
numeroșii săi studenți și discipoli au încrustat pe răbojul
amintirilor întâlnirile lor cu profesorul, istoricul și criticul
literar, hermeneutul, analistul subtil de creații literare
sau critice, cu care s-au confruntat într-un moment sau
altul al vieții. Mulțimea de „răsfrângeri” oferă, în ultimă
instanță, un portret unificator din care chipul Profesoru-
lui apare în ipostaza de îndrumător și dascăl, vocație la
care ține cel mai mult, fiecare curs fiind pentru el o nouă
și unică expediție într-o lume a cunoașterii.

Dacă volumul din 2014 era axat pe acest tip de „por-
tret în evantai”, volumul pe care l-a pregătit recent în
colaborare cu Ilie Rad, intitulat Alternative la memorii
(Presa universitară clujeană, 2019), e menit să-l fixeze
în conștiința urmașilor așa cum se prezintă la cei 90 de
ani de viaţă (sărbătoriți la 26 noiembrie) și la cei 70 de
ani de la debut (petrecut în 1949 în paginile „Almana-
hului literar” din Cluj), fiind un volum eminamente con-
fesiv, urmând liniile directoare ale unor etape de viață
bine precizate: elev la Arad și Târgu-Mureș, student la
Cluj în perioada dominată de D. Popovici și Ion Breazu,
stagiul de la Catedra de literatură, cel de la „Tribuna”,
ca redactor în compania lui D.R. Popescu, ca lector în

străinătate, ca director de teatru sau ca rector al
universității clujene. Volumul e alcătuit din interviuri și
răspunsuri la anchete literare, din dialoguri difuzate în
presă, din articole și atitudini diverse, dar și dintr-o bo-
gată corespondență care vede pentru întâia oară lu-
mina tiparului. O viață de om dăruită muncii pe teren
cultural și literar, cu bogate răsfrângeri în viața Cetății
și a timpului său, ca membru în Consiliul Uniunii Scrii-
torilor, ca secretar al filialei clujene, cu numeroase con-
tacte și deschideri spre viața publică. Cel mai consistent
dintre aceste materiale, cel care trebuie citit neapărat
este interviul acordat lui Ilie Rad, care punctează cel
mai pregnant activitatea Profesorului și care reliefează
și punctul de vedere al acestuia în raport cu viața trăită,
cu sincopele, suișurile și coborâșurile ei, într-o epocă în
care politicul a acaparat definitiv și iremediabil viața de
zi cu zi. Poate fi reținută atitudinea sa dintr-un moment
sau altul al vieții, când deciziile și opiniile erau încorse-
tate de prezența „șoptitoare” a vreunui secretar sau ins
plantat anume în sistem, care trebuia ocolit, dacă nu
anihilat, spre a putea ajunge la normalitate. Preocupa-
rea de căpetenie a Profesorului a fost însă aceea a res-
pectului pentru valoare, pentru calitatea învățământului,
pentru păstrarea demnității carierei didactice. Poate fi
socotit un act de independență și de gândire creatoare
gestul de a face din cursul său o anticameră a formării
gustului pentru lectură, un necesar ghidaj în sectorul
atât de complex al artei scrisului. E de reținut astfel
această mărturie: „Eu am socotit teoria literară în afara
oricărei programe, văzând în ea o posibilitate de a-i face
pe studenți să citească literatură și să descopere litera-
turi. Nu m-am gândit niciodată să urmez o programă,
care să pomenească măcar, din pură întâmplare – sau
măcar pentru acoperire oficială să zicem – sintagma
realism socialist. Nici nu am știut ce este și cred că ni-
ciun scriitor autentic nu știa ce e acela realism socialist”.
Nu altceva ne comunică despre anii intrării sale la Uni-
versitate, când volumele din biblioteca Seminarului, al-
cătuită cu trudă de Bogdan-Duică și alții, pe care el le-a
văzut și cercetat, au urmat să fie epurate ca pericu-
loase: „Pentru că trebuie să știți că a fost o perioadă în
care foarte numeroase cărți, considerate ca aparținând
unor persoane suspecte sau care erau deja stigmati-
zate de ani în istoria contemporană a României de
atunci, cărțile acestea erau pur și simplu arse”.

Puținele referiri la viața sa și a familiei sale, cu evo-
carea unui bunic plecat din Șercaia la Iași să lupte pen-
tru eliberarea Transilvaniei, apoi cu peregrinările tatălui,
care notar fiind, era mutat periodic prin diverse sate de
la Făgăraș la Bistrița și din zona Târgu-Mureșului în cea
a Aradului, fapt care a determinat trecerea prin liceele
„Papiu Ilarian” de la Târgu-Mureș și „Moise Nicoară” de
la Arad, sunt făcute doar pentru a puncta momentele
dickensiene ale internatelor sordide, unde elevul era ur-
mărit de o „foame continuă”, răsplătită doar prin avidi-
tatea lecturilor în care se cufunda pentru a ieși din
realitatea aceasta constrângătoare. Nici mai târziu, la
facultate, n-a scăpat de prezența mutilantă a unor slo-
ganuri ale luptei de clasă, timp în care „umanioarele [au
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fost] agresate și suspectate” în favoarea învățământului
tehnic, iar pentru a evita faza stereotipiilor și a întrebă-
rilor cu substrat politic, profesorul său Ion Breazu găsea
potrivită o ieșire contraceptivă: „Ion Breazu avea bună-
tatea și zâmbetul generos al unui om, privind la dispu-
tele noastre în seminarii, naive și totuși sincere
încăierări verbale, chemându-ne, în taină, într-un timp
ostil și întunecat de vrajbe servile de lachei, să ascultăm
lectura piesei lui Lucian Blaga, Anton Pann, sau pri-
vindu-ne amuzant, interpretând O scrisoare pierdută în
sala mare a Casei Universitarilor”. Etapa aceasta for-
mativă, dominată de spiritul celor doi profesori, D. Po-
povici și Ion Breazu, apare deseori evocată în amintirile
sale, ca o revanșă la ingratitudinea timpului, cei doi, ală-
turi de D. Prodan, îndreptându-l spre o vocație de pro-
fesor drept și inflexibil, mai degrabă spaima studenților
(cum și-l amintesc unii), decât dispus la compromisuri:
„Niciodată n-am fost dispus la menajamente cu nimeni,
dimpotrivă. Am fost destul de virulent și de vehement”.
Aceasta l-a făcut să vadă în Universitate o formă de dia-
log și „un ceremonial dăruit studenților”, un mod de res-
pect pentru lecția transmisă. „Am 52 de ani de
învățământ superior și trebuie să vă spun că sunt infinit
mai fericit atunci când izbutesc un curs și un dialog bun
cu studenții, când cursul și seminarul au audiență și
ecou, decât atunci când îmi apare un studiu, un eseu
sau chiar o carte.” Pe această bază, așa cum observă
și Ilie Rad în prefață, profesorul a evitat obediența ideo-
logică în mai toate ieșirile sale publice, preferând să
ofere „căile și instrumentele unei lecturi conștiente de
propriile cerințe”, „o posibilitate de a descifra și spori
continuu conotațiile textului”. Din acest punct de vedere,
Profesorul n-a practicat niciodată o critică destructivă,
deoarece a declarat de mai multe ori că „nu admir criti-
cul acru, ulcerat, fericit de descoperiri catastrofale”, fapt
care l-a mânat în tabăra celor care caută în operă
reușitele și nu neapărat neîmplinirile: „Am socotit că tre-
buie să scriu  despre cartea bună și să-i argumentez
valoarea, să-i decantez structurile și să-i refac grama-
tica narativă.” În acest sens el s-a simțit necontaminat
de prostia endemică a sociologismului vulgar, pledând
pentru opera de artă adresată umanului, cea care
vorbește de nevoile și aspirațiile omului și nu așa cum
fac multe dintre televiziunile noastre care au eliminat
cultura din emisiunile lor. Această calitate a fost subli-
niată de multe dintre misivele primite de-a lungul anilor,
așa cum o subliniază, de pildă, Paul Georgescu atunci
când afirmă: „Dvs. ați acceptat singura atitudine inteli-
gentă: discutând despre ce se spune și nu despre ce
se ignoră” sau cum o spune Radu Cosașu: „Cele ob-
servate și gândite de Dumneavoastră acolo mi-au mers
direct la cele două auricule, ca și la cele două ventri-
cule”. Nu altceva îi scrie Gh. Crăciun în urma cronicii la
cartea sa Compunere cu paralele inegale: „M-au bucu-
rat observațiile fine, subtile, pătrunzătoare, faptul că ați
avut bunăvoința de a trece și dincolo de suprafața teh-
nică, retorică a cărții”. 

În ciuda acestor aprecieri, Profesorul a refuzat să
devină un cronicar literar în sensul obișnuit al termenu-

lui. Numeroasele sale luări de poziții pledează mai de-
grabă pentru lectura adecvată, pentru „ceremonia pe-
dagogică” așa cum o afirmă la un moment dat. Va
prefera să redacteze prefețe și postfețe la un mare
număr de scriitori și de opere literare, cum ar fi cele
semnate de Georgeta Mircea Cancicov, Octavian
Fodor, Cezar Petrescu, Al. Călinescu, Gavril Scridon,
Pavel Dan, Ion Agârbiceanu, Ion Breazu, Ioana Em. Pe-
trescu. În cadrul acestora abordează nu de puține ori
problema jurnalului literar, a reportajului, a schiței exem-
plare, a romanului ca expresie a unei epoci, a memo-
rialisticii. Chiar dacă vădește mare interes pentru
confesiunile de acest fel, el nu va practica personal nici
jurnalul, nici memorialistica, suspectându-le de „trucaj
autobiografic”, de manipulare, paginile scrise de el tre-
când printr-un filtru foarte exigent al unui autocontrol
permanent. Această problemă a „autocenzurii” e discu-
tată detaliat de editorul Ilie Rad în prefața sa, aducând
exemple epatante din mărturiile celor care îi scriu și
care vorbesc de frigul din camere, de lipsa alimentelor
și a medicamentelor, de creșterea mortalității, de starea
precară a unor ramuri agricole etc. Revelatoare sunt în
acest sens scrisorile foștilor săi studenți Ioana Em. Po-
povici și Liviu Petrescu, aflați la lectorate în Statele
Unite,  și care vin, scrisoare după scrisoare, cu noi amă-
nunte din viața lor americană. În acest sens,
corespondența înglobată în carte reprezintă o secțiune
cu mare valoare confesivă. 

Volumul aniversar se întregește și cu câteva texte
care au apărut în volume colective și n-au mai fost adu-
nate în volumele Profesorului. E vorba de studii, eseuri,
articole, care completează imaginea exegetului, criticu-
lui și istoricului literar, oferind în ansamblu, în cele
500  de pagini ale sale, semnul unei munci atente și
adânc orientate înspre slujirea culturii și literaturii ro-
mâne, al zilelor și nopților de lecturi fecunde, de căutare
a adevărului și sensurilor ascunse ale scrierilor seme-
nilor săi. Și ca o concluzie a celor afirmate până acum,
găsim extrem de instructivă mărturisirea pe care, în
2000, o făcea discipolului său Gh. Glodeanu: „Univer-
sitatea a fost pentru mine totul. Cărțile au apărut pentru
că au fost cursuri și au fost prelegeri... Universitatea e
teritoriul unde n-am avut decât rar dezamăgiri, și ele
provocate de fripturiști, veleitari, carieriști sau pur și sim-
plu de ticăloși. Dar când ai intrat la curs ca la o pre-
mieră, de fiacre dată cu același protector trac și cu
aceeași emoție, uiți de spectacolul hilar sau jalnic al
unor așa-ziși semeni. Atunci Lumea devine comunicare
și bucuria descoperirii unor lucruri noi, a unor soluții
până atunci nici măcar bănuite.” 

Pledând pentru înțelesul mereu proaspăt al re-lec-
turilor, al re-privirilor de adâncime, profesorul rămâne
un hermeneut al metodelor celor mai suple ale
cunoașterii și comunicării, un om al prezentului și al
eternității, un om al Cetății și al trăirii de fiecare zi, sub
semnul marii culturi și al respectului pentru valorile
umanității. E lecția de viață a unui dascăl și a unui om
de cultură pe care o transmite urmașilor, ca un testa-
ment cu mare încărcătură axiologică.
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În Clujul anilor de după deschiderea produsă de de-
bordarea realismului socialist ca metodă de creație, li-
teratura a cunoscut o adevărată eflorescență. S-a scris
și s-a publicat multă poezie, proză, dramaturgie, publi-
cistică și eseu, impunându-se în context național nume-
roase nume ce ilustrau generații diferite de creatori. În
atare situație se simțea nevoia nu neapărat a unui critic
de direcție – aici scriau și publicau frecvent comentarii
exegetice în paginile revistelor Steaua și Tribuna, Mir-
cea Zaciu, Mircea Tomuș, Virgil Ardeleanu, Ion Oar-
căsu, Radu Enescu, Ion Lungu, Domițian Cesereanu
ș.a. –, cât a unui teoretician, care să aducă în discuțiile
curente viziunea și tipul de analiză literară al hermeneu-
tului în structurile fundamentale ale operelor beletristice.
Acesta a fost profesorul Ion Vlad, recunoscut unanim
ca deplin angajat în deslușirea profesională/profesio-
nistă a lecturii. Și a fost singura autoritate aici,  pentru
că Adrian Marino, care scria și el în anii aceia, se dove-
dea a fi mai degrabă un... enciclopedist, preocupat de
fenomenele universalității, fără aplicație în efervescența
diurnului creator autohton, aproape total neglijat. Ion
Vlad, dimpotrivă. Era cel care își învăța studenții
(generații întregi de profesori formați la școala filologică
clujeană) și nu numai, ce înseamnă să citești o carte
(mai ales de  proză) cu creionul în mână, inițiind astfel
lecturi comparatiste și profund analitice pe paginile unor
Sadoveanu, Pavel Dan, Mateiu I. Caragiale ş.a., ş.a.,
de la noi, dar și a altora de pe marile meridiane ale lumii
scrisului. Cărțile semnate de domnia sa se subordo-
nează acestei pasiuni teoretice de lecturi continue: Între
analiză și sinteză (1970), Descoperirea operei. Co-
mentarii de teorie literară (1970), Povestirea. Desti-
nul unei structuri epice (1972), Lecturi constructive
(1075), Lectura – un eveniment al cunoașterii (1977),
Lectura romanului (1983), Lectura prozei (1991), În

labirintul lecturii (1999) ș.a.m.d. – o întreagă biblio-
tecă la îndemâna tuturor celor care doreau (doresc) să
pătrundă tainele contextualizării unui text literar cu
subtextualitățile lui, în conexiune cu angrenajul major al
universului creației epice (și nu doar), de la noi și de aiu-
rea. Lecturile sale sunt un model și o demonstrație, în
același timp, de pătrundere științifică în profunzimea
textului literar.

Nu i-am fost student, însă l-am audiat în numeroase
rânduri conferențiind ori prezentând în public diverse
cărți ale confraților; am fost în preajma domniei sale în
anii de la Tribuna și mai apoi, căutând să pătrund sen-
sul demonstrațiilor sale, din cărțile domniei sale, cu alte
cuvinte căutând a învăța dintr-o atare experiență a lec-
turii. Cărțile domniei sale mi-au fost de un neprețuit aju-
tor în activitatea mea didactică, de după 1989, când la
Universitatea „1 Decembrie 1918” de la Alba Iulia, am
predat, la rândul meu, ani de zile, cursurile de teoria li-
teraturii și de estetică generală. În bibliografia pe care
o dădeam studenților, masteranzilor și doctoranzilor
mei, studiile profesorului Ion Vlad au fost nelipsite. 

Mi-ar plăcea să știe, acum, la împlinirea acestei cu
totul respectabile vârste (nu i-am spus-o până acum),
că m-am considerat întotdeauna un soi de învățăcel, aș
spune prea mult dacă aș zice discipol, și m-aș simți
onorat dacă domnia sa ar consimți a mă considera ca
atare. 

În această calitate vreau să-i mulțumesc pentru în-
crederea pe care mi-a arătat-o mereu și să-i urez din
tot sufletul o lungă viață senină și de acum înainte, ca
să-i poată vedea la lucru, și să se bucure de realizările
științifice ale foștii studenți, continuatori ai operei sale
teoretice.

La mulți ani, cu strălucire, distinse domnule profesor
Ion Vlad!

Constantin Cubleșan

PROFESORUL DE TEORIE LITERARĂ
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De o impecabilă morgă aulică, de o prestanţă aca-
demică fără cusur, de o sobrietate funciar ardele-
nească, dacă n-ar fi umorul subţire şi ironia muşcătoare
cu care îşi regalează în conversaţie apropiaţii, Ion Vlad
face parte dintre personalităţile exemplare ale Univer-
sităţii clujene şi din mitologia Facultăţii de Litere.

Profesor prin vocaţie, Domnia Sa se prenumără
printre aceia, puţini la număr, care au fost dăruiţi cu
harul de a încălzi cu flacăra cuvântului inimile mulţimilor
de studenţi şi spaţiul auster al sălilor de curs. Fiindcă
ieşirile la rampă ale acestui iacobin al argumentului şi,
deopotrivă, magician al înveşmântării expresive a aces-
tuia, cursurile sale au fost totdeauna o adevărată încân-
tare. Profunde şi strălucitoare în inteligenţa discursului
şi-n turnura impecabilă a frazei. 

Doct fără a fi încifrat, spectaculos fără a fi retoric,
fermecător fără a deroga de la logica discursului, Ion
Vlad a practicat totdeauna elocinţa nu ca un exerciţiu
de oratorie, ci ca o cale de comuniune. Este arta acestui
poet al catedrei de a-şi face discipolii să îndrăgească
aridele ţinuturi ale teoriei literare, de a descoperi arhi-
tectura subterană a ideilor şi conceptelor care decodi-
fică profuziunea universurilor artistice, barocul
spectacolului literar. Căci profesorul este un mare po-
vestitor al literaturii! 

Nu este, atunci, de mirare că actul critic l-a apropiat,
în remarcabilele sale cărţi, mai ales, de domeniul prozei
şi că a aşezat repere inconturnabile în teoria naraţiunii.
Însă, pe cât de galic la catedră, pe atât de germanic în
scriitură. E aspru fără a fi nedrept, e sobru fără a uita
să iubească literatura şi scriitorii, e consecvent fără ac-
cente janseniste. Ion Vlad are acea doză de imparţiali-
tate care desparte judecătorul de procuror sau de
avocat.

Venind dintr-o străveche familie, a cărei istorie e îm-
pletită cu momente de răscruce ale istoriei transilvane,
are în sânge o demnitate identitară care-l leagă organic
de modul de-a fi al omului acestui pământ, iar ataşa-
mentul său pentru universul şi scrisul lui Pavel Dan mi
se pare firesc şi edificator. 

A moştenit, de la acest spaţiu, austeritatea şi mă-
sura, dar şi izbucnirile telurice şi refugiul tăcerilor. A
moştenit temeinicia judecăţii şi statornicia în prietenie.
Celor care i-am fost ucenici ne-a rămas cu elegantă dis-
creţie alături. Aşa cum a rămas credincios urbei pe care
a înnobilat-o cu farmecul inteligenţei sale, dăruindu-i
truda şi nesomnul profesorului, criticului, rectorului, di-
rectorului de teatru.

Acum când mă întorc să-i contemplu chipul în rama
amurgurilor, în care suntem de-acum amândoi, prin pul-
berea anilor, prin fugoasele umbre ale juneţii, nu pot să
nu-i spun, cu aceeaşi afecţiune: Ave Magnificus Rector!

Horia Bădescu

FARMECUL INTELIGENȚEI
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Este dificil să elogiezi un om care nu mai are nevoie
de elogii. Nu pentru faptul că nu i-ar face plăcere, este
în firea lucrurilor să te bucuri atunci când eşti apreciat
de semenii tăi, ci pentru că în dificultate poate să fie
pus, cu siguranţă, cel care elogiază. El este cel perma-
nent pândit de clişee, de locuri comune, de o encomias-
tică ieftină, de un posibil procustianism. Toate acestea
l-ar putea face pe cel elogiat să exclame, precum poe-
tul: „Laudele lor, desigur, m-ar mâhni peste măsură.” 

Când este vorba de profesorul Ion Vlad, lucrurile
sunt încă şi mai complicate. Este greu să prinzi în câ-
teva rânduri nu atât dimensiunea operei sale, cât atitu-
dinea, ţinuta în faţa cuvântului scris. În Precizările la una
dintre cele mai recente cărţi ale domniei sale, Dreapta
şi necruţătoarea magistratură a timpului, autorul mărtu-
riseşte că textele publicate sunt „ecouri ale prieteniilor
niciodată trădate sau învăluite în ceţurile uitării”: Dumi-
tru Radu Popescu, Liviu Rebreanu, Ştefan Manasia, Ni-
culae Gheran, Mircea Tomuş, Mario Vargas Llosa,
William Faulkner, Henry Miller... De aici şi o necesară
reconsiderare a noţiunii de prietenie, care se naşte în
interiorul creaţiei literare şi există prin ea. „Niciodată tră-
date”, cum spune, pentru că ele sunt o expresie a du-
rabilităţii.

Unul dintre foştii săi studenţi, un remarcabil critic li-
terar la rândul său, Petru Poantă, îşi amintea: „Prelege-
rile seducătoare ale lui Ion Vlad instruiau despre
puterea ficţiunii şi rigorile creaţiei. Cei dotaţi au înţeles
cu uimire că literatura înseamnă o extraordinară aven-
tură a formelor.” Am subliniat cei dotaţi, pentru a aminti,
dacă mai era nevoie, că profesorul nu admitea medio-
critatea, sub nicio formă, comunicarea sa fiind tot-
deauna în spaţiul de lumină a spiritului creator.

În scrierile sale, mereu surprinzătoare şi profunde,
se pune mai mult problema regăsirii de sine, precum
într-o operă de artă, deşi suntem în domeniul teoriei, al
criticii şi istoriei literare. Rigoarea academică este du-
blată de o ştiinţă a comunicării care pare să vină dinspre
arta oratorică a latinilor. Captează atenţia cu uşurinţă

pornind de la punerea problemei care este una logică
şi simplă, menită să stârnească un interes spontan. Ci-
titorul este prins astfel în cel mai natural mod în discur-
sul critic, părtaş la o lectură scoasă din clişeu,
echivalentă deseori cu o recompunere a operei care
face obiectul comentariului. Astfel, are revelaţia formelor
pe care le descoperă ca fiind vii şi care evoluează din
structuri arhetipale spre o multitudine de aspecte în care
devenirea primează, nicidecum tiparele. Operele lite-
rare sunt văzute ca valori ce se compun şi se desfac
într-un sistem dinamic, capabil să contureze puternic fi-
inţa creatoare. Limbajul este unul care deschide, nu en-
clavizează discursul critic. El este permisiv, prin
apropierea (ca argumentaţie) de alte domenii ale cu-
noaşterii care au marcat omenirea ultimului veac, cum
ar fi relativitatea şi fizica cuantică. Se află aşadar, în
scrierile profesorului Vlad, un domeniu larg al cunoaş-
terii, în care literatura există împreună cu toate celelalte,
fie că e vorba de limbaje artistice sau de cele ştiinţifice.
Este o viziune cel puţin generoasă. De aici şi tonul uşor
profetic al criticului Ion Vlad, chiar dacă este un lucru
mai puţin obişnuit în scrieri de asemenea factură.

Pentru cei familiarizaţi cu scrisul profesorului Ion
Vlad, nu constituie o surpriză faptul că îşi organizează
demersul critic aşa cum ar compune un roman, că in-
terferenţele poeticului cu poieticul redimensionează aria
cunoaşterii în metatext. Lecţia omului care ar fi putut
onora un fotoliu al Academiei Române, este şi una a în-
noirii limbajului critic şi nu cred să exagerez dacă afirm
că profesorul Ion Vlad, prin opera sa, este un poet al
spaţiilor literare. Altfel ar fi greu să ne explicăm cum un
discurs despre forme şi structuri reuşeşte să tulbure.

Andrei Moldovan

UN POET AL FORMELOR
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Nicolae Manolescu a ajuns – cu tot nonconformis-
mul său – un clasic și aceasta nu din pricina celor opt
decenii de viață, ci a creației sale, clasicizate de mult
timp. Nicolae Manolescu a devenit, de câteva decenii,
un model, admirat de foarte mulți, contestat de câțiva
cârcotași. Criticul este un model cu propriile modele.
Modelele sale notorii au fost
Titu Maiorescu și George Căli-
nescu, deși nu a încercat să-i
imite pe niciunul dintre ei. I s-a
spus maiorescian sau călines-
cian, dar el se arată a fi, de
fapt, manolescian. Este, de
neam, din Sibiu (pe linie pa-
ternă) și Vâlcea (după mamă),
adică încalecă prin obârșie
munții, într-o regiune de „ispiti-
tor belșug și de trecere a
oștilor”, de-acolo de unde Ar-
dealul și Valahia (Mică) se în-
trepătrund și își unesc sevele
lor adânci. Pe Olt în jos și în
sus au trecut dacii și romanii,
au trecut oștenii rușinați ai lui
Carol Robert, dar au trecut mai
ales oierii anonimi cu păstoritul
lor pendulator. Titu Maiorescu
era și el transilvănean-„oltean”, cu mamă originară din
Brașov și tată „craiovean” de pe Târnave, de la Bucer-
dea Grânoasă, cu viață academică petrecută la Iași și
București. George Călinescu s-a realizat și el la Iași și
București, a luat de la Botoșani un crin cu arome tari,
cu iz de Eminescu și a adus la Universitatea din
București noblețea cărturarului autentic. Călinescu nu-l

suferea pe Maiorescu, dar Nicolae Manolescu i-a îm-
păcat pe cei doi în eternitate, prin reinterpretarea
creației lor și așezarea ei pe magistrala culturii
românești. Criticul și istoricul literar contemporan a pre-
luat o moștenire care ar fi fost pentru oricare altul
copleșitoare și inhibatoare. Cum să mai scrii o istorie a

literaturii după cea a lui Căli-
nescu din 1941 și cum să mai
ilustrezi spiritul critic după seve-
rul Maiorescu, după „formele lui
fără fond”, după „Direcția nouă”,
după „Critice”?    

Nicolae Manolescu a făcut
școli bune, cu profesori mari,
care i-au inoculat lecția lecturilor
temeinice, a culturii universale și
a spiritului critic. A fost noncon-
formist de la început, de când
și-a scris teza de doctorat, pu-
nându-i un fatidic motto din
Eugen Lovinescu, maiorescia-
nul: „Soarta lui Maiorescu a fost
și rămâne actuală și astăzi,
adică după trei sferturi de veac
și, din nefericire, încă pentru
multă vreme. În materie de cul-
tură, evoluțiile nu sunt nici per-

petui, nici lineare; când crezi că ai pus mâna pe țărm,
un val te smulge departe în larg; pânza țesută ziua se
desface noaptea; apele se ascund sub nisip și ciulinul
crește pe marmura cetății ruinate; în adăpostul limpezit
odinioară îți umple ochii cerneala norilor învolburați. Op-
timismul nostru trebuie să fie însă la fel ca cel al lui Ma-
iorescu: «birui-va gândul», cum spunea înțelepciunea

NICOLAE MANOLESCU – 80 

Acad. Ioan-Aurel Pop

NICOLAE MANOLESCU – 
PORTRET DE AMATOR PENTRU 

UN PROFESIONIST
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cronicarului și inscripția criticului deasupra ușii bibliote-
cii. Altfel, la ce am mai trăi?“. Întrebat de Paul Geor-
gescu de ce a ales pesimistul și aprehensivul citat pus
în capul lucrării sale, Nicolae Manolescu și-a explicat
clar în minte opțiunea, pe care a făcut-o publică ulterior.
Această alegere a sa era legată de perpetua competiție
dintre modernism și tradiție (autohtonism), dintre sin-
cronism și protocronism, dintre universal și național în
cultura română modernă. Scriitorul mărturisește că era
contrariat că, în cultura noastră, de câte ori s-a produs
o „descoperire a Occidentului“ – cum spune G. Căli-
nescu – a urmat imediat reacția contrară, autohtonistă,
de protecționism național. Și dă exemplul lui Neculce și
al lui Cantemir („perfect occidentalizat), pe la 1700, dar
și evoluțiile paradoxale de după Primul Război Mondial,
„când eram în hotare reîntregite, racordați la moderni-
tatea europeană, cu un rege german și o elită perfect
europenizată, dar nu am apucat să ne bucurăm mult de
asta că, iată, au început, în 1923, mișcările antisemite
de la Iași și am ajuns repede la legionarism”. Este con-
vins că „așa s-a întâmplat și după 1989”, când am intrat
în Europa ca democrați, dar „tot nu scăpăm de
naționalism”. 

În aceste judecăți, Nicolae Manolescu sintetizează,
în fond, toată istoria noastră, dar o face prin prisma li-
teratului, a omului de cultură, cunoscător al trecutului
nostru. De fapt, ceea ce ne spune printre rânduri, este
că istoria literaturii unui popor este literatura însăși și că
literatura, privită în diacronia sa, se confundă cu desti-
nul acelui popor. Aceste corsi e ricorsi – cum ar zice
Giambattista Vico – se văd încă de la începuturile ge-
nezei noastre ca popor și ne traversează întreaga isto-
rie. Din moment ce ne-am luat numele de român, limba
romanică, originea „de la Roma”, credința în haină latină
– toate legate de Roma Eternă, adică de Occident –, pe
când organizarea bisericii, limba medievală a cultului,
a cancelariilor și a culturii, alfabetul chirilic și chiar forma
mentis dinspre Noua Romă (prin mijlocire slavă), adică
din Răsărit, era previzibil ceea ce avea să urmeze. În
Evul Mediu, am pariat multă vreme pe cartea Răsăritu-
lui, încurajați de faptul că Noua Romă sau Constantino-
polul părea centrul universului, al civilizației, al unui

elenism altoit politic cu latinitate. Totul s-a dovedit, până
la urmă, o iluzie, mai ales după ce această capitală a
lumii a devenit Istanbul. Cel puțin de la Renaștere, a de-
venit evident faptul că modelul de succes era cel occi-
dental și că noua lume de structura în funcție de spiritul
concurențial-individualist, de competiție, de capitalism,
de bănci, de urbanism și nu în funcție de letargia orien-
tală, de disputele filosofice și teologice sterile, de la-
mentări fataliste sau de „veșnicia născută la sat”. Prin
urmare, în raport cu eficiența lumii, noi, românii, am ni-
merit pe un șuvoi abătut, deși plin de farmecul unei
vechi tradiții. Pe de altă parte, am dobândit și noi, în
timp, în acest sud-est european bântuit de felurite fan-
tome, sindromul popoarelor mici care visează să fie și
ele mari. Ne-am mai lovit câteodată – dincolo de stân-
găciile noastre – și de o Europă opacă sau ostilă. Prin
urmare, în raport cu Occidentul și chiar cu țările dinspre
jumătatea răsăriteană a continentului pregătite din
vreme pentru lumea occidentală, noi, românii, am pornit
spre sincronizare cu mare întârziere și cu avânt mode-
rat. 

Exemplul lui Dimitrie Cantemir – dat de Nicolae Ma-
nolescu – este unul simptomatic și corectează vechi
clișee. Aflăm, astfel, că principele moldovean nu era nici
reprezentant al „literaturii române vechi”, ci al celei mo-
derne, că nu era nici oriental, ci „perfect occidentalizat”
și că nu s-a dus la curtea țarului Petru cel Mare spre ră-
sărit ori ca să se refugieze în lumea rusească, ci ca să
participe, ca protagonist, la o mare experiență: occiden-
talizarea Rusiei, clamată de țar și de anturajul său. Prin
urmare, Cantemir este primul român cu o conștiință
clară de român, care are anvergură europeană,
mișcându-se în ambianța Academiei din Berlin, a lui
Leibniz și a altor iluminiști timpurii. Ion Neculce, de alt
calibru, se înscrie și el în seria cronicarilor-prozatori,
alături de Grigore Ureche și Miron Costin, cu școli for-
male făcute înspre lumea catolică occidentală (la iezuiții
din Polonia) sau informale, în preajma stolnicului Con-
stantin Cantacuzino, cel care studiase la Padova. Pen-
tru ei, Italia era „cuibul a toate dăscăliile și învățăturile”,
precum fusese Atena în antichitate (zice Miron Costin).
Grigore Ureche, Miron Costin, Ion Neculce, Constantin
Cantacuzino simt și ei translația care se făcuse din Gre-
cia spre Italia, adică din Levant spre Soare Apune, dar
nu se pot desprinde de „moșioarele” lor, de dregătoriile
lor și nici măcar de veșmintele lor orientale. Înainte de
recțiunea comunistă care ne-a mânat peste voia noas-
tră spre fundul Răsăritului de sorginte bolșevică, am
avut una – remarcă Nicolae Manolescu – făcută de noi
înșine, anume aceea de după Marea Unire, când am
pulsat în sincronie cu Occidentul, când am fost luați în
seamă și respectați de Occident (Pacea de la Paris, din
1919-1920). Pe când se prefigurau aceste bune auspi-
cii, am produs noi înșine, din interiorul societății
românești, direcții și mișcări contrare, care ne-au împins
din nou spre autohtonism, spre românismul exagerat și
răsăritean.

Toate aceste judecăți de valoare, constatate prin stu-
diul riguros al literaturii române, dar și prin lectura ma-

Liviu Suhar – Biserica albă
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rilor istorici care s-au ocupat de trecutul românilor în an-
samblul său, îi prilejuiesc lui Nicolae Manolescu critici
severe la adresa opțiunilor noastre contrare sincronizării
cu Occidentul. Literatul Nicole Manolescu este critic și
cu generațiile de poeți, prozatori și critici de după 1989
și arată că, în raport cu tendințele și cu speranțele de
acum trei decenii, mai nimic serios și articulat nu s-a îm-
plinit. De altminteri, scriitorul a fost decenii la rând și
profesor la Universitatea din București și a creat școală,
adică emuli, de diferite vârste acum și din mai malte
generații. Aceștia, fără să declare ori să fie stimulați să
susțină că îl adulează pe maestrul lor, îi duc preceptele
mai departe, repudiază spiritul calofil, „taie în carne vie”
prin cronicile lor, nu fac compromisuri amicale și cole-
giale, încercând obiectivitatea într-o lume subiectivă.  

Nicolae Manolescu nu este un intelectual de salon
și, cu toate că a tânjit mereu după lecturi tihnite și creații
bine pritocite, nu s-a dedat liniștii niciodată. În fruntea
Uniunii Scriitorilor de ani buni, a apărat specificul bre-
slei, rangul creatorului de literatură și autonomia scrisu-
lui, în ciuda tuturor contestărilor, adesea gălăgioase și,
chiar mai adesea, venite dinspre voci aproape anonime
și frustrate. A fost om politic și chiar șef de partid politic
(al intelectualilor), membru al Parlamentului, sperând în
„miezul unui ev aprins” al dreptei culturale și erudite,
cam cum fusese „Junimea” pe vremuri, în panoplia con-
servatorismului românesc, prin Titu Maiorescu și Petre
P. Carp. A reușit, pe o scenă politică nepregătită și ne-
receptivă, să atragă atenția asupra educației, creației și
culturii în general și să promoveze – alături de colegi –
inițiative legislative benefice. Nicolae Manolescu este și
un diplomat cu acte în regulă, fiindcă ne-a reprezentat,
ca ambasador, la UNESCO, acolo unde lobby-urile po-
litice pretind că apără moștenirea culturală a umanității.
Preocuparea aceasta se cheamă mai nou, eufemistic,
diplomație culturală și este încă privită de „diplomații de
carieră” – dacă și câți vor mai fi fiind – drept o
cenușăreasă. În ciuda acestor handicapuri, Nicolae Ma-
nolescu a fost prezent la Paris, pe esplanada culturală
a lumii, cu o voce care, de câteva ori, s-a auzit distinct,
s-a auzit de bine și spre folosul nostru, în ciuda auspi-
ciilor nefavorabile nouă. 

În ciuda acestei varietăți de preocupări și de fațete
ale personalității, Nicolae Manolescu nu a părăsit nicio-
dată meseria de critic și istoric literar și a rămas, prin
urmare, un prototip al breslei. Nu este aproape nicio-
dată complezent, nu rostește vorbe de circumstanță –
deși este invitat adesea la manifestări care ar predis-
pune la aceasta – nu-i cruță nici pe scriitorii consacrați
și nici pe învățăcei, mai ales că unii dintre tineri nu mai
au răbdare. Deși nu se mai citesc revistele literare pre-
cum mai demult, când nu erau atâtea tentații în mijloa-
cele de difuzare în masă și când libertatea de exprimare
era îngrădită, „România Literară”, condusă în conti-
nuare de Nicolae Manolescu, rămâne un reper major al
literaturii și al criticii literare, dar și al peisajului cultural
în genere. Nu toți confrații de breaslă îl iubesc pe Nico-
lae Manolescu, dar toți literații autentici îl respectă și îi
receptează opera. Nu știu câtă mulțumire sufletească îi

aduce marelui critic această situație, dar sunt sigur că,
după atâția ani, s-a resemnat cu genul de reacții pe care
le produc cronicile, studiile și cărțile sale, că pe unele
le acceptă cu realism, pe altele cu ironie, iar multe îi
rămân indiferente. Am remarcat adesea simțul umorului
la Nicolae Manolescu, în felul său de a recepta lumea
și de a interacționa cu oamenii. Câteodată, de la stadiul
de umor inofensiv, intelectualul fin trece la ironie, dar nu
spre umilirea celor inferiori lui, ci spre delectarea egali-
lor. Nicolae Manolescu nu este mereu un partener con-
fortabil de dialog și nici nu dorește să fie, pentru că,
altminteri, nu ar mai fi el însuși. Oricum, chiar nefiind
din breaslă și, prin urmare, nefiind eligibil pentru „mate-
rialul didactic” al cronicilor sale, de câte ori mă aflu în
preajma intelectualului Nicolae Manolescu, „mă iau pe
seamă” – cum se mai zice prin Ardeal – îmi rememorez
actele din urmă, conținutul conferințelor și cărților re-
cente și compar mesajele date cu grila sa de valori. Asta
pentru că grila sa de valori face cât o direcție culturală
de succes, care ne-ar putea conduce nu pe căi abătute,
ci pe magistrala civilizației și culturii universale.           

Sunt oameni importanți pe lumea aceasta despre
care se spune că se confundă cu instituțiile în care se
ilustrează. Despre alții – mult mai puțini – se poate
spune că devin ei înșiși instituții, că amprenta lor valo-
rează cât a unor grupuri de oameni, că lasă în urmă edi-
ficii inconfundabile, trainice și necesare. Nicolae
Manolescu descinde, fără îndoială, din această ultimă
stirpe.  

Liviu Suhar – Trepte în parc
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Greu de găsit o vorbă mai aparte la aniversarea unui
om deosebit din domeniul creaţiei artistice – nu al târ-
nosirii sau pălăvrăgelii politice, mai totdeauna efemere
–, om trecut prin ciur şi dârmon, cu realizări menite să-i
dăinuiască –, dacă arunci o monedă rară în aer, fără
să-i cadă unuia pe umăr. Altfel, „azi e zi de sărbătoare,
ţarul se spală pe picioare”, bucuria aniversării fiind mai
mult a celor ce n-au de lucru decât să te întristeze, so-
cotindu-ţi anii, în loc să-i uite dracului cu generozitate.
Nu degeaba, de la o anumită vârstă, femeile încep să-i
numere şi de-a-ndoaselea, până când – ajunse, de
pildă, la 69 de ani – se stabilesc la „60 şi ceva”.

„Noutăţile” ţin, de regulă, de scara valorilor, subiec-
tivă prin excelenţă, concurentă cu roata norocului. Azi
eşti, mâine nu eşti, ca popa de la Costeşti, adesea şi
după starea vremurilor sau excesul de originalitate. Mai
ales în critica literară, unde de gustibus et coloribus non
disputandum şi unde mai toate istoriile n-au valoarea
Noului Testament, criticaştrii depăşind numărul celor
patru evanghelişti. Toate-s vechi şi nouă-s toate – vorba
Poetului –, aşa că nimeni nu te opreşte să dai mai multă
sau mai puţină crezare urmaşilor de azi, fără să-i ne-
dreptăţeşti, când, supuşi greşelii, pământeni sunt şi ei.
Pentru ce-au făcut frumos, cinste lor, pentru păcate,
Dumnezeu să-i mai şi ierte. Nu-i niciun sacrilegiu, mai
ales în cazul celor chemaţi să evalueze o creaţie de
artă, când şi unui critic major i s-a întâmplat să aibă o
reacţie minoră şi, dimpotrivă, unuia minor o reacţie ma-
joră. Cazul lui Călinescu, în a cărei monumentală ediţie
din „Istoria literaturii române, de la origini până în pre-
zent” se apreciază că Ion Barbu este cel mai mare poet
dintre cei minori, după cum, în cercul „Sburătorului”,
Lovinescu a supradimensionat creaţia lirică a lui Camil
Baltazar, mult prea departe de înălţimea unor aştri.

La polul opus, alţii au întâmpinat o capodoperă a ro-
manului social ca „Răscoala”, moşmondind vorbe de
mântuială, precum: „autorul s-a străduit merituos să
strângă într-un mănunchi organic acest grup de săteni”,
critic prestigios ce mă face mai curând să cred c-a frun-
zărit cartea. În schimb, I. Sebastian – poate totuna cu
Mihail Sebastian, fiindcă tot el va reveni în paginile

„Adevărului”, polemizând cu Şerban Cioculescu şi
G.  Călinescu – îl salută, în „Caleidoscopul vieţii cultu-
rale”, drept „cel mai puternic roman social în literatura
noastră şi cea mai izbutită carte a autorului”, iar Marin
Simionescu-Râmniceanu, în ampla sa cronică literară
din „Cuvântul”, „cel mai bun roman românesc” (apărut
într-o perioadă în care proza originală nu era lipsită de
capodopere).

Notele din catalogul cărţilor originale şi cotele apelor
Dunării par că rivalizează în multe privinţe, din păcate
în favoarea metrologiei, şi asta nu doar datorită exigen-
ţei examinatorului, ci şi eternului gust, fără a-l putea în-
vinui de părtinire, fiind uneori comun cu al masei
cititorilor, ce nu incumbă şi un grad înaintat de cultură.
Nici în literatura universală scara valorilor nu se prezintă

Niculae Gheran

CONTRADICȚIA LUI MANOLESCU
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altfel, altminteri tirajele operelor lui Alexandre Dumas
sau Jules Verne situându-i în fruntea valorilor galice. De
Pitigrilli ce să mai spunem?

Drept e că nici balanţa valorilor nu e inertă, ci scade
sau creşte de la o creaţie la alta, după cum şi în faţa
unor lucrări de bilanţ unii critici îşi mai adaptează textele
la „necesităţi”. Nu cunosc o reeditare a „Istoriei literaturii
române”, însoţită de variante, după tipicul unei ediţii cri-
tice, ce-ar genera noutăţi surprinzătoare. După cum în
compararea textelor să intre şi studiul versiunilor ante-
rioare din presă (Honi soit qui mal y pense!). Să vedem
cum vor rezista în timp şi „istoriile” mai noi, care, ca
vinul, îşi pot spori tăria şi buchetul sau, dimpotrivă, se
vor oţeţi. Deocamdată, ca istoric literar, mă mulţumesc
să constat că n-am citit încă o carte de dată mai re-
centă, cu publicistică din „Gazeta literară”, „România li-
terară”, „Viaţa Românească” şi alte reviste de profil, ori
cronici şi recenzii din „Scânteia” sau ziare ale vremii, re-
produse în moda vremii, când autorii uceniceau pe
lângă mandatarii lui Leonte Răutu, devenit din 1956 şe-
riful direcţiei de propagandă şi cultură a Partidului Mun-
citoresc Român, care prin întreaga lui gândire şi acţiune
politică se dovedise a fi un aprig emul al lui Andrei Jda-
nov (de când fusese adus în ţară de Ana Pauker, după
„eliberare”, să întărească nucleul dur al partidului, fa-
natica ştiindu-l pe Lev Nikolaevici Oigenstein – nume la
naştere – de la Moscova, de când lucraseră împreună
ca propagandişti).

În învăţământ, „cum e turcul şi pistolul”, izgonirea lui
Călinescu de la catedra de istorie a literaturii române, a
asistenţilor săi şi înlocuirea lor cu ciurucuri majoritare –
proces generalizat la mai toate disciplinele sociale, nou
conduse de alde I. Wittner şi M. Roller, ne scuteşte de
explicaţii suplimentare, altminteri arhicunoscute. Am
simţit, totuşi, nevoia evocării acestui cadru, pentru a su-
gera climatul universitar în care s-a format Nicolae Ma-
nolescu, ca şi semnatarul acestor rânduri, bine înarmaţi
în spirit materialist-dialectic, cu examene anuale de
marxism-leninism, economie politică şi limbă rusă, ce
ne înlesnea să ne adăpăm direct de la izvoare cu pe-
dagogia lui Kairov şi cu opiniile lingvistului N.I. Marr,
combătute peste noapte de însuşi tătucul Stalin. De
râsul lumii, atâta timp cât literatura veche, implicit reli-
gioasă, ne-o preda Mitu Grosu, iar introducerea în lite-
ratură George Macovescu, autorul unei cărţulii despre
Sahia. Apariţia târzie a lui G. Ivaşcu, bun gazetar şi cam
atâta tot, a fost un reviriment, fără să i se poată contesta
simţul valorii şi harul organizării redacţionale. El a pus
ochii pe Nicolae Manolescu, recomandându-l şi anga-
jându-l în presă, creându-i condiţii ideale de afirmare.
Când tânărul critic îşi dobândise un prestigiu pe deplin
meritat, îi făcea plăcere să se laude, ca mare combina-
giu de presă: „Eu l-am promovat, cu condiţia să rămână
în Câmpina, să nu se piardă în mişculaţia găştilor lite-
rare bucureştene; să fie la curent cu viaţa editorială, să
citească întruna şi să scrie o cronică pe săptămână”.
Rostea sau nu adevărul, nu ştiu, cert e că eu – angajat
pe vremea aceea la Centrala Editorială –, îl vizitam
acasă pe Valea Prahovei, solicitându-i referate la cărţi
– îndeosebi plachete de versuri –, când aveam îndoieli

asupra oportunităţii tipăririi. Aveam o încredere oarbă
în opiniile sale şi asta din pricina detaşării cu care îşi
recenza lucrările, independent de alte condiţionări, care
păreau să-mi justifice deplasările. Nu pot uita o remarcă
a sa: „Nu ştiu cum se face, domnule Gheran, dar mereu
mi-aduci să citesc manuscrise mediocre” (sau cam aşa
ceva). Într-o perioadă în care proletcultismul era în
floare, zgura vechii şcolarizări se iveşte şi în începutu-
rile sale publicistice, numai că educaţia de-acasă a bă-
iatului, născut într-o familie de cărturari, îşi spunea
cuvântul. Când un confrate de universitate şi academie,
„mare şi tare”, se lupta să întocmească o antologie cu
articole literare din presa muncitorească – căutând mi-
nereu de aur într-o mină de cărbuni –, când un editor
cu veleităţi estetice, şef al unei redacţii de critică literară,
se tot închina la icoana lui Dobrogeanu-Gherea, igno-
rând alţi apostoli, pe care târziu va încerca să-i recu-
noască în spirit marxist, Nicolae Manolescu era
preocupat să-l mântuiască de „păcate” pe Titu Maio-
rescu şi să-i repună în drepturi pe alţii, condamnaţi în
continuare. La doi ani după volumul de debut („Lecturi
infidele”, 1966), tentaţia abordării unor lucrări de sinteză
şi monografice se accentuează, depăşind faza criticii
de întâmpinare („Metamorfozele poeziei”, 1968; „Con-
tradicţia lui Maiorescu”, 1970), ritm bibliografic constant,
de la tinereţe, pân’ la bătrâneţe.

Coincidenţa de a se fi născut la 27 noiembrie – în
aceeaşi zi cu Rebreanu, dar la 45 de ani distanţă –, m-a
făcut să compar ce s-a mai întâmplat în ziua cu pricina.
Mai ales că, în cercetarea mea biografică, descoperi-
sem în „Gazeta Transilvaniei” următoarea ştire:

„Sâmbătă seara un fenomen grandios s-a oferit pri-
virilor noastre. O mulţime de meteori mici, de 60-65 pe
minută, de-o rară strălucire, am văzut căzând între 8 şi
11 din noapte. Acest fenomen nu s-a mai văzut în
această estindere de la 1866. Poporul crede că este
presemnul unui mare război (loc. cit., XLVIII, nr. 257,
„Ştirile zilei”).

Ploaia de stele, lăsată în urma cometei Biela – nu-
mele astrologului austriac care a descoperit-o –, a fost
văzută şi de astrologii francezi, după cum se mai rela-
tează la noi în ziarul „Epoca”.

Mutatis mutandis, mai aproape de noi, presa de joi,
27 noiembrie 1939, e mai puţin spectaculoasă, cu ştiri
de tipul: instalarea noului guvern Tătărăscu; expoziţie
cu desene şi tablouri de Carol Popp de Szathmary, la
Academia Română; Opera Română prezintă „Bărbierul
din Sevilla” cu G. Niculescu-Basu; la Teatrul Naţional se
joacă piesa „Casa inimilor sfărâmate” de G.B. Shaw, cu
Elvira Godeanu şi Marietta Sadoveanu; se prezintă pri-
mul film românesc, de proporţii occidentale, la cinema
Capitol: „Se aprind făcliile”, după romanul lui N. Por-
senna, în regia lui Ion Şahighian; alertă de tifos exante-
matic la Covurlui; curse de cai la Băneasa-Trap; nou
tratament contra blenoragiei Gonorex, la farmacia „La
Urs”.

Cum s-ar spune, de toate pentru toţi, inclusiv pentru
viitorul cercetător, prin apariţia, la Iaşi, a foii săptămâ-
nale de critică şi informaţie literară „Jurnalul literar”
(prima serie), sub conducerea lui G. Călinescu.
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Mai generoasă e oferta editorială, mai apropiată de

rosturile noului născut (ca la „tăierea moţului”, când bă-
iatul va fi ales un stilou, nu paharul, pieptenul, banul de
argint, inelul de aur sau un briceag cu sidef). Aş re-
marca apariţia primului tom din ediţia critică Eminescu,
sub îngrijirea lui Perpessicius – răsplătită de Carol al
II-lea cu bani să-şi cumpere casa de pe strada Romană,
azi purtând numele poetului, nicidecum un apartament
la bloc; studiul „Artă şi valoare”, finalul „Trilogiei valori-
lor” de Lucian Blaga; la fel, ultimul op din tetralogia lui
Iorga „Oameni cari au fost”; volumul de poeme „Visuri
în vuietul vremii” de Alexandru Philippide; „Studii istorice
greco-române” de Demostene Russo; culegerea de re-
portaje „Ţări de piatră, de foc şi de pământ” de Geo
Bogza; ediţia definitivă de versuri ale lui Ion Minulescu
ş.a.

Epoca-i extrem de agitată, sumbră, de-a dreptul tra-
gică. În pofida unor tratate diplomatice menite să asi-
gure securitatea statală a unor ţări din Răsăritul
Europei, acestea rămân, în cel mai fericit caz, inope-
rante. Semnul astral, tălmăcit la naşterea lui Rebreanu,
„presemnul unui mare război”, se va adeveri abia acum:
la 15 martie, armatele hitleriste cotropesc Cehoslova-
cia, iar la 23 august 1939 (dată fatidică), la Moscova, în
prezenţa lui Stalin, se semnează tratatul secret Molo-
tov-Ribbentrop, care fixează extinderea unor noi graniţe
Germaniei hitleriste şi imperiului sovietic, culminând cu
împărţirea Poloniei, pierderea autonomiei ţărilor baltice
şi raptul Ardealului de Nord. Peste o săptămână, arma-
tele hitleriste invadează Polonia, declanşând cel de-al
Doilea Război Mondial.

Am simţit nevoia evocării acestor date istorice, pen-
tru că, alături de consecinţele nefaste ale unui alt tratat
secret – semnat spre sfârşitul războiului de acelaşi Sta-
lin, dar cu Churchill şi Roosevelt, mari personalităţi ale
istoriei universale, dar nu şi în istoria unor ţări scoase
la mezat, vândute pe 50 de ani la bolşevici –, au marcat
cadrul existenţial al sărbătoritului nostru, printr-un alt
23  august înrobitor. 

Sufleteşte, m-am apropiat de Nicolae Manolescu şi
pentru discreţia cu care a trecut peste drama lui fami-
lială – asupra căreia nu-mi îngădui să insist, fără a se
victimiza, a-şi etala rănile, cu nobleţea celui care poate
ierta, fără să uite. De cele mai multe ori, cu un zâmbet
evită o discuţie. Cu zeci de ani în urmă, întâlnindu-l pe
trotuarul din faţa Casei Scânteii – însoţit de Vasile
Băran, secretarul organizaţiei de bază de la „România
literară” –, i-am întâmpinat râzând, cu o faţă luminoasă:

– Să vezi şi să nu crezi! Monstruoasa coaliţie!
Am zâmbit toţi trei, fără să se supere niciunul, ca as-

tăzi, la cea mai nevinovată aluzie politică, mai rău decât
pe vremea lui Bulă, când parcă  şi satira şi umorul că-
pătaseră statut.

O spun nostalgic, văzând cum de la o vreme a dat
vrajba într-o breaslă, ş-aşa hulită de soartă, ce-ar pre-
supune unitate, vizavi de-o societate dominată de me-
diocrităţi, un eufemism, ca să ocolesc epitetul de
nulităţi, ipochimeni, de la periferia vieţii intelectuale,
obişnuiţi să numere, nicidecum să citească. N-au cre-
dinţe, ci doar interese, dovadă uşurinţa cu care, precum

cameleonii, îşi schimbă continuu culoarea, lipsiţi de ru-
şine şi când, în preajma alegerilor, îşi târguiesc voturile,
cu bilele la vedere, pe bani sau posturi mănoase. Unii
dintre candidaţi n-au condus la viaţa lor o administraţie
de grădiniţă, dar încearcă să conducă o ţară, un guvern
sau minister, să fie senator sau măcar deputat, mai ales
că nu intră în vizorul niciunei trieri, nu participă la niciun
concurs, nu dau niciun examen, ci doar bani în campa-
nia electorală, fără să se întrebe în ce buzunar ajung.
Dar şi când, la schimb, încep să primească, de regulă
prin intermediari, fără semnătură proprie sau deloc…
Peste noapte, dispare, cum se ştie, o flotă întreagă, nu
o barcă din Cişmigiu, ca ministrul de resort – preocupat
de alte mijloace de transport, de la căruţe la avioane,
trenuri şi autobuze, tramvaie şi biciclete, plus căi ferate,
magistrale, drumuri urbane şi comunale etc.– să te în-
trebe cu nevinovăţie: „Există vreun act iscălit de mine?”

Pe cei interesaţi „s-adune” – n-am zis „să fure” – îi
mai pot înţelege, fiindcă, aşa cum n-am văzut popă
sărac, nici miniştri în pagubă (excepţiile întăresc re-
gula.) Greu însă de înţeles dihonia dintre scriitori, pole-
mica – firească între condeieri – transformându-se
adesea într-o ură cumplită, având la bază principiul bol-
şevic: „cine nu-i cu noi e împotriva noastră”. E o molimă
originală, declanşată din balamucul politicienilor „post-
revoluţionari”, dorinţa acaparării puterii absolute fiind o
racilă a vechiului regim. În principiu, implicarea scriito-
rilor în politică n-ar trebui să deranjeze pe nimeni, atâta
timp cât treburile cetăţii sunt şi ale lor, dar fără pretenţia
unei gândiri unice, specifice unui regim dictatorial.

Mă întreabă deunăzi un confrate mai gureş, cu gură
bogată:

– Mă Nae, tu, ca român sadea – după mamă şi tată
– de la o vreme continental, ridicat în grad, cu strămoşi
vestiţi ca Traian şi Decebal, când mergi la cimitir la ce
mormânt aprinzi o lumânare?

– Ce vorbă mai e şi asta?! Cum te obligă candela
neamului. Dar bagă, cuvântează, nu mă lua de la Adam
şi Eva.

– Pe scurt: din derbedeii ăştia care-şi scot ochii pen-
tru putere, tu un’ ţi-ai garat camionul?

– Nicăieri! Mai toţi sunt o apă ş-un pământ, parodiind
fără de har pe Nenea Iancu, când pe stânga, când pe
dreapta – de fapt nici, nici, fără o direcţie anume, fără
program, mergând împleticit, de pe un trotuar pe altul  – ,
pupând azi papucul altor sultani, care, de la 3 000 de
bani de aur, tocmiţi de Mircea, ajunseseră la peste
600  000 sub Ioan Vodă, haraciul desfiinţându-se abia
după trei secole, după sfârşitul Războiului de Indepen-
denţă, şi asta măsurată.

– Tot curva de istorie ne-a schimbat din nou stăpânii,
după un mic răgaz turcii fiind înlocuiţi de nemţi şi apoi,
mai vârtos, de ruşi. Numai că acum nu se mai poartă
monezi de aur, preţul a crescut: sunt ochite minele au-
rifere, gazele din mare, că tot ce-a fost mai bun la su-
prafaţă, ras, tuns şi frezat, cum se spune şi cu banii
luaţi, zis şi datoraţi. Acum se sapă şi mai adânc, nu doar
între noi.

– Şi după tine ce-ar fi de făcut?
– Puşcării, domnule, nu à la Maria Tereza, ci ameri-
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căneşti, să aibă trădătorii de neam un’ să-şi odihnească
mâine ciolanele, după faptă şi răsplată, că mintea ro-
mânului de pe urmă e verificată de istorie.

De-aici şi dezamăgirea atribuită prieteneşte criticului
aniversat, ce mă determină să aduc vorba de „Contra-
dicţia lui Manolescu”. (Într-o ţară unde se dărâmă şi se
fură pe rupte – de-au ieşit şi urşii-n stradă să protesteze
în privinţa tăierii pădurilor, autorul să-mi îngăduie a-i pa-
rafraza un titlu din bibliografie – măcar în numele ace-
luiaşi 6 decembrie ce ne uneşte.) Observaţia la care mă
refer nu priveşte literatura în genere, filosofia, neamul,
de grija căruia „suferă” toţi îmbogăţiţii noştri, nici atât.

Dar, mai întâi, ca avocat imparţial, să acord circum-
stanţa cuvenită celui nespovedit, dar lecuit de păcat.
Între atâtea aşteptări deşarte, venit-a şi clipa miracu-
loasă când târguiala pe 50 de ani dintre camarazii de
război, Churchill, Roosevelt şi Stalin, se apropia de sfâr-
şit, iar geografia politică începuse să-şi clatine graniţele.
De voie, de nevoie, măreaţa ţară a socialismului victo-
rios fu obligată să renunţe în mers la dominaţia învoită
de decenii, iar ţările din spatele „cortinei de fier” – unele
mai îndrăzneţe, altele, ca şi azi, ceva mai fleţe –, îşi re-
clamă independenţa, de regulă prin contaminare, fără
victime. Tonul îl dau Polonia şi Ungaria, apoi Germania
Răsăriteană, Bulgaria, Cehoslovacia, România şi, după
noi, Albania. Un vânt de libertate bate şi prin fosta
URSS, după cum, cu puţină hotărâre, din partea noilor
preşedinţi, român şi moldovean, ne-am fi putut reunifica
ţara, conducerea moscovită fiind preocupată cu pro-
bleme mai grave de proprie geografie politică.

Izolat şi prudent, refuzând orice manevrare politică
– chiar şi când G. Călinescu, plus alte personalităţi (vreo
50) fuseseră primite în bloc în PCR, direct de Comitetul
Central al Partidului, când nici Şerban Cioculescu nu
scăpase de hinghereală –, Manolescu îşi păzise inte-
gritatea, fapt ce-l va face să plătească scump fronda
personală prin neacordarea unor cuvenite grade univer-
sitare, vize de paşaport, ca invitat la întruniri literare şi
alte manifestări externe.

Spre deosebire de mulţi „eroi ai ciondănelii din de-
cembrie” – „victime” ale regimului comunist à la Silviu
Borcan, înscăunat la guvernare cu Al. Mârlădeanu – bo-
tezaţi ca atare de mine în fresca satirică „Bordel nou cu
şteoarfe vechi” – trufandale ale democraţiei noastre ori-
ginale, alături de alte fecioare cusute ale „revoluţiei” mă-
gurene –, au avut bafta să se salveze, unii prin moarte
naturală, alţii prin ridicarea în grad şi împrăştiere la noile
locuri de muncă, în viaţa noilor partide de stânga, de
dreapta, de mijloc, unele de pe vremea bunicilor, altele
de viitor, ale nou-născuţilor, cu aportul personajelor re-
virginate din fosta Securitate. Săturaţi de dictatură, de
frig şi de frică, de mizerie multilateral-dezvoltată, oame-
nii dresaţi să fie scoşi în stradă cu „potrete” în spinare,
să urle lozinci cu trăiască unii sau alţii – răsplătiţi uneori
cu crenvurşti de-adevăratelea de „esport” şi-o sticlă de
„Cico” – au venit şi acum la comandă. Ce-a urmat ştim,
nu doar după sufletele lor, ultrasăturate de ponoasele
dictaturii proletariatului, luptei de clasă şi internaţiona-
lismului proletar (ce-ar putea da de gândit şi altora ce

se gândesc întruna la avantajele mondializării). Cre-
deau mai mult decât să spere că, în sfârşit, Dumnezeu
şi-a întors faţa şi la români, că intrăm în rândul lumii şi,
întrebaţi ce vrem, ne-am luat după gloata lui Costache
Negruzzi:

– Capul lui Moţoc vrem!
Uitând de Moţoaca lui, mult mai afurisită, pe deasu-

pra şi polimerizată din punct de vedere academic. Deşi,
după opinia mea, nu le-ar fi stricat ca procuratura să fie
şi mai dură decât apărătorul din oficiu, care, în loc să le
ceară indirect condamnarea la moarte, să fi fost mai
„clement” de Crăciun şi să le fixeze ca domiciliu o gar-
sonieră – cât prevedea legea spaţiului locativ unui cuplu
de căsătoriţi –, să-i lase să trăiască la oraş în epoca lor
de aur, ori la Scorniceşti, cu o pensie de ţărani colecti-
vişti, nu în casa statului din Snagov, mult mai mică
decât palatul lui Videanu, regele marmurei, din aceeaşi
localitate.

Câtă vreme tăcutul şi izolatul de până atunci Mano-
lescu a simţit că se dă voie de la poliţie să se tragă cu
puşca, a făcut bine c-a intrat în politică, văzând cum ne
paşte pericolul ca peste noapte profesorul de merde
Brucan să preia cu şi mai mare obrăznicie funcţia lui
Iosif Chişinevski, mangafaua lui Răutu. Mare pericol,
atâta timp cât majoritatea alegătorilor nu vedea cum
„proorocul” devenise capel-maistru peste fanfara lui
Iliescu, uns la Moscova, nu la Washington, de bon ton,
ca el, semnatar pe multe state, folosit pe dedesubt ca
purtător de cuvânt de la stânga la dreapta şi invers. (Îmi
îngădui să-l etichetez drept zdreanţă a „democraţiei ori-
ginale”, câtă vreme atunci publicam un pamflet împo-
triva lui, intitulat „Şlepărul”, într-o revistă americană de
limbă română, „Polemici”, condusă de Al. Buican, încă
din anul 1988, cu mult înainte ca „maiestrul” să devină
atotputernic, iar unii „gânditori” să se gudure pe lângă
tuhăzul lui, să-i capteze bunăvoinţa.) În climatul marilor
compromisuri şi trădări de la o zi la alta, Manolescu a
rămas consecvent gândirii sale autonome, numai că în
bunele lui intenţii a pierdut contactul cu realitatea naţio-
nală, cu textul cântării de resort, „noi suntem români”,
urmaşii lui Traian, dotaţi cu puşcă şi curea lată, bune să
ne împuşcăm din greşeală lângă un butoi de ţuică, aşe-
zat alături de un grătar cu mititei, să ne plesnim peste
ochi între noi, din patru-n patru ani, pierzând din vedere
să ne uităm şi peste gard, odată cu zicala: când doi se
ceartă, al treilea câştigă, direcţionând balanţa Puterii.

Contradicţia sa nu priveşte implicarea în politică, nici
măcar insuccesul din alegeri, ci că, aplecat excesiv pe
studiul vieţii şi operei lui Maiorescu, l-a subapreciat pe
Costache Negruzzi, n-a luat în calcul şi gândirea Lăpuş-
neanului:

– Proşti, dar mulţi!
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„Pentru fericirea de a impune o carte, un autor, la un
an o dată – scrie Nicolae Manolescu în 1968, într-un
text cu titlul de mai sus – cronicarul se expune perma-
nent ironiei şi dezaprobării. Scriitori şi cititori se unesc
în a nu fi de acord cu el; pare născut spre a irita pe toată
lumea şi cei doi-trei care întrevăd onestitatea lui sunt
cei mai nemulţumiţi. Cronicarul este «la bête noire» a
literaţilor de tot felul, temut uneori, iubit niciodată, omul
cu cei mai mulţi duşmani şi cu cei mai puţini prieteni.”

Tânărul critic îşi va începe ultimul alineat al acestei
Teme cu o formulare paradoxală, tipic călinesciană. În-
cheierea trimite însă către Lovinescu: „Idealul pentru
cronicar este, în cele din urmă, anonimatul. Nu vreau
să spun că el nu trebuie să aibă personalitate. Dimpo-
trivă, fără personalitate puternică, un cronicar ajunge să
fie dominat de cărţi, când el e chemat tocmai ca să le
domine. Vreau să spun că, prin constanţă şi tact, croni-
carul devine cu timpul o obişnuinţă pentru cititori, iar
verdictele lui se fac aşteptate. Se fac aşteptate, pur şi
simplu; cu ce sentimente, n-are importanţă. Un bun cro-
nicar trebuie să nu mai fie o persoană, ci o nelipsită pre-
zenţă, un magistrat anonim. Când o revistă literară se
identifică astfel cu cronicarul ei, înseamnă că putem
avea încredere într-o judecată dreaptă şi neinfluenţată
de factori exteriori.”

Primul lucru care frapează în frazele de mai sus e
nu atât îndrăzneala cronicarului (era de aşteptat ca un
tânăr critic să aibă un alt ton decât cel, mai înţelept, al
unuia vârstnic), cât forţa lui de anticipare. La data scrie-
rii acestor rânduri, Manolescu avea în spate şase ani
de cronică literară, pe care o ţinea, e drept, în cea mai
bună revistă a momentului („Contemporanul” lui George
Ivaşcu), dar nu de mai multă vreme. Or, tânărul cronicar
vorbeşte aici în virtutea unei experienţe pe care abia
evoluţia sa ulterioară o va face posibilă. La 29 de ani şi
cu şase ani de cronică, el se exprimă cu greutatea cro-
nicarului cincuagenar care, în 1992, va număra treizeci.

Al doilea element surprinzător e, pentru mine, chiar

tabloul zugrăvit în culori destul de sumbre de către un
cronicar de obicei optimist şi încrezător în puterile criti-
cii. Îl descoperim tratat cu mefienţă ori ostilitate publică,
şi încă într-un regim „permanent”. „Toată lumea” e iritată
de el şi numai câţiva îi „întrevăd” onestitatea. E uneori
temut, dar iubit, „niciodată”. El are fericirea de a impune
o carte, dar această fericire vine rar, o dată pe an. 

Suntem totuşi în 1968! Adică în perioada în care
„modelele” realismului socialist se vedeau înlocuite de
o pleiadă de tineri scriitori (poeţi, prozatori, dramaturgi)
ce aveau să schimbe faţa literaturii române postbelice.
Era, atunci, momentul de vârf al liberalizării regimului;
momentul în care autori din toate generaţiile (unii dintre
ei, foşti deţinuţi politici) se întâlneau cu o critică extrem
de receptivă şi cu un public aproape avid de literatură
adevărată. De unde atunci frecvenţa atât de redusă a
impunerii, de către cronicarul nostru, a unor cărţi de au-
tori români contemporani? Şi în ce măsură îi putem face
credit lui Nicolae Manolescu pentru această afirmaţie,
de vreme ce cunoaştem, azi, multitudinea descoperirilor
sale din epoca respectivă? 

Singurul răspuns plauzibil este că autorul textului din
1968 dizolvă, în el, contextul pentru a se ridica la o
treaptă de generalitate şi „idealitate” profesională. Se
explică, astfel, şi definirile înţelepte şi non-biografice ale

Daniel Cristea-Enache

DESPRE CRONICA LITERARĂ
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unui cronicar aflat nu de mult în exerciţiul profesiei; şi
ignorarea faptului că 1968 însemna cu totul altceva,
pentru un critic al actualităţii literare româneşti, decât
1962. Manolescu cunoştea prea bine, din interior, dife-
renţa; însă Tema lui vrea să facă un portret al Cronica-
rului generic, iar nu un autoportret.

Abia mai târziu cele două, portretul generic, ideal al
Cronicarului şi portretul lui Nicolae Manolescu vor
cupla, în conştiinţa publică. Pentru aceasta, a fost ne-
voie de continuitate, de constanţă – şi e de observat că
ele se regăsesc în schiţa portretistică a autorului. Ad-
verbele devin, în retorica textului său, mai importante
decât verbele: „uneori”, „niciodată”. Determinările tem-
porale tind spre ciclicitate: („la un an o dată”) ori spre

un vector procesual („devine cu timpul”). Secvenţa-
cheie nu mi se pare „magistrat anonim”, à la Perpessi-
cius, ci exact cea care o precede: „nelipsită prezenţă”.
Ea are ceva tautologic, şi asta pentru că Manolescu a
simţit, aici, nevoia de a marca dublu ce i se părea mai
important pentru oficiul de cronicar literar.

În orice „punct” al contextului istoric macro (1963 sau
1968, 1971 sau 1989) şi indiferent de vârsta la care se
află Cronicarul – el asumă, după ce a devenit conştient
de sine, elementul determinant şi condiţia de bază a
profesiunii sale. De aceea Nicolae Manolescu n-a ales
exilul, ca alţi critici „şaizecişti”, optând pentru rezistenţă.

Rezistenţă rimează cu prezenţă.

Nicolae Oprea

MOMENTE EXISTENȚIALE ÎN GRILĂ
MEMORIALISTICĂ

Proiectat pe fundalul istoriei comunismului româ-
nesc, destinul lui  Nicolae Manolescu n-a fost deloc rec-
tiliniu, ci, dimpotrivă, marcat de evenimente dramatice,
rememorate cu luciditate într-o serie de interviuri şi, mai
cu seamă, în Amintirile unui cititor de cursă lungă (sub-
titlul la Viaţă şi cărţi, 2009), carte de autentică proză me-
morialistică, ce va fi completată, din alt unghi, în
Convorbiri cu Nicolae Manolescu, un interviu cât o carte
realizat de Daniel Cristea-Enache în 2017. În rândurile
care urmează, am încercat să haşurez portretul perso-
nalităţii de excepţie reflectat în oglinda confesiunii din
sursele amintite.

Primul şoc existenţial este trăit în copilărie, în mo-
mentul arestării simultane a mamei şi a tatălui său. Pă-
rinţii, intelectuali stabiliţi în Sibiu, au fost arestaţi în 1952
pentru că s-au înscris pe listele Partidului Naţional Li-
beral la alegerile din 1946, în facţiunea lui Tătărăscu.
Astfel că adolescentul a fost nevoit să-şi petreacă câţiva
ani la bunicii materni din Râmnicu Vâlcea, unde se şi
născuse. Evenimentul dramatic va fi repovestit pe scurt
în Viaţă şi cărţi (2010, ed. a II-a): „Mai multe persoane

au năvălit în cameră. Purtau uniforma Securităţii. Au le-
gitimat-o pe mama şi i-au cerut să se îmbrace şi să-i ur-
meze. Mama s-a emoţionat îngrozitor. Nu-şi nimerea
hainele. Şedeam în pat, în capul oaselor, şi priveam (… )
Cum, în aceeaşi noapte, la Sibiu fusese arestat şi tata,
am rămas la Râmnic, în custodia bunicilor.” După
aproape doi ani de închisoare, familia se va reîntregi şi
va reveni la Sibiu în condiţii vitrege. „În noaptea de
Sfânta Marie Mare, în 1952. au fost arestaţi. Tatăl meu
era la Sibiu, mama mea la Râmnicu Vâlcea. Venise să
ne ia din vacanţă. A venit seara şi noaptea au arestat-o.
Pe tatăl meu la 12 noaptea, pe ea la 4 dimineaţa, după
ce şi-au transmis, probabil, informaţia. Tatăl meu a ieşit
în februarie 1954 şi mama la sfârşitul lui iunie acelaşi
an. Deci a făcut aproape doi ani. După care, mă rog,
am revenit şi noi la Sibiu, greu, pentru că pierdusem
apartamentul unde stăteam cu chirie. Îl luase chiar ofi-
ţerul de Securitate, care-l arestase pe taică-miu, se mu-
tase acolo cu familia…” (în interviul realizat de Ion
Bogdan Lefter, din Nicolae Manolescu – 70, 2009)

Dar „dosarul de cadre” al părinţilor îl urmăreşte la fa-
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cultate, de unde va fi exmatriculat în septembrie 1958,
pentru „fals în declaraţii”, fiind reprimit după doi ani, în
urma intervenţiei lui Andrei Oţetea, vărul tatălui său
(ajuns mai târziu ambasador la UNESCO!). „Ce conţi-
nea, în definitiv, dosarul meu? Am fost admis la facultate
fără concurs, pe baza notelor maxime obţinute în tot li-
ceul. Măsura a fost în vigoare trei ani, exact aceea în
care liceul avea zece clase. Aşa că nimeni nu se uita
cu atenţie la foaia mea de înscriere. În care la rubrica
referitoare la părinţi, exista doar obligaţia de a le trece
numele, în timp ce la rubrica tutore legal se cereau mult
mai multe date. Tutorele nu era tata, ci bunicul dinspre
mamă. În 1953, când ne aflasem, fratele meu şi cu
mine, în custodia lui, după arestarea părinţilor noştri,
şansa de a intra la liceu atârna de calitatea de membru
al UTM, iar aceasta se acorda în funcţie de dosar. Aşa
că bunicul, fost avocat, a avut ideea să mă înfieze şi
să-mi dea numele lui. Pe tata îl chema Apolzan. Mano-
lescu era numele de fată al mamei. Ca la Creangă.
După adopţie, pe buletinul meu vor figura ambele
nume. Dar tutorele legal nu mai era Apolzan Petru, ci
Manolescu Nicu.” (Convorbiri cu Nicolae Manolescu,
2017) Loviturile regimului comunist – recunoaşte în
Convorbiri… – au avut mai întâi un efect pozitiv, fiindcă
i-au creat „un soi de imunitate precoce” la boala comu-
nismului: „Şi a constituit tot timpul un argument intim,
neinvocat public niciodată, de a refuza să devin mem-
bru PCR. Şi unul negativ: dosarul de cadre a stat atâr-
nat, ca o piatră de moară, de gâtul meu până în 1989.
S-a aflat la originea exmatriculării din facultate în 1958,
mi-a blocat, cum ai văzut, un an şi mai bine ocuparea
unui post de asistent şi apoi promovarea, am fost 22 de
ani lector, mi-a întârziat acordarea titlului de doctor trei
sferturi de an, după alţi patru ani de aşteptare, nu mi-a
permis să plec la un lectorat în străinătate, unde n-aş fi
ajuns nici măcar ca turist, dacă nu era USR, care mi-a
obţinut de fiecare dată viza, niciodată universitatea.”
Rememorând contextul respingerii iniţiale a tezei doc-
torale despre Titu Maiorescu, în urma referatelor nega-
tive semnate de Alexandru Dima şi Liviu Rusu, criticul
explică şi alegerea temei: „L-am ales pe Maiorescu, într-
un fel, legat de Lovinescu: pentru că, după ani buni de
călinescianism şi după marea influenţă a lui Călinescu,
care ne-a «destupat la cap», ca să zic aşa, şi la expre-
sie, într-un fel… modul lui foarte liber de a se exprima,
când limba de lemn era predominantă, mi se păruse ex-
traordinar… după asta, am făcut pasiune pentru Lovi-
nescu şi prin Lovinescu am ajuns la Maiorescu”. 

Momentele fericite care îi marchează destinul se
leagă de întâlnirea „admirabilă” cu universitarul şi con-
structorul de reviste George Ivaşcu. În februarie 1962,
la examenul final, profesorul – şi protectorul său în ulti-
mele decenii comuniste –, fără să ţină seama de refuzul
iniţial al studentului („scriu proză, nu critică”), îi intuieşte
vocaţia („Dumneata ai structură de critic”), şi aproape
că îi impune să colaboreze la Contemporanul. La pro-
punerea lui va ajunge şi preparator universitar, după un
an de şomaj din cauza „dosarului”. („La Facultate, ca
preparator, tot Ivaşcu mă adusese” – recunoaşte me-
morialistul în Viaţă şi cărţi.) „Am scris de multe ori des-

pre George Ivaşcu. Directorul Contemporanului între
1956 şi 1971 şi al României literare între 1971 şi 1988
este protagonistul unei poveşti fundamentale din bio-
grafia mea profesională. Nu folosesc de obicei cuvinte
mari, dar G. Ivaşcu le merită ca puţin alţii. Şi nu vorbesc
doar despre mine – l-am avut profesor în ultimul an de
facultate, mi-a fost membru în comisia de licenţă, îi da-
torez chemarea în 1963 la catedra de literatură a Fa-
cultăţii de Filologie de la Universitatea din Bucureşti, al
cărei şef era, ca şi peste un sfert de secol de cronică li-
terară – vorbesc despre cele două hebdomadare, men-
ţionate mai sus, cele mai importante din România
comunistă, a căror istorie va trebui scrisă cândva.”
(Convorbiri cu Nicolae Manolescu) În acest context, tâ-
nărul critic va fi repede primit în Uniunea Scriitorilor, la
24 de ani: „…de Uniunea Scriitorilor voi auzi abia în
1963, când, deşi nu publicasem nicio carte, doar croni-
cile din Contemporanul, preşedintele Mihai Beniuc mi-a
trimis acasă carnetul de membru, ştampilat şi semnat”. 

În 3 martie 1977, în preziua cutremurului devastator,
se înfiinţează Cenaclul de Luni al studenţimii bucureş-
tene şi tânărul asistent universitar Manolescu este ales
de studenţii literaţi îndrumător. Cum rememorează cu
modestie: „Cenaclul n-a fost un prilej de creative writing,
şi nici nu trebuia să fie; iar cel pentru care s-a dovedit a
fi cu adevărat o experienţă am fost eu (…) Rostul unui
cenaclu la sfârşitul anilor 1970 era evident, în condiţiile
în care volumele de poezie ale tinerilor se tipăreau cu
greutate (…) Ideea că trierea o face coordonatorul ce-
naclului e o iluzie: fără contribuţia în dezbateri a partici-
panţilor, aşa ceva nu e posibil. Veleitarii nu se lasă
descurajaţi cu una, cu două. Voi aţi dovedit nu doar ta-
lent, dar şi spiritul critic necesar limpezirii apelor. Un ce-
naclu incapabil să analizeze şi să discute ar fi tras
obloanele fără întârziere. Norocul nostru al tuturor a fost
că aţi venit nu doar cu o dotare pentru poezie, dar şi cu
zestrea teoretică superioară poeţilor din generaţia mea.
Aş adăuga că vă simţeaţi responsabili de judecăţile
voastre. Ceea ce nu e tocmai caracteristic poeţilor, care,
vorba lui Maiorescu, nu sunt neapărat şi critici.” (în Cu-
vântul profesorului de literatură // Scrisoare deschisă
adresată lunediştilor; vol. Cenaclul de Luni – 40, 2017).
Portretul mentorului optzeciştilor (din capitală, mai ales)
este schiţat, peste ani, de Mircea Cărtărescu: „Mano-
lescu improviza în tăcerea totală din sălile de cenaclu
(unde toţi ascultau discursul său final cu o reculegere
aproape ritualică) discursuri sclipitoare, elastice şi vi-
brante cu tehnologia puţin mecanică, totuşi genială, cu
care păianjenul îşi construieşte roata, cu care trasează
cercurile şi le-ntretaie cu spiţele al căror pattern platonic
sclipeşte în aer (...) Autoritatea sa, cea mai deplină
avută de un om pe care l-am cunoscut vreodată, n-avea
nimic de-a face cu duritatea şi dogmatismul…” (în Ce-
naclul de Luni – 40).

Nicolae Manolescu este, de departe, cronicarul lite-
rar cu cel mai îndelungat stagiu în receptarea literaturii
postbelice şi, implicit, formator de opinie, având avan-
tajul faţă de alţi fideli foiletonişti (precum Cornel Reg-
man, de pildă) de a fi susţinut rubrica în reviste
săptămânale. Între 1962 şi 1971, a semnat cronica la
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Contemporanul, revistă condusă de George Ivaşcu,
care îi acordă cu încredere rubrica tânărului studios, iar
din 1971 îşi transferă rubrica la România literară până
în 1989; mai semnează aici, sporadic, cronici până în
1993, din poziţia de director al revistei. După mai bine
de un deceniu, interval de timp în care se consacră po-
liticii, revine în 2016 în postura de cronicar literar la re-
vista pe care o conduce, pentru alţi doi ani.

Trecerea întârziată de la cronica literară la elabora-
rea Istoriei critice a literaturii române // 5 secole de lite-
ratură a fost făcută temeinic, cu responsabilitate, însă,
după principiul revizuirilor: „Este ceea ce am încercat
să fac în Istoria critică. Am reluat puţine din cele scrise
înainte, şi numai atunci când era vorba de lucruri care
n-aveau de ce să se schimbe. Dar perspectiva a fost
complet alta. Nu de dragul de a scrie altceva sau altfel
şi nici măcar fiindcă puteam descifra mai liber mesajul
operelor decât o făcusem înainte. Citeam pur şi simplu
altfel. Nici opera nici eu însumi nu mai eram aceiaşi”.
Raportându-se la înaintaşul său în domeniu G. Căli-
nescu, autorul Istoriei…din 2008 simte nevoie să ex-
plice călinescianismul de la începuturi şi despărţirea de

model: „Este evident că stilul meu critic a datorat cel
puţin la început aceluia călinescian mai mult decât era,
poate, firesc. Cuvinte, expresii, întorsături de frază şi tot
acel amestec de preţiozitate academică şi de familiari-
tate de la Călinescu îmi intraseră în obişnuinţă. A trebuit
să treacă nu ani, ci decenii spre a mă lepăda de ele (… )
Ceea ce am păstrat până la capăt din lectura călines-
ciană, după ce mi-am adecvat stilul la omul care sunt,
foarte diferit de maestrul tinereţii mele, a fost convinge-
rea că limba criticului nu trebuie să fie neapărat fru-
moasă şi cu atât mai puţin calofilă (cum a apreciat-o
D.  Micu pe a tezei mele de licenţă): fără să sacrifice ri-
goarea conceptuală şi nici să cadă în dogmatism, limba
criticului trebuie să fie clară şi simplă. Şi, dacă îi stă cri-
ticului în puteri, să fie şi un mic spectacol” (din Viaţă şi
cărţi). Plăcerea lecturii şi a scrisului, talentul şi simţul
estetic ascuţit îl determină acum pe academicianul Ni-
colae Manolescu  (criticul considerat cu dreptate de
Paul Cornea „cel mai important şi mai influent de la
G.  Călinescu încoace”), în pragul unei vârste rotunde,
să conceapă a doua ediţie, revizuită şi completată, a Is-
toriei critice.

Liviu Suhar – Vitrina muzelor
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Am scris de mai multe ori despre Niculae Gheran,
pentru că îmi place proza lui originală, pentru că citesc
cu mare interes și publicistica lui, pentru că îl socotesc
un reprezentant de frunte al breslei din care fac parte
și eu, aceea a editorilor. I-am citit și ultima carte Ex-
Temporale (2018), pe care mi-a trimis-o cu dedicația „cu
veche și constantă prietenie”. Am parcurs-o cu aceeași
încântare cu care i-am citit, în periodice, multe pagini,
admirând luciditatea cu care comentează acid atâtea și
atâtea triste realități postdecembriste. Am pagini despre
el, ca editor, încă în cartea mea, Sub semnul Minervei
(2000). În Contribuții la etnologia românească (2004),
am scris: „referatul – propunere de înființare a redacției
de folclor, alcătuit de Mihai Șora și trimis la minister, a
găsit, în persoana lui Niculae Gheran, un necondiționat
sprijinitor”. În cartea mea, Revelațiile lecturii (2017), am
inclus articolul Niculae Gheran și „Arta de a fi păgubaș”,
iar în De la o carte la alta (2019) figurează și articolele
Niculae Gheran, editor al scrisorilor primite de Re-
breanu și Mărturisirea unui mare editor.

Este un admirabil coleg, care a semnat, prin 2001,
împreună cu Z. Ornea, un număr impresionant de ates-
tate de editori.

Am un motiv personal special de mulțumire acestui
mare editor și excepțional coleg. De prin 1969, am pro-
pus, împreună cu Sabina-Cornelia Stroescu, tipărirea,
la Editura Științifică, a unui dicționar al folcloriștilor ro-
mâni. A trecut un deceniu până când l-am văzut tipărit,
și aceasta pentru că, pe de o parte, a trebuit să aplicăm
numeroase reguli lexicografice, cu care luam cunoștință
pentru prima dată, și pe de alta pentru că și-a asumat
coordonarea redacțională și lexicografică Gheorghe
Pienescu, un redactor eminent, cu îndelungă
experiență, care însă era un ticăit, care ne-a amânat,
ne-a amânat, până acolo încât nu credeam că vom
vedea tipărită lucrarea noastră, prima de acest fel în do-
meniu. Cel care i-a spus, foarte ferm, „dă-i drumul!” a
fost colegul său de redacție, Niculae Gheran. Multe
mulțumiri, iubite coleg! Această carte a fost debutul meu
cu un volum. A apărut în 1979, în 11000 de exemplare,

și despre el s-au scris zeci de recenzii. L-a lăudat și
Constantin Noica, într-o scrisoare pe care mi-a trimis-o.

Sunt puține paginile apărute despre editurile care au
activat între anii 1947 și 1989, ca și despre cele din in-
terbelic. Le-am sugerat, fără succes unor editori precum
Tiberiu Avramescu, Andrei Rusu și Ion Nistor să evoce
demersul lor editorial și aspecte din editurile în care au
lucrat. De la cel dintâi am obținut zece pagini, pe care
le-am inclus în cartea mea despre Ioan Șerb (2007), o
evocare a câtorva ani din viața colecției „Biblioteca pen-
tru toți”. Altă dată tot el a scris o evocare a lui Mihai
Șora, care a contribuit esențial la alcătuirea planului de
apariții al acesteia și la tipărirea unui număr record de
apariții, din literatura română și din literatura universală.
Același Tiberiu Avramescu a evocat succint, în ediția
Z.  Ornea, Medalioane de istorie literară (1999-2001)
(2004), „urgia represiunii comuniste”, care a avut loc la
ESPLA, în anii 1957-1958, când au fost alungați
eminenți redactori, considerați „elemente dubioase
politicește”. Câteva evocări a publicat, în „România li-
terară” și în „Viața Românească”, editorul Gh. Pienescu.
În fine, Al. Săndulescu, și el fost redactor la editura
amintită, a trimis lui Carmen Brăgaru, câteva pagini de
evocare a Editurii de Stat pentru Literatură și Artă, pe
care aceasta le-a publicat în „România literară” (2019,
nr. 27-28). A apărut însă și o carte, aceea a Ioanei Dia-
conescu, Marin Preda. Un portret în Arhivele Securității.
Documente inedite din Arhiva CNSAS (2015), în care
este prezentat directorul Editurii Cartea Românească,
pe fondul mai larg al activității acestei case de editură.
Editură care va fi și mai amplu prezentată într-o mono-
grafie, pe care a anunțat-o, în „România literară” (2019,
nr. 22), Dan Gulea.

Am introdus această lungă paranteză pentru a su-
blinia valoarea considerabilă a numeroaselor pagini pu-
blicate de Niculae Gheran despre sectorul editorial, pe
care l-a cunoscut și portretizat, ca nimeni altul, în for-
mulări care nu se uită.

La mulţi ani cu sănătate, stimate coleg!

Iordan Datcu

NICULAE GHERAN. LA ANIVERSARĂ
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N. 10 noiembrie 1934, în Bacău. Scriitor, plasti-
cian, profesor, muzeograf. Fiul lui Constantin Bibire,
lucrător în alimentaţia publică, şi al Mariei (n. Vasile),
casnică. A început studiile la Şcoala Primară nr. 2
Bacău (1941-1945) şi le-a continuat la clasele de gim-
naziu ale Liceului Comercial şi Şcolii Medii de Băieţi
nr.  1 (1945-1948), la aceasta absolvind şi cursurile li-
ceale, în 1953. Înainte de bacalaureat, gândurile îi zbu-
rau spre medicină, dar se decide instantaneu şi
reuşeşte la Institutul de Cultură Fizică şi Sport din Bu-
cureşti. Ca elev practicase sportul, făcând gimnastică,
înot şi ski, la bras obţinând chiar categoria a II-a şi di-
verse titluri şcolare. Fugind de vocaţia de medic a ajuns
un excelent gimnast şi arbitru internaţional de gimnas-
tică, fiind atestat cu categoria I de clasificare şi câşti-
gând titlul de campion universitar la gimnastică sportivă,
în 1956. În urma acestui succes e angajat un sezon la
Circul Krateyl. Desena bine încă din liceu, însă tentaţia
de a scrie l-a ocolit până în anul III de facultate, chiar
dacă între timp descoperise Tânărul scriitor. Stimulat
de prozatorul George Bălăiţă, trece de la epistolele
către iubită la poezia adevărată, ce se va lăsa însă ci-
zelată încă jumătate de deceniu până să vadă lumina

tiparului. Obţine licenţa în 1957 şi înainte de a ajunge
să-şi vadă numele în revista Luceafărul, unde debu-
tează cu un grupaj de poeme la 15 aprilie 1962, se ma-
nifestă ca profesor de educaţie fizică în Bacău, activând
pe tărâmul sportului până în 1966. Din acel an e redac-
tor la Ateneu, scriind de toate. Deşi scurtă (1966-1974),
perioada petrecută în redacţia revistei a fost hotărâtoare
pentru evoluţia scriitorului de mai târziu, care s-a impus
ca unul dintre cei mai apreciaţi şaizeciști. În volum a de-
butat în vestita colecţie „Luceafărul“ a Editurii Emi-
nescu, unde i-a apărut, în 1966, Un şir de zile, carte
de poezii ce n-a fost trecută cu vederea. Acesteia i-au
urmat volumele de versuri Nuduri (Editura pentru Lite-
ratură, 1967), Ţara lui Π (Editura Tineretului,1969), ro-
manul Week-end în oraş (Editura pentru Literatură,
1969) și Patimile după Bacovia (Editura Cartea Ro-
mânească, 1972), poeme ce îi aduc primul premiu al
Asociaţiei Scriitorilor din Iaşi, al cărei membru devenise
în 1968. Aceasta îl va mai premia în două rânduri, căr-
ţile răsplătite fiind Poeme rapide (Editura Junimea,
1983) şi romanul Sperietoarea (1993), primul manus-
cris de sertar apărut după 1989 (Cartea  Românească,
1992). Nefiind membru de partid, în 1974 e îndepărtat
din redacţie, dar între timp mai trimisese spre cititor vo-
lumele de versuri Bucolice (Junimea, 1973), Elogii
(Eminescu, 1974) şi Goana după fericire (Cartea Ro-
mânească, 1974), precum şi Noapte cu Hamlet de Vla-
dimir Horan (tradusă împreună cu Dragoş Şesan,
Univers, 1974), pentru cele ieşite de sub tipar în anul
mazilirii sale fiind răsplătit cu Premiul Uniunii Scriitorilor
pentru poezie (1974). Din acel an îmbrăţişează cariera
universitară, devenind asistent în cadrul Universităţii
Bacău, dar nu pentru prea mult timp, pentru că în 1980
e din nou mutat, pe aceleaşi criterii, ca muzeograf la
Casa Memorială „George Bacovia“. Consecvent cu

Cornel Galben

OVIDIU GENARU – 85
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sine, în acest interval şi-a văzut nu doar de catedră, ci
şi de scris, editurile publicându-i romanele Fidelitate
(Junimea, 1977) şi Iluzia cea mare (Cartea  Româ-
nească, 1979), un volum de poezie – Madona cu la-
crimi (Dacia, 1977) – şi un altul de povestiri,
Cafeneaua subiectelor (Junimea, 1980). Spre stupe-
facţia sa, în 1975 a primit Medalia Meritul Cultural, iar
în 1976 i s-a deschis calea spre a debuta ca dramaturg,
Teatrul Bacovia montându-i piesa La margine de pa-
radis, în regia lui Cristian Pepino. În stagiunea
1977-1978, noua ipostază părea să anunţe o carieră
fulminantă, piesa Vieţi paralele fiind montată la Teatrul
Tineretului din Piatra Neamţ, Teatrul Municipal Ploieşti,
Teatrul de Stat Sibiu, Teatrul de Stat German din Timi-
şoara, alte versiuni scenice mai oferind apoi Teatrul de
Stat „Valea Jiului” din Petroşani şi Teatrul Popular „Petru
Rareş” din Hârlău. Din păcate, destinul de dramaturg
s-a frânt brusc, după ce Teatrul Bacovia, care-i pusese
în scenă Exerciţii de forţă şi de echilibru, în stagiunea
1980-1981, s-a prezentat cu această virulentă satiră la
adresa regimului comunist la Festivalul de Teatru de la
Braşov. Replica politrucilor a fost dură, spectacolul şi
celelalte reprezentaţii cu piesele lui fiind interzise, iar
conducerea teatrului destituită. Literar vorbind, izolarea
de la Casa Memorială i-a priit, până la sfârşitul carierei
de muzeograf publicând încă două volume de poeme –
Flori de câmp (Cartea Românească, 1984) şi Am mai
vorbit despre asta (Junimea, 1986) – şi prima antolo-
gie de autor, Patimile după Bacovia (Cartea Româ-
nească, 1986). Tot în 1986, revista Ateneu îi acordă
Premiul „George Bacovia” pentru beletristică, marcând
un an de referinţă pentru creaţia sa. În toate aceste
etape a scris mult, poemele și traducerile sale apărând
în Ateneu, Albina, Astra, Convorbiri literare, Cro-
nica, Familia, Gazeta literară, Luceafărul, Orizont,
Pagini bucovinene, Ramuri, România literară, Tri-
buna, Viaţa Românească, Vatra etc. Din 1990 trece
consilier la Inspectoratul pentru Cultură al judeţului
Bacău şi, deşi a mărturisit în presă că nu e interesat de
politică, intră în P.D.S.R., ajungând pe listele acestuia
deputat în Parlamentul României (1992-1996), unde a
avut contribuţii la elaborarea Legii dreptului de autor şi
a Legii depozitului legal de carte. După expirarea man-
datului se retrage din viaţa partidului şi, la 3 iulie 1997,
aderă la Alianţa pentru România, reprezentând-o, în ca-
litate de consilier, din iunie 2000, în Consiliul Municipal
Bacău. Revine la Inspectoratul pentru Cultură (1996-
1997), trece apoi la resortul de cultură al Consiliului Ju-
deţean (1997-1998), iar din 1998 la Biblioteca
Judeţeană „C. Sturdza”. Fără a mai ţine ritmul anterior,
s-a manifestat îndeosebi în publicistică, la Sinteze,
Deşteptarea, Observator de Bacău, Meridian 27 şi
Cotidianul, dar nu a neglijat nici poezia, fiind prezent
cu grupaje în revistele Ateneu, Amurg sentimental,
Argeș, Baaadul literar, Bucovina literară,
Bucureștiul literar și artistic, Cafeneaua literară,
Cronica veche, Luceafărul de dimineață, Oglinda li-

terară, Poesis, Poezia, Plumb, 13 Plus, Scriptor, Vi-
traliu ș.a. A izbutit, de asemenea, să-şi valorifice ma-
nuscrisele de sertar, publicând romanele Sperietoarea
(Cartea Românească, 1992), Diverse cereri în căsă-
torie (Junimea, 1994), Proces-verbal al unei crime
(Cartea Românească, 1998) şi volumul de poeme
Orient, pardon! (Universal Dalsi, 1999). Semn al valorii
întregii sale opere, o parte însemnată din poezia şi
proza sa a fost selectată în sumarul a peste 30 de an-
tologii, creaţiile fiindu-i traduse în spaniolă, rusă, ita-
liană, sârbă, maghiară, bulgară, apărând în reviste şi
antologii publicate în Iugoslavia, Ungaria, Armenia, Ita-
lia, Cuba, Bulgaria, Rusia. E cunoscut, totodată, ca
membru al Fondului Plastic şi ca un miniaturist de
icoane pe sticlă şi de obiecte de podoabă, finisate cu
acelaşi har. Personalitate proteică şi complexă, a fost
sărbătorit cu fast la împlinirea vârstei de 65 ani, fiind pri-
mul scriitor băcăuan în viaţă care a beneficiat de o bi-
bliografie şi de o expoziţie cu lucrările sale din domeniul
plasticii. A mai încredinţat apoi tiparului o carte inedită
în peisajul literar – Pâinea cea de toate zilele (Editura
Corgal Press, 2004), volumele de poezie Trandafir cu
venele tăiate (Editura Vinea, 2008), Graffiti. Afișe. In-
somnii (Editura Ateneul Scriitorilor, 2014), Terapia cu
îngeri (Editura Junimea, colecția Cantos, 2016) și La
opt, gaura cheii și alte patimi (idem, 2018), declarată
cea mai bună carte de poezie a anului 2018 și distinsă
cu Premiul pentru Poezie al Uniunii Scriitorilor, precum
și antologiile Patimile după Bacovia (Vinea, 2008),
Jurnalul seducătorului (Editura TipoMoldova, 2011),
Patimile după Bacovia / Passions after Bacovia (Edi-
tura Junimea, 2017, 2019) și Poezii, 1967-2017 (Edi-
tura Cartea Românească, 2018). Inclus de România
literară în Lista canonică: 100 de poeți români în
100  de ani, a mai fost răsplătit cu titlul de Cetățean de
Onoare al Municipiului Bacău (2002), Premiul special
pentru întreaga activitate literară (2004) și cu Premiul
Opera Omnia ale revistei Ateneu (2013), Premiul Filia-
lei Bacău a U.S.R. (2008), Premiul de Excelență al Con-
siliului Județean, care l-a declarat și Cetățean de
Onoare al Județului Bacău (2009), Premiul Opera
Omnia al Festivalului „Toamnă Bacoviană – 130 de ani”
(2011), Premiul Național pentru Poezie al Atelierului
Național de Poezie de la Brădiceni (2015), Diploma și
Marele Premiu pentru Poezie ale Festivalului
Internațional de Poezie „Grigore Vieru” (2015), Diploma
de Excelență și Premiului Centrului de Cultură „George
Apostu” (2016), Premiul Balcanica Opera Omnia la a
XI-a ediţie a Festivalului Poeţilor din Balcani (2017), Ma-
rele Premiu şi Cununa de Lauri ale „Turnirului de Poe-
zie” de la Colibiţa (2017). Nominalizat la premiile Uniunii
Scriitorilor și de șapte ori la Premiul Național „Mihai Emi-
nescu”, Ovidiu Genaru are încă multe de spus, în ma-
nuscris așteptând alte cărți de poezie, piesa de teatru
Două audiențe la General, numeroase fragmente de
jurnal, însemnări și tablete ce-și așteaptă editorul. Încă
mulţi ani rodnici, Maestre!
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Profesor de limba şi literatura română, critic şi isto-
ric literar, eseist, publicist, jurnalist, redactor, editor.
N.  17  noiembrie 1939, în comuna Mihai Bravu, judeţul
Giurgiu. Este absolvent al Universității din Bucureşti,
Facultatea de Limba şi Literatura Română, specialita-
tea română-spaniolă (1973). Membru al Uniunii Scrii-
torilor din România, Filiala Bacău, redactor-șef al
revistei 13 Plus (ajunsă, în 2019, la anul XXII, nr.
193), critic, istoric literar, eseist, jurnalist, prozator,
editor, membru al Societății de Științe Filologice din
1978 (Filiala Bacău), membru al Societății Cultural-
Literare „Tristan Tzara” Moinești, cofondator al
Fundației Culturale „Georgeta și Mircea Cancicov”,
membru al Societății Culturale „Clepsidra” Roman și
al Cenaclului literar „George Bacovia” al Uniunii Scrii-
torilor etc. Este colaborator al unor reviste de cultură
și literatură de prestigiu național și internațional (Caie-
tele Tristan Tzara, Pro Saeculum, Spații culturale, Vi-
traliu, Baaadul literar, Argeș, Tecuciul literar-artistic,
Ateneu, Clepsidra, Viața băcăuană, Plumb, Vatra
etc.). Este autorul volumelor: Anotimpurile romanului,
vol. I, 1994 (coautor: Ioan Lazăr), Anotimpurile roma-
nului, vol. II, 1997 (coautor: Ioan Lazăr), Vasile Voi-
culescu, Ultimele sonete... sau cum se elimină
Complexul Shakespeare, 2001, Psalmii arghezieni și
problema devenirii creștine, 2003, Romanul, încotro?,
2006, Zburătorul – o revistă lovinesciano optzecistă.
Repere istorico-literare, 2007, Zburătorul – o revistă
lovinesciano optzecistă. Repere istorico-literare, 2007,
Autoportret în oglindă, 2009, Amanta de proximitate,
2011, Despre mine și Dalila, 2013, Convorbiri imagi-
nare cu Jorge Luis Borges, 2015, La Curțile aforistu-
lui Vasile Ghica, 2018, Docuficțiuni critice. I. Critica
Criticii, 2018; II. Critica Poeziei; III. Critica Prozei;
IV. Miscellanea, 2018, Cartea-Sfinx și deriva herme-
tică, 2019. Este inclus cu eseuri critice în volumele
unor scriitori precum Viorel Savin, Constantin
Cubleșan, Mircea Dinutz, Grigore Codrescu, Corneliu

Vasile, Virgil Nistru Tigănuș, Adrian Voica, Valeria
Manta-Tăicuțu, Rodica Lăzărescu, Marin Iancu, Cor-
nel Galben ş.a. A obținut numeroase premii și diplome
de excelență acordate de reviste precum Cartea,
Convorbiri didactice, Plumb, Clepsidra, Vitraliu, Spații
culturale etc. sau de Uniunea Scriitorilor – Filiala
Bacău, AVANGARDA XXII (Premiul Special al Juriului)
și Festivalul Internațional de Creație „Vrancea Literară”
(Premiul OMNIA). Filiala Bacău a Uniunii Scriitorilor
din România i-a acordat Premiul CARTEA ANULUI
2019, pentru volumul „Docuficțiuni critice”. (Liliana
Cioroianu)

PETRE ISACHI – 80 

UN SISIF FERICIT
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Petre Isachi face parte dintre acei comentatori care
nu scriu despre un autor dacă nu se regăsesc – ca profil
moral, cel puţin – în opera acestuia. Pe bună dreptate,
m-am întrebat de ce s-a apropiat de Arghezi, pentru că
un asemenea discurs despre Fiinţă nu poate fi decât o
tulburătoare spovedanie. Simplu spus, poemele lui Ar-
ghezi îi sunt aproape pentru că deschid o rană. Trăim
într-o lume desacralizată, o lume în care mai degrabă
oamenii s-au lepădat de Dumnezeu decât Acesta de
oameni! O „lume greşită”, în care comunicarea „pare in-
terzisă” şi, de aici probabil, atrofierea noastră spirituală,
societatea îşi „pierde cultura”, iar individul îşi pierde „li-
bertatea alegerii, libertatea voinţei”. Punctul de plecare
al acestui eseu este – descoperim cu surprindere – o
„spaimă”, o „angoasă”, iar apropierea de existenţialişti
era inevitabilă (S. Kierkegaard, M. Heidegger, Karl Jas-
pers).

(Petre Isachi şi „devenirea creştinå”. 
Un discurs despre spiritul religios arghezian, 

în nr. 6/2003)

Indiscutabil, Petre Isachi, care merita din plin calita-
tea de membru al Uniunii Scriitorilor din România, în
condiţiile în care mulţi alţii, tupeişti şi descurcăreţi, au
forţat intrarea într-o breaslă cu care nu au comun decât
faptul că şi-au pus semnătura pe nişte tomuri clorotice,

este un intelectual de rasă şi un diarist inspirat. Scrie
acesta: Autorul unui jurnal de acest tip se transcrie pe
sine şi interpretează inevitabil. Mai departe: Taifasul de
cărţi, evenimente, despre sine, despre ceilalţi îşi pierde
urmele realului şi devine literatură…

(Petre Isachi, Autoportret în oglindă. Însemnări inutile, 
în nr. 3-4/2010)

Ca unul care a citit cam tot ce a încredinţat tiparului
Petre Isachi, pe care l-am considerat întotdeauna şi-l
consider, în continuare, un intelectual autentic, onest,
eliberat – pe cât este omeneşte posibil – de prejudecăţi
şi de adevăruri stabilite prin consens… de nu se ştie
unde şi de către cine ştie cine, m-am aplecat asupra
acestei cărţi cu aceeaşi plăcere/voluptate cu care am
făcut-o şi în cazul „Autoportretului în oglindă” (2009) şi
nu am avut motive de a regreta. Dacă aş căuta o for-
mulă/sintagmă care să-l definească ori, cel puţin, să-i
sugereze profilul de acum, greu încercat de multele de-
zamăgiri şi ofense nemeritate, i-aş spune, cu toate ris-
curile asumate, „scepticul nemântuit”, care practică
acest gen de comunicare, la limita inefabilă dintre su-
portabil şi nesuportabil, mijloc extrem şi radical de su-
pravieţuire spirituală, într-un „spaţiu special amenajat”,
unde contemplaţia resemnată şi reflecţia amară se în-
tâlnesc într-un discurs ce se sustrage oricărei etichetări:
nu e nici jurnal, nici eseu, nici notaţie realistă a unor
fapte de viaţă, nici ficţiune, decât în măsura în care au-
torul se inventează cu fiecare rând, aducând spre sine
apele livrescului şi ale realului recognoscibil, purtătoare
de idee, evocată sub un nume puţin obişnuit – amanta
de proximitate.

(Petre Isachi, „Amanta de proximitate”, în nr. 5-6/2012)

Mircea Dinutz

„UN INTELECTUAL DE RASĂ”*

* Apropiat „cu state vechi” al revistei „Pro Saeculum”, Petre
Isachi a fost adesea în atenţia regretatului Mircea Dinutz, avi-
zat comentator al fenomenului literar contemporan, cu atât
mai mult cu cât „fenomenul” provenea din zona sa natală, Ba-
căul de a cărui nostalgie a fost mereu atins. Răsfoind colecţia
revistei, am reţinut pentru acest moment aniversar trei dintre
mai multele însemnări ale lui Mircea Dinutz pe marginea căr-
ţilor semnate de Petre Isachi. Redăm partea introductivă a
acestora. ( Red.) 
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M-am apropiat de Petre Isachi cu marea sfială a ci-
titorului impresionat de neliniștile unui spirit mereu viu
și modern în aspirația sa de cuprindere a tainelor cărții,
de a formula enunțuri estetice privitoare la substanța
unei opere literare, cu întreaga ei realitate, vie și palpa-
bilă. Nu îmi este destul de limpede acum în ce împreju-
rări anume s-a întâmplat ca drumul meu să se
intersecteze câtuși de puțin cu cel al cărturarului Petre
Isachi, dar aș putea mărturisi că, dincolo de distanța ce
ne separă, Petre Isachi este pe harta sufletului omul cel
mai apropiat ca prietenie și înțelegere, o prietenie ba-
zată pe strânse relații sufletești, pe discreție și respect,
încă de pe când, vorba lui Caraion, „eram tineri, aveam
de unde muri”. Știindu-l mereu fixat acolo, în linia întâi,
pe un traseu al comuniunii spirituale și al identificării cu
acel fabulos loc al lecturii, mereu întreținut și luminat de
prestigiul cărții, Petre Isachi este pentru mine imaginea
ideală a Cititorului pătimaș, atras cu râvnă de spațiile
înalte ale culturii, de unde odată instalat, produce o vie
impresie prin șirul scânteietor al asocierilor și disocieri-
lor în care spiritul său critic se păstrează demonstrativ
și, după propria-i expresie, „se mărturisește cu o limi-
nară sinceritate.” Spirit de mare cultură, discret și din
cale afară de modest, eseistul Petre Isachi reprezintă
pentru mine imaginea unui aristocrat al criticii literare
de azi, a unui intelectual desăvârșit, un veritabil rezervor
de informații, care, din pură convingere intelectuală, știe
să fie modest cu autenticitate, fără pic de emfază. Cul-
tivând o astfel de eleganță lipsită de ostentație, Petre
Isachi nu face niciodată paradă de uriașele lui
cunoștințe. Fără să se lase impresionat de cine știe ce
modele, multe dintre ele dovedindu-se efemere, Petre

Isachi își abordează subiectele cu autoritatea unui foi-
letonist inteligent, fără prejudecăți, cu o certă vocație,
plin de vervă și într-un stil de o surprinzătoare originali-
tate. În curgerea timpului, nu am încetat nicio clipă să-l
apreciez pentru optimismul și seninătatea sa interioară,
de lipsa oricăror spaime – că oameni suntem, supuși
regulilor firii –, legate de trecerea timpului, de bătrânețe.
De asemenea, aș putea spune că nu am încetat să-l
admir pentru franchețea firii sale și, nu mai puțin, pentru
claritatea vorbelor, pline de înțeles și de netăgăduită ex-
presivitate. Dar mai mult decât orice îl prețuiesc pe teo-
reticianul literar Petre Isachi pentru cărțile sale, de la
volumul Docuficţiuni critice, vol. I, II, III, IV, la Convorbiri
imaginare cu Jorge Luis Borges, Despre mine şi Dalila,
Amanta de proximitate, Autoportret în oglindă, „Sbură-
torul”, o revistă lovinesciano-optzecistă. Repere isto-
rico-literare, Romanul, încotro?, Fals tratat de istoria
romanului, Psalmii arghezieni şi problema devenirii
creştine, Vasile Voiculescu, Ultimele sonete… sau cum
se elimină Complexul Shakespeare, până la cea mai
recentă, Cartea-Sfinx și deriva hermetică, cu totul apre-
ciabile pentru stilul de critică a interdisciplinarității prac-
ticate, sprijinite tot mai mult pe această întâlnire a unor
criterii, soluții și metode care vin din diverse domenii,
de la lingvistică și semiotică lingvistică, de la teoria tex-
tului și de la analiza de text, de la istoria și critica literară
de tip tradițional la poetica descriptivă și la poetica isto-
rică, într-o întâlnire a lor, care nu pierde nimic din ceea
ce au obținut. Constituită pe îndelete, în aproape cinzeci
de ani de stăruitoare și competentă prezență în spațiul
literar, reputația indubitabilă de cititor competent i se
trage lui Petre Isachi tocmai de la această impresio-

Marin Iancu

PORTRET DE CITITOR. 
DE LA NIETZSCHE 

LA jORGE LUIS BORGES, 
VIA CONSTANTIN HARALAMBIE 

COVATARIU
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nantă dimensiune a orizontului literar investigat. Să
adăugăm aici și nevoia de clarificare, știința integra-
toare în procesul asumat de situare și valorizare a lumii
dinlăuntrul unei cărți sau opere. Pentru toate acestea,
în lumea literară de astăzi, Petre Isachi îmi pare mai de-
grabă, un om absolut independent, adoptând uneori
unele manifestări critice venite dinspre stilul „artist” lo-
vinescian și croșetele de o evidentă calitate livrescă ale
lui Ș. Cioculescu, om de spirit și de talent, cu acces la
metafizic, la marile concepte, la texte care pentru mulți
dintre noi ni s-ar putea părea cu totul inaccesibile. Ade-
vărate eseuri de idei, exercițiile de analiză și comentariu
ale criticului Petre Isachi conduc prin uluitoarea rețea
de referințe și conotații ale cărții la agile efecte de per-
spectivă. Mai mult decât atât, ceea ce încântă în co-
mentariul lui Petre Isachi rămâne străduința de stabili
corelații nu lipsite de interes și semnificație între scriitor
și structura textului. „Consider, se mărturisește Petre
Isachi, că orice  Carte este – metaforic vorbind – un
Sfinx, „oarecum un simbol al însuși simbolicului”
(Hegel), adică are în substanța ei, o enigmatică ghici-
toare pe care, asemenea lui Oedip, o propune spre dez-
legare Cititorului. Cum în sens global, Cartea va fi
pentru lector, simbolul tainei de nepătruns, al enigmei
veșnic nedezlegate, al incognoscibilului, criticul/cititorul
va folosi în interpretarea Textului, atât modelul
raționalismului grec (liniaritatea, finitatea, ireversibilita-
tea), cât și modelul guvernat de principiile lui Hermes,
părintele Artelor, dar și zeu al hoților, ce scapă preme-
ditat, principiilor logice, lanțurilor cauzale și granițelor
timpului/ spațiului, neagă principiile de identitate, de
noncontradicție și al terțului exclus. Nicio Carte nu va
cădea în „prăpastie”/uitare, precum sfinxul grecesc,
după ce Oedip i-a dezlegat ghicitoarea, pentru că inter-
pretarea semiotică, apelând la Marele Text al Lumii,
poate să-i asigure o imprevizibilă și seducătoare derivă
hermetică, tocmai pentru că nu exclude principiile logice
(raționalismului) din demersul critic, ci doar adaugă
inducției și deducției, abducția.”

Rar am întâlnit, și de acest lucru mi-am dat seama
treptat, citindu-l cu o tot mai mare stăruință, un om mai
profund în domeniul acesta, rămânând, printre atâtea
altele, cu o anume nostalgie după anii colaborării la re-
vista „13 Plus”, pe care, cu eforturi financiare proprii,
acesta se străduiește să o editeze la Bacău de peste
douăzeci și doi de ani. Îl citesc din ce în ce mai atent cu
trecerea vremii, dându-mi seama că scrisul său reflectă
o intuiție și inteligență de cel mai înalt grad și o
percepție foarte acută a nuanțelor, propunându-și, după
cum însuși se exprima într-o recentă cronică, „să-i in-
oculeze eventualului cititor, voluptatea de a cugeta, de
a vedea idei, de a nu cădea în inerție și mai ales de a
nu se lăsa manipulat.” Spirit care a cultivat eleganța,
dată fiind complexa logică a interdeterminărilor ce cir-
culă în subtextul biografiei sale intime, Petre Isachi mi
se înfățișează ca o sinteză de inteligență și cerbicie a
voinței de cât mai multă cunoaștere, tentat să pătrundă

în spații care multora dintre noi ni se păreau aproape
inaccesibile. Aceasta ne determină să spunem, pe de
altă parte, că, dincolo de vibrația și strălucirea stilului,
apreciem la Petre Isachi substanța conținutului său,
suita largă de meditații menite să imprime studiilor sale
nuanțe de-a dreptul provocatoare, un șir de texte vii,
complexe, spontane, unde ideile, într-o înlănțuire armo-
nioasă, evoluează  dezinvolte. Fără a-i trece cu vederea
însușirile ce țin de acuitatea observației comportamen-
tiste, putem spune că ne aflăm, mai degrabă, în
prezența unei viziuni complexe și adânc integratoare.
Fiecare clipă Petre Isachi și-o dăruiește cărții, cititul și
scrisul rămânându-i tot ceea ce a avut să ne ofere, ca
un reflex al unei suprafrumuseți divine. Sunt mulți scrii-
tori de azi care îi datorează lui Petre Isachi revelarea
adevăratei semnificații a operei lor. A știut să le
înțeleagă cărțile, descoperindu-le profunzimi până
atunci prea puțin luate în seamă, comentariile sale
reușind să poarte același semn al unor lecturi ghidate
de o cunoaștere în detaliu a literaturii lumii în ceea ce
are aceasta mai profund. Și cum judecățile lui Petre
Isachi conțin întotdeauna o asemenea substanță isto-
rico-literară și estetică, subiectul analizelor sale critice
e plasat implicit într-un orizont larg al culturii moderne.

Asemenea altor scriitori ai lumii, sentimentul bucuriei
de a scrie ține la Petre Isachi de „fantasmele căutătorilor
de apă și de aura semănătorilor de grâu” (Fănuș
Neagu), de acea mare angoasă, dar și de imensa bu-
curie în a crea un spațiu în care, după cum spunea și
E. Ionescu, „să pui negrul alături de verde, verdele ală-
turi de roșu și să vezi cum culorile astea nu se conto-
pesc, se ajută, se susțin unele pe altele și pe urmă linie
după linie se face o construcție și ca  în piesele mele,
care ies din vise și n-au la început structură, tabloul se
structurează, parcă e structurat deja dinăuntru și apare,
la sfârșit, ca o structură.” Cartea pe care aș considera-
o deasupra tuturor ar fi Convorbiri imaginare (Convorbiri
imaginare cu Jorge Luis Borges, Bacău, Rovimed Pu-
blishers, 2015, 290 p.), un excurs critic plin de o
eleganță creatoare, exemplu încurajator de verticalitate
și de angajare a demnități intelectuale. Dincolo de „o
biografie a gândirii borgesiene”, după cum s-ar dori la
o primă vedere aceste ingenioase și îndrăznețe), citito-
rul are surpriza să descopere că substanța cărții e con-
figurată mai degrabă prin lejeritatea prin care cei doi
interlocutori, Pedro, „un simbol întâmplător al cugetăto-
rului anonim”, și Jorge, „permanent în căutare de sine
însuși”, se supun unui dialog imprevizibil și complex, ex-
trem de liber și de aplicat, în jurul unei  multitudini de
teme, motive, concepte și idei, în care, după cum sun-
tem avertizați, „totul este posibil și totul este imposibil.”
Conversația rămâne, în acest caz, varianta pe care
Petre Isachi o alege în a simula situația de exprimare a
mesajului operei lui Borges, interlocutorul său, Jorge,
fiind prezentat ca subiect al scrisului (sau falsul autor),
actorul principal al enunțului, în timp ce Pedro, dezinhi-
bat, informat și aproape verosimil de natural, apare ca
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subiect al enunțării. Din acest punct de vedere, organi-
zarea textuală a Convorbirilor ar corespunde pe deplin
situației dintr-o secvență borgesiană intitulată Funes el
emorioso, în care interlocutorul lui Borges, Ireneo, este
prezentat ca falsul autor, interlocutorul lui, actor (princi-
pal) al enunțului, în timp ce Borges se declară simplu
narator. Avem în față doi cititori de marcă, mereu
deschiși spre marea literatură a lumii, receptivi și mobili,
cu experiențe radical diferite în materie de lectură și ac-
tivitate literară. Libertatea de mișcare a celor doi inter-
locutori pare să fie infinită, continua transgresare a
limitelor impuse de aceste „convorbiri” ajungând să pro-
ducă, neîndoielnic, în structura textului cele mai spec-
taculoase răsturnări. Petre Isachi preia de la Borges un
tip de discurs construit pe cele mai amețitoare digre-
siuni, cu multiple și curioase suprapuneri de subiecte,
de imposibile și incongruente reuniri de elemente aflate
într-o nesfârșită înșiruire. Textul se lasă traversat, în
toate punctele sale, de o multitudine de idei și concepte,
ajungându-se la o totală anulare a oricăror limite dintre
ele, indiferent de natura și sursa acestora, texte mai
vechi sau mai noi, cu teme susținute de titluri și texte
din autorii cei mai reprezentativi ai literaturii lumii, texte
despre frumusețea creației și fragilitatea ei, despre dra-
goste, fericire, trădare și devoțiune, despre tristețe și
imaginile visului, despre nebunie („limita extremă a
înțelepciuni”), despre orgoliu și forța cuvântului („Egip-
teanul credea în forța creatoare și de constrângere a
cuvântului”) sau despre frumusețe, „un har neîngăduit
oamenilor”, despre care Montaigne „era convins că
leagă oamenii între ei.” Cei doi interlocutori ne oferă
șansa, chiar dacă iluzorie, de a comunica cu Heraclit,
Aristotel, Tacitus, Socrate, Platon „topiți în retorica atât
de bogată a simbolistici lui Borges”, dimpreună cu
Nietzsche, Goethe, Dostoievski, Blaga, Eminescu,
Noica, Mircea Eliade, Mircea Vulcănescu, Erasmus,
Umberto Eco, Vattimo, Cioran, Ion Petrovici, Ștefan
Munteanu, în discuții despre vis, „expresia cea mai tai-
nică și mai impudică a ființei noastre”, despre imaginație
și inspirație, despre poezie și „o anumită legislație a me-
taforei”, despre memoria universului și „zădărnicia ne-
muririi”, cu  citate perfect verosimile, atribuite unor autori
reali, cu trimiteri la opera reale, în amestec cu o serie
de elemente mai puțin verosimile, toate în căutarea
unor adevăruri ale lumii. „Rătăcim în identitatea lumii,
căutându-ne identitatea”, cum însuși Pedro o spune la
un moment dat.  Construită sub semnul unui asemenea
joc, cartea lui Petre Isachi oferă în sine imaginea unei
întrepătrunderi amețitoare de idei de toate felurile, reli-
gioase, filosofice sau literare, fragmente de texte cu a
cărei uriașă varietate ne-au obișnuit cărțile mari ale
lumii. Receptate prin mijlocirea cărților, viziunile sau per-
spectivele conturate în Convorbirile imaginare cu Jorge
Luis Borges sunt printre cele mai imprevizibile și
îndrăznețe. Un întreg șir de situații nuanțate ni se dez-
văluie la fiecare pagină. Autorul se dedublează în ipos-
taza de autor/actor, cele două imagini suprapunându-se

în imaginea aceleiași persoane, un joc tipic borgesian,
dacă ne gândim că însuși filosoful argentinian spunea:
„Nu știu care din noi doi scrie această pagină.”

Fără să-i fi fost vreodată teamă de trecerea timpului,
Petre Isachi a ajuns la vârsta celor opt decenii de viață,
timp suficient pentru a fi citit probabil atâtea cărți cât cu-
prind optzeci de biblioteci. Și nu ar fi doar singurele mo-
tive pentru care am putea să-l invidiem. Și o facem cu
tot dragul și numai pentru atâta senzație de bine pe care
mi le-a dat textele sale, cât și pentru bucuria pe care
mi-a dat-o învățătura sa, dorindu-mi, cum se zice, să-i
calc pe urme, să fiu mai îndrăzneț și puternic. Reluând
formularea unui reputat critic literar de azi, dar pla-
sând-o într-un context tematic oarecum diferit, să zicem
că, scriind, Petre Isachi se arată implicat existențial în
lecturile sale, acestea nerămânând, de fapt, numai lec-
turi. „Sunt experiențe omenești decisive, dintre cele mai
pline de sens din câte i-au fost date criticului să tră-
iască. Paginile sale se încarcă de o specială însuflețire,
de o provocantă rumoare și citim cu sentimentul, rareori
încercat, că sub ochii noștri părți din literatura lumii se
realcătuiesc.”

Întâlnirea mea cu Petre Isachi mă întărește mereu
în convingerea că am câștigat șansa unei încunună-
toare prietenii. Îi doresc ani mulți cu sănătate, bucurii și
multă inspirație, dorind să închei cu două-trei cuvinte
venite dinspre prietenul său de o viață, eminentul dra-
maturg Viorel Savin: „Citesc… ca să exist. Acesta este
omul Petre Isachi, un om cu o cultură enciclopedică…
Investește în oameni un altruism de neînțeles pentru
unii. Sunt onorat de faptul că-mi este prieten.” La Mulți
Ani, dragă Petre Isachi!
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Petre Isachi este unic în felul său. 
Este diferit de alții, nu atât prin excepționala sa

extracție intelectuală și prin abilitățile sale critice dove-
dite, cât prin generozitatea cu care întâmpină orice efort
literar-creator de care se întâmplă să ia cunoștință. 

De fiecare dată când în prezența mea i se oferă o
carte spre lectură, de către cine știe ce veleitar de pe
cine știe unde, sunt uimit și invidios pe altruismul cu
care o primește: ochii îi strălucesc de fratern interes și,
îngânând formule flatante de mulțumire, foiletează car-
tea cu gesturi aproape tandre. 

În marea sa încredere față de oameni, se așteaptă
să descopere în opul autorului încă necunoscut, „măcar
o sclipire” care să justifice demersul aceluia. 

De ce procedează astfel?
Fiindcă iubește oamenii. Dar în mod deosebit, așa

cum îi place să repete, îi iubește pe… „frații săi, cititorii”;
cărora, de-a lungul anilor, le-a dăruit cărți care să le
umple aproape câte un raft în bibliotecă.

Profesor excepțional cu rezultate remarcabile la Co-
legiul Național „Gheorghe Vrănceanu” din Bacău, în
afară de sutele de cronici de întâmpinare publicate prin
reviste („13 Plus”, „Pro Saeculum”, „Ateneu”, „Plumb”,
„Cartea” ș.c.a.!), călăuzit de altruismul de care am po-
menit, Petre Isachi a premeditat și a tipărit în varii re-
gistre biblioteconomice cărți dintre care amintim:
„Romanul, încotro?, Fals tratat de istoria romanului” (tit-
lul spune aproape totul); „Despre mine şi Dalila”,
„Amanta de proximitate” și „Autoportret în oglindă”
(notații cotidiene despre sine, dar care i-au prilejuit ra-
finate și incitante conexiuni culturale); monografia întoc-
mită cu rară acribie, cu optimism și cu obiectiv simț
colegial: „Zburătorul”, o revistă lovinesciano-optzecistă.
Repere istorico-literare”; „Psalmii arghezieni şi pro-
blema devenirii creştine” și „Vasile Voiculescu, Ultimele
sonete… sau cum se elimină Complexul Shakespeare”,
două volume cu abordări curajoase și originale ale pro-
blematicii expuse, dar a mai tipărit și volumul care îi
definește rafinamentul hermeneutic: „Convorbiri imagi-

nare cu Jorge Luis Borges”; plus alte, altele.
Ceea ce îl definește pe Petre Isachi nu este numai

altruismul său funciar, încrederea și iubirea sa față de
semenii care îi împărtășesc preocupările, ci… adevăra-
tul său cult al prieteniei – dintotdeauna și cu exemplară
măsură dovedit.

Majoritatea scriitorilor din zona Bacăului – dar și
mulți alții din zona Moldovei de Mijloc! –, au beneficiat
de îndrumarea și de sprijinul său dezinteresat: au fost
debutați în revista „13 Plus”, păstorită de el ca redac-
tor-șef de douăzeci de ani!, sau și-au citit onorante cro-
nici de întâmpinare semnate de el în aceeași revistă.
Fără Petre Isachi și fără revista lui „13 Plus”, peisajul
cultural al Bacăului ar fi gol, searbăd și, pentru foarte
mulți, nu ar avea nicio perspectivă luminoasă.

Acum, în acest noiembrie al anului 2019 de la Chris-
tos, iar de la facerea lumii 7527, cu ocazia împlinirii fru-
moasei vârste de  80 de ani, îi urez viață lungă și multă
sănătate! 

Să ne trăiești, Petre!
Luncani, 22 noiembrie 2019

Viorel Savin

SĂ NE TRĂIEȘTI, PETRE!
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Când mă gândesc la Petre Isachi – profesorul, cri-
ticul și istoricul literar – nu pot să nu-l văd în compa-
nia marilor săi prieteni: Jorge Luis Borges și Antoine de
Saint-Exupéry. Cu primul este frate de cruce de-atunci
când și-a apropiat zisa acestuia despre cel care ne
însoțește prin ParadisulInfernMiracol numit viață – „Tim-
pul este substanța din care sunt făcut” –, de cel de-al
doilea i s-a lipit sufletul atunci când l-a auzit spunând
că „e bine că timpul care se scurge să nu ne macine şi
să ne piardă asemenea unui grăunte de nisip, ci să ne
împlinească; e bine ca timpul să fie o construcţie”.
Truda și talentul, erudiția și altruismul i-au zămislit în ini-
mile confraților aura de Lord al Timpului și al Cuvântului.
Fericit, un jurnalist a spus că Petre Isachi este „un pa-
radox al literaturii: un critic iubit de scriitori”. Spirit cu
rara vocație a Prieteniei, locuit (și) de creativitate, ge-
nerozitate, onestitate și toleranță, Omul Petre Isachi
spune des că nu are prieteni care l-au părăsit, ci doar,
cel mult, prieteni care l-au uitat… El știe că un cerc de
prieteni nu se face folosind cu talent compasul, ci cu
Inima. Nu știu dacă este solidar cu Nichita Stănescu
atunci când acesta spune că „a avea un prieten este
mai vital decât a avea un înger”, întrucât îi prețuiește și
pe îngeri. Știu însă că este convins de faptul că prietenii
adevărați sunt aidoma stelelor: nu-i vezi mereu, dar știi
că sunt acolo atunci când vrei să le reînnoiești
declarația de dragoste. 

Am spus despre Petre Isachi, acest suveran al unor
elevate imperii ideatice (literatură română, literatură uni-
versală, filosofie, mitologie, religie, știință etc.), că scrie
de parcă s-ar fi născut scriind. Scrie ca și cum ar vrea
să oblojească vânătăile Lumii sau ca să ne arate minu-
nile care locuiesc într-un bob de rouă care n-a fost încă
sărutat de o rază de soare. Scrie de parcă Scrisul ar fi
cea mai seducătoare amantă a Lumii. Este o mașină de
citit și de interpretat, un isihastru al Bibliotecii. Când mă
gândesc la el, mi se pare că zice cartezian:

„Citesc/scriu, deci exist”. Sunt sigur că Biblioteca a fost
zidită într-una dintre zilele Facerii și mă tot întreb, fără
a cultiva blasfemia, de ce n-a consemnat Biblia acest
eveniment. Probabil că n-a mai fost loc în această sin-
teză a sintezelor lumii”... Discursurile sale publice, în-
nobilate și cu ziceri memorabile – „Criticul literar trebuie
să se apropie de carte fără ură și părtinire”; „Cataliza-
torul eternei drame umane să fie doar femeia și dragos-
tea fatală pe care aceasta o provoacă bărbatului, cum
ne sugerează autorul capodoperei «Faust»? Nu cred.
O confirmă și Dostoievski”; „Identitatea criticului intră în
dialog cu opera pe care o interpretează”; „Subiectivita-
tea interpretării nu dispare nici în ecuațiile matematicia-
nului”; „Criticul trebuie să interpreteze ficțiunea ficțiunii”;
„Spune-mi de ce teme ești ales, ca să-ți spun cine ești”;
„Spiritul critic creează, spre deosebire de imaginație
care imită”; „Primul critic al operei sale este însuși au-
torul”; „Întrebarea onestă, necesară, imperativă are de
partea ei eternitatea. Răspunsul meu, succint, este efe-
mer și încărcat de generalitate”; „Apariția unei capodo-
pere schimbă ordinea simultană a genului/speciei”;
„Judecăm Opera în autonomia sa, dar și în totalitatea
conexiunilor posibile”; „Orice critică are ceva din ambi-
guitatea și autoritatea oracolului”; „Lăsăm deschisă în-
trebarea: trăiește criticul doar ca parazit al spiritului?
Sau, altfel exprimat, în discursul critic totul este derivat
dintr-o umanitate de împrumut?”; „Orice text care pre-
tinde că spune ceva univoc e o capcană din care tre-
buie să ieșim, căutând de fapt  ce voia să spună
Autorul/ Textul” etc. – lasă impresia că ar vrea să înalțe
la orice răspântie a spiritului nostru câte un monument
al Cărții. Îl respectă pe Scriitor aproape dostoievskian,
de parcă ar fi mereu în pielea lui Ivan Karamazov, atunci
când acesta rostește celebra declarație de dragoste
pentru seraficul său frate Aleoșa: „E destul să ştiu că
exişti undeva pe lume, ca să nu-mi fie lehamite de
viaţă”. 

Ion Fercu

UN LORD AL TIMPULUI 
ȘI AL CUVÂNTULUI
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Pentru el, ficțiunea este o vedetă. Scrie întrebându-
se, aidoma inocentului Don Quijote, „dacă viața este
ficțiune sau ficțiunea este viață”, și spune fără ezitare:
„Numai ficțiunea nu minte! Ficțiunea conduce lumea.
Trebuie să știm să interpretăm ficțiunile”. Apoi,
nuanțează: „Chiar dacă ficțiunea (imaginația, fantezia)
poate fi o «șarlatanie» ontologică, etică, filosofică, poli-
tică, religioasă etc., ea nu minte niciodată!”
(„Docuficțiuni critice. III. Critica Prozei”, Bacău, Editura
Rovimed Publishers, 2018, p. 8). Crede că istoria lite-
raturii este o istorie a sufletului omenesc. Sincer și
răvășit, scrie: „Cititorii – care ca număr sunt sub cel al
scriitorilor? – se plâng din ce în ce mai des, de supradi-
mensionarea producției de carte, deși tendința este cu-
noscută încă din Antichitate” (ib., p. 16). Nu pregetă în
a-l aplauda pe Joseph Brodski, cel care ne spune că
„există crime mai mari decât arderea cărților. Una dintre
ele este să nu le citești” („Docuficțiuni critice. IV. Misce-
lanea”, Bacău, Editura Rovimed Publishers, 2018,
p.  15).

Preferințele sale se îndreaptă spre modelul guvernat
de principiile lui Hermes, care „pune accentul pe cel
care interpretează (interpretant) și apelează, când vrea
să-și învingă preopinentul, la Textul Lumii ca pretext
(Lumea = aparență, fenomen, semn, simbol, enigmă in-
cognoscibilă...). Ne amintim, Hermes, părintele artelor,
dar și zeu al hoților, scapă principiilor logice, lanțurilor
cauzale și granițelor timpului/ spațiului [...], încât sub
umbrela lui [...], criticul postmodern are libertate abso-
lută” („Cartea-Sfinx și deriva hermetică”, Bacău, Editura
Rovimed Publishers, 2019, p. 5). De ce manifestă mo-
delul semiozei hermetice? Întrucât „știu să mint mai mult
– cu siguranță, nu mai bine – decât un poet, romancier,
decât orice autor de ficțiune. Știu să despic firul în patru
plus «n», să folosesc argumentul autorității, adică știu
să citez, cât să citez și de unde să citez dintr-o Carte (=
«o oglindă, dacă în ea se privește o maimuță, nu poate
să apară un apostol»)” (ib., p. 6).

Orice carte are, în viziunea lui Petre Isachi, „figura
mitologică a sfinxului grecesc: cap și piept de femeie,
corp de leu și aripi de pasăre. Dacă sfinxul grecesc fas-
cina cetatea Tebei, cu enigmatica ghicitoare dezlegată
de Oedip, orice carte rămâne, în sensul său global [...],
simbolul tainei de nepătruns, al enigmei veșnic nedez-
legate”. Autorul „Cărții-Sfinx...” devine solidar cu Um-
berto Eco, semioticianul care ne spune, în „Limitele
interpretării”, că „secretul final al inițierii hermeneutice
este că Totul este secret” (ib., p. 90). Cartea însă trebuie
să cultive și „plăcerea estetică a cititorului”. De unde
poate veni însă această plăcere? „Din deschiderea
către cuvânt, simbol, mit, idee, semn, Lume, Dumne-
zeu... Din voința de a înțelege Omul, el însuși semn în
universul infinit al semnelor [...]. Semnele se văd, dar
nu se înțeleg... A înțeles Cineva, până acum, semnul
Om?” (ib., p. 7).

Mărșăluind imperial – etic, estetic, metafizic, profund
– prin infernul migrator a opt decenii de grozavă
supraviețuire, Petre Isachi este Omul care-ți poate

spune că secretul fericirii este să-i faci pe ceilalți să
creadă că ei sunt cauza fericirii. El a știut mereu că „fe-
ricirea poate fi întâlnită [și] într-un simplu grăunte de
nisip din deșert” (Paulo Coelho). Dar poate că fărâma
de fericire divino-isachiană pe care sigur și-a apropiat-
o își are obârșia în gândul seducător pe care Albert
Camus ni-l aruncă în suflete în finalul „Mitului lui Sisif”:
„Lupta însăşi contra înălţimilor e de-ajuns spre a umple
un suflet omenesc. Trebuie să ni-l închipuim pe Sisif fe-
ricit”. Petre Isachi este un Sisif care îmblânzește iluzii,
lecuiește doruri și ne spune că zborul înalt este posibil
și cu aripile inimii. Este un Sisif care n-a vrut niciodată
să se înnobileze cu vina tăcerii, motiv pentru care va tot
scrie/spune, cu sinceritate, tot ce crede despre cărțile
Lumii. Nici măcar atunci când scrie în mare răspăr nu-i
este teamă că-l va vedea diavolul, ca să-l pârască la
Dumnezeu, întrucât este un Om liber.

Am stat, recent, la o voroavă de taină cu prietenul
său cel mai bun, Timpul, cel care i-a oferit, de curând,
două daruri de preț: Sănătatea și Optimismul. Mie,
acest grozav prieten al său mi-a oferit și câteva sugestii
minunate pentru gestionarea unei bucurii de poveste:
Centenarul Isachi, la care sărbătoritul ne va vorbi iar
despre Familie, Ficțiune, Prietenie, Carte și multe altele.
Pro Saeculum va oferi Tortul Centenar. Sărbătoritul,
șampania al cărei zgomot de poveste va anunța trece-
rea într-un alt secol isachian. Când ești prieten cu Tim-
pul, Ficțiunea devine o odraslă a Realului.
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Scund, puțin la trup, adus din spate, ca un jocheu,
febricitând când avea să-ți comunice ceva, asta e amin-
tirea pe care o am despre Arșavir Acterian. L-am cunos-
cut, ca mulți alții care însemnaseră ceva în publicistica
și politica interbelică, grație lui Leon Kalustian. Cam la
sfârșitul anilor șaptezeci. În deosebire de alții, el trăia
efectiv în umbra iubiților săi frați. A lui Haig și Jeni.
Scriam undeva că această familie, familia Acterian, e
de două ori renumită: o dată pentru darurile și harul cu
care toți trei au fost blagosloviți, și a doua oară de bles-
temul cu care au fost urmăriți! Și mai e ceva. Ceva pe
care timpul din urmă m-a pus în fața unei alternative
care ne încearcă cu periodicitate de pendul: extremis-
mele. Dacă evoc aici această familie și pentru că faptul
în sine are și valoare terapeutică. Căci e suficient să-ți
amintești avatarurile acestei familii – cel puțin al fiilor
acesteia – ca extrapolând să înțelegi de ce dictaturile,
fie de dreapta, fie de stânga, candidează cu egală
îndreptățire istorică la titlul de cea mai/cele mai in-
umane, criminale întrupări politice. Nu știu ce fel de le-
gionar o fi fost Arșavir, deși era oricând gata să-și
asume răspunderea acestei nefericite opțiuni, nu doar
față de prieteni, dar și față de anchetatorii săi, dar la Re-
beliune, „legionarul Arșavir” nu s-a amestecat cu hai-
manalele, cu pegra orașului, ci a preferat să lipsească
de la „revoluție”. Mai târziu, refuzând să treacă drept
erou sau dezertor, a scuzat absența prin urgența de a
n-o lăsa singură acasă, fără supraveghere pe mama lor
oarbă. Asta l-a scăpat, probabil, de închisoarea anto-
nesciană. Nu și de pușcăria comunistă! 

Familie blestemată și să n-aibă progenituri, Jeni
avea să fie ultima venită pe lume a acestei familii care
găsise la Constanța adăpost după fuga de coșmarul ge-
nocidului armean din Imperiul Otoman. S-a născut la
22  iunie 1916, chiar în preajma intrării României în Pri-
mul Război Mondial și în ajunul ocupării orașului de
către foștii stăpâni istoricii ai Dobrogei. Jeni avea să fie
la fel de înzestrată ca și frații ei, putându-se astfel vorbi

de un standard extrem de înalt al înzestrării intelectuale
și spirituale de care a beneficiat familia Acterian. Dar,
în egală măsură, și de soarta pe care i-au hărăzit-o par-
cele. Chiar în pofida lipsei unei instrucții școlare rân-
duite tuturor, primind învățătură acasă de la preceptori
ocazionali, Jeni a atins excelența atât ca om de teatru,
cât și ca memorialist. Soră de deținuți politici avea să
fie „epurată” din lumea teatrului. Tocmai în momentul ei
de grație, „vinovată fără vină”, a fost pedepsită, grăbind
deznodământul; firul vieții ei s-a rupt, devreme, la fel ca
și al lui Haig în război, la 42 de ani! 

Singura șansă acordată acestei familii, fericită la
naștere prin dotare genetică, nefericită în viața adultă
de circumstanțe sociale vitrege, a fost longevitatea lui
Arșavir. El va purta în lume crucea nefericirii fraților săi
până când, grație Revoluției, va reuși să-i consacre pu-
blic, asigurându-le posteritatea meritată, prin publicare,
chiar și parțială, a scrierilor; el merită admirația noastră
pentru jertfa de sine, a sacrificării a indiscutabilei sale
vocații publicistice, să amprenteze umbra fraților săi –
Haig și Jeni – pe cărți care ne îmbogățesc viața!

Trecerea lui Arșavir prin lume, deși lungă, n-a fost
scutită de momente tragice. Nu doar cele pricinuite de
dispariția fraților, dar și prin loviturile pe care le-a primit
în plină vârstă creatoare. Absolvent al Facultății de
Drept, a practicat un timp avocatura, o meserie din care
s-a recuzat repede, acuzând incapacitatea de a folosi
circumstanțial cuvintele, ca un lăutar arvunit la o sindro-
fie sau la un bocet colectiv remunerat. Meseria asta de
a spăla vorbele, avocățește, nu era pentru el! A crezut
mai nimerit să se dedice publicisticii la fel ca și conge-
nerii săi, Mircea Eliade sau Emil Cioran. Tot ca și
aceștia, și nu întâmplător în presa de dreapta, unde cre-
dea că poate decoji cuvintele de mâzga vremii ca ele
să țintească exact, să veștejească politicianismul și de-
magogia avocățească. Era de dreapta, dar din aceleași
motive pentru care Kalustian, un adversar neostenit al
dreptei, era de stânga. Nu e un paradox al timpului, ci

Vartan Arachelian

SECURITATEA  ȘI ELOGIUL
EDUCAȚIEI BURGHEZE…
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două soluții – amândouă eronate – la o boală a secolu-
lui!

Securitatea avea să pună verdictul ei, care, se pare,
ne e busolă și azi. Și anume că „desfășoară activitate
legionară până în 1939 în cadrul redacției revistelor
„Ideea Românească” și „Vremea”, unde mai erau cola-
boratori legionarii Noica Constantin, Cioran Emil, Mircea
Eliade și alții”. Din 1939 intră ca redactor la „Asociația
științifică pentru enciclopedia României”, o instituție
condusă de Dimitrie Gusti, care avea să producă o lu-
crarea monumentală, neegalată până azi! Comuniștii,
câștigând partida, aveau să-l aresteze în 1949 pentru
că în timpul războiului a participat la ajutorarea legiona-
rilor aflați în închisori. Un fel de „Ajutor Roșu” de culoare
verde! După eliberare își va asigura existența cu munci
subalterne, printre care cea de mozaicar pe un șantier,
apoi de agent de asigurări și, în sfârșit, responsabilul
unei chichinețe de anticariat vizavi de Spitalul Colțea,
„Nastradin”. Faptul din urmă, de anticar, îl aduce din
nou în vizorul Securității: „După punerea în libertate,
continuă activitatea dușmănoasă împotriva regimului,
vânzând împreună cu Sterescu Aurel cărți cu conținut
dușmănos, pe care le poseda în biblioteca personală.
Printre aceste cărți se află scrierile legionarului Cioran
Emil, cum ar fi „Lacrimi și Sfinți”, „Pe culmile disperării”,
și „Schimbarea la față a României”. De asemenea, po-
seda unele scrieri ale legionarului transfug Eliade Mir-
cea. În anul 1957, după întoarcerea din turneul efectuat
în Franța de cumnata sa (soția fratelui său Haig) Ma-
rietta Sadova a luat legătura cu aceasta care i-a dat mai

multe scrieri ale fugarilor Cioran Emil și Mircea Eliade
pe care aceștia le publicaseră în Franța. Aceste scrieri
cu conținut dușmănos, cât și alte scrieri în manuscris,
Acterian Arșavir-Nazaret le-a difuzat. Pentru faptele de
mai sus în anul 1959 a fost condamnat la 18 ani M.S.
[muncă silnică, n.n.] pentru uneltire împotriva ordinii so-
ciale. Pedeapsa a executat-o la Aiud până în anul 1964
când prin Decretul 411 a fost grațiat”.

Avea să fie o șansă pentru a îndeplini gândul care
i-a animat viața după moartea celor doi frați; sora sa
Jeni (Eugen-Maria) avea să înceteze din viață în urma
unei cumplite suferințe, în 29 aprilie 1958. Arșavir, deși
avea propriile proiecte literare, le va amâna până în
amurgul vieții, pentru a se consacra punerii în ordine,
atât a caietelor surorii sale – peste o mie de pagini după
dactilografiere –,cât și a arhivei rămase de la Haig. Pe
acest frate, un reformator de teatru apreciat și azi, avea
să-l facă cunoscut noului public, chiar în timpul regimu-
lui comunist, prin revista Secolul XX. După Revoluție,
grație longevității, dar și a unei minți lucide de care avea
să beneficieze până în ultima clipă, va reuși
performanța rară pentru un om singur de a pune în
circulație un raft întreg de cărți demne de Biblioteca
Națională. Astfel avem azi, grație lui, care avea să
apuce să realizeze o parte dintre proiectele sale, cărțile
a trei frați Acterian. (Arșavir Acterian rămâne încă doar
parțial descoperit ca eseist, urmând ca moștenitorul său
literar, Fabian Anton, să grăbească angajamentul pe
care și l-a luat nu doar față de Arșavir, dar prin el și față
de memoria celorlalți doi frați!)

Rezumând povestea vieții lui Arșavir, nu pot pune
punct aici. Având o generozitate rară, în ciuda unui spirit
sceptic, produs, poate, și de cele două experiențe car-
cerale, o asemenea formulă umană părea o pradă
ușoară compromisurilor. Arșavir Acterian, ca și celălalt
mare gazetar pe care l-am evocat aici, Leon Kalustian,
deși situați pe versanți diferiți ai baricadei politice, vor
dovedi o exemplară putere de caracter opunându-se re-
crutării în agentura Securității! Câteva rapoarte din
1965, din februarie, primele, și din august al aceluiași
an, ne atrag atenția asupra felului de a fi al lui Arșavir,
dar și a procedurilor de racolare ale Securității. „Ale noii
Securități!”. Da, cred că e necesară aici o paranteză.
Ca să amintim circumstanțele în care se afla România
în februarie 1965, când nu se făcuse anul de la Plenara
CC al PMR, care anunțase urbi et orbi noul curs politic,
distanțarea de Moscova și schimbarea de direcție a pu-
terii de la București către Occident. Numai din motive
economice, se înțelege, de asistență financiară și teh-
nologică cu care va începe deceniul pe care l-aș numi
al dictaturii de dezvoltare. Apoi în vară, după moartea
din martie a lui Dej, Congresul al IX-lea al PCR cu tot
alaiul de schimbări la vârf, plus panaramele operetistice
ale întâlnirii Noului Boss cu voievozii neamului, vor lăsa
impresia unei liberalizări interne. Ieșit din a doua închi-
soare, Arșavir – un om care consuma și se consuma
politic, nu putea să rămână indiferent la schimbările de
atmosferă – devenită mai respirabilă! – din jurul său.
N-avea cunoștință că este „încadrat de o agentură”, că
era de mai multă vreme în atenția Securității. Întâi ca
element periculos, virtual periculos, apoi ca unul utiliza-

Marietta Sadova şi Haig Acterian
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bil. La Centrul de hematologie unde va fi angajat, în
sfârșit, ca statistician, va fi vizitat pentru discuții preala-
bile. Există un raport din 23 februarie 1965 al ofițerului
care s-a retras cu Arșavir în biroul șefei de cadre
Matachița. Lui Arșavir „i s-a făcut cunoscut ca discuțiile
să aibă un caracter lejer de pe poziția situației sale pre-
zente”. Nu înainte însă ca recrutorul să-i precizeze „că
am venit să discutăm unele probleme”, amintindu-i de
„promisiunile făcute la punerea sa în libertate”. Raportul
va detalia felul în care a decurs „ședința de întrebări și
răspunsuri”, făcându-l pe ofițer să interpreteze greșit
starea de spirit a lui Arșavir: „foarte calm, bine dispus,
a relatat cu lux de amănunte și într-un stil caracteristic
reporterilor, contactul cu viața socială și preocupările
sale zilnice”.

Îl recunoaștem întru totul pe Arșavir din felul în care
e rezumată întâlnirea cu ofițerul venit ca muntele la Ma-
homed. Într-adevăr, multe păreau că se schimbaseră
atunci. După reprimările odioase care au urmat
Revoluției maghiare, cerul României se înseninase.
Arșavir, suntem siguri, se simțea altfel, dar nu într-atât
încât concluzia recrutorului să fie în sensul dorit de
acesta! „Ca urmare a cunoașterii personale a numitului
Acterian Arșavir-Nazaret, a rezultat că respectivul este
un element inteligent, subtil în discuție, cu spirit de
observație dezvoltat. Posedă o cultură generală bogată
și manifestă o nuanță pronunțată de modestie în com-
portare. Este un bătrânel cu o fire plăcută și veselă.
[Arșavir avea atunci 58 de ani! Probabil că ofițerul,
școlit, după cum îl trădează atât redactarea raportului,
scrisul de mână, dar, mai ales, grila cu care-și evalua

vânatul, era, de bună seamă, tinerel, proaspăt asimilat
dintre absolvenții facultăților umaniste! – n.n.] Consider
că posedă calități personale necesare rezolvării unor
sarcini în colaborarea cu noi și totodată va accepta să
sprijine organele noastre.”

A doua zi, 24 februarie, raportul e urmat de un „Re-
ferat cu propunerea de recrutare ca agent a legionaru-
lui…”  Și urmează un inventar de „foloase” pe care le-ar
trage angajarea lui Arșavir în agentura Securității. Sunt
vizate un număr de cunoștințe, poate chiar prieteni de-ai
săi, chiar și unii de dincolo de Cortina de Fier: „Având
în vedere faptul că Acterian Arșavir-Nazaret s-a bucurat
de încrederea unor legionari fugiți în străinătate ca Cio-
ran Emil și Mircea Eliade [un creion pofticios le-a subli-
niat numele! – n.n.], în procesul colaborării cu el vor fi
studiate posibilitățile sale în scopurile muncii noastre.”

Șase luni mai târziu, un alt raport, semnat de
același, abandonează gândul recrutării. Motivele prin
care Arșavir s-a apărat de Satana cred că figurează în
cartea care se află în fața Tatălui Ceresc la Judecata
de Apoi: „Ca urmare a discuțiilor purtate s-a tras con-
cluzia că susnumitul nu este dispus să sprijine organele
noastre, motivând că «educația» pe care o are și ca-
racterul său nu-i permit să îndeplinească o astfel de sar-
cină. Este un element cu o educație burgheză, stăpânit
de sentimente mistice, născut «cu o credință pe care
nu vrea s-o schimbe până la moarte». Cât privește le-
găturile sale cu elementele legionare puse în libertate
nu a declarat adevărul spunând că nu cunoaște nimic
despre situația lor prezentă.”

Nu cred să se poată citi în arhivele fostei Securități
un alt elogiu, ca acesta, involuntar, făcut educației bur-
gheze!

Jeni Acterian

Haig Acterian
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Nu înţeleg din ce cauză se vorbeşte atât de puţin
despre Nichifor Crainic şi de ce este citat cu aşa mare
zgârcenie în dezbaterile actuale de idei, deşi, se ştie,
opera sa – publicistica, dar şi poeziile, cele scrise în li-
bertate, sau cele izvodite şi memorate după gratii, în
condiţii de cumplită foamete, izolare şi teroare – a servit,
pentru multă lume, drept balsam pentru suflete rănite. 

Gazetarul în vreme de ciumă 
Nu este singurul, nedreptăţit, dar este, cred, cazul

cel mai evident şi mai nedrept dintre cei trecuţi prin te-
nebrele lagărelor de concentrare comuniste. A suferit
de foame, cum puţini îşi pot imagina, şi a fost macerat
de atâtea boli cum nu le-ar fi putut îndura prea mulţi din-
tre oamenii normali. Eliberat în 1962, a avut iluzia intrării
într-o mult aşteptată libertate, a şi fost curtat de regimul
comunist, iar atunci când şi-a serbat 80 de ani de viaţă,
în 1968, Uniunea Scriitorilor, prin preşedintele de atunci,
Zaharia Stancu, i-a organizat un banchet care a însem-
nat o adevărată reuniune a vechilor săi parteneri de su-
ferinţă. Au rostit cuvântări calde, înfiorate şi
reconfortante filosoful Ion Petrovici, cu care-a fost coleg
de celulă la Aiud, poetul Radu Gyr, Pan N. Vizirescu şi
alţi foşti deţinuţi politici. A fost momentul de apogeu al
vieţii lui Nichifor Crainic, dacă avem în vedere că regi-
mul era foarte suspicios, mai ales faţă de foştii deţinuţi
politici, care erau obligaţi ca la anumite intervale de timp
să depună note informative la securitate, să declare cu
cine s-a întâlnit şi ce-au discutat. La CNSAS se găsesc
destule informări semnate de Corneliu Coposu şi de alţi
foşti deţinuţi politici, eliberaţi din lagărele comuniste şi
ţinuţi sub o veghe neîntreruptă. Ion Petrovici, bunăoară,
căruia i-am studiat dosarele întocmite de fosta securi-
tate, era supravegheat de peste 30 de informatori. Unii
dintre ei erau, într-adevăr, foşti colegi de detenţie, de
celulă chiar.

Probabil că Nichifor Crainic, care dăduse destule

semne de fidelitate faţă de regim şi faţă de conducătorii
lui, se bucura de un tratament privilegiat şi nu era supus
la asemenea supliciu, dar e adevărat că la vremea oma-
gierii lui (decembrie 1969), marea majoritate a invitaţilor
erau deja bătrâni, bolnavi, cu vederea slăbită şi epuizaţi,
nu mai prezentau mare pericol pentru ordinea comu-
nistă, şi, dacă totuşi erau ţinuţi în vizorul securistic, fap-
tul se explică şi prin intenţia odioasei instituţii de a-şi
dovedi necesitatea, utilitatea şi nevoia repartiţiei unui
procent cât mai mare din bugetul statului. Era în intere-
sul securităţii să cultive ideea că ţara e plină de duşmani
ai poporului şi că rolul securităţii este la fel de important
ca şi în primii ani după preluarea puterii. 

Oricum, e sigur că fostul director al „Gândirii” trecea
drept un tolerat al regimului şi festivitatea ce i s-a orga-
nizat era încă un indiciu că făcuse pactul cu puterea co-
munistă şi se bucura de oarecare trecere printre
potentaţii epocii. Figura în colegiul de redacţie al revistei
„Glasul patriei”, destinată românilor din exil, şi se amă-
gea cu ideea că şi comunismul poate fi îmblânzit, uma-
nizat şi poate contribui la evoluţia românească. Partidul
comunist încerca şi această cale perfidă, de a-i apropia
pe cei proveniţi din generaţia interbelică pe care îi tre-

Ionel Necula

NICHIFOR CRAINIC – LA 130 DE ANI
DE LA NAȘTERE
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cuse prin spăimoasele temniţe comuniste. O încercare
asemănătoare i se făcuse chiar şi lui Pamfil Şeicaru, a
cărui activitate publicistică din Germania şi din Spania
privind litigiile noastre istorice cu vecinii din Est şi din
Vest cădea bine guvernului de la Bucureşti. Se ştie că
a fost adus, în secret, chiar la Bucureşti, în ideea că va
fi primit de Ceauşescu, ceea ce nu s-a întâmplat şi te-
mutul gazetar a fost returnat spaţiului alemanic. Există
bănuiala că şi paşaportul încredinţat lui Petrovici, pentru
a-şi vedea fiul transfug în Spania, pe Vladimir (Japon)
Petrovici, viza şi această apropiere a gazetarului Şei-
caru de guvernul de la Bucureşti. Sigur, este o bănuială
de-a mea, dar e cert că dacă guvernul de la Bucureşti
chiar intenţiona această apropiere, atunci Petrovici era
singura persoană credibilă în ochii lui Şeicaru şi singura
care putea face această intermediere. Dacă a făcut-o
sau nu rămâne de cercetat, dar opinia mea este că
aceasta a fost chiar condiţia obţinerii paşaportului pen-
tru Spania. Şi mai adăugăm că, într-adevăr, în cadrul
acestui turneu, Petrovici s-a întâlnit cu Pamfil Şeicaru
la Palma de Mallorca şi nu se ferea să-şi informeze vi-
zitatorii (evident, unii dintre ei erau turnători) despre
această călătorie şi despre întâlnirea cu Pamfil Şeicaru. 

În cuvântul său, Petrovici aminteşte de cele două
momente în care l-a ajutat efectiv pe Nichifor Crainic –
cel când i-a oferit o catedră la nou înfiinţata Facultate
de Teologie la Chişinău şi cel când l-a propus şi susţinut
ca membru al Academiei Române, urmare a decesului
neaşteptat al lui Octavian Goga. Ambele momente au
fost delicate şi Petrovici a trebuit să-şi întrebuinţeze se-
rios logica argumentării şi abilităţile oratorice, cunoscute
de toată lumea, pentru a-şi convinge oponenţii de opor-
tunitatea lor. Ca ministru la Instrucţiune publică în cea
de a doua guvernare averescană, Petrovici a mutat Fa-
cultatea de Teologie din cadrul Universităţii ieşene la
Chişinău, ceea ce a însemnat o cheltuială imensă pen-
tru bugetul şi aşa insuficient al ţării, încă nerefăcute
după război. Cel puţin în Cameră a avut de înfruntat
reacţii destul de acide, dar a stat ferm pe poziţii şi-a in-
tervenit cu o logică a argumentării indefectabilă pentru
a căpăta votul deputaţilor. Problema, susţinea cu tărie
filosoful, trebuie privită cu căldura inimii, nu cu calculul
rece al unor socoteli de tejghea (Petre Dan, Ion Petro-
vici, Discursuri parlamentare, Editura Univers ştiinţific,
Bucureşti 2009, p. 227). La Iaşi, a mai spus Petrovici,
ar avea o importanţă locală, la Chişinău are o impor-
tanţă naţională (Ib., p. 261). 

Şi pentru primirea lui Crainic în Academia Română
a trebuit să se întrebuinţeze serios şi să folosească o
argumentaţie peremptorie pentru a primi votul celorlalţi
membri. Octavian Goga decedase în mai 1938 şi un an
de zile locul său a fost ţinut neocupat, în semn de recu-
noştinţă faţă de poet şi abia în 1939 s-a trecut la primi-
rea unui membru nou în locul celui vacant. N-a fost
uşor, dar, cum Petrovici a operat cu criterii valorice,
Crainic a primit majoritate de voturi care i-a permis să-şi
ocupe locul în Academia Română. 

Ceea ce n-a spus Petrovici în Cuvântul său  fost

schimbul de replici acrite schimbate cu Mihail Sado-
veanu atunci când s-a pus problema epurării din Aca-
demie a membrilor urmăriţi juridic. Printre aceştia
figurau Crainic, condamnat în contumacie, şi P.P. Pa-
naitescu. Academia, a spus Petrovici în acea şedinţă,
ignorând disconfortul politic în care se afla, nu trebuie
să se pună în contrazicere cu sine însăşi. Nichifor Crai-
nic a fost condamnat pentru ideile pe care le-a avut şi
înainte de a fi ales membru al Academiei. Dacă Acade-
mia l-a ales, ştiindu-i ideile, ea nu-l poate elimina acum
pentru aceleaşi idei. Ar fi o contrazicere. Vădit iritat de
raţionamentul filosofului, M. Sadoveanu a replicat ferm
că în cazul lui Crainic este vorba de o condamnare mo-
tivată pe fapte, nu pe idei şi, trecându-se la vot, Crainic
a fost epurat cu 24 de voturi pentru, 4 contra şi o abţi-
nere (a lui Petrovici), Aşa a fost epurat mentorul gândi-
rist din Academia Română, într-o măsură provizorie,
pentru că peste puţin timp va fi desfiinţată însăşi Aca-
demia ca instituţie. În Cuvântul său, Petrovici nu s-a re-
ferit la acest moment, dar C. Rădulescu-Motru, prezent
şi el la acea şedinţă, le va consemna cu toate detaliile
în memoriile sale (C. Rădulescu-Motru, Revizuiri şi
adăugiri, Editura Floarea darurilor, Bucureşti, 1998,
vol.  IV, p. 224). E curios că Petrovici, care era deja în
cercetări securiste şi aştepta să fie chemat în faţa Tri-
bunalului Poporului, şi-a permis această observaţie în-
drăzneaţă ce nu cădea deloc bine pentru situaţia lui.

Ceea ce s-a întâmplat cu Nichifor Crainic după pro-
nunţarea sentinţei de condamnare se cunoaşte din Me-
moriile sale şi nu ne propunem în aceste rânduri să
reconstituim întregul traseu al peregrinărilor sale, în
ideea că ar putea scăpa de mâna lungă a justiţiei co-
muniste. A căutat ascunzătoare pe la prieteni şi foştii săi
studenţi, care şi-au riscat libertatea prin aceste gesturi
de complicitate şi solidarizare. Ne vom opri totuşi,
măcar succint, asupra principalelor momente din viaţa
sa învolburată, marcată de ideea decelării spiritualităţii
româneşti într-o vreme când pendula între sincronism
şi tradiţionalism.

Sub numele său adevărat Ion Dobre, s-a născut la
22 decembrie 1889 în Bulbucata, din fostul judeţ
Vlaşca, unde oficia popa Barbu, îngerul satului, care l-a
scufundat în cristelniţă şi l-a creştinat în ziua de 7 ia-
nuarie, când se prăznuieşte numele Întâimergătorului,
de unde şi numele de Ion. Viaţa mea cărturărească, va
mărturisi în Memorii, începe abia în clasa a treia, odată
cu venirea învăţătorului Constantin Spâneşteanu, care-l
descoperă sub aspectul aptitudinilor intelectuale şi-i
conferă un tratament privilegiat. 

În spiritul vremii, a urmat teologia la Seminarul Cen-
tral din Bucureşti şi, mai apoi,  Facultatea de Teologie
din Capitală. În timpul facultăţii era şi cântăreţ la Bise-
rica Zlătari din Bucureşti, unde ar fi dorit să slujească,
dacă i s-ar fi încredinţat această parohie. N-a avut
această şansă, aşa că se căsătoreşte cu cumnata bu-
nului său prieten Nicolae Băculescu.

În timpul Războiului de Reîntregire a cerut să fie în-
rolat în armată şi trimis pe front, dar cererea i-a fost res-
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pinsă. Totuşi, în timpul refugiului a fost repartizat la Spi-
talul Militar din Iaşi, ca soldat sanitar. 

Între anii 1920 şi 1921 a urmat, la sugestia lui Lucian
Blaga, Facultatea de Filozofie din Viena, unde şi-a tre-
cut şi doctoratul. Este perioada în care o cunoaşte pe
studenta în medicină Aglae, iar în mai 1921 se naşte
unica lor fiică, Ioana.    

Mai cu seamă după 1921, când a început editarea
revistei Gândirea, Nichifor Crainic trecea drept o per-
sonalitate influentă şi cu mare trecere în atmosfera po-
litică şi culturală a României. De fapt, numele său este
strâns legat de această revistă, care a adunat floarea
intelectualităţii româneşti şi-a pus în dezbatere cam
toate problemele mari ale vremii. A şi recunoscut într-o
spovedanie făcută la Mogoşoaia, când a simţit că i se
apropie sfârşitul: M-am născut într-o căsuţă modestă ca
fiu de truditori ai pământului: Acum sunt în acest pământ
al lui Brâncoveanu, după ce am dăruit talentul şi munca
mea ridicării acestui neam. Poate este răsplata vieţii
mele. Pe crucea mea să nu fie scris decât numele. Cei
care vor vrea să ştie cine am fost să mă caute în revista
Gândirea, în cursurile de la Facultatea de Teologie,
între membrii Academiei Române, în scrierile mele.
Acolo sunt eu, sub cruce un pumn de ţărână.

Acesta a fost omul – un destin nefericit, care, într-o
vreme, cea a detenţiei în prăpăstioasele închisori co-
muniste, a experimentat cele mai atroce forme de su-
ferinţă – foamea, frigul şi frica (cei trei F), şi-a fost
încercat de tot felul de boli şi de spaime.. 

Mişcarea gândiristă, exponenţi şi pretexte de

ruptură
A fost o vreme când Crainic şi revista sa, împreună

cu pleiada cărturarilor grupaţi în jurul său şi al revistei
pe care o conducea dădea tonul în cultura românească
şi impunea un stil, o manieră, ba chiar şi o direcţie de
gândire. Ceea ce numim gândirism a fost un amestec
de sămănătorism, tradiţionalism, şi ortodoxism, dar un
ortodoxism în înţelesul vechi, bizantin al creştinismului.

Nu sunt convins că în evoluţia gândirismului putem
desprinde două perioade distincte, dar admitem că în
primii ani de apariţie a revistei predominau accentele
sămănătoriste, peste care s-au adăugat ulterior ele-
mentele de spiritualitate creştină, ortodoxismul şi misti-
cismul etnic.

Cei care s-au ocupat de ideile lui au constatat o
apropiere sensibilă, ba chiar o anumită filiaţie cu filoso-
fia filosofului francez Jean Marie Guyau, dar, desigur,
distincţiile sunt şi ele la fel de evidente. Ca şi Guyau nu
credea într-o artă cerebrală, ruptă de emoţie, de simţire,
de pasiune, de sentiment şi excludea raţionalitatea
dintr-un act de creaţie artistică, pentru a face loc reve-
laţiei. A trăit o vreme în preajma lui Alfred Jules Emile
Fouille, care era căsătorit cu mama lui Guyau, şi îm-
preună abordau o filozofie neospiritualistă.  

În ţară, unde spaţiul public românesc era vasculari-
zat de Curentul lui Pamfil Şeicaru şi de Cuvântul lui
Nae Ionescu, Nichifor Crainic trebuia să găsească alt-
ceva care să confere identitate şi distincţie activităţii
sale publicistice. Să mai reţinem însă că în toată pe-
rioada interbelică energia intelectualităţii româneşti era,
în mare măsură antrenată în direcţia specificului naţio-
nal şi pentru aflarea distincţiilor care caracterizează
firea românească. Nichifor Crainic nu se putea sustrage
acestei epistemologii, nici nu şi-a propus, dar ar fi dorit,
pentru revista sa, să găsească alte piste de abordare,
alte temeiuri şi alte încredinţări. 

A fost gândirismul o direcţie de gândire articulată,
un sistem filosofic original, cu o logică proprie, care să
fi fost asumat de pleiada intelectualilor vremii, s-o fi sus-
ţinut şi dezvoltat cu idei şi principii pertinente, ca pe o
soluţie şi un mod de a privi lumea şi problemele ei?  Nu
cred că putem pune problema în aceşti termeni. Evi-
dent, în jurul lui Crainic roiau multe din personalităţile
României interbelice, dar nu e deloc sigur că împărtă-
şeau viziunea şi modul gândirist de a privi lumea. Puţini,
dintre intelectualii care l-au curtat, i-au stat prin apro-
piere, l-au creditat ca purtător de drapel şi i-au conferit
calitate de lider, altfel intelectuali de bună calitate, au
rămas statorniciţi în linia gândiristă. Gândirea şi miş-
carea ce se iriza, semăna tot mai mult cu o sală de aş-
teptare, cu uşile date de perete, în care se intra şi se
pleca după nuanţele politice de care se impregna şi pe
care  le promova deschis – uneori cu patos şi vehe-
menţă.

Mulţi dintre cei ce împărtăşeau ideile filosofice ale
mişcării – P.P. Ionescu, Ioan Coman, Emilian Vasilescu
şi alţii – nu se regăseau şi în programul politic, ba chiar
unii îl dezavuau. Mai bine statornicit în doctrina gândi-
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ristă s-a arătat filosoful Vasile Băncilă, probabil şi pentru
că a fost o perioadă când chiar era pătruns de spiritul
legionar. Dintr-o scrisoare către Lucian Blaga aflăm că
în casa sa se cântau frecvent cântece legionare, iar ul-
terior a intervenit pentru împăcarea lui Crainic şi Cor-
neliu Zelea Codreanu, ceea ce înseamnă că avea o
poziţie bine consolidată în cadrul mişcării legionare. La
Vasile Băncilă nu era o discrepanţă între filosofia gân-
diristă şi programul politic de extremă dreaptă pe care
îl promova cu fervoare şi cu patimă.

Dar motive de neînţelegere şi de despărţire mai
putea oferi şi viziunea despre învăţăturile creştine şi
despre imagine Divinului. Filosofia lui Blaga (Trilogia
cunoaşterii bunăoară), despre ortodoxism şi felul cum
prezintă imaginea Marelui Anonim, o metaforizare a Ta-
tălui Ceresc a declanşat o bogată holdă de contrareacţii
în care s-au prins şi mulţi dintre cei apropiaţi lui Nichifor
Crainic şi chiar pe liderul mişcării gândiriste. După ce
Dumitru Stăniloaie a disecat în termeni  extrem de exi-
genţi viziunea religioasă aşa cum rezultă din Trilogia
cunoaşterii a lui Lucian Blaga în consonanţă cu el Ion
Petrovici, care nu era gândirist, dar şi-a publicat exe-
geza Consideraţii cosmogonice, în care face o critică
aspră şi  necruţătoare asupra Marelui Anonim blagian,
tot în revista lui Nichifor Crainic, aceeaşi care a găzduit
şi articolul Filosofia creştină semnat de Emilian Vasi-
lescu, în care, la fel, face o severă  critică la adresa
creştinismului blagian.

Gândirismul şi temeiurile sale
Am amintit şi mai sus că actanţii acestui curent – din-

colo de varietatea nuanţelor adăugate sau eliminate de
cei ce se declarau explicit sau tacit drept promotori ai
ideilor fundamentale ale direcţiei – admiteau ca temei
şi premisă, ca punct arhimedic, cum ar spune Blaga,
ortodoxismul răsăritean căruia îi conferea potenţial
constructiv şi-l postula ca idee fundamentală,  în stare
are să articuleze şi să structureze o viziune filosofică.
Ortodoxismul românesc devenea, aşadar, unul dintre
pilonii esenţiali ai epistemologiei gândiriste şi era asu-
mat ca temei şi idee fundamentală, din care descindea
întreaga arborescenţă a mişcării tutelată de Nichifor
Crainic. Directorul revistei Gândirea miza mult pe învă-
ţăturile evanghelice, pe rolul bisericii şi al preoţimii în
conservarea unei morale sănătoase, în deplină concor-
danţă cu  tradiţia şi cu realitatea românească. 

Se vede bine că directorul de la Gândirea conserva
câte ceva din ideile lui Berdiaev şi Dostoievski – ultimul
a şi fost abordat într-o prelegere universitară, în vremea
când preda cursul de literatură religioasă la Facultatea
de Teologie din Chişinău. După căderea Bizanţului şi in-
stalarea turcilor în Europa circula ideea că Moscova e
menită de Dumnezeu să devină a treia Romă ortodoxă
şi imperială. În jurul acestei concepţii s-a dezvoltat o în-
treagă serie de cărţi, fie exprimate de cele mai multe ori
sub formă de roman. Şi acum, de ce domnilor, în formă
de roman şi nu direct, ca sistem filosofic? Şi pentru
ideologia socialistă, revoluţionară, şi pentru ideologia

cealaltă, religioasă, scriitorii ruşi au uzat de forma ro-
manului. De ce?Rusia trăia sub cenzura ţarismului, care
nu permitea să fie atacate două idei: ideea de Biserică
şi ideea de ţar. Şi atunci, existând această cenzură, li
se părea autorităţilor de stat – nu atât Bisericii, cât au-
torităţii ţariste – li se părea că e ceva subversiv în ce
scriau chiar slavofilii şi de aceea le făceau şicane. De
aceea s-a întrebuinţat în Rusia de către scriitori forma
romanului (Dostoievski şi creştinismul rus, în revista
Memoria, nr. 1/1990, p. 47).

Am citat cu mai multă îngăduinţă din prelegerea lui
Nichifor Crainic pentru că multe din ideile arătate în
această prelegere le găsim urmate şi întrupate în opera
sa literară şi, în general în cultura românească. Versu-
rile lui Nichifor Crainic, Radu Gyr sau Vasile Voiculescu
au cultivat credinţa, mai convingător decât biserica şi
dogmatica ei osificată. Acolo unde biserica eşuase prin
dezavuarea raţionalităţii intervenea literatura cu supra-
licitarea emoţiei, a afectivităţii, a sentimentului şi se do-
vedea mai apropiată spiritului omenesc. În locul
raţionalităţii improductive, responsabilă de destinul tra-
gic al omului, se făcea apel la revelaţie, ca la semn al
transcendenţei şi asta conferea o altă înţelegere a lumii.
Cel puţin la Crainic, observa şi Lucian Blaga într-un me-
dalion mai desfăşurat, publicat în Gândirea din 6 iunie
1941, vorbind despre o ierarhie a sentimentelor şi a vi-
ziunii, constata pe bună dreptate că iraţionalul poetic
pare a se organiza după legile raţionalului. Revelaţia,
cum se vede era o formă de complinire a raţionalului. A
pune raţionalul şi iraţionalul într-o relaţie dihotomică era,
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cel puţin nepotrivită la poetul gândirist  şi la toată ple-
iada de scriitori care s-au împărtăşit din această direcţie
literară. Credinţa, la Nichifor Crainic, observa şi Ştefan
Cârstoiu în prefaţa la volumul Poezia noastră reli-
gioasă (Editura Episcopiei Giurgiului, Bucureşti, 2010)
este fructul cel mai adânc al raţiunii pe care se sprijină
cu convingere şi încredere. Credinţa nu face decât să
continuie raţiunea şi să o împlinească acolo unde pu-
terile ei sfârşesc (p. 11).

Sigur este că religia era coborâtă de pe piedestalul
înalt al universalităţii, nu mai era un bun al umanităţii ci
se plia pe realitatea românească şi căpăta o coloratură
etnică, devenea naţională. Crainic este unul dintre gân-
ditorii români care credita sintagma ortodoxismului ro-
mânesc ca şi când România ar fi fost singura ţară
ortodoxă, iar învăţăturile ei sunt compatibile doar cu
etnia românească.

Îl putem înţelege. Era după Marea Unire şi vremurile
se schimbase. Vechile discursuri politice, clişeice şi tri-
umfaliste, oricât de înzorzonate ar fi fost din punct de
vedere oratoric, nu mai aveau trecere la electorat. Se
simţea nevoia unor formule noi, din care nu trebuia să
lipsească transcendenţa, implicarea divinului De unde
până atunci întâistătătorul bisericii ortodoxe avea un rol
secund – e adevărat, în dreapta omului de stat dar nu
era consultat decât rareori, şi atunci mai mult formal –
acum făcea parteneriat cu omul politic care-şi legitima
discursul electoral din recursul la tainiţele învăţăturilor
ortodoxe. Noţiuni noi, precum mesianism, profetism,
destin, misiune, neam binecuvântat de Dumnezeu că-
pătau o anumită frecvenţă în limbajul politic şi biserica,
preoţimea nu putea absenta din imperativele noului val. 

Cioran identificase golurile psihologice şi istorice
ale României – defectele ancestrale care au generat
lufturile evoluţiei noastre şi acestea trebuiau umplute cu
ceva pentru a se edifica românismul – prototip de
emancipare spirituală şi îndreptar pentru toate ţările din
Balcani. Mai ales după războaiele balcanice destinul
României era proiectat pe un ecran panoramic imens şi
i se rezerva un rol exemplar pentru geografia sud-estică
a Europei. Or, în tot acest proces emancipator, ortodo-
xia trebuia asumată fiinţial şi organic, ca aliat şi ca pa-
văză a justeţii trendului imprimat evoluţiei româneşti. 

Recursul la tradiţie 
Odată cu religia ortodoxă, gândirismul mai invoca

tradiţia, ca temei suprem, care nu stă totdeauna în cele
mai bune relaţii cu raţionalitatea. Crainic privea tradiţia
ca pe un depozitar de credinţe şi practici, cumulate în
timp, în succesiunea istorică a generaţiilor, şi nu invoca
direcţia filosofică activată de Vicontele Du Bonald şi Jo-
seph de Maistre. Ne leagă, spunea Crainic în Confe-
rinţa rostită în limba germană la Universitatea din
Zagreb la 4 iunie 1943, o dragoste adâncă de pământul
unde odihnesc strămoşii, de pământul patriei care e,
pentru orice popor, tronul suveranităţii naţionale. 

Nichifor Crainic nu era străin de marile dezbateri din
Apus în problema posibilităţii unei filosofii creştine.  Era

o problemă: Cum se poate împăca filosofia, pentru care
libertatea deplină şi neîngrădită este esenţială, cu dog-
matismul religios, pietrificat în dogme şi învăţături nes-
chimbate de două milenii? Crainic rezolvă această
problemă în felul său, prin supralicitarea credinţei şi a
revelaţiei în dauna raţiunii şi, fireşte a filosofiei. Se vede
bine că postulatul era preluat de la Kant, dar Crainic
chiar crede că între adevărul ştiinţific şi cel relevat nu
este nici o contradicţie, ci numai o prelungire a unuia în
celălalt. Oricum, era încredinţat că şi credinţa, senti-
mentul de pietate, de smerenie, de evlavie derivă tot din
generosul fond de tradiţii româneşti – coagulat în ne-
gura timpului şi transmis mai departe pentru a lega ge-
neraţiile între ele şi până la urmă pentru a stâlpi unitatea
de credinţă şi de neam. Cum se vede, Crainic a fost şi
a rămas un ostaş credincios şi nezdruncinat al dreptei
credinţe şi nu trebuie să ne surprindă că-l vedea pe
Iisus hălăduind până şi prin lanul de grâu. 

Admiţând însă că în fondul românesc de tradiţii
există o mare varietate tematică se vede bine că Nichi-
for Crainic le selecta doar pe cele creştine, legate de
credinţele vechi, arhetipale, activate de poporul român
de la Zalmoxe încoace şi pe care le-a asumat ca noime,
ca principii şi ca îndreptar de viaţă.
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Cu răvăşitoare durere, Fundaţia Culturală „Ion
D.  Sîrbu” din Petroşani şi revista Banchetul se
apleacă asupra frunţii poetei preaîncercate şi cu har
divin, ANA PODARU, la plecarea spre ceruri. După o
luptă de doi ani şi jumătate cu cea mai necruţătoare
boală, cu cancerul, după două operaţii şi, în ultimul timp,
o prelungită spitalizare în Anglia – unde era soră
medicală –, în noaptea de 7 octombrie, ora 3, Ana Po-
daru, stoarsă de tot ceea ce înseamnă putere
omenească, pleacă în partea cealaltă a lumii, care este
doar lumină – şi de acolo, alături de îngeri, ne priveşte
cu toată bunătatea şi iubirea sufletului ei. A smuls din
această încrâncenată luptă o bucată de lumină, opera
sa, pe care ne-a lăsat-o ca mărturie că nimic nu este
zadarnic din zbaterea omului aici. A spus-o copiilor săi,
Larisa şi Bogdan, surorilor Cristina şi Iustina şi fratelui
Alexandru, ne-o spune şi nouă, tuturor, spre neuitare.

Ana Podaru, cea mai iubită poetă de tineri, de oa-
menii simpli şi încercaţi de durere, de cei cu multă carte

şi mai ales de cei cu fruntea plecată sub mâna lui Dum-
nezeu, suflet al revistei Banchetul, a plecat fără să
plece de lângă noi. Iar noi cu ochii grei, ciorchini de la-
crimi, rămânem să-i citim şi să-i recitim poezia şi proza,
atât de pline de sensibilitate şi durere, de suferinţă şi
lumină!

Drum luminos, Ana, printre îngeri! Dumnezeu fie cu
tine!

IN MEMORIAM
ANA PODARU

ANA PODARU A PLECAT LA CERURI
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Mă uit pe ecranul telefonului care sună și văd impri-
mat în broderia lichidă a ecranului numărul de telefon
al domnului profesor Ion Vlad. Gândul care m-a răvășit
în acel moment a fost: i-a transmis de peste lumi că
mi-ar prinde tare bine în aceste momente grele să-i aud
vocea cu modulație gravă și calmă, ca să-mi pot elibera
mai ușor sufletul din strânsoarea apelor tulburi ale pier-
derii unui om apropiat. Era pe 16 martie 2019 în curtea
bisericii Greco-Catolice de pe strada Polonă și tocmai
ieșisem de la pomenirea de 40 de zile a maestrului meu
Ion Brad. Datorită lui avusesem de multe ori prilejul să
constat că  dictonul „Les amis de mes amis sont mes
amis” este o axiomă de valoare ontologică, văzând cu
câtă căldură mă primesc și mă adoptă spiritual toți marii
săi prieteni, de la Geo Dumitrescu până la Dumitru
Micu. De aceea îndemnul „Domnule Corbu Junior, vă
rog ca de acum încolo să mă considerați prietenul dum-
neavoastră” m-a expus unei emoții profunde fiindcă vor-
bisem  adesea cu Ion Brad despre profesorul Ion Vlad
și citisem capitolul Un mare cărturar văzut altfel din vo-
lumul Aicea, printre ardeleni (2007) despre colegul său
de bancă din facultate născut la aproape trei săptămâni
după el în același an. De asemenea, știam multe des-
pre debutul lor, truda comună de la Almanahul literar
unde prima sa cronică publicată în numărul 8-9 din au-
gust-septembrie (reluată și în numărul 8-10 din august-
octombrie) 1952 purta numele Un scenariu
cinematografic valoros, semnată Ioan Vlad dintr-o
eroare tipografică, și prietenia exemplară dincolo de
vreme ce i-a legat, dar nu avusesem fericitul prilej de
a-l cunoaște personal până atunci. 

Trebuie să mărturisesc că nu am avut niciodată vreo
reținere sau sfială vorbind cu acest magistru al teoriei
lecturii, profesorul clujean al cărui student mi-ar fi plăcut
să fiu, cum și-ar fi dorit, după propria-i mărturie, și
doamna Ileana Mălăncioiu, sentiment de care erau
pătrunși pe timpuri foștii săi studenți, după cum scria
domnul Ilie Rad și el absolvent al Filologiei clujene: Ion

Vlad avea renumele unui profesor extrem de exigent,
chiar dur, de care se temeau mai ales colegele noastre.
Asta se datorează faptului că domnul profesor Vlad este
de o franchețe diamantină și nu de puține ori am auzit
o frază definitorie pentru profilul său moral: Eu dacă
spun ceva, asta cred, iar acest fel direct de a fi corec-
tează viciile unei comunicări de complezență înlăturând
barierele. Ce-i drept, am și antrenament, fiindcă nenea
Brad (acesta fiind apelativul pe care îl foloseam în dia-
logurile noastre zilnice) era plămădit din aceeași natură

George Corbu Jr.

ION VLAD – SUB IMPERIUL TIMPULUI
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bazaltică, ceea ce nu face decât să confirme
înțelepciunea populară: Cine se aseamănă se adună.

Am vorbit de multe ori la telefon până când am avut
șansa să-l și întâlnesc pe profesorul Vlad la el acasă,
în Cluj, petrecând ceasuri de încântătoare conversație,
alături de distinsa sa soție, doamna Carmen, despre alți
prieteni comuni, ca delicatul poet Ion Horea sau despre
importanți prozatori precum cel prea de timpuriu urcat
la ceruri Pavel Dan (atunci am aflat că Eugen Ionescu
a tradus în franceză împreună cu Gabrielle Cabrini vo-
lumul „Urcan Bătrânul” care a apărut la Marsilia în 1945
sub titlul „Le père Urcan”, o raritate bibliofilă pe melea-
gurile noastre). Atunci, văzând câtă naturalețe și rigoare
comunică simpla sa mișcare în acest spațiu fluid și as-
cultând judecățile sale care cădeau ca niște sentințe,
am realizat de ce Ion Brad spunea: ...îl văd ca pe un
vrednic și devotat ostaș rămas pe meterezele culturii și
civilizației, lucid, cu ochii ageri în zările trecutului, scor-
monind minuțios și prezentul..., aprecieri deloc hiperbo-
lice gravate în volumul omagial din 2014 Ion Vlad sub
imperiul lecturii, din care tresaltă generoasa dedicație:
Sub imperiul Timpului, al cărților și oamenilor care le-au
scris, George Corbu jr. e un cărturar! Îl îmbrățișez, Ion
Vlad, Clusium, 25 aprilie 2019. 

Doresc să-i mulțumesc pe această cale pentru im-
pulsul energetic fecund pe care-l direcționează asupra
mea de fiecare dată când mă întreabă la ce lucrez, adu-
cându-mi aminte că nu am dreptul să amân prea mult
deconspirarea și altor comori ale colecției mele pe lângă
cele dezvăluite cu ajutorul vechiului său prieten și con-
fident Ion Brad, dar și pentru gândurile bune fără istov
dăltuite și în alte dedicații care mă onorează.

Cu atât mai mult cu cât unele dintre ele sunt, impri-
mând unui sens matematic regimul tranzitivității, de a
doua speță, întrucât au fost oferite întâi altui prieten al
său și prețuitor al înclinației mele bibliofile, profesorul
Dumitru Micu de care se simțea foarte legat, ca și de
Ion Brad, dovadă că la întrebarea lui Dorin Tudoran din
interviul publicat în 1982 în volumul Nostalgii intacte: Ce

colegi ați avut?, răspunsul i-a individualizat doar pe ei
doi: Printre alții, pe Ion Brad și Dumitru Micu. Ei înșiși
prieteni nedespărțiți multe decenii, mă surprind medi-
tând. Iată unele dintre aceste dedicații pe volume care
se află în colecția mea grație generozității doamnei
Constanța Micu, aflată alături de soțul său, astăzi dis-
părut și el, printre prietenii apropiați ai familiei noastre.

O inscripție sentimentală pe volumul Aventura for-
melor din 1996 amintește de aspirațiile anilor de înce-
put: Colegului și prietenului Profesorului Dumitru
Micu, dorindu-i noi și bune cărți și reamintindu-i de anii
care ne-au legat definitiv prin tinerețe și visuri... Cu
afecțiune. Ion Vlad, Cluj, 30 noiembrie 1996. Iar la
23  de  ani distanță, pe aceeași pagină: Lui George
Corbu Junior, impresionat de proiectele și faptele sale
întru memoria unor cărturari, cu sinceră admirație. Ion
Vlad, Cluj, 11 martie 2019. 

Cartea Povestirea – Destinul unei structuri epice (Di-
mensiunile eposului) din 1972 poartă și ea ecoul apre-
cierii constante a ilustrului profesor: Lui Dumitru Micu,
prietenului și colegului, dascălului și cărturarului pe care
autorul acestei cărți îl prețuiește cu statornice senti-
mente și dragoste. Ion Vlad. Pentru ca apoi să mă în-
curajeze și pe mine, modestul lor ucenic, Tânărul
prieten al promoției 1948-1952 (Ion Brad, Ion Horea și
deocamdată Ion Vlad) așa cum mă numește într-o altă
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dedicație pe volumul Dreapta și necruțătoarea magis-
tratură a timpului din 2017, în încercările mele de a con-
tinua să scot la lumină mărturii grăitoare de istorie
literară: Lui George Corbu Junior! Arhiva, – memoria
spirituală a unor dascăli ai spiritului – e opera unui tânăr
pentru care CARTEA și depoziția ei înseamnă ISTORIE
a unor destine! Felicitări! Ion Vlad, Cluj, 11 martie 2019.

Mă gândesc cu satisfacție la șansa pe care am
avut-o de a mă hrăni spiritual nu doar din cărțile dom-
nului profesor, dar și din oralitatea sa debordantă, fiin-
dcă Domnia Sa este și magicianul care are cheia de aur
a cămării unde zac ca niște giuvaieruri detalii de puțini
știute referitoare la viețile și operele multor scriitori pe
care le pune în evidență cu un farmec cromatic nease-
muit. Acum, la ceas aniversar, îi doresc eminentului
dascăl să fie alături de noi cât mai mulți ani, pentru a
putea și generațiile mai noi, în căutare de modele în
traumatizanta postmodernitate, să reflecteze cu osârdie
și să se inspire din parcursul intelectual de excepție ilus-
trat de această strălucită personalitate a culturii române
sau cum inspirat invoca mentorul meu Ion Brad tot în
volumul Ion Vlad sub imperiul lecturii „Dea Sfântul să-l
țină puterile încă multă vreme, să ne putem bucura cu
toții de harurile sale binecuvântate!”

George Corbu Jr. şi Dinu Flămând la Gaudeamus 2019
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SCRISOARE 

De ce zici că nu e recomandabil 
Să-ţi citesc cu voce tare scrisorile 

De unde atâta toropeală la voi 

La noi problemele sunt huiduite 
De parcă ar defila cavaleria pe bulevarde 

Trebuie pus capăt acţiunii morbide 
În care unii 
Robotind în absurditate 
Şi-au scos sufletul la plimbare pe buze
Iar alţii
Şi-au consumat viaţa 
Tot explicând că o cratimă jos şi una sus 
Reprezintă semnul = egalităţii
Şi nu al divizării – ac-ci-den-ta-le

Contradicţiile s-au cam aglomerat 
Liniuţa – poate fi un minus 
Şi mi se pare că utopia 
Este în faza avortului 

Am văzut azi-noapte 
Cum mârâie indignarea 
La întrebarea cine-i pentru 
Mâinile ridicate s-au retras în ascunziş
Iar degetele 
Precum urechile iepurelui 
Au deformat înfăţişarea pumnului 
Şi lagărele ghimpate au dispărut 

Ioan Baba
(Serbia / România)

Să dispară oare şi răul absolut 
Nestăpânitele raţiuni ale vremii 
Memoria 
Conflagraţia memoriei beligerante 

Să dispară oare tooot răul absolut

IEŞIREA DIN OGLINDă 

Pe urma disensiunilor vânătoreşti 
Din măduva contaminată a lupului 
Ieşeau urlete derizorii
Cu masca realităţii 

O iarnă de cuvinte fierbinţi
A fost aprinsă dinadins 

E greu să navighezi împotriva curentului 

Dar cum nimic nu e gratuit
Intri impunător în salonul bărbierului
Care rade mustaţa 
Celui ce atârnă pe zidul opus 
Plăteşti această banală realitate vânătorească
Cu bani grei
Şi ieşi din oglindă 

LUmâNăRILE SUNT APRINSE 

Oglinzile de sânge pe asfalt 
Au provocat o stupefacţie generală 

În numele fricii 
Fiinţele au împodobit zăpada 
Cu petale roşii 

Morbidul 
Zdrobitorul morbid 
Crampona sufletele 
Suprima vorbele încă nenăscute 
Anihila comorile 

Domnule  întoarce-ţi faţa 
Dumnezeu n-a creat nimic 
Care să-i fie mai odios 
Decât această lume 
Şi din ziua în care a creat-o 
El n-a mai privit-o... 
Nota testamentar Emil Cioran

Dumnezeule întoarce-ţi faţa 
Să vezi ce-i cu cosmetica socială 
Ce dezolare 
De la morbid la macabru 
Să vezi cranii în oglinda veacului 
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Lumânările Sfintelor Paşti sânt aprinse 
Să vezi dacă a murit Neos 
Şi dacă craniul iadului e alungat 
Dintre acestea 

Decembrie 1989
ImOBILIZARE 

Vlăjganii joacă şah 
Căci e la modă jocul minţii 
Şi toată lumea-i la Olimpiadă 

Al naibii joc 
Poţi să fi sceptic şi dogmatic 
Pelerin 
Agresiv şi jignitor 
Moralist şi vizionar 
Ghicitor 

Faci ochii-n opt 
În Şaisprezece 
Şi-n Şaizeci şi patru 

Lumea vorbeşte 
Despre pionii exponenţi
Despre nebuni 
Despre turele de stânga şi de dreapta 
Dar mai ales despre regi şi regine 

Uşor de jucat cu pionii 
Zic unii 
Căci înaintează temerar 
Dar odată rătăciţi 
Dispar dureros de sigur 

Nebunii descătuşaţi 
Au înnebunit dar degeaba 
Până la urmă vor fi oricum 
Sacrificaţi 

Turnurile traversează paralel şi lateral 
Dar intră în focarele secrete 
Caii galopează zburdalnic 
Ca de Crăciun bunăoară 

Până la urmă 
Reginele suprimate survolează 
Oceanul jocului 
În timp ce bătrânii regi 
De la înălţimi 
Sânt exilaţi într-un colţ 

A naibii viaţă imobilizată 
Fără pioni şi nebuni 
Fără turnuri şi cai 

Câtă ipocrizie-n domnie 

(DEZ)mOŞTENIRE 

Sub el 
Cu toţii 
Duceau o tinereţe de marasm 
Ideile se-ntrezăreau în găuri de cătuşe 

Individul 
A fost mare boss

Rânjea cu zâmbet 
În fiecare secundă 
Purta oribile evidenţe 
Despre sine şi cei de sus 
Schingiuia 
Pe cine-l ajungea din urmă 
Îl exila în câte-un colţ 
Îl îngenunchea pe coji de nucă 
Şi creşte(a) dospind în eres 
Tot ce e fără-nţeles 

Supraviețuind Ana Blandiana se-ntreba
Până când și Încotro 
„În van, răspunde timpul, aşteptaţi:
La judecata marilor coşmare 
Şi martorii sunt vinovaţi.”

La naiba cu ipocrizia 
Spiritele nu se prea fereau 
Abrutizate fiind 
Se orientau vlăjganii 
Într-acolo 
Unde chef-ul nu era acasă
Îl terfeleau 
Visau dezmoştenirea mai mult decât aievea 

Dar deodată iată că nimeni nu rânjeşte
Şi zâmbetul e dus 
Evidenţele sunt surde 
Căzuseră chiar şi cei de foarte sus 
Şi nucile-s tăioase zdrobite şi absurde 

CONTRIBUABIL EUROPEAN BUImAC 

Eşti suprasolicitat de varii competenţe 
Care au consideraţii 
Pentru abonamentul la viaţă 
Când fiscalii înzestraţi cu rapacitate 
Îşi iau lumea-n cap 

Chitanţă după chitanţă 
Pentru abonamentul răscumpărat 
Apa rece şi cea călduţă 
Calculul pentru curentul electric consumat 
Puterea angajată exprimată în kwh
Numărul Perioada Compensarea 
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Despăgubirea lunară 
Impozitul general 
Impozitul special 
Taxa pentru numărul televizat 
Taxa pentru şomaj 
Decizia pentru impozitul pe avere 
Decizia pentru impozitul pe aerul des/poluat 
Impozit pe maşină 
Pentru terenul din văzduh de la etaj 
Taxe şi par-taxe 
Impozite şi para-impozite 

Tragi linia cinstei pe ruşine 
Deduci că eşti contribuabil european 
Când ţi se impune o antepreţuire generală 
Când luna precum caii devine fugară fugă 
Iar tu baţi toaca în urechea surdă 

Unde eşti lună ingrată 
Vântul suflă
Cu amenzile usturătoare-n buzunare 
Ca ţugul care trage prin măsele 
De ce nu ai ouat mai mult 
Nu-mi vine decât să-ţi fac 
O ceremonie de sanctificare funerară 
În starea asta de buimac 

La naiba viaţa săpuneala 
Trăiască taxa mulgătoarea 
Trăiască X-garhia isteaţa 
Paradisele fiscale  

CUTIA DE REZONANţă

Când s-a făcut curăţenie generală 
Cutia de rezonanţă 
Păstrată de la o generaţie la alta 
Cu fel de fel de acte răposate 
A fost exilată-n pivniţă 

Clovnii cu obraji pudraţi 
Şi interiorul viermuit 
Au bătut cuie-n ea ca-n sicriu 

Vasko ar fi spus acum 
– Te-au împrejmuit cu-n palid zid
Al tăcerii 
Te-au împrejmuit cu-n zid întunecos 
Cu minciuni 

Era o vreme (i)raţională 
În care se păstrau 
Doar valorile de ultimă modă 

În anvelopa timpului cenuşă 
În condiţii vitrege 
Cutia nu s-a dezmembrat

Tânjind după niţel aer şi lumină 
Cântecul înaripat 
Zgârie acum piatra 
Enunţă solilocuri meditative 
Ca-ntr-o surdină 

Vocea-năbuşită şi redusă la tăcere 
Provoacă întrebări externe 
Suplinind perenitatea şi schimbarea feţelor 

Când vor începe lucrările de restaurare 
Se întreabă lumea taciturnă 
Cu cap de gâscă sub aripă 

SPIRALA CERCULUI 

„...totul se-nvârte ca şi-n ziua cea dintâi”
Mihai Eminescu, variantă din Scrisoarea V

Mi-au învârtit Sinele o viaţă 
Într-un cerc 
Ce atârna ca Ixion pe crucea morii 
Întâmpinând vânturile
Care suflau peste cuvânt ca o durere
Din punctele majore 

Din umbra tocită de mizerii
Ca o piatră eponimă 
Eul-Eu s-a aruncat de pe pilon
Formând cercuri de apă la noua rădăcină

Dintr-un punct ce creşte în inele
Cuvântul magic 
Învergat cu o mantie hristiană
Navighează-n timp
Pe râul circular Spre-o altă vreme
Iar Eul-Tu se transfigurează 
Din cerc în cerc în Eul-Noi
Urcând în forma lui supremă

Atunci când vântul bate 
Crucea se învârte-n roata fără spiţe
Iar în oglinda lumii 
În oglinda apei
Clipa de Acolo mişcă punctu-n vremea 
Care urcă Aici 
Să re/înceapă infinitul la lumină 
În formă de spirală 

SUPRAVIEţUIREA PRIN
VERTICALITATEA POEmELOR

Poetul Ioan Baba ne dăruiește câteva poeme scrise
în perioada 1988-1989, care, reunite sub titlul „Poeme
incisive”, au fost trimise la Concursul (anonim) al Editurii
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„Libertatea” (Panciova) la care au fost distinse cu Pre-
miul II, Premiul I nefiind acordat. S-a adeverit precauția
juriului, pentru că după apariția volumului în 1991, poe-
tul a fost „onorat” cu o discuție interogatorie, judecătorul
fiind chiar un trimis special din Belgrad. Dar s-a ales cu
refuzul, pentru că poetul, în loc de „Poemele incisive”
solicitate, i-a dăruit „Oglinda triunghiulară” cu microde-
senele haiku.

De unde oare un asemenea interes pentru o carte?
Din itinerariile critice publicate, găsim că regretatul scrii-
tor sârb Dragomir Brajković, în revista „Front” [A. XLIV,
Nr. 4 (1539) p. 30] care apăruse la Belgrad, în ianuarie
1988, nota următoarele: „Îngrijorarea faţă de lumea în
care trăim este tot mai prezentă. Dezastrele ameninţă
viaţa din toate părţile Terrei. Viziunile apocaliptice ale
vechilor profeţi parcă devin un adevăr hidos şi brutal.
Deşi ridică întrebarea cum să ne salvăm, poezia lui Ioan
Baba este totuşi poezia unei destinderi, a jocului
dintr-un răstimp. Între tăişuri şi primejdii, între stânci şi
câmpia întinsă – sosesc clipele destinderilor, poezia
care ne indică salvarea, trezeşte speranţa...”

Ceva mai târziu, Ion Cristofor, la Cluj-Napoca, pre-
ciza: „În postura de Orfeu al neliniştilor sfârşitului de
veac, poetul denunţă pericolele... cu care ne confruntăm
în goana noastră printre «rămăşiţele Secolului». Acesta
este universul în care se mişcă poetul: o lume dominată
de frică, de barbaria automatizată, de neîncredere, su-
pusă unui «rău absolut». E o umanitate precară, trăind
înghesuită într-un univers lipsit de orizont şi de spe-
ranţă...” [Ion Cristofor, „Poezia în stare de asediu”, Tri-
buna, A. IV nr. 28 (2037), Cluj, 16-22 iulie 1992, p. 4].

Din itinerarul critic selectiv la volumul „ReversAvers”,
apărut la Editura Augusta, Timișoara (1999), spicuim:
„Colecționând cu hărnicie mărturisiri (stivuite
gospodărește), risipind intervenții, îngrijindu-se de
soarta revistei Lumina [onorific, cu sacrificii și abnegație,
de un pătrar de veac] pe care vrea, lăudabil, s-o înscrie
«pe simeza valorilor contemporane românești», Ioan
Baba este – înainte de toate – poet. În poemele sale in-
cisive, Ioan Baba experimentează dezinvolt, își «călește
cuvintele» cu grijă artizanală și conservă, paradoxal, o
sacralitate difuză, dovedind profunzime, fragilitate, sen-
sibilitate. Lumea e bolnavă, dar Ioan Baba, sperând în
îndreptarea istoriei, ne îndeamnă «să fim ca pita».
Acesta e de fapt mesajul adânc al textelor sale: steaua
divină ne călăuzește, mersul spre «sunetul din clopot»
împrăștie un iz de sărbătoare și diafanitatea, violentă
de mizeriile din jur, protejează o lume peste care «iubi-
rea-i stăpân» (cum scria în junețe autorul nostru). Versul
său ne poartă în călătorii himerice, hibridând cotidiani-
tatea (ca umanitate precară, cotropită de angoase) cu
o lume ireală, suspendând logica și inventând cu
temperanță. Luând «masca realități», poezia lui Ioan
Baba este aluzivă doar, transferând în pagină tușe de-
licate, de «pictor refulat», cum nimerit s-a spus. Ea cul-
tivă un ludism bolnav de gravitate.” [Adrian Dinu
Rachieru, op. cit., p. 121].  

Rotunjim această privire despre supraviețuirea prin

verticalitatea poeziei cu mențiunea distinsului poet, critic
literar și editor Valeriu Stancu, care conchidea că: „Mo-
mente dintr-o istorie nu prea îndepărtată trec în poeme,
modelate de experienţa durerii, a zâmbetului. (...) Spiri-
tul tinde să se elibereze de real, deşi implicaţia acestuia
cunoaşte dimensiuni impresionante. Metaforele extinse
dau nuanţă caracterului morbid al «cosmeticii sociale»...
Ioan Baba ar avea suportul poetic pentru exerciţiul post-
modernist, dar preferă, se vede, o unitate a senzaţiilor,
o oarecare cuminţenie în speculaţie, iar poezia sa nu
urmăreşte o suprasolicitare a identităţii eului.” [Valeriu
P. Stancu, „Tensiunile seninătăţii”, Revista română,
An  III, Nr. 1(6), Iaşi 1997, p. 6].

La rândul său, distinsul critic literar Victor Rusu, în
prefața cărții „Amicus Animae Dimidium” în ediția ro-
mâno-franceză și româno-franceză-engleză, apărută la
Editura Ștef,  Drobeta Turnu Severin (2016, pp. 5-8),
constată: „Asumându-şi cu totală convingere şi impli-
care estetica poeziei postmoderniste şi «paradoxiste»,
Ioan Baba creează cu fantezie şi ştiinţă a sugestiei lirice
admirabile «ficţiuni epice», cum inspirat au spus criticii
literari din România despre înaintaşul său Ioan Flora,
din al căror «sâmbure narativ» îşi propune să desferece
valenţele poetice, tratând substanţa epică în registru ex-
presiv alegoric şi parabolic şi conferindu-i astfel un con-
siderabil cuantum de semnificant. Ioan Baba – un
important poet al Serbiei şi al marii poezii româneşti şi
europene”. 

După lectura acestor câtorva „Poeme incisive” la o
distanță de trei decenii vom putea desluși dimensiunea
previzională a poemelor și conchide ceea ce spusese
celebrul Aristotel, că: „Arta este mai adevărată decât is-
toria, întrucât ea nu redă tot ceea ce s-a întâmplat, ci
doar esențialul”.  (Red.)

Liviu Suhar – Muzicală
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Motto: – Aveți castraveți?
– N-avem castravem.

Scrisoarea de dincolo

Îngrozit, am pus jos telefonul. Victor, tizul meu, prie-
tenul meu cel mai bun, cu care mă cunoșteam din co-
pilărie... El, căruia îi scăpărau ochii după fete pe litoral
la Costinești. Tizul meu s-a dus pe drumul întregii lumi
și a fost îngropat ieri. Îmi aduc aminte cum s-a luat după
una pe plajă, să o ajungă din urmă. I se părea mai
atractivă decât toate. Nu mai tăcea ce forme avea aia.
Și, când aia s-a întors, el era să leșine. Aia era tocmai
nevasta lui, care îl căuta, nu știa unde dispăruse el. El
și-a revenit în fire și a zis că și el o căuta pe ea. Priete-
nul meu mult îndrăgit a redevenit pământ.

„Prietenul meu pe care îl îndrăgeam mai mult decât
orice, care cu mine a înfruntat toate greutățile.” Aceste
cuvinte mi-au fulgerat prin cap. Rânduri tăioase ca un
cuțit, din epopeea Ghilgameş. Se zice că ar fi cea mai
veche operă literară din lume, câteva mii de ani mai
veche decât Biblia. Nu s-a schimbat nimic de atunci.
„Noi care aveam numai succese. Împreună ne-am suit
până în vârful muntelui, împreună am omorât Taurul Ce-
rului și am ucis Humbaba care trăia în Pădurea de
Cedri. Prietenul meu Enkidu, care vâna pantera pe
câmpie, s-a dus pe drumul întregii lumi! Înspăimântă-
toare e moartea și de neclintit!”

Așadar, Victor a murit după ce s-a întors dintr-o vizită
la prietenul nostru comun Tacitus, octogenar, fost ofițer
de jandarmi, însă om cult. Acolo, la Tacitus, a băut tizul
meu un păhărel de whisky și apoi s-a dus acasă și a
murit. A doua zi a fost găsit pe patul său, mort, îmbrăcat
în pijama și cu plasă pentru păr.

Așadar! Hm. Nu se moare dintr-un păhărel de

whisky, el, care era psihiatru și director de spital, un om
zdravăn, în cei mai buni ani ai săi. Altceva trebuie să-i
fi cauzat moartea. Pe Tacitus oricum nu îl pot suspecta.
E văr cu tata. Dar mai știi? El își primea pensia de la
M.A.I. Les amis de mes amis sont... les amis de M.A.I.
Psihiatrul a murit singur în locuința sa de vară din
Carpați, prin munții Bistriței, pe undeva, nu mai știu care
Bistriță, că sunt mai multe. E mult de când am fost acolo
și nu mai țin minte pe unde era. Cine a deschis ușa lui
și a constatat că era mort? Cum de i-a venit cuiva ideea
să deschidă ușa? Și cum au descuiat-o? El se fereca
pe dinăuntru cu mai multe încuietori și cu zăvoare, pen-
tru că suferea de hoțofobie. Așadar?

Peste vreo săptămână am primit o scrisoare de la
el. Locuiam în Suedia, uitasem să vă spun. Era cu totul
altceva decât plăcut să deschid o scrisoare de la tizul
meu, de dincolo, de pe partea cealaltă a gropii:

„Dragă Victore (adică eu)! Aici e îngrozitor de frig și
lugubru. Tocmai am sosit și sunt mort de oboseală după
atâta drum. La intrare era un pachet care pesemne că
o fi stat acolo o veșnicie. Probabil de la vreunul din bol-
navii mei. În pachet era tabloul acela dispărut, știi tu,
care se spunea că intrase în pământ. Acuma e în po-
sesia mea! Mă grăbesc la bătrânul nostru prieten. Ce
păcat că nu ești aici jos cu noi. Ne lipsești. Când vii și
tu aici? Să mai stăm la un păhărel de vorbă cu bătrânul
nostru idol nemuritor, care o să ne îngroape pe toți.
Sper să ne vedem aci jos în curând. Al tău devotat Vic-
tor (adică el).” 

Nu mai știam despre ce tablou vorbise el cu mine.
Oricum, ce importanță mai avea? Era ca și cum mortul
mă chema la el.

Prietenul meu a murit în împrejurări de nelămurit, ori-
cât am încercat eu să aflu adevărul asupra morții lui. De
la Tacitus nu am putut afla nimic. Nu degeaba era po-

Victor Ravini
(Suedia / Franţa)

CASTRAVEȚIA
SAU 

BALAMUCUL VESEL
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reclit așa. Și alți colegi de-ai lui, psihiatri, de-a lungul
anilor au murit în mod suspect. Cum ar fi celebrul Dan
Arthur, cu picioarele atrofiate, imobil într-un cărucior
mobil, care cică s-a spânzurat din tavan. Cum să se fi
spânzurat din tavan? Cum ar fi putut el să ajungă din
cărucior cu mâinile la cârligul din tavan? Vorbisem cu
el în ziua precedentă, spre seară, iar a doua zi
dimineața mi s-a spus că s-a sinucis. Mă dusesem la
el, la spitalul de la Timișul de Jos și i-am cerut un eseu,
despre ce o vrea el, pentru Caiete de literatură, la care
lucram în Asociația Scriitorilor de la Brașov. A zis că o
să caute prin sertar și mi-l dă mâine la prima oră. A doua
zi, la prima oră, am bătut la ușa cabinetului lui. Niște
medici sau infirmieri, ce erau, mi-au spus că se spân-
zurase de cârligul lămpii din tavan. Cum așa? De ieri
seară până azi dimineață? Cum se spânzurase el din
tavan, când abia putea să se dea jos din căruciorul în
care ședea? Ieri îmi spusese, într-un exces de
exuberanță, de optimism și de sinceritate, cu o bucurie
nelalocul ei, că potența și viața sexuală se ameliorează
cu vârsta. Ce i-a venit între timp să se sinucidă? O fi
fost așa de bucuros și exuberant pentru că o fi luat ceva
prafuri îmbucurative? Prafuri cum știa el, de la dulăpio-
rul spitalului, unde numai el avea cheia și putea prescrie
prafurile de rigoare? De ce o fi luat prafurile? De frică și
neliniște? Bănuia că i se pregătea ștreangul? De ce i
se pregătea? Că știa prea multe confesiuni, în calitate
de psihiatru? Sau că dăduse prafuri unor ștabi, cărora
nu mai putea să le dea cât cereau ei? Sau găsiseră pe
altul și nu mai aveau nevoie de el? Prin prietenul și tizul
meu, mai cunoscusem un neuropsihiatru, am uitat cum
îl chema, care a murit internat la nebuni, unde îl îndo-
pau cu medicamente cu de-a sila, cum sunt îndopate
gâștele cu boabe, cu pâlnia.

Chiar și unii sau alții dintre neamurile tizului meu au
fost loviți de morți ciudate, încă neelucidate și la care
nu se mai gândește nimeni. Vom face cunoștință îndea-
proape cu câțiva din familia Răcoveanu. Nu citesc ei
cărți, așa că n-o să am cine știe ce neplăceri cu vreunii
din ei. În general se spune, așa cum mi s-a spus și vi
s-a spus: De mortuis nihil sine bonum (De morți, nimic
altceva decât de bine). Eu însă aici, în aceste memorii,
îmi iau libertatea să modific dictonul latin și zic De mor-
tuis nihil sine veritas (De morți, nimic altceva decât ade-
vărul). Ceea ce desigur că nu deranjează morții, însă îi
deranjează pe unii dintre cei vii. 

Cât despre Răcovenii supraviețuitori, n-au decât să
iasă pe interval și să se manifeste direct sau prin inter-
mediari, că și-au recunoscut aici morții. Înseamnă că se
demască pe ei înșiși și deci să spună cum au rezolvat
problema juridică referitoare la aurul morților, uciși și
îngropați cu succes. Oricât de perfecte ar fi unele crime,
ies cândva la iveală. Un proverb suedez zice: det som
göms i snö kommer upp i tö (ce ascunzi în zăpadă se
ivește la topeală). Când crimele ies la iveală după moar-
tea criminalilor, nu știu cum rămâne cu bunurile jefuite
de ei și lăsate moștenire urmașilor. N-au decât să se
arate singuri cu degetul, din cine se trag. Să se demaște
singuri că au moștenit ceva de la niște criminali, care

au ucis pentru a-și însuși acele bunuri. Eu cred că
moștenitorii unor bunuri furate printr-o crimă se fac
părtași la furt și la crimă. Dacă nu au știut care e
proveniența bunurilor moștenite, au circumstanțe ate-
nuante. Dar dacă sunt conștienți de proveniența frau-
duloasă a bunurilor, eu unul nu știu ce să mai cred.
Dumneata, dragă cititorule, ce crezi? Spre luare aminte,
cui trebuie să ia aminte: Aici, spun adevărul și numai
adevărul, dar încă nu întreg adevărul. Iar eu știu despre
ei mai multe decât știu ei că știu eu. Știu și ceea ce ei
nu știu. Să ia aminte și să stea pe craca lor. Găinile care
tac le lasă uliul să mai trăiască. Să-și trăiască traiul lor
și să-și mănânce mălaiul, adică aurul. Libertate nu în-
seamnă libertatea unora de a face rău altora și a fura,
fără să fie demascați. Aștept să își dea arama pe față
careva dintre ei, dacă își închipuie că este ceea ce nu
este, și va vedea. Dacă va mai apuca să vadă. 

Pas cu pas ne vom apropia de infern. Veniți cu mine,
dragi cititori, dacă aveți curaj să coborâm împreună în
iad. Poate că n-oți fi avut ocazia asta așa des. Vă duc
eu de mână, să vedeți unde șade dracul și ce îi poate
pielea. Eu cunosc bine drumul și locurile. Dante Alighieri
ne învață că drumul spre paradis trece prin infern. Dacă
eu am izbutit să parcurg cu bine întreg acest drum prin
iad aici pe pământ, la fel ca mulți dintre dumneavoastră,
atunci și cei mai tineri dintre noi vor putea ajunge să își
făurească propriul lor rai personal pe pământ, așa cum
mi l-am făurit eu, cam cum și-l dorește fiecare.

Spovedania lui Totoșu

Bunicul lui Victor, preotul, sau protopop mi se pare
că era, avea trei fii: Totoșu, Alecu și Duță. Așa am auzit
că îi chema sau așa li se spunea. Tot neamul lor, toți
aveau moșii și conace, cu cramă, cu petreceri, cu lău-
tari. Aveau de toate, aveau. Aveau cum nu mai aveau
alții. Le moșteniseră din moși-strămoși, de la facerea
lumii, ziceau ei. Tot județul îi știa că se trăgeau din neam
de popi și protopopi, dintotdeauna. Totoșu și Duță locu-
iau în Castravechia, iar Alecu în Castranova. Pricepeți
dumneavoastră. Mai mult nu e bine să spun.

Se auzea că ar cam fi fost pinguini toți trei, mai ales
Totoșu. Însă nimic nu e sigur pe lumea asta. Sigur este
numai că gura lumii o umple doar pământul. Toți din
ne amul Răcovenilor aveau virtuți active de toate felurile,
mai ales speculative, operative și reproductive. Spre de-
osebire de frații săi mai mici, Totoșu avea oareșicare
înclinații intelectuale și citea din Voltaire, în original și
cam fără dicționar. Pe lângă virtuțile celorlalți frați, el era
cu virtuțile speculative. El aprecia speculațiile filozofice
ale lui Voltaire, cât și virtutea acestuia de a specula la
bursa valorilor. Voltaire specula la bursa grâului din
Spania și la bursa comerțului cu sclavi din Africa în
America. De aceea și vocifera împotriva comerțului cu
sclavi. Totoșu spunea mereu că virtuțile operative și
virtuțile speculative au dus la perfecționarea speciei
umane. Iar el a ajuns la perfecțiunea umană și iată cum.
De mic copil a iubit banii mai mult decât orice. S-a auzit
în tot orașul că el, când era mic, a furat o monedă mică
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de aramă, numită băncuță și a ascuns-o bine, să nu o
găsească nimeni. Muștruluit de bunica sa, să spună
unde a ascuns băncuța, el a scos-o dintre bucile popou-
lui și a zis: „Na-ți-o, fă!” Când îi mai dădeau părinții o
băncuță, să-și cumpere bomboane, aduna băncuță cu
băncuță peste băncuță, ca să facă fișicuri cu băncuțe
și să le depună la bancă. Știa el ce știa. La bancă, îl în-
drăgeau să vadă un copil atât de inteligent, încât venea
singur să depună banii și gândea bani. Bani și iarăși
bani. Cu ce a mai moștenit de ici și de colo, și cum a
mai învârtit banii sau ce învârteli a mai făcut, iată că a
izbutit să înfiripeze propria sa bancă personală, cu un
tezaur propriu de aur. O mică bancă locală, însă oricum
bancă, pe care lumea o numea băncuță, în amintirea
băncuței pe care o ascunsese în popou. Ba chiar, ca o
garanție internațională, mica lui băncuță locală, înde-
sată cu aur, a fost recunoscută de o bancă elvețiană, la
care s-a afiliat. A ciocnit șampanie cu noii săi colegi ba-
rosani de la Geneva, iar aceștia l-au felicitat în semn de
bun venit: Qui s’assemble se ressemble et... rassamble.
Ziceau așa în semn de bun-venit, întrucât banca lui
Totoșu le aducea un bun venit. Și mai ales că puteau
face rocada banilor, dintr-o țară în alta, ca să se piardă
trasabilitatea lor. 

Totoșu era de acord cu Voltaire că „ceea ce este util
societății îi e util și individului”, însă el a nuanțat filozofia
acestuia și a formulat axioma: „ce îmi este folositor mie
îi e folositor și societății”. El ținea Voltaire pe noptieră,
cum țin alții Biblia sau un pahar cu apă. Îl aprecia pe
marele gânditor, în special ca om de afaceri. Era fasci-
nat că Voltaire a fost dat în urmărire pentru escrocherii
bancare în Berlin. Eu, care scriu aceste rânduri, prefer
să cred că acuzația era falsă și avea mai degrabă un
substrat politic sau își atrăsese invidia celor mai buni
prieteni. Treaba lui. Acesta era un subiect palpitant și
plin de învățăminte pentru Totoșu. Atât de folositor, încât
s-a băgat și el în speculații financiare de același fel. El
n-a făcut aceleași greșeli ca Voltaire, să se pună bine
cu vreun cap încoronat, care să-l distrugă din invidie, și
nici nu și-a cumpărat vreun palat la Ferney. Filozofia lui
Voltaire, banca și tinerele femei angajate la bancă îi
acaparau… nu banii, întrucât nu ar fi fost posibil, ci tim-
pul liber. N-avea niciun timp liber și nicio altă libertate,
decât aceea de a acumula bani, prin orice libertăți pe
care și le lua. Nu a avut timp să se însoare. Cineva a
scris o epigramă în care îl numea cocoșul de aur cu
puicuțele lui pe grămada de galbeni. 

Epigrama asta venea de la faptul că Banca
Națională emisese niște monezi de aur cu inscripția „Ar-
dealul Nostru”, numite cocoșei. Banca vindea cocoșeii
ca o alternativă pentru economii sigure, în vremuri ne-
sigure. Intraseră rușii în țară, iar Banca Națională știa
ce o să pățească. Singura șansă ca să nu pună rușii
mâna pe aurul Băncii Naționale era să vândă aurul, să-l
disperseze la oameni și să își ascundă fiecare aurul
cum poate. Totoșu a cumpărat cantități enorme,
cocoșeii se simțeau bine la el, au clocit ouă, au făcut
pui și s-au înmulțit zi de zi. Înfășura cocoșeii cu hârtie
în fișicuri, își măsura fișicurile cu rigla, cu echerul și cu

compasul. Pricepeți dumneavoastră ce vreau să spun;
ca să nu zică cineva cumva că am spus ce n-am spus.
Își ținea contabilitatea cu abilitatea și dexteritatea unui
prestidigitator. Nici nu putea fi plăcere mai mare pe
lume decât să numere bani și iarăși bani, grămadă. Ce
să facă cu atâția bani, asta era o întrebare pe care
numai sărăntocii și proștii și-o pot pune. Nu ca mine sau
ca dumneavoastră, care bineînțeles că nici nu avem ne-
voie de bani. Și tocmai de aceea încredințăm banii
noștri la o bancă de încredere, unde suntem sfătuiți cum
să îi plasăm, ca să nu-i mai vedem. Își păstra grămada
de aur la banca unde el era unul dintre cei doi directori.
Cum de s-au făcut doi? La fel ca și cu capitalul, prin du-
blare. 

Când cu dezastrul bancar din 1929 și 1932, Totoșu
speculase à la baisse și a câștigat ceea ce alții au pier-
dut prin speculații à la hausse. Speculațiile à la
baisse erau interzise pe atunci. Sunt interzise și acum,
dar numai pentru cine vrea să se amestece în treabă
fără să aibă chemare. Nu chemare de la bancă, ci che-
mare-chemare. Eh, cum de la cine chemare? De la
Dumnezeu. În privința asta, sfatul lui personal era cam
așa: „Ca să poți juca la bursă, trebuie să ai mulți bani.
Dar, dacă n-ai bani, atunci ce să faci? Nu-ți rămâne
decât să joci la bursă!” Totoșu era unul mic dintre cei
mari, ce aveau pe conștiință catastrofa financiară a re-
gelui chibriturilor suedeze. Totoșu a citit în ziar despre
sinuciderea lui Ivar Kreuger în Paris – dacă sinucidere
o fi fost, întrucât nu se știe cum și-a luat zborul prin fe-
reastra hotelului. Parisul e un oraș civilizat, acolo sinu-
ciderile importante se fac elegant, asistate, nu de pe
trotuarul celălalt ca în Sicilia sau la Novosibirsk. Cu
conștiința încărcată, Totoșu s-a dus la străvechea bise-
rică din curtea școlii noastre să aprindă o lumânare. Nu
în stânga la morți, pentru Kreuger, ci în dreapta la vii,
pentru el însuși. 

A vrut și să se spovedească, dar s-a temut că preo-
tul, care nu era rudă cu el, o să ia spovedania lui drept
un sfat sau o informație din interior de la un expert ban-
car. Și nu cumva să-l pună păcatul să facă la fel. Așa
că s-a dus să își ușureze sufletul la directorul băncii
concurente, prietenul său din copilărie Boțoganu, de
care se auzea că și el ar fi fost pinguin. Dinaintea ve-
nerabilului coleg de breaslă se putea spovedi ca la un
frate, fără risc că o să-i fure ideea. Boțoganu era un om
cinstit, de o onestitate ireproșabilă, cunoștea desigur
procedeul, dar nu făcea el așa ceva. Era prea prudent
ca să riște să i se descarce revolverul în ceafă, din pro-
pria sa mână, neavând chemare. Da, e posibil așa
ceva. De exemplu, dacă nu știați, în ultimii ani ai man-
datului lui Mitterand, unii miniștri s-au sinucis cu revol-
verul șoferului lor sau al gardianului personal. Și-au tras
cu propria lor mână două gloanțe în ceafă. Experții în
balistică de la autoritățile franceze ne-au explicat con-
vingător cum se face că și-au tras două gloanțe, nu
numai unul, și că era tehnic normal ca unghiurile de pe-
netrare a gloanțelor să fie diferite. François de Grossou-
vre, din nebăgare de seamă, și-a fracturat mai multe
oase și chiar umărul, când s-a ținut singur ca să nu se
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zbată, în timp ce se auto-împușca în ceafă. Tot cu două
gloanțe, ceea ce confirmă explicațiile experților în ba-
listică. 

Boțoganu era și directorul Camerei de comerț și era
în toate comitetele și comisiile din oraș și din județ. Era
cel mai de încredere om din oraș, ba chiar și din tot
județul. Și-a mângâiat părul albit înainte de vreme și a
spus că lui Dumnezeu nu-i plăceau speculațiile à la
baisse.

– À la baisse atrage așa ca un magnet după sine
blestemele celor care au pierdut, zise el clătinând din
cap. Lacrimile lor o să picure ca picăturile de aur topit
pe țeasta ta în iad, avertiză el și îi dădu generos câteva
sfaturi duhovnicești importante.

Ca să-și salveze sufletul, Totoșu trebuia de acum în-
colo să speculeze à la hausse, în sus, în direcția raiului.
Boțoganu a propovăduit întotdeauna pentru pachete de
acțiuni etice. El însuși făcea numai speculații etice și ex-
plica mereu că etică de dragul eticii era scopul lui su-
prem. El iubea cuvântul etică și îl folosea la fel de des
cum folosea popa cădelnița cu tămâie în biserică. Etica
strictă a directorului de bancă inspira mai multă încre-
dere chiar și decât odăjdiile aurite ale popii.

Însă, pentru ca Totoșu să aibă posibilități să facă
speculații cât mai etice, trebuia mai întâi să își dubleze
puterea la bursă, a fost de părere expertul în etică. Ve-
chiul prieten din copilărie era dispus să îl ajute pe
Totoșu să speculeze cât mai etic la bursă, așa că i-a
oferit sprijinul său nelimitat, sub forma unei fuziuni. Pro-
punerea era ca banca Federala Romanați (a lui Totoșu)
să se unească cu banca Federala Dacia (a lui
Boțoganu), la fel ca strămoșii la care se refereau nu-
mele lor.

– Din daci și romani am ieșit noi românii, cea mai
perfectă națiune de pe lume. La fel și banca noastră
unită Dacia-Romanați o să fie cea mai perfectă din
lume. Va fi perfectă, compusă din noi doi. Va funcționa
la modul mai mult ca perfectul compus.

Din motive alfabetice și istorice, Boțoganu considera
că numele băncii sale să fie la începutul numelui firmei
lor comune. Logica lui era la fel de cristal-clară ca și
etica lui.

Totoșu s-a ridicat din fotoliul de spovedanie cu inima
ușurată, și-a făcut trei cruci mari, lungi cât apuca cu
mâna, și a mai cumpărat alte kilograme și kilograme de
aur sub formă de cocoșei. S-a alăturat cu toți acești
cocoșei ca o garanție, care să cotcodăcească în ziarele
de industrie și comerț. Ziare ce aveau să moară în cu-
rând.

Noaptea cu pricina

Când cu naționalizarea mijloacelor de producție și a
băncilor, la 11 iunie 1948, a fost cum prea bine știm.
Totoșu și Boțoganu au fost avertizați frățește de careva
din pinguinii lor de la București, cam târziu, dar nu prea
târziu: în seara precedentă. Și au făcut ce au apucat să
facă. Totoșu a apucat să-și transporte aurul său perso-
nal de la bancă acasă. Nu și-a trezit șoferul, fiindcă

acesta băuse. Și nici nu a luat mașina. Una că era cam
riscant fără permis de conducere noaptea, când polițiștii
dorm și nu e nimeni pe stradă, iar al doilea ca să nu de-
ranjeze bunul somn al vecinilor. A cărat singur aurul în
găleți de apă. Fără apă, numai aur. Că el, bancher, căra
găleți noaptea, nu putea fi așa ciudat pentru vecini, și-a
zis el. Cineva mi-a spus că în noaptea aceea a fost o
furtună cu ploaie, fulgere și trăsnete. Alții zic că furtuna
a fost în altă noapte. Cum-necum, strada era pustie,
numai el cu gălețile pline de aur, cât îl țineau brațele.
Dumnezeu, sau nu știu cine, i-a dat o putere
neobișnuită, a făcut mai multe drumuri și a cărat tot
aurul, singur-singurel. Tot aurul. Tot. Asta a fost tot ce a
putut salva, abia mai răsufla, frânt de oboseală și cu oa-
sele deșirate de efort. Argintul n-a mai apucat să-l care,
era prea mult, peste puterile lui, iar bancnotele și hârtiile
de valoare nu mai aveau nicio valoare a doua zi
dimineața. Registrele, nici nu s-a mai gândit la ele. Cum
să le care, unde să le mai depoziteze și la ce bun? Au
rămas în bancă și, din păcate, așa au putut constata
comuniștii cât aur avusese și cărase de acolo. De aici,
de la asta i se trag toate, atât lui, cât și altora. Dar nu
numai de la asta.

Fratele lui Boțoganu, am uitat cum îl chema, avu-
sese hoteluri, restaurante și câteva dintre cele mai mari
clădiri din oraș. Adică desigur că tot Boțoganu îl chema.
Clădiri în care s-a băgat comandamentul Armatei Roșii,
ARLUS (Asociația Română pentru Legături cu Uniunea
Sovietică), miliția, partidul, sindicatele și ce mai era.
Boțoganu-fratele ținea cazinou într-una dintre aceste
clădiri, nu mai știu în care din ele, cu ruletă, niște săli
de joc și niscaiva discrete chambres separées.

În noaptea aceea, când a fost furtuna sau poate că
n-a fost, când a cărat Totoșu aurul, Boțoganu-bancherul
și fratele său au jucat poker la cazinou, ei care nu juca-
seră niciodată. Însă în săli diferite. Fratele bancherului
a pierdut la poker clădire după clădire, toate clădirile,
una după alta. Contabilii lui sau supraveghetori de sală,
ce erau, chiar și funcționarii oficiali, ce înregistrau pier-
derile unora și câștigurile altora, l-au avertizat, au încer-
cat să-l oprească, dar degeaba. El pierdea mereu și se
bucura, oferea la toți șampanie. Era clar că înnebunise.
Cică unii ar fi și strigat: Opriți-l! Duceți-l la doctor! La ba-
lamuc cu el! Mulți s-au bucurat de nebunia lui, au profi-
tat și s-au îmbogățit mai mult și mai rapid decât în visul
visurilor lor. Ăia din personalul cazinoului au căutat-o pe
soția lui s-o cheme, să-l împiedice, să nu mai joace. Au
găsit-o în cealaltă sală și tot așa pierdea și ea la poker
sume mari și era fericită. Râdea cu toate gușile ei duble
și cu gura până la urechi, de i se clătinau cerceii.
Boțoganu bancherul, altfel, însă tot așa. El i-a alungat
pe toți sfătuitorii săi, juca și pierdea, dar își menținea o
mutră impasibilă, ca și cum ar fi fost un pokerist profe-
sionist, el, pe care nu-l văzuse nimeni jucând poker.
Ambii frați au pierdut toate clădirile, chiar și cazinoul, ba
chiar și banca cu tot ce mai era acolo. Boțoganu ban-
cherul nu scosese nici măcar un galben din bancă, nu
ca Totoșu. Îi spusese lui Totoșu să nu facă prostia asta.
Să nu scoată aurul din bancă. „Lasă aurul acolo și o să
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mai vedem noi! O să vină americanii. Mi-a spus mie om
sigur.” Însă Totoșu nici n-a vrut să audă. Și-a luat aurul
său propriu de la bancă și l-a dus acasă. Cei doi frați
Boțoganu au pierdut totul la cărți, toată averea lor ago-
nisită din moși strămoși, plus încă alte plusuri, la care
se mai opintiseră ei. Pe la miezul nopții, când angajații
cazinoului își smulgeau părul, disperați că nu știau ce o
să se aleagă de ei după acest dezastru, Boțoganu pro-
prietarul cazinoului, fratele lui Boțoganu-bancherul, s-a
urcat pe masa de ruletă și a cerut liniște în sală. Era o
înghesuială și o hărmălaie, ca niciodată în cazinou, în
toate sălile, de nu se mai auzea nimic, se înghesuiau
mai rău ca la pomană. A scos ceasul său de aur din bu-
zunar și a strigat cât îl țineau bojogii:

– Doamnelor și domnilor! Liniște! Liniște!!! Aceasta
este cea mai mare cacialma din viața mea. 

Dumneavoastră, stimați cititori, recunoașteți aici re-
plica lui Sergiu Nicolaescu din filmul făcut după romanul
„Enigma Otiliei”, parcă, sau nu-mi aduc aminte ce film.
I-a sugerat-o chiar Tacitus, care la vremea respectivă
era de față acolo, în cazinou, în acea noapte. Văzuse
cu ochii lui ce fusese acolo, la cazinoul fratelui lui
Boțoganu bancherul. Cică așa își făcea el vacu pe
acolo. Cum el era ofițer de jandarmi, eu cred că își
făcea rondul. Și mi-a spus că fratele lui Boțoganu, ăla
care era proprietarul cazinoului, a zis cam așa, cam
cum i-a spus Tacitus și lui Sergiu Nicolaescu să zică,
dar nu chiar așa, ci cam așa: 

– Tăcere, vă rog! Toți banii și toate clădirile pe care
mi le-ați câștigat... Tăcere! ...vor trece peste un minut
în proprietatea statului. Tic-tac, big-bang. Big-bang,
zdrang! Din clipa asta, nimic din tot ce ați câștigat nu
mai are nicio valoare. Puteți să vă băgați banii și casele
în popou. Urrraaa! Eu sunt cel mai sărac om din oraș.
Ha, ha! Trăiască Stalin, eliberatorul care ne-a eliberat
de tot ce aveam. 

Cică ar fi strigat de asemenea: „Stalin și poporul rus,
libertate ne-a adus!” sau „Stalin și Gheorghiu-Dej au
băgat spaima-n burgheji.” Eu nu l-am contrazis pe Ta-
citus, dar cred că lozincile astea erau obligatorii ceva
mai târziu, când am văzut eu că oamenii trebuiau să
strige așa și să aplaude ore întregi. Tacitus și mai multe
persoane mi-au spus că toți acolo în cazinou strigau și
urlau disperați, plângeau și își sfâșiau ochii cu unghiile.
Băcanu și-a scos pistolul și s-a împușcat în cap. Nu știu
dacă era băcan sau îl chema Băcanu. N-are importanță.
Unii s-au repezit să-i sugrume pe alții. Câțiva s-au bătut
să ia pistolul din mâna mortului. Unul, ăla care se ținea
cu Procopopoaia, s-a aruncat pe fereastră, dar cazinoul
era la parter, a căzut pe o mașină fără roți, fără motor,
era un Ford, și-a frânt piciorul, și-a rupt haina de la cos-
tumul nou-nouț și n-a venit nimeni să-l ajute să se ridice.
Unul și-a mâncat pălăria, alții s-au dus să se spânzure.

Boțoganu bancherul a rămas pe scaun, și-a netezit
părul său alb, cu cărarea pe mijloc, a aruncat calm piep-
tenul și a aprins o țigară havană. A suflat în chibrit, cam
la fel cum a suflat Dumnezeu viață în Adam, și l-a arun-
cat pe covorul persan, la fel cum i-a aruncat Dumnezeu
pe Adam și Eva din rai. Am aflat că fratele lui, dacă o fi

adevărat, a cântat și a dansat pe masa de ruletă. Cică
ar fi dansat cazacioc pe masa cu ruleta. Pe când soția
lui se agățase de candelabrul de cristal și se legăna.
Cică i s-au văzut chiloții de la Paris. Însă zvonul s-ar
putea să fie exagerat. Nu cred că era posibil să i se
vadă chiloții tocmai de la Paris. Nici măcar de la Bel-
grad.

Boțoganu bancherul, fratele său și soția acestuia, cu
chiloții ei, au scăpat și nu au mai fost trecuți pe lista de
bogătași care să fie naționalizați și băgați la închisoare.
Pe liste au nimerit noii proprietari, cacialmizați, si je puis
m’exprimer ainsi. Alde Boțoganu au trăit mult și bine,
chiriași la stat, într-o căsuță care le aparținuse și unde
înainte locuiseră niște slugi de ale lor. Strigătul acela de
urrraaa, în cinstea lui Stalin, a căzut bine în urechile cui
nu s-ar fi așteptat nimeni. I-a scutit de inconvenientul
de a muri prin închisorile comuniste. 

Totoșu a răcit în noaptea aceea nenorocită, când
și-a cărat aurul de la bancă. L-o fi cărat pe ploaie sau
nu, oricum a transpirat din abundență și a răcit. O fi băut
apă de la gheață, cum era așa înfierbântat. Avea
ghețărie sub magazia din curte. Nu erau frigidere pe
atunci. N-a vrut să-l asculte pe Boțoganu, să lase dra-
cului aurul acolo, și uite că a răcit. A făcut o pneumonie
galopantă. Și câte i s-au mai tras din asta. A trimis-o pe
bătrâna servitoare, care se ocupa de casa lui, să-l
cheme pe fratele său Duță, că era doctor.

Liviu Suhar – Cobzarul
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IDEm

Să trăieşti într-o epocă perversă
a bogăţiei sărace,
îndatorată până la disperare ochiului,
un fel de epocă primitivă
îndestulată prin ecran:
să mănânci reclamă,
să  bei reclamă,
să respiri reclamă,
să te iubeşti idem,
pentru că ea e sufletul comerţului!

Falsul a sărit în rang
ca un profesor simplu
devenit peste noapte universitar,
după o revoluţie făcută peste noapte,
după un partid născut peste noapte,
după un mare amor 
consumat peste noapte idem,
pentru că el e sufletul minciunii!

Să exişti în plină zi
îndatorat mesajului ocular,
e tot ce-i mai poţi oferi trupului
pudrat cu cenuşi vulcanice
şi aerisit în atmosfera 
saturată de sateliţi şi rachete,
hrănit şi adăpat cu 
azotaţi, nitraţi, fosfaţi
din ape  şi pământuri
zăpcite de detergenţi şi zoaie,
de promisiunile politicienilor idem,
pentru că ei sunt sufletul tranziţiei (tranzacţiei)!
Să scrii,
fiindcă ţi-ai închipuit şi-ţi închipui
că înviind cuvintele
înaripezi clipa,
îl îmbunezi pe Dumnezeu
cu fărâma care eşti
şi te strădui să-i semeni,
dar printr-un mesaj mai profund
pentru văzul din spatele ochilor,

Passionaria Stoicescu pentru sufletul idem,
pentru că poetul e plusfiinţă nu plusvaloare!

Dar vai, citirea e-n Braille
în cea mai oarbă lume,
care dacă nu pipăie bani
şi sâni sau coapse siliconate
sau merţane tunate,
explodând din iad către rai,
nu mai simte nimic,
nu mai vede nimic
prin lentilele de contact,
schimbate ca şosetele idem,
fiindcă nici cuvintele nu mai pot să însemne
decât jalnice semne
lipsite de prima lor strălucire!

A fost odată ca niciodată „a citi – citire”…

PăLăRIA

În mijlocul străzii, nu pe trotuar,
el se pregăteşte să cânte… 

Îşi scoate pălăria, îşi descoperă întâi capul, 
apoi vocea, cu  suflet cu tot: i-a dat Dumnezeu har...

Un şuvoi cald în aerul rece
abate atenţia lumii ce trece cu nepăsare
sau plină de neîncredere şi dispreţ –
în Ajun de Crăciun doar cumpărăturile au valoare.

Cântă banii  în buzunare - arta nu are preţ,
dar vocea lui e  de-a dreptul fierbinte
în recele clipei ca să nu fie ascultată,
disperarea îi cântă pe chip, 
cât să-şi arate netalentaţii telefoanele lor de ultimul tip
bune de înregistrat, de fotografiat, dar niciodată cu
nimb...

El cântă dumnezeieşte, rebegit de frig
ca în schimb ei să-i arunce în pălărie marele lor mă-
runţiş…

Eu privesc lumea asta pieziş, îmi scriu poemul mu-
teşte,
plâng, scriu mai departe - pălăria mea e o carte...

Pe stradă măcar se cântă, pe stradă nu se citeşte!

CRF 1

Ea e molecula CRF1
din membrana externă a hipofizei,
dar numele ei adevărat e tristeţe...
Unii cred c-o ucid în ospeţe,
alţii în băuturi şi desfrâu,
mutând susul în josul de brâu,
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s-o stăvilească, s-o-ngheţe...

Numai că ea e molecula biruitoare
sub neonul în chip de soare, 
sub chimicalele-n loc de mâncare, 
sub lichidul contrafăcut în loc de apă curată, 
sub aerul otrăvit de tutun şi furnale,
sub sânul şi botul siliconat pe bani grei
al  păpuşilor infernale...

Doar hipofiza mai emite semnale
în lumile  surde şi scelerate;
e clar că au contracte cu Iadul glandele celelalte,
cu libertatea înţeleasă fanatic,
cu pedepsirea de rău, doar fantomatic,
s-astupe ce-i aici, pe pământ;
„Acum!” e lozinca făcând legământ
direct c-o sămânţă uitându-şi răsadul... 

Graba şi-atât  desluşeşti în fiinţă;
molecula cu numele conştiinţă
a fost batjocorită şi asasinată-n tăcere
de moleculele unora ajunşi la putere,
de chimia minciunilor lor  triumfale...

Ah, pentru cine emite hipofiza semnale,
doar din membrana exterioară,
şi doar câteodată?...

S.O.S. – GROPI!

Nu bat câmpii...
Îmi vin nechemaţi sub picioare,
cu buruieni  sau ogoare
şi pe muteşte
Pământu-mi vorbeşte:

„N-ai făcut o gaură în albastrul hău
cu scrisul tău,
dar te-ai scuturat de ţărână
visând la pulberea stelelor,
la faţa neştiută din lună...

Eu mă rup, mă scutur, mă frământ, 
casc din oboseală  şi silă 
găuri, gropi imense de milă
pentru OM, POM, ATOM,
cu trecătorul lor zăcământ,
cu  lumea lor râcâitoare
spurcându-mă, 
otrăvindu-mă sub picioare,
sub rădăcini şi bozii,
sub cele mai infernale explozii,
fără vreun scrupul, 
fără vreo teamă...

Avertizarea mea nimeni 
n-o ia în seamă!

Cei primitivi în jungle sapă
câte-o minusculă groapă
şi se închină la ea
cu credinţă  -
pasămite viaţa 
într-o gropiţă a prins fiinţă...

Cei avansaţi sapă
galerii şi tunele
perforându-mi trupul cu ele –
frica lor, foamea lor,
lăcomia lor să încapă...

Alături de  mâini şi maşinării,
gândul însuşi sapă
de milenii, de ani  şi luni,
în amărâtele circumvoluţiuni
ale puţinilor zdraveni printre nebuni:
Cine sapă groapa altuia
si(n)gur cade în ea...

La rând, în rând, pe rând,
casc plictisit îngropând
vii şi morţi,
ferestre şi porţi... 
A te naşte / a dispărea -
în groapa hămesită  a lui  a avea,
a intra/ a ieşi -
în groapa comună a lui a fi,
verbe deloc auxiliare sub legământ
pentru cel care sunt
răbdătorul Pământ”...

ÎN SOLDA LUI GUTENBERG

Şi ce dacă-i vară?
În capul meu ninge,
impersonal ninge...
Se succed pe meninge
s t a r t şi s t r a t ...
R-ul mârâie:
„Te-am avertizat!
Se-nvârte cheia sensului
într-o broască de timp
uzat...ab/uzat...”

Şi ce dacă-i senin?
În gândul meu plouă,
impersonal plouă...
Se răsuceşte litera nouă
din cer pe pământ
şi totul se-nnoroiază
în clipa–cuvânt...
R-ul mârâie iar:
„Doar noroi,
atât e de voi!”
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Din  s t a r t iese  s t r a t,
se răsuceşte ADN-ul
uzat...ab/uzat...”

Scriu,
şi ce dacă scriu,
şi cine citeşte?
Doar unul jeleşte
hârtia ajunsă sicriu,
cuvântul - un giulgiu strident,
mormântul  - o carte-n pustiu,
cortegiul inexistent...
„Vivat computerul şi Wikipedia,
vivat reclamele Media,
vivat văzul nevăzător,
vivat scrisul de  necitit!...”

Ah, de-aia scriu,
doar aşa pot să fiu,
cu gestul meu încăpăţânat
ca Bolero-ul lui Ravel,
când se-ntoarce în el
poruncindu-mi  să-nviu
cu sufletul jupuit,
la  s t a r t şi-n   s t r a t,
iar despre circ, halei-hap,
s-o tot iau de la cap
în poeticul cap,
unde cheia sensului m-a prevenit:
„S t a r t u l  a fost furat,
s t r a t u l  s-a nesfârşit!”

LEGITImAţIA

Să mori la timp
ca să fii dorit și după,
să te iubească Dumnezeu,
dar și Noaptea
și să-ți dea legitimație 
de ceruri, de întuneric,
și în ea să scrie indescifrabil
„Pământul nu te-a meritat!”,
Adică Ziua și tot ce-i al ei
nu i-au deschis recunoașterii tale poarta…
Ar fi un sfârșit onorabil?
Doar Noaptea se joacă de-a soarta!

Ce să le ceri celor  nevăzători  în plină zi,
din amurg până-n zori 
dând vina pe somn și vis 
sau Bunului Dumnezeu obosit,
de propria lui creație excedat
amintind raiul demult interzis,
blagoslovindu-ne cu noaptea trăirii abia?
Fii fericit să mori în fiecare secundă,
dar încă o zi să poți reînvia.

mAmA, EU ŞI J.G. FRAZER

În salonul mizer 
în care maică-mea operată
mai putea fi perfuzată 
doar prin cateter,
nici vorbă să fi avut vreme de citit,
luasem din bibliotecă ce-am găsit
să nu mă pierd pe al morții coclaur,
un volum din Frazer, „Creanga de aur”…

Întoarsă cu fața la perete,
stând pe spate
în ultimele ei frânturi de viață,
bătrâna mea mamă 
aiura bolborosind pe-ndelete
cioburi de amintiri dislocate din ceață; 
habar n-avea că-i erau clipele numărate…

Atunci, într-un fel de secundă goală,
cartea mi-a căzut cu zgomot din poală
deschizându-se aiurea la un paragraf
pe care citindu-l, am rămas paf:
în nu știu ce insulă polineziană,
când cel iubit e gata sufletul să-și dea, 
sărută-l pe gură și i-l ia,
soarbe-l, nu te sfii de moarte
și poartă-l în tine  pe mai departe…

Mama horcăia gâfâit gata să plece,
când m-am apropiat de gura ei rece,
gura care m-a alintat, m-a dojenit
și m-a învățat să citesc,
și i-am sorbit sufletul dumnezeiesc,
sufletul chinuit de dureri,  călător,
preluându-l din zbor…

Puțin îmi pasă dacă unii au crezut sau cred 
gestul meu smintit, fără rost –
așa cum mama m-a adăpostit pe mine,
am simțit că e rândul meu să-i dau adăpost,
chiar dacă acum mi-e mai greu și mă doare;
până și scrisul mi-e un fel de răsuflet
purtând două suflete
în lumea lipsită de suflet și nesimțitoare…

CăTRE SUS

Aş fi nefericită să nu fi pus
în poeme acele muzici şi culori
cu care s-a contopit uneori
sufletul meu către sus...
„Carmina Burana” 
cu Orf cel bun de adâncit rana,
„Concertul de Aranjuez” pentru pansat,
Manuel de Falla înteţind focul iscat,
Enescu, însufleţitor pentru rouă și scrum,
Rimski Korsakov purtându-l pe-al apelor drum,
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Grieg, bun de spânzurat  într-al lunii hallo,
ca să mă coboare-n arginturi Lalo...

De-aici, până la paftalele filigranate ale lui Klimt,
cel ce mi-a transformat porii
în ochi care simt
pentru jocul fără egal
de-a  Marc Chagall
cântând pe acoperişuri sau în zbor,
să-i respir pe Miro şi Kandinski multicolor,

să haicu-esc după Utamaro, 
gheişă contemporană,
să sorb din Dali, 
să-mi aflu în Picasso hrană...

Să fi luat măcar un pic de la fiecare
în numele iluziei scrisului,
a hoţiei lui cinstite 
sub îngăduitorul, orb soare...

IARNA ȘI ANUL NOU

Zorii cu prima
floare de gheaţă în geam –
nu-i găsesc nume
*
Pe vechi mormântul
poetului nici un vers –
pustiu de iarnă
*
Noapte şi viscol –
prin porţile vraişte
năvălind nimeni
*
Prima ninsoare –
toporul despicând-o
cu tăişu-n sus
*
Îmbrăcând haina
dau numai de ruptură –
furtuni de iarnă
*
Amiază goală –
nămeţi ondulându-se
domol pe nimic
*
Gară în viscol –
privind îngrijorarea
călătorilor
*
Seară de iarnă –
umbra sperietorii
căzând peste sat

*
Ceainic în clocot –
sărbătoarea focului
pe aşchii de brad
*
Crivăţul nopţii –
acasă ferestrele
toate în floare
*
Muzica sorţii –
de aseară crivăţul
scrâşnindu-mi la geam
*
Luna-acestei nopţi –
pe zăpadă umbra mea
devenind albă
*
Poeţii clasici –
pe vremea lor nămeţii
până la streşini
*
Noapte fără somn –
viforniţă-în vuietul
văgăunilor
*
La ţârâitul
în soba îngheţată –
cum să-aprind focul
*
Frigul de astăzi –
cascada luând formă

Şerban Codrin
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de catedrală
*
Bufniturile
butucilor în sobă –
pace de iarnă
*
Într-un ciob străvechi –
încolţitul grâului
dezgheţând geamul
*
Oraş degerând –
un ghiocel în palma
cerşetorului
*
Răsturnându-se
doar sania fetelor – 
de neînţeles
*
Viforul de-acum –
la fereastră maestrul
pictează cu alb

*
Spărgând poleiul –
grădinarul vopseşte
un ciot cu verde
*
Ţurţure căzând
şi-în cer zborul aştrilor –
aceeaşi cale
*
Singur de-Anul Nou –
cu-o pâine dinaintea
minţii şi-inimii 
*
Moşii de iarnă –
vântul unduind puful
mâţişorilor
*
Calendar în cui –
trei sute şaizeci şi cinci
de anotimpuri

mACII
minunatului pictor Liviu Lăzărescu

Viețuind în culoare precum alții trăiesc
în bordeie sărmane ori în 
aurite palate, mai trist
ca săracii visând
la o pâine, mai fericit
decât bogații ce-și numără
banii cu frica în suflet
privesc
macii tăi vindecându-mi privirea
de mizeria clipei, de hoardele
țâșnind din ecranul televizorului
și mi-amintesc de cele spuse de Ianthes,
„al lui Antonius”, pe care
Kavafis le amintește-n poem:„zilele mele cele mai
prețioase
sunt cele în care

las deoparte cercetarea estetică,
în care las deoparte frumosul
și elenismul cel aspru...”
Dar tot poetul Barbarilor ne vestește
că „hedonismul și arta Alexandriei aveau 
în el un copil credincios”. Bucură-te
deci de priveliștea lor, bucură-te
de macii din cana de lut
și înmiresmează
cu ei 
lumea încruntată din care venim!

ÎN CELăLALT VEAC

Va veni vara și tot mai mulți dintre noi
vor ținti sihăstriile, traversând
pădurile infidele, gata să ne vândă fiarelor viața.
Dar noi,

 Titus Vîjeu

FULGER ÎNDRĂGOSTIT DE CUVINTE
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cu gândul la radicalii liberi
din merindea pe care
Scufița Roșie o duce bunicii
bolnave, alege-vom
doar zmeura dulce, doar afina castă,
străbătând
potecile pe care urși singuratici
le-au făcut în ultimul secol...
În curând vom zări licuricii
cu fosforul lor înaripat
și-i vom urma prin desișuri
până vom trece
în celălalt veac...

FURNIZORII CURţII REGALE

Faptul că familia noastră regală
risipită prin lume utilizează
saltelele Dormeo, după cum zilnic
ne asigură televiziunile naționale

– au bon moment, au bon endroit –
nu-mi alungă coșmarul
de-a adormi într-o zi 

pe patul de frunze al verii
într-un lung, dulce somn
din care nu mă voi trezi mai-nainte
de-a fi alungat din povestea
în care Hänsel și Gretel își caută încă
drumul spre casă...

OAmENI GRăBIţI

Cel ce trăiește ca un sihastru
departe de lume, în crângul 
poeziei moderne
descoperă strada târziu, precum
Alfred J. Prufrock atunci 
când „ceața gălbuie își freacă spinarea 
de geamuri” și când
trece pe lângă oameni grăbiți
și ciudați,
cu rachete de tenis în mâini
și cu nimfe în gând.
Deziluzie! Nici un joc
de șotron pe trotuare,
nici un copil care să vină
în ajutor Europei.

PERSONAL COmPUTERS

La fiecare frunză căzută
un computer se naște
ca o ghilotină spre care
capetele noastre se-ndreaptă supuse,
așteptând desprinderea dureroasă
de lumea pe care-o știam.
Dimineața vedem

cum un copac
din aluminiu, titaniu și litiu
începe să crească în fața
casei noastre bătrâne
cu rădăcinile înfipte departe,
în Silicon Valley...

TRECEREA

Gândind la ziua în care
cetățeanul francez Alexis Saint-Léger Léger
a scris acest vers fără moarte

„... sintaxă a fulgerului / o, pur limbaj al exilului”
încerc să descopăr
dacă nu văzuse cumva
serafimii, les bien-aimés de Dieu
străbătând
noaptea cu cele trei perechi de aripi
strălucitoare
planeta de pe care cândva 
oamenii vor pleca fără voie.
Unde-auzise el oare „sub streașina casei
un cântec de pasăre ce venea
din Barbaria”? Poate
în Guadelupa natală ori mult
mai târziu în loessul chinez sau în umezeala 
Japoniei...
Oriunde-ar fi fost, el știa
„că-n nisipul exilului suflă umile
patimi îngenuncheate
sub șfichiuitul fulgerului” și poate
doar cenușa rămasă în urmă
va dovedi Trecerea.

ZâmBIND, SUB SECUREA ZEFIRULUI

„Tu – pentru mine – ești Omar Khayam, 
băiatul țesătorului de corturi
În care fiii Persiei își încălzeau
viețile lângă cana cu vin...
Tu – pentru mine – ești Omar Khayam!”
voiam să-i strig bătrânului poet
ce zâmbea
sub securea zefirului, încercând
să reducă epopeea vieții sale bogate
la dimensiunea unui catren
fără moarte.

ANGELUS

În noaptea aceea îngerul îmi vorbise
nemțește, cu vorbele lui Gottfried Benn
despre îndepărtata țară (das ferne Land)
pe care și Goethe o căutase
cândva, cu lămâii ei înfloriți.
Ehei, spunea îngerul, mută-ți gândul
„auf runden Kiesel / oder Schilffläche
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libellenflüchtig anmurmelt...”
Mi-am amintit-o brusc pe doamna Haas,
cerându-mi să traduc exact, nu poetic
cum tradusesem „spre piatra rotundă / ori
spre lanul de trestie palpitând / precum
libelula fugară”
„de ce traduci murmeln prin a palpita?”
mă întreba fosta mea Lehrerin ce știa
(ca și mine de altfel) că verbul înseamnă
a murmura...
„Nu, Doamnă, răspund, libelula nu 
murmură și nu mormăie (celălalt sens)
al lui murmeln,
ea palpită, aidoma sufletului.
Aici interveni îngerul confirmând
că și lumea palpită,
nu murmură...
În noaptea aceea am înțeles
că lumea nu-i altceva
decât o libelulă plăpândă.
În altă noapte îngerul mi-a vorbit
în limba lui Dante. Eram
deja dus cu gândul „ins ferne Land” când
l-am auzit vorbindu-mi cu dicția
crainicului de la Radio Roma. Rostea
stihuri de Ungaretti despre „stridentul 
palpit al apelor calde” (Ch’erasi 
sciolto dallo stridulo. Batticuore dell ‘aqua torrida)
Mi-am amintit de Palazzo Farnese
și de casa din față în care stătea
familia Scafi. Prietenii mei
aveau un bunic general, 
medic privat al regelui 
Vittorio Emmanuele al III-lea
și arheolog amator, din a cărui colecție
încă dețin un opaiț etrusc
la lumina căruia văd o ploaie
leneșă de săgeți (una pioggia pigra 
di dardi) și mai sper
că în acel an, 1925, în care scria Isola
Ungaretti îl întâlnise pe general
în Piazza Navona, crescută
peste păduri gânditoare și vechi
(anziane selve assorte)...
A treia noapte, îngerul a tăcut.
L-am văzut, i-am simțit răsuflarea
prin visul meu în care poeții
lumii umblau pe o pajiște
înflorată, fără să știe
unii de alții...

NAChUm

Se dedică profesorului Nachum Finger,
rectorul savant al Universității din Beer Sheva  

Copilul prigonit de Faraon 
n-a avut jucării. I-au lipsit
ursuleții de pluș, iepurașii

de turtă dulce și i-a lipsit
cântecul mamei. A învățat
matematica singur
numărându-și lacrimile și
gramatica n-a avut pentru el
un alt substantiv mai des pomenit
decât ură.
Era pe vremea în care
plecat din împărăția papirusului
Faraon se mutase
în inima Europei înveșmântat
în uniformă de gală și poruncind
uciderea pruncilor.
Fotografia lui militară
domina gara în care
trenurile veneau încărcate 
cu suflete și se-ntorceau
goale întotdeauna.
Trist ca o piatră ocolită de soare
copilul hotărăște să-și facă
o pereche de aripi
din scândurile friguroasei barăci, 
cu care visează să poată zbura 
până la fântâna străbunului său
Abraham
din pustiul Neghev.

NUmELE EROULUI  

„Cum se numește eroul? Care e numele lui?”
Nimeni nu știe, nu-și amintește
cum îl cheamă pe cel care
le-a salvat viețile.
Trupul lui stă pe un scut de argint, rănile-i sunt acope-
rite cu frunze
de laur. Și totuși
nimeni nu poate răspunde
întrebării puse de șeful Senatului.
„Căutați-i iubita, găsiți-i nepoții,
părinții, bunicii. Numele lui
trebuie adus la cunoștința
autorității fiscale. Altminteri
nu putem fixa taxele
pentru aurul coroanei ce i-o vom pune
pe frunte. Cum vom impozita
gloria sa peste veac și aplauzele
care-l vor însoți la mausoleu
și pergamentul pe care vom scrie
faptele sale eroice?”
Privim la cel căzut la fruntarii,
de unde-alungase dușmanii veniți
volbură în care de luptă. Doar el
avusese curajul
să le iasă în cale și să-i alunge. 
Gloria lui va fi – cum s-a spus –
veșnică. Împăratul o evocă deja
la reuniunea Împăraților liberi care se ține
zilele-acestea în inima Europei.
Până se-ntoarce, șeful Senatului
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(suntem singura Împărăție parlamentară)
trebuie să afle cine e el
spre-a-i raporta Luminăției Sale
cine va suporta plata
pentru scutul și lancea
folosite de erou pe câmpul de luptă.
Până va afla, poporul bolborosește 
în marea sa ignoranță
existând pericolul de-a nu afla 
vreodată
numele Eroului Salvator...

mICUL WILL, mARELE WILL

Mai înainte de a fi fost numit Marele Will,
fusese, ca toți copiii botezați William
micul Will. Se juca
pe malul râului cu o cunună
de ciulini ce avea să se dovedească
a fi însăși coroana lui Richard al III-lea
printre firavele fire de clover, trifoiul
britanic cu patru petale
proorocindu-i mărirea: va fi
mai năvalnic ca Avon, va fi
mai vestit decât catedrala
episcopilor din Canterbury, va fi
tot ceea ce are mai bun omenirea.
Un singur lucru îi va lipsi:
nu va apuca să asculte vreodată
nici Yesterday, nici Yellow Submarine.

CăLăTORIA CU JORGE LUIS

La plecarea noastră din Togo
am luat cu noi umbra șamanului
să ne apere de soarele Africii.
Pe drum, caravane subțiri
cu bătrâne cămile ne priveau dușmănos
și lacuri albastre, cu păsări
flamingo însângerând zările
ne adăpau.
Trăiam parcă-n povestea 
celor o mie și una de zile
fără frumoase femei
și sultani sângeroși. Era chiar 
povestea noastră în care
orice istorie putea fi ștearsă
de o pală de vânt.
Iar el lua în mână
grăunte după grăunte, căutând
acel fir de nisip ce desparte
viața de moarte.

ŞI TOTUŞI…

Sunt trepte, trepte încă nepăşite,
Sunt rădăcină în pământ şi sunt plutire.
Sunt încă vorbe negrăite,
Miros a vals de regăsire

Tomnatic vânt fiinţa îmi deşiră
Miroase-a must şi-a vreascuri rupte
Sub talpa mea, o treaptă se înşiră
Miros a toamnă pe nevrute.

Un rece de-a mea talpă se anină
Miroase-a vis şi-a zile scurte,
Sunt mlădierea unui strop de vină,
Miros a iarnă pe nevrute.

Un cer se zbuciumă în cute,
Miroase-a sincer şi a demn,
Mă încălzesc cu-n soi de lemn,
Miros a vară pe nevrute.

Un şes se scaldă în culori.
Miroase-a ţel sculptat în viitoare fructe.
Sunt talpa, ce pământului îi dă fiori,
Miros a primăvară pe nevrute.

Alina Tudor

Liviu Suhar – Peisaj atemporal
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LAmPă SUB APă

e lumina poeziei
sfioasă
precum căluțul de mare
legănându-se molcom
pe firul de alge

Translucid 
lasă cruzimea adâncurilor 
să treacă prin el 
nevătămându-i făptura

Însărcinat
își poartă puii pe pântec
într-un buzunar
Nu știe unde-i căluța-perechea

La soroc expulzează în apă 
minusculii nou-născuți
puzderie…
scânteioare – nor luminos 
de hipocampi –
poezie ce cheamă

Vin și prădătorii.

GRIJI PENTRU LămPAŞELE PăPăDIILOR

Cu uimire îmi atârnă la gât
minunile lumii.
Greutatea lor 
îmi înclină coloana 
cu un colț de vertebră în fiece an 

Aud mai bine neliniștea crescând;
respiră odată cu mine
În obraz, pojarul a pălit 
febra-i în scădere

Ziua e mai scurtă, umbra mai scundă

Maria Mănucă
șalul cel roșu dăruit de amurg 
a pierdut din culoare 

Doar verdele e la fel 
viu, umple până la plin 
arterele pământului, firul de iarbă…
și pajiștea casei – borangic verde 
din țesătoriile pădurii

M-aș tăvăli în moliciunea-i tânără și tandră
dar mi-e teamă 
să nu sting lămpașele păpădiilor

Mai am putere 
să mân luna spre țarcul ogrăzii
atunci, în lumina ei, 
pajiștea pare țesută 
din păpădiile-stele. 

LUI IENăChIţă VăCăRESCU

Cu el am învățat să adun 
clipele căzute din ornicul cosmic 

Doar o clipă prea sonoră 
a intrat în mecanismul subtil 
și o rotiță dințată a sărit 
stă să cadă… Cade… 

O iau în palmă… mi-o ară 
O iau pe frunte… mi-o înseamnă
O iau pe genunchi… mi-l taie 
O iau în sân, lângă inimă 
harpă mi-o face… 
mi-o doare 

mUŞCâNDU-L… AŞA IUBIm PămâNTUL

Cu un stetoscop uriaș
ascultându-i ritmul înfricoșat al inimii 
s-ar auzi infarctele, 
febrele toxice 
Se îmbolnăvesc ghețarii,
halebardierii de veghe la poluri 

Ca o hemoragie lentă
apa vieții se prelinge tăcut 
pe sub țărmuri, peste țărmuri 

Ciuntiți plămânii planetei…

Pe spații pun stăpânire fractalii 
verdele planetei, prădat și vândut
sfârtecat, perforat, excavat, 
pământul

„Vițelul de aur” se lățește
se umflă… se înalță



poesis

159SAECULUM 7-8/2019PR
O

Dar materia e inteligentă 
ascunde în adânc germeni 
pentru alt început…

…și se va scutura pământul cândva 
precum câinele ce-și mușcă blana 
clănțănind paraziții:
o lume neodostoievskiană
în care și Karamazovii ar supraviețui

ACASă mă AŞTEAPTă DUmINICA

Nu calc pe asfaltul înăbușit 
de resturi de trai 
Mi-am pus cataligele. Neobservate par
pantofi cu tocurile foarte înalte. Alerg.
Portarului îi dau binețe, două țigări,
repede îmi ridică bariera parcării
Sunt în întârziere

Alerg, urc la etaj… Laboratorul 
mă așteaptă Fleming, Babeș, Cantacuzino
Se lucrează intens la vaccinuri 
Dar inocenților! alte virusuri amenință lumea 
cu arme noi, cu cagule, din subclasa 
„Ciocoii noi”:
„Febra de aur”, „Virusul Iuda”, „Căpușarzii”

„Virusul ura”

toți răspunzători de bolile de neiubire 

Dar mai sunt încă iubită 

Acasă mă așteaptă Duminica

cu tandra și calma-i singurătate
cu goluri între ore și orele goale 
cu neîntâmplări și întâmplări fără culoare

Pare că un atlant izbucnește 
la suprafața mormanului de frunze căzute

Foșnitoare, vicleană,

Absența 

Mă întorc acasă 
Pe bancheta din spate, o pâine
porția zilnică, ”felia mea de univers”
pe volan, mâinile 
în oglinda retrovizoare GPS-ul 
mobilul 

…dar mă sună cineva…tresar
e Duminica

ORE ExACTE

Pe ecran filmul „Shakespeare in love”
mai dăinuie prin casă ecouri 
din povestea de iubire 
ultimul intră în pendul 

înminunându-se, bate ora exactă
elisabethan, shakespearian:
”Un sonet către Orfeu ”

Secreție a prezentului, televizorul 
bate și el ora exactă: buletinul meteo
și codurile lui în galben și roșu

La buletinul de știri totul despre om 
despre oameni 
despre planete 

Se spune că soarele a sărăcit 
lipește colaje de lumină 
peste chipuri de oameni
palide nuanțe de trandafiriu 
peste ferestrele cu flori de gheață

Un frig de zăpadă neagră 
îmi pătrunde în casă 
se răspândește în suflet… 

Cândva François Villon se întreba:
„Dar unde-i neaua de mai an?”
Întreb:
Unde sunt zăpezile de altă dată?
Unde sunt tandrele zăpezi 
și săniile lor cu tălpicii de lemn 
amirosind a rășină, a cavalcade 
a vârtejuri în alb 
a primul sărut…

Unde-i Romeo, unde-i Julieta
unde-i iubirea…?

LImBAJE SăRACE

Îngerul a rămas pe acoperiș, 
lângă horn
Se făcuse coșar 
poate voia să asculte mesaje
de la marginea de sus a cerului
sau ecouri din lumea de jos 
venite prin horn, sub acoperire 

L-am zărit aplecat 
peste gura hornului 
Să fi fost o fereastră spre lumea lui?
să-și fi căutat trupul de la începuturi? 

Nu cunosc nici un limbaj de comunicare cu el 
Nu am învățat formulele cu anti timp
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N-am știut să-l întorc cu fața spre mine 

O vreme să ascult nespusul… 

Tot mai rar îl văd lângă horn
nu vorbesc 
îi arăt desenele mele, portretele, compozițiile 
note despre secțiunea de aur 
și culorile brune ale lui Rembrandt
note despre relația mea 
cu focul, cu apa 
cu văzduhul 
cu piatra 

Și ce greu mă apasă Absența…

De la înger primesc același răspuns: 
Tăcerea

FAţA ASCUNSă A măRULUI 

Precum mărul îngăduie
viermele 
așa trăiesc cu neliniștea 
Mă cucerește, se infiltrează, deschide uși secrete 
și cu antenele caută făgașe 
cu întuneric pe fața luminii,
firul de gheață
din miezul de foc 

Îmi arată botul de fier al capcanei
gata să înfigă colții
în încheietura mâinii, în puls 
în gleznă-alergătoarea 

Din măr mușc cu poftă
omenește 
aștept întâlnirea cu viermele 
să-l văd cum se ridică 
pe picioarele dinapoi, cum se oprește 
cum mușcă din pradă
cum mă privește în ochi 

E orb… mă vede… mă miroase 
Nu-l strivesc 

E fața ascunsă a mărului.

mAI Am TImP PâNă LA A ŞASEA ÎmPUŞCăTURă

lunecând, mărul mi s-a oprit în palmă
Sunt urmașa Evei… din legendă 
mă ademenește cu feminitatea 
dar eu merg pe linia palmei:

Nenumita 

să-mi împlinesc alegerea, 

să ajung pe vârful colinei 
să mă întâlnesc cu depărtarea 
dar înțeleapta ascunsă- „clar văzătoarea”,
îmi arată sub roșul imperial al mărului 

Viermele 

un grăsan alb cu papion negru 
hulpav sfredelește în țipătul cărnii 
și din inocența bogată de măr 
rămâne doar o tărâță de țărână 
și golul 

Mă întreabă înțeleapta cât timp 
mai am până sa întâlnesc viermele 
să-l strivesc 

Ea nu știe că joc ruleta rusească
și mai am timp 
până la a șasea împușcătură
până la întâlnire.

JOCUL DE-A OmUL

Uriel-Luminătorul 
mi-a încredințat câmpia 
În ajutor, Don Quijote 

Ce dacă gnomii toamnei 
se zbenguiesc prin frunzișuri 
le înfulecă din aur 
lăsând la vedere alcătuiri tăinuite 
fragile 

Ce dacă alergarea mi se poticnește 
și tot mai des, seara,
mă dezbrac de păsări 
și mă culc simplu: omenește 
doar nu-i de ici de colo 
să te dezbraci de aripi 
și să intri în umbrele uscate 
de pe miriști 

Ce dacă ruginiurile pun stăpânire 
și mușcă din măreția de verde?

Cu pași încetiniți în stânga mea 
aleargă Don Quijote 
I-am găsit ochelarii 
ce dacă ciulinii – ghemotoace de întuneric 
aleargă înspre margini 
noi rămânem, mai departe, în alergare
în „jocul de-a Omul”

În zarea câmpiei – o strălucire albăstrie 
E pasărea cu patru aripi 
E moara. 
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...cuvântul, ca sfânt fagure de tâlcuri,
înțelepciune veche ne revarsă,
să nu ne fie judecata-ntoarsă,
spre ale urii otrăvite pâlcuri;

el, cuviinței îi aduce miere,
noimele ființei le păstrează
și-n aura secundei, mereu trează,
aduce un alint de înviere;

orbita Verii el o duce-n spate,
latentă, Iarna, el o ține-n hamuri
și îl condamnă pe Prier în ramuri,

pe Toamnă o-nvelește în carate...
pe cel care ca mine-l mai îngână,
îl urcă-n Timp ținându-l strâns de mână...

25.2.19

...scutece croiră vechi ursitoare,
tivite cu zori, brodate cu moarte...
un șoim somnoros inelul ni-l poarte,
când, fără vină, împuști lampadare;

fanfare șarmante pe umeri petrec;
arena-i un parc, în el tot lăuze,
zălog e durata din vise confuze,
cu verbe ciudate ce fug spre înec...

la prânz, tu, primești lumina decentă,
vestale-ți deschid o ușă-n poem, 
să-ți fie uimirea regatul suprem,

mâhnirea impură – sfântă clemență...
vezi, veacul acesta se zbate-ntr-un ciur;
cu stele bolind... de jur-împrejur...

23.2.19

...e sufletu-n galop spre nemurire
și-i nestemată ziua care vine,
păstrându-și amintirile-n ciorchine,
iar gândul pur în veșnică-nflorire...

Geneza, ca incendiu între noi,
durere e și crivăț și uimire,

Nicolae Cabel ca un model de simplă fericire – 
cătușă blândă pentru amândoi;

ne-am adunat de dincolo de zare,
într-un amurg cu relief divin...
sigiliul mângâierii de pelin

ne-a arătat că fericirea doare...
pe clipa grea doar noi am fost stăpânii,
într-un regat ce-l datorăm și mâinii...

26.2.19

...în visul tău și lemnul e fluid,
sirena blândă a primit picioare,
sub aura iubirii foșnitoare,
cu grâul ei s-a logodit candid

la carul orei spre nimic dator...
prin dansul ei m-a pironit pe mine
într-un trecut furat de manechine
și zodii împușcate chiar în zbor;

astrale corpuri trec ne-nduplecate
în drumul pur spre timpul absolut
uitând sigiliul prea sever de lut

ce ține chiar și doruri îngropate...
urzeala din priviri ți-e dată ție,
să faci din sentimente-mpărăție...

27.2.19

Liviu Suhar – Ruga
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STRIG ÎN mINE

Dar ce altceva am de făcut, duminica,
În ziua când nu tai curcanul, 
Nici salariul zânelor ce au muncit toată vara, 
Dând din aripi în gol,
Şi nici copacii crescuţi cu vârful în jos, 
Aşa cum îi simt
În sângele păzit de crocodili
Care dau informaţii complete,
Despre grupa şi colesterolul conţinut,
Gradul de risc al drumului parcurs,
Până vor ajunge să-l vadă pe Dumnezeu, 
A cărui imagine va rămâne pe lentilă,
Eu, însă, nu voi asuma vina de orbire
Sub formă de nufăr,
A nimănui, 
Nici excesul de colesterol conţinut
De încercările celor trei purceluşi 
A căror poveste o citesc, în fiecare noapte,
În sângele tău.

AUTOPSIA EULUI

Ştiţi cum e să te îndepărtezi de tine,
Să vezi, de la distanţă, 
Fântâna arteziană a eului,
Acele flori de gând, ce ţâşnesc,
Ameninţând stema inimii 
De pe care au dispărut
Acvila şi vulturul?

Sau cum e atunci când poţi da celuilalt,
Fără regret, tot ce ai tăinuit
Sub paltonul din păr de cămilă,
Căldura neavând darul
De-a-i înmuia inima.
Autopsia eului, 
Rămânând un simplu gest de cutezanţă,
În faţa trecătorului etern
Prin faţa casei sale,
Ce aruncă o privire înlăuntru,
Fără a se bucura de râvnita ospeţie.

ÎN  BRAţELE A DOUă ANOTImPURI

Remarci în carnetul de bal valsul morţii,
Promis tuturor partenerilor.
Antagonismul infiltrat, ca o ploaie, 
În pereţii fiinţei,
Când viaţa stă tulburată pe podul de piatră,
Gata să se sinucidă.
Puţin ştiu să-i ofere alternativa,
Să-i acompanieze drama
La pian şi vioară.
De câte ori se aşterne tăcerea,
Aud un clipocit în sângele pământului,
Dar nu văd pe nimeni.
Presimt doar gândul care mişcă roata,
Unui alt gând,
Simt sufletele ce păşesc printre lucrurile vinovate,
Promiţând fiecăreia o ascunzătoare
În  propriii faguri.
La ora de licitaţie 
Toate ideile se vând,
Mai puţin ideea de moarte.
Ce a rămas imprimată pe lucrul tău.
Nu-i produci stricăciuni cu gândul,
Dar nici cu fapta.
Scăderea importanţei sale se face în cifre mici,
La capătul răbdării de a fi,
Când toată familia caută buchetul de busuioc,
Pentru ca amintirea să le boteze fiii
Cu numele tău.

OGLINZILE CARE TE ImAGINEAZă

Cum e să-ţi cauţi într-un mega poem 
Strigătele de nădejde,
A căror frecvenţă nimeni nu o măsoară.

Simţi în inimă o pasăre cu pene de aur,
Simţi cum zboară pe orice traiectorie ori meridian,
Doar ceasul să dea ora exactă,
Un înger pribeag să recite Esenin,
Când bat clopotele unui remember
În pieptul tău.

Imaginea confuză din oglindă
Ar putea fi umbra armei 
Ridicată pe vârful picioarelor 
Ce-şi ţinteşte privirea asupra poemului,
Care te cumpără şi te vinde mult prea ieftin,
La îndemâna celui ce ştie negocia,
Nepierzând din avutul său, nimic.
Doar fotografia omului negru
Ce cântă la saxofon
În poemul care dă proba fidelităţii,
Noapte de noapte,
În imaginaţia ta.

Ana Ardeleanu
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DUmINICA PLâNGERII

Ziua de azi stă în genunchi
în odăița unei lacrimi
ca o maică 
tristă 
pentru copilul ei,

din mâinile împreunate 
crește un rug de trandafiri
cu fruntea tremurândă.

*
O vrabie cară paie pentru cuib
fix deasupra unui spin.

Ca orice artă
și viața cere sacrificii 

fără bocete
roua cade să spele de sânge pământul
hulit în urma unui zbor
de vulturi flămânzi.

*
Soarele mărșăluind 
peste munți 
mări și țări
aduce speranța 
într-un zâmbet de prunc
de fereastră
de fecioară...

Ce castă e dimineața
îmbujorată în obrazul ei.

*
Abia respirând
un greiere dă deoparte pământul
sub care moartea își ascunde rostul 
rotunjind în palmele mâloase
cranii de prunci
de sfinți

Mihaela Aionesei de oameni necuminți

laolaltă

întunericul se învață cu lumina
se lasă în voia valului
până învață cum se trăiește clipa.

*
În tinda așteptării
o salcie deschide cerul,

fără grabă 
cel chemat se apropie 
ca o fântână cu apă vie.

Căzută în ispită
moartea se leapădă de oameni
crucile iau calea aripilor,

sprijinit de un bob de grâu
trimisul răstoarnă lumea
cu un pocnet de bici...

*
Veniți! Ne cheamă vița de vie
din stropul de vin 
și lanul din firimitura de pâine 
din pocal.

Veniți să-l vedem 
duminică de duminică 
pentru noi
Înviind. 

11 iulie 2019

Liviu Suhar – Autoportret 
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1. ATINGERI DE măTASE

Prima oară m-am agățat ca de un fir de ață salvator
de ochii mamei,
apoi discret au apărut alte sfori fragile de care-mi sprijineam mersul
sfori ce păreau din ce în ce mai rezistente
sfori de in și sfori de cânepă pe care credeam că le manevrez cum vreau
că  pot împleti din ele cele mai delicate ornamente
cu care să-mi împodobesc părul sau pot lega darurile pe care le ofeream prietenilor
credeam că mă pot dispensa oricând de ele, că nu sunt decât jocuri de copil
apoi când am vrut să continui să merg dreaptă înainte
am constatat că aveam nevoie de o sfoară mai groasă de care să mă sprijin
și am ascuns-o discret în cordonul rochiei pe care o purtam,
drumurile deveneau tot mai numeroase
potecile tot mai înguste
nevoia de sfori a devenit nevoia de frânghii, la început frânghii în trei ca niște cozi cochete pe umerii mei
apoi frânghii în patru, în opt, purtam uneori o pelerină împletită din zeci de sfori
sub care mă simțeam protejată sau invizibilă,
apoi frânghiile de cânepă mi-au ros spatele și le-am lăsat să crească blând din mine
să mă acopere, să mă apere, să mă adoarmă și să mă trezească
să mă ascundă și să mă tulbure cu atingerea lor de mătase, de cânepă, de sânge 

2. CARTEA

Cartea pe care o citeşti
și cartea pe care o disprețuiești
cartea care te ajută să câştigi, cea măsluită şi cea care a trecut prin zeci de mâini
având în ea mirosul de rântaşuri şi băuturi contrafăcute,
cartea pe care o pierzi sau care te pierde
te salvează sau te vinde în schimbul unor atingeri mătăsoase,
cartea din care faci castele fragile sau bojdeuci ascunse
la vederea căreia unii salivează iar alţii
îşi pregătesc bricheta, cartea inventată 
într-o noapte albă şi acoperită de coşmaruri
la lumina zilei,
cartea care îşi împrăştie paginile ca o şampanie irosită
în pahare de plastic,
carte de abur şi carte de piatră, carte de fum şi carte de cenuşă,
carte îmbibată cu sânge şi spălată cu rouă
carte cu gust de  moarte în care locuiesc
și unde nimeni nu mă poate găsi

Maria Postu
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3. REFUGIU

mă urmărești: nu vreau să ne așezăm la masă
nu vreau să ne numărăm ridurile și să ne spionăm reciproc cărțile de joc
fiecare crezând că el o are pe cea câștigătoare. la ușă

continuă să urce apa, se întunecă devreme în ținutul din memoria mea
cineva bate cu disperare în  trupurile noastre devenite una cu scaunele,
femeia-centaur neștiind niciodată  să recunoască adversarul. nu mai pot
fugi de tine chiar dacă nu mă mai urmărești.  să caut vinovații
pentru rănile mele pentru rănile tale

în acest poem  mă refugiam când erai pe urmele mele
comandam  întotdeauna două cești de cafea 
rafinații degustători de poezie venind să-și consume doza de melancolie
e întuneric la intrarea în poem, apa i-ascunde pragul.

4. ABONAmENT VIAţă-mOARTE

și într-o zi ni s-a șoptit: căutați aveam liber la căutare
luați-vă timpul înapoi pe care vi l-am oprit gaj la sosire
e al vostru acum, e momentul
să repornim  toate ceasurile în căutarea adevăratei ore 
indicând cât timp am pierdut, cât timp ne-a fost luat

nu mai am nevoie de ochelari nici de wireless să mă conectez 
acolo unde altădată mi se cerea o taxă de protecție sau  pinul contului meu de sentimente:
văd labirinturi în care mă pierd și trepte de lumină mă ajută să mă-ndrept
spre  cel mai confortabil discurs dedicat celui plecat.
cu sentimentul datoriei împlinite aranjându-și little black dress ea va vorbi
încă. în timp ce eu cobor sau mă înalț. undeva s-a închis un clutch și s-a deschis o ușă
ca o scorbură
nu e nevoie de parole trec mai departe lăsând în urmă
buze și ochi care mi-au zâmbit cândva, mâini care m-au mângâiat,
eu trec nerăbdătoare încercând să salvez cât pot din această călătorie
de care nici o agenție nu mi-a vorbit
hei, prieteni rămași la intrare aici e chiar trendy printre atâtea 
portrete celebre sau anonime peisaje lunatice ori deșerturi sahariene
aș fi avut nevoie de un ghid dar nu e încă totul pierdut
s-ar putea să găsesc o agenție de închiriat ghizi posedând abonamente viață-moarte

5. ChEmARE

atât de nostalgic șuieratul trenului auzit din camera mezinei Nike devenită pentru câteva zile
camera mea, atelierul meu. încă mai simt mirosul tuburilor de ulei, grundul cartonului și aud vocea  lui
explicându-mi legile perspectivei.
mai aud în puține nopți   liniștite acel șuierat care mă cheamă, mă strigă, mă așteaptă
însoțit ca o trenă de mirosul tuburilor de ulei și de vocea lui Cicios
dar eu, eu încă mă mai tem să mă-ntorc în acel oraș mă mai tem
de parcă m-ar aștepta în mijlocul pieței un rug  unde zi de zi se aruncă 
oase pentru pisicile flămânde și pagini de jurnale ale unor copile desprinse  din pânzele 
prerafaelite în așteptarea adevăratei prăzi care va lumina orașul
întoarce-te, îmi spun mereu în curând va fi seară și te vei pierde pe noul bulevard
revărsat peste cer pe care tu nu-l știi cine să te recunoască doar numele ți-e neschimbat
nu e nevoie să porți o mască pe chip nu e nevoie să te urmeze invizibili bodyguarzi
ce ți se poate întâmpla? doar numele ți-e neschimbat și trusa ta de culori uscate în dormitorul
nerevendicat de  Nike și vocea lui Cicios reverberează în pereții dormitorului devenit



poesis

166 SAECULUM 7-8/2019PR
O

atelier de pictat neantul

în cel mai rău caz el e încă acolo lipit de zid așteptându-te, degetele lui țin o pensulă ca un salut mut do-
rind să-ți picteze sufletul
alături-e o plăcuță cu numele lui al tău numele tău legat cu fundă roșie de al lui
atârnă pe gâtul unei vietăți pe care n-ați îmblânzit-o niciodată
întoarce-te în orașul în care locuitorii se hrănesc cu tablouri și sunete e un loc gol 
în colțul tabloului din piață și violonistul care cântă acolo cu aprobarea primăriei
ți-a pregătit o piesă de bun-venit
de ce nu te-ai întoarce în  orașul acela de care ți-e atât de dor 

6. ÎNTâLNIRE CU mINE ÎNSămI
                    

ea stă acolo nemișcată, obișnuită cu propria ei strălucire
imobilitatea ei stranie seamănă cu un joc de-a moartea
în verile secetoase
când doream să îmblânzim norii oferindu-le cadavre fragile de lut 
îmbrăcate în coroane de petunii și gălbenele.

o strig și răspunsul ei se răsfrânge în mine
ea se clatină. odată cu ea simt cum țâșnesc din ochi lacrimile
ca tărâțele dintr-o păpușă ieftină, 
când plângem împreună eu  ornez trotuarele cu vase să-i strâng lacrimile albe
pentru nopțile mele negre. rareori râde
cine să-i deosebească râsul de icnetul unei păsări oarbe strivite de asfalt
cine să-i împacheteze ridurile uitând să i le mai livreze când va veni vremea ridurilor.
aș putea să-i  fixez  pe asfalt conturul   țintuind-o acolo cu bornele unei autostrăzi interzise,
aș putea-o lăsa odată să încerce gustul evadării. captivitatea ei în mine e cea mai grea pedeapsă. a
mea sau a ei.

câteodată uit deschisă ușa coliviei și o las să privească afară să absoarbă 
mirosuri ciudate, claxoane și priviri impudice o fac să-și strângă jenată
inocența ca un halat prea strâmt menit să-i ascundă frumusețea.
apoi se retrage într-un ungher al  insomniei mele
refuzând să se mai lase privită.

(Din volumul în curs de apariţie la Editura Şcoala Ardeleană)

Liviu Suhar – Madona la Frascati
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NAŞTEREA POEmULUI

La un pian nevăzut cânta el, matematicianul clipei.
În arcuiri line şuviţele părului îi cădeau pe frunte.
Cu ochii închişi cânta el, zâmbind, ca şi cum ar fi plutit
într-un hău de întuneric, pe o insulă de lumină.
Dar ce fel de cant era acela care în afara lui
nu se auzea? Nu sunete, nu sunete erau acelea 
ce i se năşteau sub degete, pe o claviatură nesfârşită.
Ritmuri prindea el în horbota de dor a secundei, 
ritmuri dintr-un extatic poem de iubire.

DESPRE NEAmUL POEţILOR

Unde sunt, unde sunt ei?
În lumina ochilor, 
în aproapele gândurilor,
în fierbintele lacrimilor.

Unde sunt, unde sunt ei?
În chenarul negru al paginilor,
frate cu fierul zăbrelelor
din spaţiul închisorilor.

Din ce neam fac parte ei?
Din neamul poeţilor, 
frate cu neamul frunzelor,
frate cu neamul cocorilor.

Unde e, unde e versul lor?
În piatra şi-n bronzul statuilor, 
în mângâierea mâinilor,
în repedea bătaie a inimilor.

ASEmENI mECANICULUI, CRITICUL

Verificare: mecanicul de locomotivă
bate atent cu ciocanul în bandajul,
în obada şi-n fusul de osie al roţilor.

Valeriu Birlan Toate, pe rând, trebuie să sune ca un clopoţel, 
semn că, din punctul de vedere al presiunii, 
totul e-n ordine şi trenul poate să plece.
Asemeni mecanicului, criticul literar:
cu vârful condeiului său ascuţit
bate atent în articulaţiile operei 
şi toate, pe rând, trebuie să sune...

JOCUL CU SFERE
(după tabloul omonim

al Mariei Mănucă)

Ca să fie adevărat, un lucru trebuie să semene
cu o sferă. Pentru că numai o sferă, fiind suficientă
ei înseşi, poate să se dăruiască tuturor. Numai o sferă
poate să lunece de pe un braţ pe celălalt
în jocul cu sfere, mirabil. Numai o sferă
e miracolul ascuns în adâncul pământului,
e miracolul ce se arată întreg pe o creangă.
Sfere galbene, sfere verzi, sfere albastre.
Tot ce există e o sferă ce se mişcă în interiorul
unei sfere mai mari, ce se mişcă în interiorul unei
sfere 
mai mari, ce se mişcă în interiorul unei sfere mai mari.
Nu ne naştem dintr-o sferă? Nu ne ducem viaţa
înlăuntrul clipelor, sfere nevăzute? 
Ochiul e o sferă, ziua, noaptea, sunt sfere, 
orizontul e o sferă. Până şi visul e o sferă
în care călătorim precum astronauţii
plutind într-o sferă ce străbate spaţiul.

ANONImUL

Dacă îl întrebi ce face, el îţi răspunde:
„Citesc şi scriu.” Dacă îl mai întrebi o dată
ce face, el îţi răspunde: „Citesc şi scriu.”
Dar nu începe să scrie şi să citească
(sau să citească şi să scrie) până nu 
respectă toate punctele din program:
îşi bea ceaiul, îşi ia medicamentele,
aşază pe masă cărţile, hârtiile, pixurile.
Lângă ibric, ceaşca de cafea pe farfurioară.
Nimeni nu-l ştie, nu-şi aminteşte de el.
Dar vrăbiile îi dăruie un pom ciripitor, 
melcii îi aduc uimire pe cochilii, 
greierii îi ridică monument de sunete.

ÎN mINUNARE

Cu paşi înceţi îmi duc povara ce-mi apasă umerii.
O duc de-a lungul străzilor, când cobor şi urc
scările, când colind şirul zilelor şi al nopţilor.
Dar preajma eşti tu, un tu inconfundabil
cufundă totul într-o plasmă subtilă
de forme, culori şi ritmuri.

Cine ar bănui, privindu-mă, că eşti
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cu mine mereu în vibraţia lucrurilor?
Şi eu, mă mir de această necontenită 
înminunare aşa de mult, 
că dacă ai fi prezenţă tangibilă, 
ni s-ar părea, printr-un teribil
paradox, mai sărac tezaurul clipelor.

FLAUTUL

Uitat în ger, flautul nu mai cântă,
devine un simplu obiect
copleşit de singurătate.
E-asemeni unui om în comă prelungă,
la două degete de moarte.

Încălzeşte-l la pieptul tău, 
mângâie-l cu mâinile tale,
alintă-l cu buzele tale
şi se va trezi din nou
în el sunetul, 
aidoma sufletului ce se-ntoarce
în trupul cuprins de letargia
dinaintea sfârşitului.

Nu lăsa flautul în ger,
nu lăsa iubirea
în frigul uitării.

LImPEZIRE

Adesea, iarna, călătorind cu maşina, 
Şterg cu mâna geamul aburit
să văd clar peisajul.

Tu eşti rotundul conturat de mână
pe sticla vieţii, 
cercul prin care evenimentele 
capătă limpede sens.

VIZITATORUL
(dupăt tabloul omonim 

al Mariei Mănucă)

Te văd cum umbli prin cameră, 
cum aduci mai aproape de lumină şevaletul,
cum pui pânza pe el, cum pregăteşti paleta.
Tocmai ţi-ai luat dejunul şi pe masă
ai aşezat obiectele pentru natura statică:
o ceaşcă de lut verde, ceaiul roşu, 
ceainicul alb ce parcă-ntinde un braţ rugător,
mierea, borcanul cu reflexe vişinii.
Cu flacără veselă, în sobă, migăleşte focul,
învăluie în aura-i blândă cărţile.
Nu te uita, n-ai să mă vezi, eu sunt 
căpriorul nevăzut, venit din pădure
la fereastra ta, într-o dimineaţă de iarnă.
Şi chiar dacă m-ai vedea – ai îndrăzni

să deschizi uşa unei sălbăticiuni rătăcite, 
cu blana plină de ger şi de chiciură?
Nu te uita, continuă-ţi pregătirile, 
adu-ţi pensoanele, tuburile de culori
aliniate-n cutii ca şcolarii în bănci.
Flori de gheaţă o să-ţi lase pe geam,
la plecare, răsuflarea-mi fierbinte.

DURABILUL CLIPEI

Cât trebuie să ţină un lucru ca să fie durabil?
Unii cred că doar etern de-ar ţine ceva, ar fi netrecă-
tor.
Şi totuşi, poate că durabil e şi un lucru ce ţine
numai o clipă, aidoma unui balon de săpun
ce-mprăştie scânteietor frumuseţea.
Există un durabil al cântului schiţat în câteva sonuri,
există un durabil al poeziei luminând între două cu-
vinte.
Există un durabil pe care doi îndrăgostiţi, 
în sfera unei clipe, îl rostogolesc încet
cu paşii lor, pe un peron de gară.

Maria Mănucă – Jocul cu sfere



proză

169SAECULUM 7-8/2019PR
O

Cu o seară în urmă, amicii întruniți, ca de obicei, pe
pălimarul casei, la Vulturești, au discutat mult despre
lumea artiștilor și specificul ei. S-a ajuns și la unele con-
cluzii. Participanții la întâlnire au fost de acord cu ve-
chea constatare conform căreia arta îi unește pe
oameni, indiferent de starea lor, în timp ce politica îi
dezbină. În discuții a fost afirmată, de asemenea, con-
statarea că lumea artiștilor, departe de a fi liniștită, se-
nină, este mereu agitată și tensionată, tulburată de mari
contradicții, de polemici, mai mult sau mai puțin aprige,
și de un devastator spirit de concurență. Există artiști
măcinați de ură, de invidie față de colegii lor și de par-
ticiparea la bârfe și intrigi chinuitoare, care le fac viața
un coșmar. În discuții au fost amintite cazuri în care
unele actrițe și-au ucis rivalele cu ajutorul otrăvurilor. Și
polemicile pe teme zise artistice își au de multe ori
sursa în agresivitatea celor care le inițiază și le întrețin.
Pentru că agresivitatea este o caracteristică fundamen-
tală a unor persoane belicoase. Aceste persoane nu fug
de confruntări, de luptele de lungă durată îndeosebi...
Din contră... Le caută, cum se spune, cu lumânarea. De
obicei, dacă nu chiar totdeauna, agresivitatea este le-
gată de diverse frustrări. În cazul artiștilor aceste frus-
trări sunt durabile și foarte puternice. Pentru că artiștii
sau cei ce vor să fie considerați artiști trăiesc în primul
rând pentru creațiile lor, care nu sunt realizate tot-
deauna după cum doresc ei. Conștiința rea a eșecului
îi macină pe artiști. Firește, creativitatea este o
dispoziție înnăscută, potențială, în orice persoană, in-
diferent de vârsta și de starea ei. Dar la artiști, inventa-
tori și descoperitori, creativitatea se manifestă puternic,
într-o mare varietate de forme și cu rezultate de multe
ori uimitoare. De aceea și agresivitatea lor este mai ra-
finată, mai subtilă, dar și mai puternică, asociată de
multe ori cu atitudini considerate principiale. În cazul
artiștilor, teama devastatoare de eșec, de banalitate, de
conformism și de pastișă devine un mod de viață.

Pentru că artistul, a subliniat amicul nostru, pictorul
Ioniță Popescu, nu vrea să fie ca alții. El dorește ca in-

geniozitatea sa să fie unică, irepetabilă, dătătoare de
noi semnificații și perspective realului la care se referă.
Fiecare artist, a adăugat pictorul Ioniță Popescu, mai
ales creatorii de capodopere, este dominat de țelurile
înalte spre care aspiră. În realizarea acestor țeluri el
aduce toate ideile, experiențele și eforturile sale. Aduce
și dorința de a fi altfel, mereu altfel, decât toți ceilalți din
breasla sa.

Ajunsă în acest punct, dezbaterea amicilor adunați
pe pălimar a alunecat încet spre ideile de geniu și de
capodoperă care marchează istoria artelor. De fapt, în
cea mai mare parte a întâlnirii de aseară, discuțiile pre-
lungite până la miezul nopții, pe care eu încerc acum
să le consemnez aici, au fost dominate de încercările
insistente ale participanților de a înțelege ceva, măcar
ceva, din firea aparte a creatorilor de geniu și a capo-
doperelor realizate de ei. A fost o dezbatere acaparantă
și pasionantă, pentru că fiecare dintre participanți a
adus în argumentările sale idei, fapte și exemple mai
mult decât convingătoare. În plus, prăjiturile de casă cu
stafide, preparate de doamna romancierului, și vinul
vechi, o licoare galbenă de Ștefănești, au dezlegat lim-
bile tuturor participanților la discuții.

Domnul Gabriel Pietraru de la spitalul din Racovița,
care este nu numai un medic de mare prestigiu, ci și un
erudit, a evocat faptul că unii artiști suportă un mare
număr de tulburări psihice – fobii, stări de confuzie sau
de melancolie, depresii de diverse intensități,
nesiguranță în raport cu cei din familie, dar mai ales cu
propria persoană și cu țelurile creației lor. Artistul auten-
tic, a conchis doctorul Pietraru, este o persoană supra-
dotată pe plan intelectual și imaginar, dar, în același
timp, fragilă, mereu neliniștită, mereu autocritică, ușor
de scos din circuitul obișnuit al vieții și datoriilor coti-
diene.

Pe domnul Gabriel Pietraru l-a completat colegul și
discipolul său mai tânăr, medicul Titus Ulpiu Golescu.
El a ținut să sublinieze faptul că în rândurile artiștilor
există totuși personalități puternic echilibrate, bune de

Mihail Diaconescu

MISTERUL CAPODOPEREI
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munca lor de salahori intelectuali, de proiecte
îndrăznețe și de realizări pe măsura celor mai puternice
aspirații estetice.

Domnul Titus Ulpiu Golescu este un bărbat care im-
pune admirație și respect prin simpla sa prezență. El
este mereu elegant, precis în ceea ce spune, categoric
în afirmații.

La cei patruzeci de ani ai săi are destulă experiență
de psiholog și medic psihiatru, ca să poată aduce în
discuții argumente și exemple mai mult decât elocvente.
Doctorul Titus Ulpiu Golescu are, în plus, un farmec viril
aparte, care le emoționează și le intimidează pe doam-
nele și domnișoarele ajunse la consultații în cabinetul
său. De aceea unele dintre pacientele sale îi dedică ver-
suri și îi compun scrisori lungi și sentimentale, foarte in-
teresante ca material de studiu în domeniile vaste și
cam nesigure ale psihologiei și psihiatriei. Este binecu-
noscut faptul că anumite persoane reușesc să exprime
în scris, mai mult decât prin viu grai, unele dintre cele
mai ascunse trăsături ale vieții lor sufletești pline de mis-
tere și de probleme nerezolvate.

Într-un mod absolut uimitor i-a însoțit în discuții pă-
rintele arhimandrit Augustin Moraru de la Sfânta mânăs-
tire Corbii de Piatră, care știe să discute despre suflet,
creatorii de geniu și operele de artă din perspective
strict teologice, filozofice și mai ales, spirituale. Și pă-
rintele arhimandrit Augustin este un mare erudit. El este
pasionat nu numai de cărțile de teologie, îndeosebi de
ale Sfințiilor Părinți și Scriitori bisericești, cum este fi-
resc, datorită stării sale de monah cu mult har, ci și de
cele filozofice, psihologice și sociologice. El ne-a atras
atenția asupra faptului că atât prin actul creației, cât și
prin aspirația spre mântuire, omul nu se poate separa
niciodată de Dumnezeu. În acest sens, omul spiritual,
artistul îndeosebi, poate fi un altar unde Duhul Sfânt
este prezent.

Arhitectul Septimiu Buzoianu, o persoană cu multă
experiență în domeniul proiectării și executării unor
construcții civile și industriale, a participat la discuții cu
exemple din domeniul său. Ne-a vorbit pe îndelete, și
noi l-am ascultat cu mult interes, de latura materială și
de cea spirituală urmărită de arhitecți; de frumusețe și
funcționalitate în zidirile mai vechi sau mai noi; de sim-
bolistica unor monumente din trecut sau de azi; de teo-
riile estetice ale domeniului ilustrate de personalități ca
Ion Mincu, George Matei Cantacuzino, Petre Antonescu
și Le Corbusier.

Pictorul Ioniță Popescu, venit de la Câmpulung, a in-
sistat în discuție asupra ideilor de geniu și de capodo-
peră. Cuvintele geniu și capodoperă, a subliniat el, sunt
des utilizate în dezbaterile estetice, dar greu aproape
imposibil să le definim. Psihologii, esteticienii, istoricii și
antropologii sunt însă de acord cu constatarea că geniul
este autorul unor capodopere care marchează profund
și definitiv evoluția societății omenești și viața fiecăruia
dintre noi. În acest sens, a precizat amicul nostru Ioniță
Popescu, există genii benefice și genii malefice. Geniile
ies din masa oamenilor obișnuiți pentru a se afirma cu
o excepțională forță și cu o mare putere de influențare.
Acțiunile lor marchează istoria profund și definitiv. Când

e vorba de artă, geniile creează capodopere. Acestea
sunt lucrări fundamentale și superioare în domeniul pe
care autorul lor îl cultivă. Capodopera are o semnificație
și, mai ales, o importanță supraindividuală, universală
și perenă. Capodoperele reușesc să-i unească pe oa-
meni sub semnul celor mai înalte valori.

– Geniile malefice, a ținut să-l completeze domnul
Corneliu Luncan, fac mai mult rău omenirii decât mii de
politicieni ticăloși sau decât cei mai sângeroși criminali.

Domnul Luncan, un bărbat calm, elegant, cu o vorbă
precisă, domoală, știe bine ce spune. De-a lungul ca-
rierei sale de polițist a rezolvat multe „cazuri” grele prin
Ardeal, Banat și Crișana, pe unde a avut el mari răs-
punderi ca șef de inspectorate și anchetator penal cu
multă experiență. Romancierul, gazdă dornică de
oaspeți și musafirii veniți pe pălimar, îl ascultă tot-
deauna pe domnul Luncan cu un interes profund, pe
măsura revelațiilor aduse de el în discuții.

După ce i-a ascultat cu multă atenție pe cei dispuși
să vorbească despre artiști, creatorii de geniu și capo-
dopere, doctorul Gabriel Pietraru a intervenit încă o dată
în discuție cu precizări de ordin medical, respective psi-
hiatric.

– Creatorul genial, ne-a explicat el, este o persoană
care atinge treapta cea mai înaltă a puterii de invenție…
Asta e… Puterea de invenție… Creațiile autorilor geniali
marchează un progres decisiv în istoria culturii, mai ales
o înnoire, necesară în artă, știință sau tehnică. Geniul
este mai presus de tipologiile caracteriale cu care ope-
rează psihologii, sociologii, psihiatrii și antropologii. El
se manifestă în afara oricăror norme situânduse într-o
transcendență greu sau imposibil de înțeles. De aceea
se vorbește despre misterul capodoperelor, așa cum se
discută despre misterul creatorului genial. Din punct de
vedere medical, respectiv fiziologic și psihiatric, geniul
rămâne o mare enigmă, un mister absolut. Controver-
sele pe care ideea de geniu le-a iscat și le întreține sunt
nesoluționate și probabil nesoluționabile. Cert este fap-
tul că încercările unora de a asocia geniul cu nebunia,
cum a făcut Seneca Philosophus sau dobitocul de Lom-
broso sau doctorul Cabanes în cărțulia lui idioată
Grands Nevropathes, Malades immorteles, în care ana-
lizează bolile de care au suferit creatori precum Molière,
Pascal, Byron, Baudelaire, Chateaubriand, Shelley,
Wagner și alții au dus discuțiile într-o fundătură… Pen-
tru că nu toți creatorii geniali sunt bolnavi… Doctorul
Francisc Galton, care a înființat la Londra primul labo-
rator de antropometrie, ne spune că actele creatorilor
de geniu sunt manifestări ale eredității. În acest sens lu-
crarea sa Hereditary Genius s-a bucurat de un enorm
succes de public, la concurență cu romanele polițiste și
cu revistele pornografice. Dar nici Galton nu i-a mulțumit
pe cei preocupați de problemă… Pentru că nici el nu
explică totul. S-a revenit astfel la încercările de a asocia
ideea de creator genial cu boala… Au fost amintiți în
acest sens creatori ca Hölderlin, Van Gogh și alții… Li
s-a replicat amintindu-se de acei creatori geniali perfect
echilibrați, cum sunt Goethe, Balzac, Brâncuși, Iorga,
Enescu… Încercările psihomotrice sau psihoclinice de
a explica personalitatea creatorului de geniu rămân în
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general absurde iar uneori, pur și simplu, ridicole. Sun-
tem obligați deci să admitem că în știință problemele cu
care ne confruntăm sunt mai dificile decât putem noi
bănui și că multe dintre ele rămân nerezolvate…

– Eu cred, rosti limpede amicul Mitică Silvestru, con-
săteanul, colegul și prietenul de-o viață al romancieru-
lui, că geniul creator se manifestă încă de timpuriu… În
cursul carierei mele didactice de zeci de ani, am întâlnit
de câteva ori elevi excepționali… Da… excepționali…
Dăruiți de Dumnezeu cu o uimitoare putere de a învăța
și de a folosi în mod strălucit ceea ce au acumulat pe
plan intelectual… Sunt convins că din rândurile unor
astfel de elevi excepționali se aleg mai târziu creatorii
cu potențial genial. Față de astfel de elevi datoriile noas-
tre, ale dascălilor, sunt mari și nenumărate…

– Geniul și capodoperele sale sunt mistere de nepă-
truns, rosti grav domnul Claudiu Ion Păduraru, dirijor la
orchestra filarmonică din Pitești, eminent muzicolog,
profesor universitar de mare autoritate și oaspete prețuit
ori de câte ori dorește să vină la întâlnirile și taclalele
noastre pe pălimarul casei de la Vulturești.

Domnul Claudiu Ion Păduraru este un bărbat de pa-
truzeci de ani și ceva, cu o carieră artistică, științifică și
pedagogică strălucită, cu un prestigiu fizic și intelectual
pe care autoritatea sa de conducător de mare orchestre
în țară și în străinătate le pune în valoare în mod admi-
rabil. Poartă o cămașă de vară cu mânecă scurtă, în
carouri, care îi subliniază aerul tineresc. Rostește cu-
vintele cu o voce calmă, didactică, cu accente explica-
tive apte să-l solicite sufletește pe oricine are marea
șansă de a-l asculta. Pentru cei ce vin la Vulturești, pe
pălimarul casei romancierului, ca să stea la povești și
taclale, prezența domnului Păduraru este un motiv de
mare satisfacție sufletească. Este ascultat totdeauna cu
un interes special. Pentru că tot ceea ce spune el este
deosebit de interesant, temeinic argumentat.

– Păi… dacă geniul și capodoperele sale sunt mis-
tere de nepătruns, l-a provocat romancierul, de ce mai
discutam noi aici, în seara asta?... Doar ca să ne aflăm
în treabă?

– Ba nu, e bine că discutăm, i-a răspuns domnul Pă-
duraru. Discuțiile pot avea uneori o anumită latură re-
velatoare… De asta îmi place să particip la astfel de
discuții… Această latură revelatoare este însă discuta-
bilă… Pentru că nu îndreaptă puterea noastră de jude-
cată spre esența realităților tainice la care ne referim…

– Vreți să spuneți că vorbim degeaba? îl luă din scurt
și arhitectul Buzoianu. Doar ca să ne aflăm în treabă?

– Nu… Nu vreau să spun asta. Doamne ferește! se
apără ferm dirijorul. Eu cred însă că atunci când discu-
tăm despre ideile de artist, geniu și capodoperă, este
absolut necesar să subliniem ceva mai insistent natura
lor misterioasă… Imposibil de lămurit cu puterile slabe
ale rațiunii cunoscătoare…

– Vă rog să ne spuneți cum vedeți Domnia Voastră
această chestiune! îi ceru romancierul.

– Voi repeta aici, rosti calm dirijorul Păduraru, ceea
ce înaintea noastră au spus despre mister câțiva teologi
și filozofi de mare prestigiu… E bine să amintim spusele
lor… Pentru că nu suntem noi primii care discută despre

mister…
Dirijorul se opri puțin, de parcă și-ar fi căutat cuvin-

tele. Apoi rosti limpede:
– Numim mister ceea ce este neexplicat și nici nu

poate fi explicat… Noi, oamenii, datorită puterii noastre
de judecată, știm că misterul există… Dar cum există,
nu putem spune… El ne fascinează… Ne atrage, dar
ne și derutează cu o forță copleșitoare. Ne atrage, pen-
tru că el, misterul, se revelează… Dar misterul nu se
epuizează în actul revelației… Se revelează parțial,
într-o măsură neînsemnată, doar ca să ne semnaleze
nouă, oamenilor, că el există… Dacă s-ar revela inte-
gral, misterul n-ar mai exista pentru noi…Revelându-
se, dar rămânând de fapt nerevelat, misterul ne apare
ca un paradox… Acest paradox al misterului marchează
în variate moduri istoria omenirii și a vieții fiecărei per-
soane în parte… Fiind mistere, geniul și capodoperele
ne copleșesc, ne fascinează, ne marchează viața, dar
nu pot fi explicate… Pentru că în raport cu un creator
de geniu și o capodoperă puterea noastră de judecată
este prea slabă.

S-a lăsat o tăcere deasă. Mierlele care se pregăteau
de culcare se auzeau strigându-se rar prin pomii din
desișul grădinii. Participanții la întrunire au înţeles iar că
domnul dirijor și muzicolog Păduraru este un intelectual
strălucit, cu o puternică vocație speculativă. Pentru că
este și profesor de mare autoritate la Facultatea de Mu-
zică a Universității din Pitești, amicul nostru Claudiu Ion
Păduraru are un mod didactic, bine structurat logic, de
a expune chestiunile care îl preocupă. Nouă,
participanților la întrunirile cu povești, vin vechi și prăji-
turi proaspete de pe pălimarul casei de la Vulturești, toc-
mai acest mod de a expune o chestiune ne place în
mod deosebit. Amicul nostru Păduraru este totdeauna
clar. Este convingător. Este un foarte bun narator între-
git de un mare erudit și de un uimitor spirit speculativ.

– Pe Domnia Voastră, îndrăzni slab arhitectul Buzo-
ianu, problema aceasta, a misterului, v-a preocupat în
mod special?

– Da, m-a preocupat și mă preocupă, recunoscu
domnul Păduraru. Mai precis, a început din momentul
când am dorit să scriu un comentariu la Recviem Opus

Liviu Suhar – Mraconia
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148 de Robert Schumann. Nu știu cum să vă spun, se
justifică în continuare domnul Păduraru. Am avut mari
dificultăți chiar din momentul în care am dorit să înțeleg
mai bine forma muzicală a recviemului. În recviem
există, după cum știți, desigur, o dimensiune religioasă
și una artistică… Există apoi o structură specifică im-
pusă de părțile lui – Introitus, Kyrie, Aeternam, Absolve
Domine, Sanctus, Agnus Dei, Communio… Acest fapt
este valabil, indiferent dacă recviemul a fost creat ca o
compoziție polifonică, respective corală, de tip a ca-
pella, ca în secolele al XV-lea și al XVI-lea, sau cu
acompaniament orchestral, cum a început să fie în
epoca basului continuu. 

Recviemul, continuă domnul Păduraru cu aceeași
voce clară și atitudine didactică, este o formă muzicală
excepțional de complexă și pentru faptul că unește ferm
experiențele artistice din epoca basului continuu cu spi-
ritual maiestuos al cantatei și cu acela al oratoriului…
Totul într-un recviem este grandios, vreau să spun mo-
numental, liric, religios și patetic. Este doxologie pură,
cum ar spune teologii ortodocși. Așa ne apar recviemu-
rile compuse de Mozart, Berlioz, Verdi, Gabriel Fauré
sau de Marțian Negrea al nostru…Brahms a scris un
recviem în care a dorit să nu existe urmele unor
influențe venite de la marii săi înaintași… Benjamin Brit-
ten, în epoca noastră, a pornit de la înaintașul său Henri
Purcell din epoca barocului, ca să ajungă la un tragic
Recviem de război, maiestuos, copleșitor, cutremurător,
mai ales. În Recviemul (Parastas) al lui Marțian Negrea
găsim unele trăsături ale muzicii psaltice, vreau să spun
o puternică linie melodică inspirată de liturghia noastră
ortodoxă. Recviemul lui Robert Schumann este realizat
de un geniu. Este maiestuos, patetic, profund original,
derutant, mai ales, greu de asociat cu creațiile de
același tip ale altor compozitori sau cu schematicele
noastre reprezentări și explicații teoretice… Este… o
capodoperă.

Se opri pentru câteva minute. Noi, ascultătorii săi,
am păstrat o respectuoasă tăcere.

– Ceva am înțeles totuși, continuă dirijorul. Cred că
nu greșesc dacă afirm că în Recviemul său Schumann
și-a prevestit moartea… Da, moartea… Așa cum Mo-
zart și-a prevestit moartea încheind Recviemul său doar
cu câteva zile înainte de nenorocitul său deces, în să-
răcie, boală și nesiguranța zilei de mâine… Mozart a
fost înmormântat la groapa săracilor alături de alți
dezmoșteniți ai sorții… Schumann s-a gândit mult la
moarte… Pentru că era un om bolnav… Foarte fragil…
Foarte nesigur de sine… Chinuit de fel de fel de
presimțiri negre. Lirismul thanatologic se revarsă puter-
nic în Recviemul lui Schumann… Este singurul lucru
evident în această capodoperă plină de numeroase
subtilități lirice, de rafinament stilistic, de patos și de
mistere compoziționale. Revin mereu asupra partiturilor
lui Schumann și descopăr în ele subtilități nebănuite…
Cercetările mele dedicate lui Schumann seamănă cu
un fel de pândă… Sau de fata morgana… Pornesc la
drum fără să știu ce-mi iese în cale…Fiecare nouă lec-
tură a opusurilor sale îmi revelează însă noi subtilități
și frumuseți… Cred că nu greșesc dacă afirm că roman-

ticul Schumann a fost obsedat de problema morții… De
misterul ei absolut… Singura, de altfel, ne spun teologii
și filozofii, asupra căreia suntem datori să reflectăm se-
rios… În epoca noastră domnii filozofi nu se prea mai
gândesc însă la misterul morții… N-au timp… Sunt
solicitați de alte întrebări… Moartea rămâne însă la fel
de misterioasă la toate neamurile, în toate epocile și în
toate culturile… De aceea simpla evocare a morții ne
trimite gândul la tot ceea ce este mister în existența
noastră.

Din nou se opri pentru câteva minute. Și din nou, noi,
ascultătorii săi, am păstrat o tăcere respectuoasă. 

– Îmi permit să afirm, interveni în discuție amicul
Corneliu Runcan, că domeniul vast și inepuizabil al cer-
cetărilor științifice, inclusiv al celor muzicologice, sea-
mănă cu anchetele polițiste… Pentru că și polițiștii
adună, cu calm sau cu înfrigurare, date disparate, le ve-
rifică atent, le corelează, le evidențiază și le ierarhi-
zează ca importanță, încercând astfel să scoată din ele
adevărul pe care îl caută, în special cauzele, vreau să
spun motivele, acestuia…

– Comentariul meu, continuă dirijorul, despre Rec-
viem opus 148 de Robert Schumann a fost de mai
multe ori început și abandonat. Așa cum pianistul poate
avea o crampă a mâinii care îl desființează ca muzician
pentru totdeauna, comentatorul capodoperelor muzi-
cale se trezește neputincios, disperat în fața paginii
albe… Este un chin și un dezastru... Este o catastrofă…
O durere insuportabilă… Pentru că exegetul operei lui
Schumann este chemat să vorbească despre misterul
unor capodopere… Dar el e dator, de fapt, să vor-
bească despre misterul vieții și al morții…

Domnul Păduraru se opri iar. Privirea lui era tristă.
Vocea – abia șoptită. Fața – încruntată, de parcă ar fi
fost vinovat de ceva. 

– Poate că ar trebui, îi sugeră romancierul, să vă
referiți la unele trăsături sufletești ale lui Schumann…
Sau la unele date din biografia lui complicată… Eu știu
că, în cazul marilor artiști există o dificultate a reconsti-
tuirilor biografice… Imaginea reală a unui scriitor, com-
pozitor, sculptor sau pictor de mare valoare, integrată
firesc în specificul epocii sale și raportată consecvent
la operă, poate beneficia de diverse date istorice și bio-
grafice scoase din documente…

– Din referirile biografice, adăugă doctorul Pietraru,
nu trebuie să lipsească cele privitoare la starea sa fizică
și sufletească. Psihologia artiștilor este greu de
înțeles… Totuși dacă insistăm, ea devine accesibilă
într-o anumită măsură… Eu sunt unul dintre cei ce cred
că biografia poate revela ceva din misterul capodope-
relor lăsate de un artist…

– Cunosc acest lucru, îl asigură domnul Păduraru.
Dar în cazul lui Schumann datele biografice, în loc să
mă lămurească, mă înfundă și mai mult în lumea mis-
terului... Este chiar situația paradoxală de care am
amintit… Misterul vieții unui mare artist și al capodope-
relor sale se revelează parțial, niciodată însă suficient…
Se revelează doar pentru a-mi spune că misterul vieții
unui geniu și al capodoperelor create de el rămâne de
fapt, inaccesibil puterii noastre de judecată…



proză

173SAECULUM 7-8/2019PR
O

– Spuneți-ne totuși, insistă doctorul Titus Ulpiu Go-
lescu, ceva din datele lui biografice… Și eu cred că bio-
grafia poate revela ceva, măcar ceva din psihologia
unui artist. 

– O să încerc, rosti la fel de grav amicul nostru, eru-
ditul muzicolog Claudiu Ion Păduraru. Deși am acasă
zeci de cărți și sute de studii și exegeze dedicate lui
Schumann și creației sale magnifice, nu prea știu cu ce
să încep… Cred însă că fac un lucru bun, dacă voi în-
cerca să subliniez caracterul paradoxal și patetic al ui-
mitoarei sale vieți. Schumann era capabil de o muncă
de sclav, vreau să spun de titan, de stări de bucurie
exaltată, când i se părea că paradisul a coborât pe pă-
mânt, dar și de o tristețe care îl ruina…

– Este cazul tipic al multor mari artiști, interveni doc-
torul Gabriel Pietraru. Ei suferă de ciclotimie, o
dispoziție psihică manifestată fizic ca veselie acapa-
rantă, dar imediat, în total contrast, și ca tristețe devas-
tatoare… Ciclotimicii au o dispoziție foarte mobilă,
derutantă, izvorâtă din ideile lor, contradictorii de multe
ori, ca și din ambianța în care le-a fost dat să trăiască…
La ciclotimici bucuria, mânia, satisfacția, iubirea sau ura
se manifestă în mod exagerat și repetitiv… Ei trec de la
o veselie debordantă la o depresie neagră din motive
absolut neînsemnate pentru celelalte persoane… Sunt
manifestări de domeniul patologicului, greu de înțeles
chiar și pentru cei din tagma noastră, medicii psihiatri.

– Există însă ceva constant în viața lui Schumann,
preciză domnul Păduraru. Uimitoarea lui putere de
muncă… El a fost compozitor, critic și istoric muzical,
dirijor, interpret pianist, spiritul tutelar al unei organizații
profesionale a celor ce se îndeletniceau cu arta sune-
telor, fondatorul și conducătorul revistei Neue Leipziger
Zeitschrift fűr Music, o publicație care a marcat profund
evoluția culturii romantice în plin secol al XIX-lea și ul-
terior până în zilele noastre. În același timp sunt bine-
cunoscute crizele lui de atonie, fobie și depresie, care,
de multe ori, îl prăbușeau fizic și sufletește. Cu compo-
zitorii pe care nu-i suporta – Karl Czerny, Franz Cramer,
Meyerbeer zis Giacomo și alții ca ei s-a aflat pe poziții
artistice ireconciliabile. Bineînțeles, acești adversari îl
urau în delir pe Schumann. Schumann i-a admirat însă
și i-a iubit pe Mozart, Weber, Haydn, Chopin, Beetho-
ven, față de care a avut un adevărat cult… Vreau să
spun – Schumann știa să admire. La Neue Leipziger
Zeitschrift fűr Music Schumann a semnat uneori cu
pseudonimele Florestan – un nume apt să sugereze bu-
curia, pasiunea, entuziasmul – și Eusebiu, cu înțelesul
de bărbat pios, melancolic, visător, delicat… Aceste
pseudonime îl caracterizează foarte bine pe Schu-
mann…

– Iată, remarcă doctoral Titus Ulpiu Golescu, ne
spuneți lucruri mai mult decât interesante despre profilul
psihologic al lui Schumann dedus din unele date ale
biografiei sale artistice… Recunosc că întâlnirea noas-
tră din seara aceasta este pentru mine o mare și
neașteptată șansă… Iubite amice Păduraru, îmi place
să vă ascult!... Ceea ce spuneți are o relevanță extra-
ordinară în plan psihologic și psihiatric!...

– Demnă de remarcat, a continuat amicul Păduraru,

este supraabundența producției de capodopere lirice,
dramatice și tragice ieșite din incredibila putere de
muncă a lui Schumann… E vorba bineînțeles, de creații
precum Carnavalul opus 9, Studiile simfonice opus 13,
Fantasiestucke, Arabesca, Humoresca, Bluemen-
stucke, Nachtstucke, Simfonia a doua, pe care fiecare
dirijor o interpretează în felul său, Album pentru tineri și
multe altele, între care la loc de frunte se află Recviemul
opus 148, care, rosti amicul Păduraru cu sfială, mi-a
marcat mie viața…

Se opri iar… Umbrele serii începeau să miroasă a
iarbă proaspătă, a răcoare venită din păduri și a flori
care se deschid doar noaptea.

– Vă rog, interveni iarăși doctorul Gabriel Pietraru,
să ne spuneți ceva și despre trăirile erotice ale lui Schu-
mann!… Dar bineînțeles, numai dacă știți lucruri precise
despre acest aspect al vieții sale. 

– Schumann, continuă amicul Păduraru, a avut trăiri
erotice puternice, care l-au marcat sufletește în variate
moduri… Istoricii nu cunosc toate datele despre aceste
trăiri… Despre unele dintre ele se pot spune totuși des-
tule amănunte, pornind de la o riguroasă bază docu-
mentară…

– S-auzim! îl îndemnă doctorul Titus Ulpiu Golescu.
În anumite momente trăirile erotice invadează și deter-
mină întregul câmp al conștiinței și toată puterea de
creație a unei persoane…

– Inventatorii, descoperitorii și artiștii, adaugă maes-
trul său, doctorul Pietraru, creatorii de capodopere în-
deosebi sunt cunoscuți pentru senzualitatea lor
exacerbată, devenită uneori erotism, o manifestare ob-
sesională tot atât de puternică precum dorința de a-și
încheia opera…Bineînțeles asta nu înseamnă că un
comportament libertin, respectiv o nevroză obsesională
este pentru toți indivizii o cale de acces spre realizarea
unor capodopere… Există situații în care nevroza ob-
sesională devine delir… Delirul n-are însă nimic comun
cu actele de creație intelectuală…

– Spuneți-ne ceva despre iubitele lui Schumann, in-
sistă pictorul Ioniță Popescu. Poveștile erotice sunt în-
totdeauna interesante…

– Dacă se termină frumos! îl corectă părintele arhi-
mandrit Augustin Moraru. Adică… dacă îl face pe om
mai demn și mai bun… Mai spiritualizat, vreau să spun.

– Biografii și istoricii muzicii, continuă amicul Pădu-
raru, ne spun că Robert Schumann a avut parte de trăiri
erotice variate și intense… Foarte intense… A fost, cum
se spune, un mare iubăreț. Pe Agnès Carus, doamna
distinsă și cultă, excelentă pianistă, soția unui amic
medic, a iubit-o ca un exaltat, deși amorul lor era sortit
eșecului. Agnès, l-a admirat pe Schumann, dar n-a fost
capabilă de adulter… Se mai știe că Schumann a făcut,
între altele, o pasiune tot atât de exaltată și pentru Hen-
riette Voigt, care-l atrăgea prin delicatețea, bunătatea și
cultura ei… Schumann a fost pasionat și de Ernestine
von Francken, cu care la un moment dat a dorit să se
logodească. Despre Ernestine von Francken, pe care
Schumann a iubit-o, biografii ne spun că era blondă,
cultivată, delicată în atitudini, bună cunoscătoare de
muzică și literatură, o persoană pentru care merita să
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trăiești, să compui și să-ți faci planuri de viitor. Sub
influența binefăcătoare a acestei tinere adorabile, Schu-
mann a compus Carnavalul opus 9 și Studiile simfonice
opus 13. Schumann se manifesta însă ca o persoană
instabilă, cum am spus deja, aptă să treacă de la pa-
siune la o răceală sufletească de durată, de la entu-
ziasm și bucurie la o neagră tristețe.

– Acestea, interveni iarăși doctorul Pietraru, sunt
însă manifestări tipice pentru persoanele ciclotimice…
Conduita lor, ca sumă de acțiuni prin care ele caută să
se adapteze la diverse situații, are caracter contradic-
toriu, exaltat, evident paradoxal.

– Marea iubire a lui Robert Schumann, continuă di-
rijorul, a fost Clara Wieck, o pianistă de o extraordinară
forță artistică, o tânără bună la suflet, un adevărat înger
cu chip omenesc… Pentru ea Schumann a compus so-
natele opus 11 și opus 14, pline de un straniu amestec
de gingășie și patos.

– Vedeți, sublinie părintele arhimandrit Augustin,
adevărata iubire este asociată cu bunătatea și devota-
mentul… Acestea sunt trăsături morale… Ele ne apar
ca niște daruri ale lui Dumnezeu, pe care numai oame-
nii spirituali sunt capabili să le primească și să le tră-
iască.

– Este binecunoscut și faptul, continuă dirijorul, că
adorabila Clara a avut o educație muzicală excepțională
datorită tatălui ei, domnul Wieck, un bărbat cult și un
foarte iscusit pedagog convins că este dator să facă din
fiica lui o mare pianistă. Domnul Wieck s-a împotrivit

însă relației dintre scumpa lui Clara și tânărul Robert,
care nu avea venituri sigure. Asta nu l-a împiedicat pe
Robert să compună, ca într-un fel de transă, noi capo-
dopere inspirate tocmai de relația lui tot mai profundă
cu Clara, îngerul vieții sale. A dat la iveală Fantezia
opus 17, apoi Fantasienstűcke, Scene de copii, Ara-
besca, Blumenstűcke, Nachtstűcke opus 23, apoi di-
verse Lieduri – culegerea lui Lieder und Gesang nu
încetează să ne uimească prin originalitate și rafina-
ment expresiv – diverse uverturi, romanțe, cvartete,
compoziții pentru pian. Sub influența binefăcătoare a
Clarei exaltatul și imprevizibilul Schumann a compus în
1840 peste 240 lieduri – capodopere toate. Nu întâm-
plător între aceste lieduri se află cele intitulate Dragoste
și viață de femeie și Dragoste de poet. Robert și Clara
au trăit modest, chiar foarte modest, câștigându-și cele
necesare din interpretările lor muzicale pe diverse
scene germane. Au efectuat și un turneu în Rusia, unde
succesul lor a fost enorm. Cei șapte copii veniți pe lume
în familia Schumann au beneficiat de un devotament
fără margini din partea Clarei și a lui Robert… Da, ge-
nialul Robert a fost un tătic foarte devotat. Momentele
de slăbiciune, derută și nesiguranță ale lui Robert se
înmulțeau însă de la un an la altul și se făceau tot mai
chinuitoare. În astfel de momente Schumann spunea,
într-un chip cel puțin uimitor, că forma perfectă a unei
creații este singurul țel pentru care merită să trăiești, că
ea, forma aceea, îi arată scopul zilelor sale, că el nu va
avea liniște până când nu va ajunge la ea. La pian în-
cerca notele noilor compoziții… Nu reușea… Zdrobea
clapele și uneori plângea ca un copil. De multe ori de-
venea furios. Lovea clapele în dușmănie. Gemea de du-
rere spunând că pianul este un instrument demonic,
care îl chinuie și îl îmbolnăvește, că viața lui nu are rost
și că totul în jur este un lung șir de iluzii, care îl atrag și
îl strivesc până la sufocare. Își revenea însă… Și Clara
se bucura… Robert lucra mai departe la revista Neue
Leipziger Zeitschrift fűr Music, cizela unele compoziții
și chiar pornea în turnee ca dirijor. A trecut astfel pe la
teatrele din Leipzig, orașul în care locuia, pe la Dresda,
Köln, Düsseldorf și München, unde și-a prezentat câ-
teva dintre lucrările sale. A avut parte de cele mai va-
riate reacții – succese, felicitări complezente, indiferență
și chiar fluierături. În toate compozițiile sale Schumann,
neliniștitul, aducea o nouă expresivitate, un rafinament
uimitor, șocant uneori, un mod straniu de a înțelege
actul compozițional și menirea muzicii. Laudele care îi
erau dedicate s-au înmulțit și, odată cu ele, cele mai
grosolane atacuri și injurii. Cei pe care el îi criticase i-au
răspuns în cor. Erau bine organizați… Pentru că bieții
Cramer, Thalberg, Ruckgaber, Czerny, Meyerbeer și
alții ca ei aveau amici, imitatori, discipoli. Ei nu suportau
să fie criticați în Neue Leipziger Zeitschrift fűr Music și
nici desconsiderați. Într-adevăr, lumea artiștilor, departe
de a fi senină și liniștită, este mereu agitată, tensionată
de mari contradicții. Pentru că e vorba de intelectuali,
respectiv de artiști, trebuie spus că disputele lor au un
caracter mai rafinat, mai perfid și mai josnic uneori,
decât al oamenilor obișnuiți. Pe ei, pe artiști, ura îi poate
desfigura mai rău, mai chinuitor decât pe semenii lor.

Prof. Mihail Diaconescu şi arhim. Ioachim
Pârvulescu, stareţul Mănăstirii Lainici,

lângă biserica veche a mănăstirii (nov. 2019)



proză

175SAECULUM 7-8/2019PR
O

La ei agresivitatea capătă forme directe sau subtile, de-
lirante uneori, asociate însă totdeauna cu erudiția și cu
o logică strâmbă a demonstrațiilor. Între cei care îl urau
și îl blamau pe Schumann fără nicio reținere, compozi-
torul, pianistul și dirijorul Konrad Wilhelm Schwarzseele
era cel mai activ. L-a atacat violent pe Schumann în di-
verse articole și cronici muzicale... L-a ponegrit pe la di-
verse întâlniri și petreceri la berării. Le-a explicat celor
dispuși să-l asculte că Schumann este o nulitate, foarte
activă însă, un impostor, o persoană periculoasă. Îşi ar-
gumenta spusele, între altele, cu un articol amplu scris
de domnul Henry Fathergill Charley, ilustru critic muzical
la publicația Atheneum de la Londra, care afirmase că
muzica lui Schumann este o înşiruire de ciudăţenii lip-
site de coerenţă şi relief, de însăilări grosolane şi mo-
notone, de excentricităţi în care compoziţia, stilul şi
aglomerările de note puternice, marcate îndeosebi de
pian, nu reuşesc să spună nimic clar. Domnul Henry
Fathergill Charley, amic al lui Schwarzseele, adăuga și
ideea că muzica lui Schumann reprezenta o gravă de-
cădere a culturii și civilizației europene, o fundătură în
care cei ce intră sunt sortiți disprețului și oprobiului pu-
blic. Nici amicii și adepții lui Schumann, în primul rând
cei adunați în jurul redacției de la Neue Leipziger Zeit-
schrift fűr Music nu s-au lăsat mai prejos. Amicii și
adepții ideilor și muzicii lui Schumann erau organizați
într-un grup de compozitori și interpreți cunoscut în
Țările Germane sub numele de Davidsbűndler – Gru-
parea davidiană amintind de creația psalmistului biblic.
Amicii lui Schumann îi răspundeau lui Schwarzseele ca
unui student tâmpit, demonstrând erorile lui grave în
materie de compoziție, în special acelea legate de ritm,
armonie și invenție melodică. Structurile muzicale, afir-
mau cei din Davidsbűndler, în bietele compoziții ale lui
Schwarzseele erau nesigure, departe de legile severe
ale contrapunctului – intervale consonanțe, disonanțe,
diviziuni ritmice, procedee variaționale și imitative. Mu-
zica lui Schwarzseele nu era bună nici măcar pentru
bâlciuri, nici pentru cele mai ordinare cârciumi din Leip-
zig. Era acceptabilă doar pentru proștii fuduli de la Athe-
neum din Londra și pentru papagalii din menajeriile de
la circurile din Țările Germane. În cazul lui Konrad Wil-
helm Schwarzseele ideea de compozitor și cea de
creație muzicală erau doar niște iluzii cețoase, ameste-
cate cu prostii grosolane și cu o infatuare fără margini.
Pentru că, într-adevăr, prostul nu e prost destul dacă nu
e și fudul. Pe scurt, polemicile celebre dintre Atheneum
și Neue Leipziger Zeitschrift fűr Music, adică dintre ci-
racii lui Schwarzseele și romanticii din jurul lui Schu-
mann au făcut epocă și au dat un nou curs evoluțiilor
din domeniile muzicii și muzicologiei în dramaticul secol
al XIX-lea. Să nu uităm !... Este secolul romantismului.
Datorită lui Schumann, romantismul în muzică s-a con-
figurat mai clar. Compozitorii au dorit ca în opusurile lor
să fie evidențiate trăirile sufletești intense, frământările
sentimentale, de multe ori contradictorii, vocația fantas-
ticului, a nocturnului, a oniricului, a laturii melancolice și
pasionale a omului, a stărilor stranii de neliniște,
nemulțumire și visare. Mai mult decât un stil, romantis-
mul le-a apărut multor compozitori ca o stare de spirit,

ca o atitudine morală și intelectuală și ca un țel. Schu-
mann, capriciosul și neliniștitul, n-a fost singur. Atmos-
fera romantică s-a manifestat în creațiile lui Frederic
Chopin, Franz Schubert, Hector Berlioz, care ne-a lăsat
capodopera Simfonia fantastică, Franz Liszt, Johannes
Brahms. Fiecare dintre ei a fost influențat, mai mult sau
mai puțin, de scriitori ca Friedrich Rűckert, pe care
Schumann îl adora, Friedrich von Schiller, Victor Hugo,
Ludwig Uhland și alții asemeni lor. Romanticii, inclusiv
Schumann, au fost influențați și de filozofi precum
Fi chte, Schopenhauer, Schelling, Schleiermacher sau
Hegel… Sub influența lor și a preocupărilor profund su-
biective pentru originalitate, romanticii au explorat ca-
tegorii estetice precum liricul, pateticul, fantasticul,
feericul, imaginarul, nocturnul, oniricul, dar și macabrul,
urâtul, grotescul și bizarul… Trăirile religioase ale ro-
manticilor sunt profunde… Ca și interesul lor pentru cul-
tura Evului Mediu, pe care l-au descoperit și discutat
sub cele mai diferite aspecte, mai ales sub laturile lui
spirituale, tematice și expresive. Între toți compozitorii
romantici, Schumann are un loc de frunte datorită
activității lui de critic muzical, teoretician și director de
conștiință la Neue Leipziger Zeitschrift fűr Music, dar
mai ales capodoperelor pe care le-a creat. În cazul său
theoria cum praxis merg mână în mână și definesc o
epocă…

Prietenul nostru Păduraru se opri de parcă n-ar mai
fi știut să-și urmeze gândurile. Probabil se mutase cu
mintea și sufletul în viața și epoca lui Schumann. Ma-
niera lui didactică, foarte limpede, de a nara a făcut însă
mult bine întâlnirii noastre de ieri seară, pe pălimar.

El era însă transfigurat de ceea ce spunea, rătăcit
în atmosfera muzicii romantice, de parcă n-ar mai fi fost
pe pălimar împreună cu noi.

– Cum a rămas cu conflictul dintre grupările de la
At heneum și Neue Leipziger Zeitschrift fűr Music? dori
amicul Buzoianu să știe.

– S-a sfârșit urât… Foarte urât, îi răspunse Pădu-
raru. A luat o întorsătură sinistră…

– Cum așa ? se interesă amicul Mitică Silvestru.
– Nenorocirea, îl lămuri Păduraru, a început într-o

seară de vară la Coffee Baum, o berărie de pe Flei-
schergasse, dintr-un cartier mărginaș al orașului Leip-
zig. Schumann, însoțit de câțiva amici, muzicieni și ei,
s-a dus acolo ca să se lumineze după orele de lucru în
fața paginilor albe. Era bine dispus. Încheiase și se bu-
cura de Simfonia a treia a Rinului, o capodoperă, și era
convins că trebuie să revină la muzica de cameră, do-
meniu în care nu pusese tot ceea ce avea el de spus.
Mai ales Cvartetul cu pian în mi bemol era ceea ce tre-
buia să fie. Patronul berăriei, Herr Klaus Langfelder, un
domn bondoc și respectuos, mare amator de muzică
simfonică, nelipsit la concertele de la sala Gewandhaus,
i-a invitat pe cei din grupul lui Schumann să ia loc la o
masă lungă, cu multe scaune. În clipa aceea nenoroci-
rea a început să-și arate rânjetul ei hidos. La celălalt
capăt al acestei mese lungi se afla Konrad Wilhelm
Schwarzseele însoțit, și el, de niște filistini, amicii săi, o
coterie bine organizată, pe care revista Atheneum îi
lăuda în variate moduri și tonuri. O tensiune stranie,
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potențial explozivă s-a instalat la masa aceea.
„– Iată-i pe cei ce batjocoresc muzica!” a rostit clar

și provocator Konrad Wilhem Schwarzseele. Documen-
tele epocii ne spun că Schwarzseele era înalt, bine
făcut și bine hrănit, roșu la față, cu privirile tăioase, ca-
pabil de atitudini drastice, de polemici de lungă durată
și dușmănii pe viață. Compunerile sale, niște marșuri,
dar și câteva valsuri facile și languroase, erau cântate
pe la cârciumile cu terase și grădini de vară. Fusese
ales în funcția de mare faimă de președinte al Uniunii
Compozitorilor și Muzicologilor din Saxonia. Schumann
nu i-a răspuns. Patronul localului venise cu halbele de
bere și cu niște biscuiți sărați, buni să însoțească bău-
tura.

„– Vă e teamă de decadență și de apocalipsa cultu-
rii?” i-a răspuns unul dintre discipolii lui Schumann, tâ-
nărul pianist și dirijor Franz Engelmann, care era și un
eseist admirabil.

„– Decadenților!” a strigat Schwarzseele. 
„– Impostorilor!” l-a apostrofat tânărul Engelmann.

„Voi, niște filistini, urâțiți lumea cu scârțurile și pârțurile
voastre bune pentru bâlciuri și circ.”

Atunci s-a petrecut ceva urât, greu de înțeles. Kon-
rad Wilhelm Schwarzseele s-a ridicat în picioare, a venit
calm până la Schumann și i-a aruncat în față berea pe
care o avea în halbă.

„– Voi, nu noi, sunteți filistini, impostori”, le-a strigat
tânărul Engelmann celor din jurul lui Schwarzseele.
„Cum îndrăzniți să vă arătați în lume?”

Schumann s-a ridicat fulgerător. O secundă, a fost
ispitit să arunce, și el, berea în ochii lui Schwarzseele.
S-a oprit însă la timp. Violența nu făcea parte din trăirile
lui. El era prea delicat, prea fragil, prea puțin interesat
de răutatea și balivernele celor care îi contestau creația.

„– Zdrobiți-i!” a urlat Schwarzseele spre acoliții săi.
„– Nu vă lăsați!” i-a îndemnat tânărul Franz Engel-

mann pe camarazii din grupul lui Schumann.
A urmat o încăierare urâtă, cu pumni, scaune rupte,

cu halbe de bere făcute țăndări, cu îndemnuri și strigăte
fioroase, cu vânătăi și capete pline de sânge, totul –
întețit de ură și de o agresivitate transformată în delir.

– Un mare compozitor plin de vânătăi, remarcă ar-
hitectul Buzoianu. Iată o ipostază grotescă a istoriei mu-
zicii.

– Ura lui Schwarzseele are caracter demonic, ob-
servă și părintele Augustin. Demonii vin din iad și pro-
voacă nenorociri, ură și chiar moarte… Fără demoni
lumea ar fi mai bună  și mai frumoasă.

– În cele din urmă, continuă dirijorul, au intervenit
câțiva gradați din poliția regală saxonă care i-au
despărțit pe cei încăierați. Plin de răni, cu nasul spart și
ochiul stâng învinețit, deși în timpul încăierării se retră-
sese speriat într-un colț, Schumann a fost dus acasă cu
o trăsură de piață. N-a reușit să explice Clarei ce se în-
tâmplase. Ea l-a privit îngrozită, i-a pansat rănile cu
cârpe înmuiate în spirt și a încercat să-l liniștească. A
fost în zadar. Robert s-a dus în camera lui, a stat câteva
ore într-o stranie stare de muțenie, după care s-a apu-
cat să cânte la pian. Cânta însă incoerent, cu furie și lo-
vituri dure, cu un fel de disperare care putea fi sesizată

în anumite tonuri și însăilări de note disparate. A rămas
în camera lui patru nopți și patru zile fără să mănânce.
A acceptat doar să bea apă.

– Este o manifestare a disforiei, observă doctorul
Gabriel Pietraru. În disforie există o dispoziție puternică,
uneori de lungă durată, manifestată la unele persoane,
printr-o slăbire a interesului pentru cei din jur, pentru
propria viață și, în special, pentru semnificațiile ei. Un
sentiment general de insatisfacție și de inutilitate apare
în orice manifestare disforică. Starea persoanei disfo-
rice poate fi uneori atât de gravă, încât duce la sinuci-
dere.

– Despre sinucidere este vorba în ultima parte a
vieții lui Schumann, îl aprobă dirijorul. Pentru că el a în-
cercat să plece din lumea aceasta urâtă și ticăloasă,
luându-și viața.

– Sinuciderea, a intervenit doctorul Titus Ulpiu Go-
lescu, este un act voluntar… Totdeauna voluntar… În
care o persoană încearcă să scape de o situație devas-
tatoare, care devine intolerabilă. În epoca romantică,
preciză doctorul Golescu, și în zilele noastre numărul
sinuciderilor a crescut constant. E vorba de o afectivi-
tate grav perturbată, de un comportament patologic și
de nevroze depresive de lungă durată.

– Abia cu mare greu, continuă dirijorul Păduraru, și
după multe zile, Schumann a acceptat să mănânce câte
ceva. Biata Clara a îndurat cu răbdare și devotament
crizele devastatoare ale soțului său. De mai multe ori a
încercat să-l liniștească. Robert i-a mărturisit că el n-a
găsit încă forma perfectă a compozițiilor sale muzicale
și că nu merită să mai trăiască. Numai în capodopere,
bolborosea el, se află ceea ce dorea cu atâta intensitate
să găsească. Dar… el nu găsise încă… Nu putea ex-
prima în muzică acel ceva care este mai presus de oa-
meni, de lume și de frumusețea la care visase… Pentru
că numai acel ceva, trăit de el chinuitor de intens, poate
da valoare creațiilor artistice… Și numai acel ceva de
nespus în cuvinte, dar pe care muzica îl poate cuprinde
totuși, măcar uneori, dacă nu totdeauna, l-ar fi mulțumit
cu adevărat… Structura efemeră și trecătoare a muzicii,
dar mai ales misterele celor mai pure sunete rămâneau
pentru el nerevelate… Ritmurile nu reușeau să-i mai
spună nimic… Nici melodiile… Nici măcar simplele suc-
cesiuni de sunete din monodii… Farmecul lor popular
și străvechi dispăruse… Nici duratele, accentele și le-
găturile dintre cuvinte și muzică… Și nici temele care
odinioară îi luminaseră mintea și sufletul, pentru că le
pusese în marile lui opusuri, în special în Simfonia a
treia Renana. Avea momente când dorea să-și distrugă
pianul… Să nu-l mai vadă, să nu mai existe pe lume ni-
ciun instrument muzical. Pentru că niciun instrument nu
putea exprima ceea ce dorea el atât de intens să afirme.
Oricum el nu mai credea în utilitatea instrumentelor mu-
zicale… În mintea lui le zdrobise de mult. Robert, bietul
Robert, era convins că viața lui este un lung șir de acte
inutile, un eșec penibil și o catastrofă. Nimic nu-l mai
mulțumea. Nici devotamentul Clarei. Nici gingășia an-
gelică a copiilor săi. Nici ceea ce reușise să creeze
până atunci. Suferea îngrozitor. Se văita că în urechi
aude mereu niște sunete obsesive, prefăcute uneori în
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durere. Încerca pianul, scria precipitat niște note bizare
și dezlânate, după care, pentru că nu putea să stea lo-
cului, umbla singur de colo până colo prin camera lui.
Când încerca să-l liniștească, biata Clara observa că în
coșul de hârtii de lângă pian, se aflau totdeauna foi cu
fragmente de compoziții și note scrise în grabă. A înce-
put să le strângă. În scurtele răgazuri când Robert dor-
mea totuși, a observat uimită că în ele se află splendide
compoziții pentru pian, harpă sau flaut, pe care le
înșirase într-un fel de furie nestăvilită, doar aparent in-
coerentă. Robert îi spusese, de altfel, și ea îl ascultase
îngrozită, că îngerii îi dictează o muzică nouă, serafică,
în timp ce demonii și hienele îi atacau sufletul. Robert
trăia din plin sentimentul acut al disperării, dar mai ales
impulsul de a comunica prin creație cu îngerii și cu oa-
menii de pretutindeni.

– Putem vorbi în acest caz, interveni din nou docto-
rul Titus Ulpiu Golescu, și de profundele și devastatoa-
rele lui stări ciclotimice, ca și de o psihoză
maniaco-depresivă caracterizată de alternanța stărilor
impulsive, creatoare, cu cele melancolice. Astfel de psi-
hoze sunt declanșate, fie de factori sociali, fie de
șocurile emoționale… Cum au fost cele de la întâlnirea
lui Schumann cu Schwarzseele, la berărie.

– În cele din urmă, continuă dirijorul, Schumann s-a
liniștit. S-a liniștit însă într-un mod straniu… Deși era
luna februarie, a ieșit din casă și a rătăcit în neștire pe
străzi, prin satele care înconjurau orașul, prin locuri tot
mai îndepărtate de ai lui… Avea bani la el… A dormit
pe unde a apucat – pe la hanuri prost încălzite, pe la
niște case părăsite, unde a tremurat de frig, apoi de-
parte, prin chiliile unor mânăstiri din Bavaria. De multe
ori a dormit alături de cerșetori, vagabonzi, prostituate
fără noroc și oameni bolnavi. În cele din urmă, în ziua
mohorâtă și nefericită de 27 februarie, la finele iernii, a
încercat să se sinucidă aruncându-se de pe un pod, nu
departe de Köln, în apele tulburi, pline de bucăți de
gheață ale Rinului. A fost salvat, cu mare greu, de niște
corăbieri, aflați în mod întâmplător pe mal, care l-au
văzut cum se zbătea, într-o pornire instinctivă de a ră-
mâne în viață. Pe mal, în timp ce tremura, Schumann a
înțeles totuși, ca într-un fel de iluminare, că se comportă
mai rău decât cel mai josnic om. Le-a spus salvatorilor
săi că el a trăit în mod inutil și că nu a reușit nimic din
ceea ce și-a propus să creeze. Le-a explicat că simbo-
lurile puse de el în creații sunt obscure și neînțelese. A
mai spus ceva și despre Clara, și despre copiii săi. Oa-
menii care îl salvaseră l-au ascultat, fără să știe și fără
să înțeleagă cu cine au de-a face și ce dorea el. Schu-
mann însuși a cerut să fie dus la un azil, unde erau
găzduiți și tratați cei ce sufereau de alienare mintală.
Acolo n-a avut pian. A compus însă mai departe, unele
fragmente pe care Clara le-a găsit aruncate pe jos, în
camera sa. Schumann a încetat din viață la spital, la
Endenick, lângă Düsseldorf, în ziua nenorocită de
29  iulie 1856. A fost înmormântat, două zile mai târziu,
în cimitirul din Bonn. S-a întâmplat însă ceva extraordi-
nar… După moarte, steaua lui de compozitor genial a
început să urce tot mai sus pe cerul unei glorii nepieri-
toare. Capodoperele sale sunt pe măsura geniului crea-

tor care a făcut din el unul dintre cei mai importanți
artiști ai lumii. E vorba de un geniu creator misterios și
puternic, care ne entuziasmează și ne exaltă, dar în
același timp ne face sfioși. Vorbim despre Schumann și
înțelegem, dacă avem un dram de luciditate analitică,
distanța cosmică dintre capodoperele sale și slabele
noastre puteri exegetice, în tentativa, mereu reluată, de
a-l înțelege și comenta. Pentru mine, rosti grav dirijorul,
Schumann și îndeosebi Recviemul opus 148 rămâne în
continuare o piatră de încercare peste care nu știu dacă
voi reuși să trec.

Se lăsă iar tăcerea. Monologul dirijorului despre
Schumann, creatorul de geniu, și misterul capodopere-
lor sale, îi făcea pe ascultători smeriți și sfioși. Liniștea
serii îi învăluia pe toți ca un duh protector.

– Discuțiile noastre din seara asta, îndrăzni roman-
cierul să spună, au pornit de la constatarea că lumea
artiștilor n-a fost niciodată liniștită… Violența ei poate fi
devastatoare, de aceea duce uneori la catastrofe sau
chiar la crime…

– Cunoașteți și alte cazuri de acest fel? a întrebat
amicul Mitică Silvestru.

– Cunosc destule, îl asigură romancierul… Există is-
torici care ne spun că Mozart a fost urât și atacat de An-
tonio Salieri, compozitor nu lipsit de valoare, capabil să
adopte în opusurile sale o mare varietate de stiluri și de
nuanțe expresive… Poetul Gottfried August Bürger,
care a dat o strălucire unică formei epice a baladei în
versuri, a fost criticat în nenorocitul an 1791, atât de dur
de poetul Friedrich von Schiller, încât l-a dus la dispe-
rare. După apariția textului critic semnat de Schiller,
poetul Bürger a căzut într-o depresie atât de profundă,
încât n-a mai ieșit niciodată din ea. A murit, cum se
spune, de inimă rea… Adică și din cauza criticii nemi-
loase și nedrepte a lui Schiller. Eminescu a fost atacat
dur, mai ales în posteritate, de fel de fel de gunoaie mo-
rale, care se pretind totuși intelectuali. Caragiale a ajuns
în tribunal într-un proces urât, după ce a fost acuzat, pe
nedrept, de plagiat. Toți impostorii care își zic
avangardiști au cerut vehement, cu gălăgie, urlete și
țipete, să ne „eliberăm” de toată cultura europeană de
până la ei, pe care doreau să o arunce la canal… Eu
zic totuși că e mai bine, ca în loc să renunțăm la Dante,
Rembrandt, Beethoven sau Balzac, să-i trimitem la
canal pe avangardiști, în strictă conformitate cu repre-
zentările lor despre artă… Că tot nu sunt buni de nimic,
oricât ar vrea impostorul André Breton să ni-l bage pe
gât pe marele criminal Leon Troțki, pe care l-a slujit cu
devotamentul fără margini al unui țucălar emerit… Nae
Ionescu, Mircea Vulcănescu și Nichifor Crainic au fost
atacaţi în posteritate de cele mai ordinare gunoaie ve-
nite la noi în țară din marea cloacă și speluncile Komin-
ternului. Arghezi a fost atacat în haită de niște canalii
de obediență kominternistă, care au dorit ca poetul „cu-
vintelor potrivite” să dispară definitiv din literatură, în fa-
voarea unui impostor. Nu le-a reușit acțiunea. Dar
Arghezi, pe care am avut marea șansă de a-l cunoaște
personal, pentru că a colaborat cu ultima serie a Bilete-
lor de papagal la revista fondată și condusă de mine,
ajunsese muritor de foame din cauză că nu mai putea
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să publice nimic nicăieri. Ca să-și întrețină familia, a
vândut zarzavaturi și cireșe la piață… Toate aceste ca-
zuri, ca, de altfel, multe altele asemănătoare, sunt bine
cunoscute. Într-adevăr, lumea artei n-a fost și nu este
liniștită și, probabil, nu va fi niciodată…

Se lăsă iar tăcerea. Răcoarea serii amestecată cu
mirosul dulce de flori de tei era mângâietoare și blândă. 

– Dar Clara, întrebă amicul Buzoianu, soția înger a
lui Schumann, care l-a iubit și l-a protejat cât a putut,
chiar și atunci când îi era  neînchipuit de greu, ce s-a
ales de ea?

– Clara?... Îngerul Clara?... La început a fost zdro-
bită, continuă dirijorul. Dar apoi și-a revenit și a rămas
la fel de puternică în spirit ca atunci când îl îngrijea pe
dificilul și enigmaticul ei soț. S-a îngrijit ca o mamă bună
și devotată de copiii ei – trei fete și patru băieți, ajutată
de Johannes Brahms, discipolul genial al lui Schumann.
A făcut ordine în partiturile rămase de la Robert. Le-a
publicat… A pus în concertele ei prin diverse orașe ale
Germaniei și Austriei unele opusuri rămase de la Schu-
mann… Le-a făcut cunoscute și admirate… A dat o
nouă viață compozițiilor lui… Până la moartea ei, întâm-
plată în 1896, după patruzeci de ani de văduvie, Clara
a fost cel mai strălucit interpret al unora dintre
compozițiile schumanniene… A reușit acest miracol,
pentru că era o pianistă strălucită și avea ceva de înger
în toată ființa și în purtările ei… Ea însăși a fost o com-
pozitoare de strălucită vocație… Noi n-am putea vorbi
azi despre capodoperele nemuritoare ale lui Schumann
fără contribuția Clarei la punerea lor în valoare…

– Dar Schwarzseele? întrebă amicul Ioniță Popescu.
Ce s-a ales de el? 

– A murit și el, preciză dirijorul, în timpul verii, la
numai un an după plecarea spre cele eterne a adver-
sarului său Schumann… Schwarzseele era diabetic…
A avut parte de o înmormântare fastuoasă, de imense
proporții, la care au luat parte cetățenii din Leipzig,
notabilitățile orașului și o gardă militară de onoare cu
multe trompete și tobe… Discipolii săi i-au adus tone de
coroane de flori… Erau persoane care nu-și băteau
capul cu misterul vieții și al morții, ca Schumann. După
care… repede de tot numele lui Schwarzseele a căzut
în uitare… Îl mai amintesc uneori, în treacăt, doar cei
ce se ocupă de biografia lui Schumann.

– Ce putem înțelege din povestea vieții lui Schu-
mann? se întrebă retoric părintele Augustin. Știm, iată,
că a fost dominat de idealul creației sale, că a fost iubit
și protejat de îngerul Clara, că a militat pentru o muzică
nouă, că a compus capodopere. A fost el fericit? 

– Da, categoric, da. Eu cred, rosti limpede dirijorul,
că a fost fericit alături de Clara, de copiii săi și, mai ales
în actul creației… Când a compus opusuri misterioase
și nemuritoare… Opusuri fascinante… El însuși a măr-
turisit la un moment dat că în clipele elaborărilor artistice
trăiește într-un fel de euforie dezlănțuită… De paradis
terestru, la care dorește mereu să revină. De aceea a
trăit și a lucrat de parcă ar fi fost regele și sclavul
vocației sale artistice.

– Eu sunt convins, adăugă părintele Augustin, că
bunul Dumnezeu, Proniatorul și Părintele Luminilor l-a

ferit pe artistul genial Schumann de păcatul sinuciderii.
Pentru că sinuciderea este un păcat greu… Un păcat
de neiertat, contra Duhului Sfânt… Dumnezeu l-a iubit
pe Schumann ca pe toți artiștii care, prin creațiile lor, au
contribuit și contribuie  la continua spiritualizare a lumii
pururi însetate de Creatorul ei… Dumnezeu îi iubește
chiar și pe cei păcătoși, a căror îndreptare o așteaptă…
Pentru că toți oamenii sunt chip al lui Dumnezeu desti-
nat spiritualizării și mântuirii… Dumnezeu a făcut ca
Schumann să fie văzut de cei de pe malul Rinului, care
au sărit în apa înghețată și l-au salvat. Mă întreb totuși,
rosti grav părintele Augustin, dacă Schumann, creatorul
de capodopere pline de misterul frumuseții, dar mai ales
de cel al vieții și al morții, a avut, măcar uneori, mo-
mente de adevărată bucurie… Ca să nu zic de feri-
cire… A fost el fericit?... A existat pentru el măcar un
dram de paradis terestru?... Măcar în unele momente
ale vieții sale? 

– Există oare paradis terestru? se întrebă retoric pic-
torul Ioniță Popescu.

– Există, îl asigură categoric părintele Augustin. Așa
cum există un paradis ceresc… Paradisul terestru este
începutul celui ceresc. Paradisul terestru este însă în-
conjurat de mulți diavoli, vreau să spun de hiene și de-
moni cu chip omenesc, care îi asaltează pe cei buni și
drepți cum a fost Robert Schumann…

Clara şi Robert Schumann
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Câteva raze de soare pătrund oblic în spațiul drep-
tunghiular al  încăperii ca niște săbii razante ce aduc
bunăvoință în atmosfera sterilă din sala clubului. O geo-
metrie colţuroasă ca a încăperilor care adăpostesc se-
diile unor asociaţii de pensionari din cartiere, dotate cu
mese pentru şah şi rummy. Fasciculele luminoase de-
cupează din tăblia maronie a meselor de lângă geam
barbare corpuri geometrice, desprinse parcă din pân-
zele lui Braque şi Mondrian. Simetria așezării meselor
nu reușește să le îmblânzească. Senzația e de mozaic
aleatoriu, supus hazardului ca şi vorbăria întâmplătoare
a comesenilor. Pe pereți, printre păsări împăiate și pos-
tere cu urecheați drăgălași și cocoșei liliputani, atârnă
filigranate fire de asparagus ieșite din ghivece cărămizii.
Ca într-o instituție  oarecare de altădată sau într-o sală
de așteptare cu specific. În holul gării, de pildă, ar
atârna de pereți, alternativ, fotografii mari cu trenuri mo-
derne și locomotive cu aburi de pe vremuri. În aerogară,
ar atârna din tavan machete cu avioane. În policlinică
ar fi postere cu îndemnuri la păstrarea sănătăţii orga-
nelor. Aici, canari și peruși înțepeniți pe câte o crenguță,
alături de porumbei-mesageri celebri folosiți în al Doilea
Război Mondial împodobesc pereții. Vedete aripate me-
daliate. Trofee rare – mândria asociaţiei și a proprieta-
rilor crescători, a păsărarilor fără dinţi fotografiaţi alături,
zâmbind fericiţi. Cuibul păsărarilor şi al hârciogarilor fe-
riciţi.

Un cocoșel liliputan cu penaj variat, viu colorat, e
emblema localului şi a asociaţiei. Cocoșelul emblematic
al speciei e o lucrare artizanală executată pe lemn de
cireș, fixată deasupra intrării în sediul Asociaţiei Cres-
cătorilor de Animale Mici. Pintenatul cu capul țanțoș ri-
dicat şi guşă umflată maronie are în jurul gâtului o salbă
intens aurie. Coada-seceră purtată cu mândrie
strălucește în culorile curcubeului. O lucrare identică e
așezată deasupra barului, în interior. Dacă ar fi sediul
asociației muzicienilor, de pildă, cum rememorează
adesea Emanuel, zis Ducele de Râpă, de pereți ar
atârna portrete de compozitori români celebri ca George
Enescu, Ciprian Porumbescu, Gavriil Musicescu, Geor-

ge Dima, altele decât cele din epoca trecută reprezen-
tând pe Ceaikovski și Musorgski, zei supremi ai muzicii,
implementaţi în pământ românesc de forţele de ocupa-
ţie. Chipurile acestora din urmă l-au copleşit prin dimen-
siunile urieșești, întrucât erau cei mai mari compozitori
ai lumii, (nu-i aşa?), mai mari decât Bach, Händel sau
Beethoven, se-nţelege şi au rămas în amintirea lui ca
relicve impozante din vremea când modelele culturale
ale Rusiei Sovietice prevalau asupra celor autohtone.
Trecutul acesta e adus pe aripi de vânt de nostalgici
bățoși ca Emanuel, cunoscut ca Ducele de Râpă. Tot
ce atingea el se ducea de râpă. Orice iniţiativă, orice în-
ţelegere, orice angajament. El chiar frecventase clubul
muzicienilor „comunişti”, al compozitorilor regionali pe
vremuri, unde într-adevăr portretele lui Ceaikovski și
Musorgski atârnau greu pe pereți și în conștiința mode-
lată de puterea politică ce impunea valorile artistice ale
epocii. Fustangiu din fire, repezit şi înfigăreţ, Ducele de
Râpă a sedus-o cu logoreea lui cuceritoare pe secre-
tara filialei, o blondă planturoasă şi îmbietoare la des-
fătări carnale, cu care rămânea în sediu după program.
Se închidea acolo cu ea, se întindeau pe canapelele de
catifea roşie, moi, îmbietoare la dezmăţ, unde înainte
cu câteva ore stăteau somităţi cu morgă universitară,
personalități ale vieţii muzicale a oraşului ca Tudor
Jarda sau Sigismund Toduță. Secretara Mary era ea în-
săşi o canapea voluptoasă şi moale. Roşul era culoarea
emblematică a epocii, culoarea avântului revoluţionar,
întinsă de pe steagul partidului unic până pe faţa de
masă din sălile de şedinţe, culoarea sângelui vărsat de
clasa muncitoare în luptă acerbă cu exploatatorii, dar şi
culoarea pasiunii aprinse pentru Mary, culoare care-l
excita maxim. Abia aştepta să-i ridice rochia în cap să
înceapă desfrâul roşu, să apuce să se descarce şi să
se răzbune crunt pe celebritatea lui Musorgski care-i
privea dur, direct, mânios şi foarte încruntat, mustrător
chiar, de pe perete pe amanţii abandonaţi plăcerilor
acuplării. Zvârcolirea lor era privită însă cu niște ochi
opaci de Ceaikovski, neinteresat de jocul „spărgătorului
de nuci” de pe canapea. Nu-i atingea nicio fibră erotică

Adrian Ţion
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gemetele femeii ce executa „sărutul francez” cu îndâr-
jire nebună, insultând cu obstinaţie morala comunistă.
Dar pe furiosul Musorgski se răzbuna vârtos, cu sete
de rândaş viril şi plugar cu arătura adâncă. 

Clubul Liliput i se pare o miniatură a acelui sediu-
cuib de plăceri frecventat în vremuri mai tinere. Ducele
de Râpă era unul din compozitorii favoriți ai regimului
până când a fost denunțat plagiatul lui dintr-un compo-
zitor olandez obscur și ca urmare a fost dat afară din
Uniunea Compozitorilor. Prea se afirmase cu creațiile
sale considerate decadente, avusese prea multe turnee
în străinătate cu ansamblul coral Appassionata, aşa că
i-au găsit bube în cap și l-au debarcat urgent. Riposta
lui: „Dracu să-i pieptene de invidioşi pe răsunătorul meu
succes! Nişte intriganţi băloşi fără talent, mediocri şi
cârcotaşi de profesie. Naiba a auzit de olandezul ăla
preistoric din secolul XVI! Cum dracu îl chema? Parcă
ceva Pieterszoon şi nu mai ştiu cum. Cum să-l plagiez
dacă nici n-am auzit de el? M-au lucrat tovarășii cum
scrie la carte. Eu n-am văzut, n-am auzit niciun „olandez
zburător” prin creaţia mea, zău așa, numai duşmanii
mei. Și se vede că am destui din moment ce au reuşit
să mă mazilească”. A făcut contestaţii peste contestaţii,
dar tot exclus a rămas. A gustat mierea centrului, acum
se mulţumea cu amarul periferiei. Îi făcea plăcere să
piardă vremea la Liliput, un loc liniștit și comod, numai
bun pentru pensionari ca el sau ratați ca alții. Nu ca el,
fireşte. El rămânea un geniu neînţeles întâmpinat cu su-
râsuri şi amabilităţi viclene. Ştiindu-l compozitor şi dirijor
de cor, unul mai rău de gură i-a zis „Ducele de Râpă” şi
aşa i-a rămas numele. Când Emanuel era pe cai mari,
circulau bancuri subtile cu Radio Erevan. Acum le
aruncă praf în ochi grobienilor dispuşi să le asculte. Şi
le spune cu tact de aristocrat şifonat. Mereu aruncă aşa
câte unul spre masa mai tinerilor membri. Cică un as-
cultător întreabă: Cum se spune corect: Schubert sau
Schumann?  Răspuns: E corect și Schubert și Schu-
mann, dar mai corect e Șostakovici! Cu gluma asta l-a
cucerit pe Nic, receptiv la fineţuri, interesat de picanterii
din lumea artei, dar şi-a atras şi antipatia câtorva. Nu
toţi gustă bancurile Ducelui de Rîpă.  Emanuel era
aproape sigur de fiecare dată că prostovanii din jurul lui
nu vor gusta poanta învelită în staniol subțire, dar con-
tinua să trântească din când în când câte o nostimadă
spre a se amuza. Artă cu tendință, umor camuflat și alte
de-alea de care voi habar nu aveți, mocofanilor, adăuga
de regulă, străpungându-i cu o privire sticloasă. De fapt,
Ducele era un însingurat rătăcit printre ei, căutând to-
vărăşie de dragul unor nevinovate conversații ocazio-
nale. Fusese, tot pe vremuri, un columbofil rafinat, se
mândrea cu asta, creștea numai câteva exemplare rare,
porumbei-ornament Maria Stuart, dar în prezent nu mai
avea niciunul. Se lăsase. Prefera să stea la taclale cu
cine se nimerea la masa lui, cu un coniac în față, ca toți
ceilalți. Nu întrecea niciodată măsura, ca bețivii de rând.
Le spunea: Nu beţi în zi de salar până nu mai puteţi ca
să se spună că sunteţi beţivi! Beţi în toate celelalte zile
şi râdea fariseic. Nu jignea stirpea aristocratică de la
care îşi revendica aroganţa mimată. Băutura era doar
sămânță de vorbă. Și vorbele ieșeau ca aripatele din
columbar la proba de maraton. Aici, în sediul Asociației
Crescătorilor de Animale Mici Liliput, vorbăria fără șir
logic, fără cap și coadă, putea glisa în orice direcție și
oricine putea cădea în capcana calomnierii cu sau fără

motiv. Chiar riscul ăsta îl incita pe Ducele Emanuel să
se salte din râpa însingurării în care căzuse, fără să mai
ţină în mână bagheta magică. Un săltat din râpă res-
pectat de majoritatea membrilor.

Lâncezeala după-amiezii de vară i-a toropit pe cei
patru inși așezați pe scaune la mese diferite, grupați doi
câte doi, virtuale incipituri de bisericuțe clevetitoare.
Burtosul Zamfir, inginer mecanic ieșit la pensie de doi
ani, tronează ca un patriarh în mijlocul încăperii. Cu
ochii întorși viclean spre masa vecină, aruncă la întâm-
plare câteva vorbe obosite:

– Ce se mai aude despre înecatul din Arieș?
– Înecat pe dracu! ripostează prompt şi zeflemist tu-

ciuriul Bălaș, porumbofil vestit din noua generaţie și
pescar împătimit, mai mult cu vorba decât cu fapta,
enervat din nou  pe Zamfir că face pe prostul aruncând
năvodul într-o doară să vadă ce prinde. A fost lichidat,
ajutat să se înece.

Bălaș e un lăudăros fără pereche. Bă, aruncă el din
când în când, umflându-se în pene, voi sunteți porum-
bari de duzină, hârciogari, găinari, șoricari,  eu sunt co-
lum-bo-fil. Co-lum-bo-fil, înțelegeți? 

– Ultima data am citit la gazetă că ar fi fost omorât
înainte să ajungă în apă, altcineva spunea că s-ar fi si-
nucis. Dumnezeu mai știe ce-a fost acolo, molfăie plic-
tisit Zamfir petrecându-și limba rozalie peste buzele
groase și uscate. Nu-mi vine să cred că s-a sinucis. La
gazetă scrie altceva.

Bălaș se aprinde din nou:
– Ascultă, coane Zamfire! Crezi ce spun toți

habarniștii? Cineva a vrut să-i închidă gura nenorocitu-
lui și i-a umplut-o cu apă din belșug. Asta-i tot. 

– Pentru ce crezi asta? 
– „Pentru ce crezi, pentru ce”… Nu cred, că nu-s la

ora de religie să cred, se revoltă guralivul Bălaş. Sunt
sigur! Gângurești ca un bebeluș. Parcă ai fi de pe altă
lume… Nu știi cum merg lucrurile? Bietul „înecat” lucra
la Carbochim, parcă n-ai auzit…

Zamfir se burzuluiește puțin. Prea face pe deșteptul
negriciosul ăsta de Bălaș. Disputele dintre ei, doi co-
lumbofili vanitoși, sunt transferate acum pe alt făgaș,
dar concurența e aceeași ca la exercițiile de zbor. 

– Am auzit, cum să nu aud…
– Ei vezi, reia Bălaș făcând pe sfătosul. Bietul copil

era în consiliul de administrație al fabricii, inginer bun,
tânăr capabil, minte luminată, om cu perspective și
când bătrânii boși-băşinoşi au aplicat politica de fali-
mentare a fabricii, el s-a opus. Dar nu oricum. Dur,
coane. Dur de tot. Cu ameninţări. Era singurul care știa
toate învârtelile lor și fusese exclus de la împărțeală.
Granguri mari ăștia, domnule, nu se face să te pui cu
ei. Dar el s-a pus și rău a făcut. I-a amenințat că dă totul
în vileag. Și-a dat seama că numai așa poate salva fa-
brica de la pieire. Și rezultatul…

– De unde știi astea? se arată interesat Zamfir.
– Cum să nu le știu, coane Zamfire? Vărul meu lucra

la Carbochim și acum stă cu ochii în soare. Au rămas
fără loc de muncă peste opt sute de angajați. Îţi dai
seama dumneata? Ce comenzi aveau ăștia! Ce între-
prindere cochetă, rentabilă! O bijuterie, o mina de aur.
Exportau piatră abrazivă în toată lumea: Franța, Mexic,
Egipt, Brazilia… Îți dai seama? Și dintr-odată, poc!
Gata. S-a terminat. S-a dus totul pe apa Sâmbetei.
Stagnare. Nu mai e bună de nimic. Auzi dumneata gro-
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zăvie! Cum să nu fie bună o fabrică așa de rentabilă!?
Eu să nu știu? Vai de mine… Mă subestimezi, coane
Zamfire, zău așa.

– Oficial se spune că…
– Oficial îți spun eu că procuratura le sucește și le

învârtește cum vrea, încearcă să-i scoată basma curată
pe boși, dar prea au făcut-o lată și bate la ochi. Ăsta-i
adevărul. 

– La început se spunea că mortul avea urme de
violență pe corp, mai ales la gât, probabil a fost stran-
gulat înainte…

– Acum nu mai are nici urme pe corp… nici la gât…
– Ai văzut? 
– Da, s-a înecat pur și simplu, ca prostul.
– S-a înecat… Da… Ca prostul.
După o clipă de tăcere, se amestecă în discuție al

treilea individ, Marcu, prietenul lui Zamfir, porumbofil și
el. Porumbofilii ăştia dețin supremația numerică în
asociație, sunt cei mai tari și nu lasă hățurile din mână.
Cei mai mulți sunt înfipți în comitetul de conducere. Ei
au în mână cuțitul și furculița. Ei împart grăunțele și vi-
taminele. Marcu face pe nedumeritul:

– Dar ce-o fi cu prietenul Nic de nu mai dă pe aici
de când cu „înecatul”?

Firește, tot Bălaș răspunde. El le știe pe toate. E
şeful colportorilor:

– Vă spun eu ce e cu Nic. Băiatul ăsta nu-i chiar ușă
de biserică, așa cum vrea să pară. E un tip ticăit, du-
bios, morocănos, stricat la cap. E secretos nevoie mare,
deși pare de treabă. N-ați observat? Tot timpul dă im-
presia că ascunde ceva. Mie nu-mi plac oamenii ăștia.
Ascultați ce vă spun. Îl cunoștea pe „înecat”, mai exact
știa că e amantul soției lui. 

– Ei, lasă-mă! Nu mai spune! sare Zamfir naiv fă-
când ochii mari cât difuzoarele boxelor de amplificare
din perete. La asta nu mă așteptam.

– Ia ascultați ce spune mintea mea! Aici se întâlnesc
două fire fără legătură aparentă între ele. Lichidarea și
gelozia. Așa că nu se afla el pe acolo pe malul râului
tocmai întâmplător să adune ciuperci sau purici de baltă
sau ce mama dracului făcea el acolo, când a dat pazni-
cul peste el. V-o spun eu, Bălaș!

– Las-o baltă! Era cu copilul lui, intervine hotărât
Marcu, prietenul lui Zamfir. „Înecatul” a murit cu o săp-
tămână înainte. Așa au stabilit medicii legiști. Ce putea
să-i mai facă Nic după o săptămână? 

– Ce ziceţi de ucigașul care se întoarce la locul cri-
mei, insinuează ironic Bălaș maimuţărindu-se. Aţi citit
vreo carte poliţistă în viaţa voastră?

– Aiureli! Eu cred că bați câmpii, drăguțule, i-o taie
Marcu obtuz 

la speculații de doi bani.
– Bine, o să vedeți voi! se lasă păgubaș în cele din

urmă înflăcăratul flecar. Nu uitați ce v-am spus. Era
amantul soției lui Nic. Nu încape îndoială. Ați văzut cum
arată soția lui Nic? O bombă sexoasă de-ţi curg balele
după ea, o femeie rea de muscă. Ce știți voi!

– Asta schimbă radical datele problemei, o întoarce
Zamfir reflexiv.

– Nu-i așa? se grozăvește din nou Bălaș cu un aer
de superioritate ușor recuperată. 

– Dar logica ta scârțâie, amice, dă-mi voie să ți-o
spun.

– Trebuie dovedit. Anchetatorii n-au dat publicității

știrea asta, doar mă uit în fiecare seară la știri, comple-
tează Marcu, vădit neîncrezător în privința informațiilor
lui Bălaș aruncate cu atâta emfază.

– Să nu uitați ce v-am spus, mai adaugă Bălaș și
imediat își propune să nu mai trăncănească din moment
ce ăștia nu au încredere în spusele lui.

– Și apoi ce are chimia cu chindia? coboară Ducele
din înălțimile lui intelectuale ca să-i lase pe toți cu gura
căscată. 

– Adică? întreabă dintr-o dată interesat Bălaș, care
nu ştie că termenul chindie folosit de Ducele de Râpă
înseamnă, pentru iniţiaţi ca el, „concert de seară”.

– Eram sigur că n-ai înțeles, băiețaș. Reiau pentru
tine. Ce are amărâtul ăsta de Nic cu Carbochimul și cu
bărbatul care zici că i-o trăgea neveste-si.

– Simplu, explică Bălaș din nou stăpân pe situație.
Mafioții care au falimentat fabrica, s-au folosit de Nic și
tâmpitul s-a răzbunat pe amant. 

– Ca într-un policier de serie B sau C. 
– Îl crezi în stare pe Nic de așa ceva? intervine Marc.
– De ce credeți că nu mai vine pe aici? Are ceva pe

conștiință, vă spun eu.
E limpede că Emanuel nu mai suportă vorbăria asta

fără rost și articulează șoptit, dispreţuitor, mai mult pen-
tru el:

– Sunteți niște cretini.
– Dacă sunteți mai deștepți, spuneți voi ce a fost, în-

cheie Bălaș bosumflat, propunându-și încă o dată să nu
mai scoată un cuvânt.

Când vântul trage peste soare o perdea de nori
groşi, razele se retrag molatic și atmosfera din Liliput
devine mai sumbră. Parcă pe fețele vorbitorilor coboară
brusc o tristețe rece. Zamfir a rămas cu fața împietrită
în uimire. Burta lui acoperită cu o cămașă subțire în ca-
rouri galbene saltă ritmic de fiecare data când inspiră.
Măi să fie! își spune suspicios, devastat de presupuneri
sinistre. Bălaș ăsta fabulează cum respiră și atunci când
povestește despre traseele fanteziste ale porumbeilor
lui care ajung până în Turcia și China. Are farmec, în
orice caz, chiar dacă nu poți să pui temei pe vorbele lui.
E mândru de tot ce face şi spune şi între bătrânoci fără
rezultate remarcabile are cu ce se lăuda. Făloşenia lui
cea mare nu sunt concursurile de zbor câştigate, impor-
tante şi ele, ci spectacolul de zile mari, oferit anul trecut
în piaţa centrală a oraşului, când a fost vedetă de Hol-
lywood. I-a lăsat pe toți pietonii mască atunci când el,
imperial, a traversat toată piața de la est la vest cu po-
rumbeii lui în număr de vreo 30-40 care veneau după
el, magnetizați, ca o triumfătoare trenă fâlfâitoare.
Făcea câțiva pași și se oprea, pozând în chip de vedetă
internaţională. Porumbeii aterizau la picioarele lui. Por-
nea surâzând, demonstrativ și stolul porumbeilor se
punea iar în mișcare. Magnetismul dintre ei era evident.
Păsările se opreau, apoi își deschideau din nou aripile
urmându-l în zbor, de la mică distanţă. Pietonii nu știau
ce să creadă, se opreau din mers să vadă minunea,
dresajul miraculos. Cu asta a rămas de pomină în aso-
ciaţie. Performanța lui, fala lui și a voiajorilor lui. 

Dar noi nu suntem porumbeii lui Bălaș să-i urmăm
vorbele înaripate, apreciază scurt Zamfir în gând, timp
în care Ducele de Râpă iese din nou din carapacea lui
ca să mai schimbe subiectul poticnit în supoziții fante-
ziste.

– Ce ți-i și cu acvariștii ăștia, domnule...  
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16  sept. 2011. Pocola, 68 – XVIII

...Şi a fost să vină de la Oradea, după repetate pro-
misiuni şi multe amânări, fiica şi nepoata gazdelor mele,
numita Floare. Pe care ai ei o aşteptau şi o evocau
mereu în discuţiile noastre convenţionale – şi pe care
în modul cel mai firesc o însoţeau cu toate visările şi nă-
dejdile lor. O aşteptam eu însumi, în felul meu de outsi-
der, n-am văzut-n-am auzit, însă cu un fel de nerăbdare
insidioasă, pe cât de nejustificată altfel – şi care poate
că este un aspect mai sofisticat al autismului meu.

Nu-mi mai amintesc dacă fata a plecat în aceeaşi
seară sau va fi rămas până în după-amiaza următoare.
Pot doar să spun că nu a mai revenit la Pocola, pe par-
cursul acelei veri, în care toţi eram foarte „prinşi”. S-ar
părea că prin aceasta am spus deja totul, dar se va
vedea că nu este decât o estimare pripită.

Nu vreau să fac o discuţie specială în legătură cu
faptul că o primă întâlnire între un bărbat şi o femeie –
aici la Pocola, din inima Bihorului, cale de două zile cu
trenul până la București – sau în orice alt loc de pe faţa
pământului, astăzi sau în orice alt moment pe scara tim-
pului – capătă un ce imperativ, fie că aspectul acesta
este conştientizat/mărturisit ca atare sau, cum se întâm-
plă în mod curent, poate să treacă neobservat, după un
mic efort pe care fiecare dintre noi învaţă să-l facă, pe

măsură ce ne „frecăm” de lume; cu atât mai pregnant
devine acest eveniment în cazul când cei doi sunt tineri
precum eram eu şi Floare. Desigur, nu lăsasem să pla-
neze niciun dubiu cu privire la statutul meu social, de
om căsătorit şi având rostul lui, şi care înţelege ca prin-
tre străini să se poarte deosebit de rezervat, cum se cu-
vine – adică la polul opus neseriozităţii, frivolităţii,
aventurismului.  Cu atât mai puțin, nu-mi pierdeam se-
rile prin cârciumi, cum știu că procedau unii colegi de-ai
mei de geologie, altfel oameni cu familie, copii etc. Şi
totuşi! Nu pot să escamotez importanţa specială pe
care am acordat-o, mai ales pe-atunci, acelor prime în-
tâlniri cu vreo tânără femeie sau fată precum Floare,
momente în care, măcar pentru o clipă, în percepţia
mea, cei doi par să-i reprezinte pe El şi pe Ea, perechea
primordială, parcă somaţi să decidă dacă simt au ba im-
perioasa chemare de a reface cuplul adamic, cel de la
începutul tuturor începuturilor.

Am intrat în ogradă, revenit dintr-o lungă expediție
la Piatra Pietranilor şi imediat am văzut-o pe Floare,
care desigur sosise cu câtăva vreme mai înainte. Am
privit-o cu mare atenţie, timpul strict necesar cât să ne
dăm binețe, deşi s-ar fi zis că doar în treacăt, mizând
pe faptul că eram venit de pe teren, obosit şi ca vai de
lume; pus într-o situaţie inedită şi dorind să scap mai
repede de ciocan, de harnaşamente, de rucsac etc. În

– Niște tolomaci încuiaţi, comozi şi limitaţi. În afară
de apa lor împuțită, de pute în tot apartamentul, nu ştiu
nimic, se arată gata de bârfă acelaşi leneș mânuitor de
vorbe Zamfir, după ce şi-a rotit capul prin sală să vadă
dacă nu cumva e  vreunul de faţă.

– Ai dreptate, întărește Ducele, apoi o dă pe bancuri.
Cică un tip se laudă unui prieten: Eu pot să stau ore în-
tregi în fața acvariului cu pești. Cum așa? îl întreabă
amicul. Și nevasta ta nu spune nimic? Lăudărosul pre-

cizează: A, asta la serviciu. Acasă dorm.   
– Vezi de ce m-am opus să punem aici un acvariu

cu pești? se grozăvește Zamfir mângâindu-și cu
tandrețe burta cât o covată. 

– Privitul acvariului e terapie curată pentru cei cu
mintea rătăcită care dau din clonţ ca Bălaş.

Se aude un râs relaxat.
(Fragment din romanul în pregătire Ape salmastre)

Ion Lazu

PASĂREA DIN ZID – O REMEMORARE
DIN ANII ȘAIZECI
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fapt o privisem pe tânără cu o intensitate i-aş zice du-
reroasă. Şi imediat m-am intimidat. Drept care n-am mai
fost atent la reacţia fetei vizavi de persoana mea, ca
să-mi dau seama în ce fel m-a omologat, la rându-i... O
primă pierdere, nu? Dar deja văzusem ce era de văzut
şi, ca să tai dintr-o singură lovitură nodul dilematic,
adaug: pierdusem ce era de pierdut, – deşi nu m-aş fi
putut aştepta propriu-zis la vreun câştig: văzusem o fată
ca la douăzeci şi ceva de ani, zdravănă pe picioare,
plină de vitalitate. Îmbrăcată impecabil, pentru situaţia
ei de ţărancă din Bihor (devenită muncitoare, posibil şi
elevă la seral sau nici atât), deşi venise de ceva timp şi
ar fi putut să treacă la o ţinută mai lejeră, ca pe-acasă.
Poate un pic de pudră, un pic de fard şi o urmă de ruj
pe buze, însă asta n-avea cum să-mi distragă atenţia.
Mi-o închipuiam cu forţa ei telurică făcând minuni la
echipa de dansuri folclorice a Uzinei din Oradea. Dar
de ce simţeam eu nevoia să apelez la cine ştie ce în-
chipuiri, când fata era aici, la doi paşi de mine, cel care
cu greu încercam să-mi ţin firea? Subterfugii de-ale
scriitorului, vă răspund. Asta pentru că fata era urâtă,
doar atât. Nefrumoasă, oricât s-ar fi străduit, am avut
această intuiţie netă, fără echivoc. Să ne înţelegem:
ni cidecum o urâţenie stridentă, care îngheaţă totul, ci
doar lipsa de frumuseţe ca atare, independentă de vâr-
stă şi de alte circumstanţe; cea despre care simţi că nu
se va augmenta/tămădui în minutele şi în orele și în zi-
lele următoare, prin adaos de oricâtă bunăvoinţă şi căl-
dură omenească venind din parte-i...

Poate să pară o simplă speculaţie, sau doar o iscu-
sită întorsătură din condei a scribului, dar am impresia
că nu numai cei doi protagonişti simt că în acel prim
moment se despart apele de uscat, dar simt asta, oricât
ar escamota-o, şi cei din preajmă, care au fost preveniţi
asupra evenimentului. Era deci Floare, cea care şi-a
văzut de ale ei, după ce schimbasem saluturi şi câteva
cuvinte politicoase, intrând şi ieşind, zdupăind pe trepte,
mergând în camerele ce-i fuseseră destinate şi unde în
mod firesc avea de aranjat diverse treburi – doar atât
am de precizat: că pentru mine ea a rămas pentru tot-
deauna în locul unde îmi apăruse şi unde i-am aruncat
acea privire: de identificare şi de somaţie totodată: Eşti
tu cea aşteptată de sufletul meu mereu dornic/însetat
de frumosul uman? Ci Floare, draga de ea, rămăsese
acolo unde o neclintise întrebarea mea – şi unde sufle-
tul meu a rămas el însuşi în neclintire, fără măcar un
tremur de pleoape... (Aceste lucruri care nu se întâm-
plă – între cei doi – şi care sunt fondul vast al lucrurilor
de simțire, bune-rele, care cu parcimonie se întâmplă...
Infinitul de zerouri ale vieții afective, cu mici insule de
1, 1, 1...)

Cei din jur se agitau de colo-colo, era timpul să mă
aşez la masă, ei nu putuseră să aştepte atâta..., lucru
foarte de înţeles... Şi pentru toţi din ogradă, lucrurile ce
plutiseră pe aripi vibratile au revenit pe pământ, chiar
cu un mic icnet, abia perceptibil. Dimpreună cu acea
abia sesizabilă penumbră a zâmbetelor, cu acea uşoară
pedală pe râsete, la sfârșitul zilei... Ca după o virtuală
înfrângere, într-o bătălie ce nici măcar nu se declan-
şase. Şi cel mai vinovat mă simţeam eu însumi...

Această violentă în fond (pe cât de insesizabilă ca
atare) blocare a mea la lipsa de frumuseţe a celuilalt...

Ceva peste care nu am putut să trec niciodată. Detec-
tabilă la mine încă pe vremea studenţiei, şi care mă fă-
cuse să le ocolesc pe colegele de an, oarecum ca un
sălbatic... Şi care blocaj sufletesc a continuat să-mi
joace feste încă multă-multă vreme. Şi, la polul opus,
(în lumea bipolară!) magnetismul irezistibil pe care l-a
exercitat asupră-mi frumuseţea, sub diferitele ei forme,
aş adăuga acum, dar care pe atunci părea să se refere
numai la oameni, în speţă la partea femeiască, zisă de
aceea şi frumoasă, zisă şi slabă. Poate am să ajung şi
la acest subcapitol.

Deocamdată mă frământam intens (disproporţionat
ar fi termenul), în legătură cu fata gazdelor, de care
într-un fel sau altul am continuat în acea zi sau în cele
două zile să mă menţin la distanţă. Câtă inabilitate! Nu
mi-o pot ierta, până azi. (Și până la urmă, ce-ar fi fost
„să intru în vorbă” cu tânăra?! Întrebând-o una și alta
despre Oradea, în primul rând, orașul pe care nu
reușisem să-l cunoscu cu adevărat, unde aș fi vrut să
trec pe la redacția revistei Familia, al cărui director îmi
era cunoscut, poetul Alexandru Andrițoiu. Să o întreb
de faimoasa echipă de dansuri, să-i spun că pe vremea
studenției eu însumi am activat vreo 3 ani în echipa de
dansuri a Universității, că am făcut și noi turnee, că
ne-au trimis într-o vacanță la Costinești. S-o întreb dacă
a văzut Marea Etc. Vreau să spun că nu imaginația îi
lipsea, ci crisparea mea în astfel de ocazii era strict sub
imperativul estetic. Nu uit nici până azi crisparea care
mă anihila, singur în cameră, sau în plimbarea mea
„salvatoare”, pe malul pârâului, înainte de culcare.
Poate că niciodată nu m-am gândit mai strict la pro-
blema moştenirii genetice, la faptul că progenitura
musai să semene fizic cu unul dintre părinţi, iar poate
şi mai flagrant cu vreunul dintre bunici. Or, Floare se-
măna în mod vădit cu Veta, maică-sa. Se părea că
într-asta contribuția domnului Matei fusese pusă între
paranteze.

Şi îmi vine în minte o discuţie cu Lidia, acum nişte
ani, în legătură cu Andrei. Numai ce-o aud: Dar mare
păcăleală mi-aţi tras, voi amândoi! Eu, încolţit: Adicăte-
lea? Adică eu sunt mama care l-a purtat în pântece pe
Andrei, însă el seamănă numai cu tine. Şi cu unchiul
tău, poate chiar mai flagrant, nu?; oricum, seamănă cu
cei din neamul vostru... Dar nici eu nu mă las: Ba mie
mi se pare că, dimpotrivă, voi doi mi-aţi tras mie o teri-
bilă păcăleală! Cum vine asta? face Lidia, nedumerită.
Păi vine aşa: că numai la chip Andrei seamănă cu mine,
iar la fire și la toate cele sufletești și temperamentale
sunteţi leiți-poleiţi. Asta numesc eu cu adevărat o mare
păcăleală, dacă vreţi să ştiţi. Şi cei doi râd, amuzaţi
foarte... ştiind ei ce ştiu.

Dar de ce Veta nu seamănă cât de cât şi cu bă-
trâna-mi gazdă, mult simpatică mie?, mă întrebam, în-
ciudat. Căci deja înţelesesem: Birta baci era al doilea
soţ al Caterinei, despre primul soţ îmi povestise chiar
dânsa că a murit la o lună-două după cununie, s-a tăiat
cu briciul la o aluniţă şi din asta i s-a tras moartea. Ori-
cât ar părea de ciudat. Înseamnă că Veta s-a aruncat
în partea acelui om lipsit de noroc. Probabil flăcău zdra-
văn, nu glumă, de-i căzuse cu drag fetei de pe-atunci,
însă nicidecum frumos, precum Caterina...
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Presupunând că trecutul ar mai exista totuşi, pe un-
deva, prin dezordinea infinită a timpului sau că el ar
putea să  reînvie uneori, pentru a fi povestit prin miracol,
şi celorlalţi; atunci, numai şi numai la timpul prezent şi
fără nostalgii inutile, s-ar putea povesti ceea ce se-în-
tâmplă aici, dar împletit mereu cu un difuz sentiment de
vinovăţie omniprezentă – ceva între o sfioasă rătăcire
vicleană şi o perfidă nelegiuire criminală, nepedepsită
încă: Uite, chiar acum când tresar din somn, chinuit de
vedenii, ştiu foarte bine că sub al treilea oţetar din
dreapta fostului gard de la vie, ar trebui să mai fie încă,
la vreo trei palme sub mraniţă, o îngustă cutie din tablă
nemuritoare şi-o carte. Păi, dacă-ar mai fi să fie cutia
aceea pe-acolo, atunci, tot pe-acolo, trebuie să să se
ascundă, cel mai bine, şi cartea, din moment ce cărţile
sunt nemuritoare şi ele, se zice. Mai ales că o văd chiar
acum între palme şi-o răsfoiesc la secundă, prin minte,
chiar dacă n-ar trebui să mai vorbesc niciodată despre
asta. Mult mai uşor acum când îl văd pe Simion Săl-
ceanu, întorcându-se de la puşcăria Aiud, cât o păpuşă
de cârpă, Maica Ta, Doamne, astfel încât ai putea să-l
îndeşi ghemuit într-o traistă şi să fugi cu el, în spinare.
Iar barba lăsată să-i crească cam fără de sine i se în-
câlceşte-n bucle şi noduri pe piept, ca la Assurbanipal
ăla, din mlaştini.

1.
Tocmai mă-întorc aşadar, prima, a treia, a şaptea

sau a noua oară, la matcă, pe Capul Midia, când pe
dunga fumurie a zării mi se-arată din nou, ca prima
oară, silueta de cardinal protestant a lui moş Mendelev,
ale cărui haine (lodenul castaniu până-n tălpi, cu nelip-
sita pălărie cât roata de la şaretă) îmbracă acum, iar şi
iar, falnica sperietoare de ciori din lanul de soia al pri-
marului nostru-primar, oricare ne-ar fi el, nouă, astăzi
şi-în veacul vecilor. 

Previzibil mort, săracu’ moş Mendelev, din moment
ce hainele lui, singurele pe care i le ştim, flutură-n vânt
pe crucea de lemn dintre tufe. Mort, adică, de tot – atât

în prezent, cât şi în oricare fel de trecut înghesuit în
fante înguste pe-aici, ca să nu vă mai spun că indiferent
de abilităţile mele parşive, tot n-ar mai avea niciun fel
de viitor previzibil, dincolo de demersul acesta atempo-
ral,  de autor tânăr, bătrân, fără vârstă; viu sau mort,
cine ştie... Kaput!

2.
Şi tot astfel, mereu într-o joi, pe la prima înălţare-a

luminii, soseşte la Gargalîc şi tov. Mendelev, căci aşa-i
zic mai toţi când îl zăresc, măsurând rar uliţa, ca un
atent cocostârc de baltă sau, mai degrabă, ca ciuciuricii
ăia pe picioroange de circ, dar bine camuflat într-un
loden cât o faţă de plapumă şi sub o pălărie-clopotniţă
cu boruri aplecate macaronar, pe la tâmple. Ca să nu
mai vorbim de bastonul sabie-flintă, pe care-l poartă voi-
niceşte, pe umărul drept, anticipând parcă destinul său
postum de sperietoare.

Soseşte din întâmplare, se zice, în aceeaşi zi, cu
cărţile pentru prima bibliotecă comunală a claselor mun-
citoare din mlaştini. În ciuda adevărului incontestabil
dumnezeieşte, precum că nu poate fi nicio întâmplare
pe-aici şi oriunde pe-aiurea, din moment ce toate fap-
tele noastre sunt scrise deja, tipărite, parafate şi definitiv
ferecate sub scoarţe grele de-argint, în Cartea cea
Mare de pe genunchii Tatălui nostru ceresc, sub sabia
multiplicată pentru fiecare în parte şi suspendată  în
câte un singur fir, pe deasupra.

Acum, joia, în ziua dintâi, care-i chiar astăzi, vreau
să zic, hic et nunc, din moment ce încă ne purtăm trupul
şi umbrele lui simultane, dintr-o parte într-alta, vorbind
şi vorbind, ca şi cum am avea ceva să ne spunem. Pre-
cum, cică, tot dintr-o întâmplare, aşa, năvăleşte tov. di-
rector Vlăducu taman la noi, în clasă, pe când,  cu
vioara sub barbă, proful de muzică ne-învaţă să fredo-
năm: oau, oau, oauuu, Sullicooo, melodia preferată a
tovarăşului Stalin, tatăl nostru terestru: 

– Ia hai bă, să descărcăm vioi cărţile-alea, de peste
drum, că la iarnă, o să-mi miorlăiţi iarăşi ca greierele-

Ioan Florin Stanciu

CĂRȚILE DE LUT
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ăla din stihurile lui Krîlov!, ne îndeamnă Vlăduc, mereu
supărat. 

– Hai, davai!, îmi strigă el drept în bot, iar eu simt că
miros din cap până-n tălpi a frunze dospite şi-a oţetar

– Învăţaţi, învăţaţi, învăţaţi!, a spus Lenin, recită so-
lemn muzicantul, ridicându-şi arcuşul înspre lozinca
manifest chinuită cu creta pe coala roşie, desfăşurată
pe peretele de deasupra, chiar sub cei trei bărboşi fio-
roşi, ai apocalipsei proletare.

– Amin!, se scapă unul de-ai noştri şi primeşte ime-
diat un şut pedagogico-ideologic, drept în turul şi-aşa
cam destrămat-al nădragilor săi de paradă.

3.
Peste drum, într-o odăiţă a fostului conac Cavasu,

care-i primărie acum, nişte femei au dat goangele afară
şi-au înşirat cu resteie pe ziduri, nişte scânduri de brad
vopsite-n sângele eroic al clasei muncitoare, ca să se
potrivească cu cărţile, purpurii toate, ca un morman de
roşcove boiereşti.  

– Măi dragă, zice directorul, contaminat, cel mai uşor
şi uşor este să pui capcane, dar cel mai greu e să faci
şobolanii să intre acolo; mai ales dacă punem doar
cărţi, în loc de franzelă şi caşcaval. Deocamdată însă,
cărţile abia basculate în rumene vrafuri înflăcărate ne
aşteaptă pe noi, să le ridicăm din praf, să le batem fru-
mos pe genunchi sau pe şolduri şi să le dăm din
mână-n mână spre rafturi. 

– Hai băi ciutane, ca să nu mai zică lumea din nou,
că-aţi trecut pe la şcoală, fără să puneţi mâna pe-o
carte, măcar! Hai, că le-aveţi la-îndemână pe cele mai
bune de pe faţa pământului – tezaurul înţelepciunii mar-
xist-leniniste, după cum ar veni. Pune mâna, băi băltă-
reţule, şi nu te mai strâmba la poz-aia, că nu-i
tactu-mare!

Eu, conform planurilor prestabilite-ale sorţii, nime-
resc înăuntrul lăcaşului de cult, chiar în colţ, după uşă,
ceea ce-mi permite să pot citi în voie fiecare titlu şi să
răsfoiesc cărticica roşie în căutare de poze: numai sa-
talini, belenini, minciurini, politruci şi beniuci, bine îm-
pănaţi cu secere, ciocane, galoane şi stele-n cinci
colţuri... „Cărţile de jar, ale Mamonei, nepoate!”, după
cum le-ar zice tata-mare, râzând, ca să nu plângă. Ori-
cum, chiar şi un cititor fără pretenţii ca mine, tot n-ar
prea avea de ales, din moment ce, de obicei, cam ace-
laşi titlu se repetă şi de treizeci de ori, la rând sau pe
sărite: Cuvântarea tovarăşului Satanovski, la congresul
PCUS; Torentul Roşu; apoi, de vreo sută de ori şi mai
bine: Copilăria lui Ivan Ilici precum şi seria caleidosco-
pică Eroi ai clasei muncitoare, cu fel şi fel de ciudaţi,
desprinşi parcă de pe afişele cu bolnavi periculoşi, scă-
paţi chiar acum de la cine ştie ce balamuc din taiga.
Abia mai spre seară, aşa, îmi ajunge în palmă şi-o carte
cu coperţile albe, în care, sub titlul Istoria Sumeriană
din colecţia Ştiinţa învinge, ni se prezintă contribuţia
inestimabilă a savanţilor ruşi la descoperirile de la Ba-
bilon şi Ninive, urmată de descifrarea triumfală a Cărţi-
lor de lut pline de cutremurătoare mărturii despre viaţa
grea a maselor populare sub domnia criminală a unor
îmbuibaţi burghezo-moşieri imperialişti, precum Sargon,

Assurbanipal şi Nabucodonosor. Dar iute răsfoită-n ge-
nunchi, după uşă, cartea se dovedeşte plină de gravuri
în peniţă, cu chestii nemaivăzute vreodată: oameni-tauri
înaripaţi, oameni-lei cu aripi cât casa, cai şi care de
luptă, cetăţi, castele, cavaleri în zale, arcaşi, robi în lan-
ţuri, vânători nemiloşi şi altele încă, ce-mi trec fulgerător
pe sub pleoape. De aceea, strecor cât mai adânc cartea
aceasta, într-un colţ aproape inaccesibil al raftului cel
mai de jos; cu gând să o împrumut legal, când asta de-
vine omeneşte posibil.

4.
„Uite că avem şi bibliotecă! Ehehe, cultura orezului

în mlaştină, nepoate!”, zice tata-mare, uimit mereu de
aceste zadarnice iniţiative culturale ale fariseilor noştri,
de baltă: precum ziarul Scânteia, la cârciuma MAT, di-
fuzoarele-găleată, din pari, colţul propagandistului vo-
luntar la Cămin, chiţimoaica ARLUS, comisiile de
lămurire, cărticelele roşii purtate din poartă-n poartă,
marmelada, arpacaşul şi broşura obligatorie, Almanahul
Săteanca, afişele cu FDP (Ehehe, Foamea, Drăcimea
şi Puşcăria, adică, traduce bunicul, desenând fiecare li-
teră-n aer)...

Avem bibliotecă, dar n-avem bibliotecar, întrucât pa-
paşa Mendelev-al nostru, numit în funcţie, de îndată ce
se află că-i instructor raional, ştiind, carevasăzică, să
încondeieze şi să desluşească mugind litera scrisă,
este purtat pe drumuri, pe undeva, prin Tulcea, cu co-
misiile de colectivizare şi întovărăşire, după cum este
cazul. Dar cu cheia bibliotecii, cu tot, măi dragi cititori
din prezentul de-acum. Venind, iată, şi vremea când,
azi, tot într-o joi, aşa, cărturarul în loden şi catarame
deschide scorbura-aceea, îşi pune pălăria într-un cui,
după uşă şi se-aşează la o masă de brad, roşie şi ea,
ca tot ce-i pe-acolo, pregătindu-şi călimara, tocul şi ca-
tastiful. Iar, când intră clientul, acesta-şi prezintă mai
întâi buletinul, cartela de pâine sau carnetul de note,
pentru a fi trecut la catastif: „Smirna, ciorti, căz nu-i iar-
maroka!” După care, întinde palma dreaptă înspre raftul
cel mai la-îndemână şi apucă, pe nevăzute, vreo carte: 

– Asta e!, haraşo, haraşo, ocin haraşo!, strigă el plin
de satisfacţie, scrijelind-o-n registru, dar străduindu-se
gârâit să ne explice şi faptul că toate cărţile de-acolo
sunt culmea învăţăturii lumeşti şi, prin urmare, la fel de
importante şi de interesnaia kniga, chiar dacă, spre ma-
rele tău noroc chior, s-ar putea întâmpla să-ţi pice de
zece ori la rând aceeaşi carte-n petale de mac: „Naşa
krasnîi zviozda, bre, hai, davai!, davai! davai!”

5.
Astăzi, joi, ca de obicei, tov Director năvăleşte-n

clasă, ca să ne anunţe foarte supărat şi pe elevi, şi pe
profesorii noştri, că mai mult de jumătate dintre de-alde
noi, mameluci mari şi mici, n-am trecut încă pe la biblio-
teca de partid şi de stat:  

– Ca să nu mai spun nimic diocamdată de goangili
alea dă băligar care v-a îmbrăcat şi v-a aruncat în
cur tea mea, ca să vă povestesc eu, adică, despre alde
Lenin, Miciurin, Strelka, Belka şi Gagarin din cosmos,
precum şi mulţi alţii, ca Gorki şi Mihail Şolohov – oameni



proză

186 SAECULUM 7-8/2019PR
O

proză
luminaţi, bă paraziţilor, şi nu şerpăria-aia surdă şi mută,
care vă creşte pă voi cu nasu-n mlaştină, ca pă arpa-
gicu’ de la cucuta cu şerpi! 

– Păi, Belk-aia nu-i câine?, întreabă tot ăla cu nă-
dragii subţiri 

– Măi duşmanu’ dă clasă, ia mai lasă clanţa aia, că,
uite văz ca prin somn, cum o să mori în lanţuri, cocoşat
pe lopată, ca şi cânele ăla de tac-tu. Cerna Sabaka, ştii
tu! 

Dar cum tocmai se sună din acioaie, pe undeva, pe
la uşi, iute, ne-încolonează înghesuit,doi câte doi şi...
Paşol na kultura! Davai!

6.
Acum, presupunând că fundătura asta înţesată cu

sângerii bucoavne zadarnice, chiar există pe undeva,
prin vreo alveolă oarecare a spaţiului-timp, profit de în-
ghesuială şi mă las o clipă pe ciuci, ca şi cum m-ar
durea foarte rău burta, ca să dibuiesc cartea aceea cu
poze, de pe ultimul raft şi să o îndes bine pe sub curea,
în chilotul meu tetra, de fată; bun prilej de-a înţelege pe
pielea mea, tot ce simte condamnatul la moarte, lăsat
zece minute, în aşteptare, sub ştreang. 

– Bă, zice Mendelev, întinzându-mi o carte, fără să
mă vadă măcar, ia d-aci şi nu te mai strâmba la kultură,
că pe-asta n-a citit-o neam de neamul tău, dă codoşi!

Opaaa, aşa e, Tăciunele porumbului şi combaterea
lui. Nici nu se ştia că există. 

Aşa că plec acasă, tremurând ca libelula pe stuf, dar
cu o carte în mână şi alta-n pantaloni. Cred că sunt gal-
ben pierit, aşteptând din moment în moment bâta, ju-
văţul sau glonţul pe deplin meritate.

Acasă, „Bună seara / Bună seara”, trec prin tinda în-
tunecată mai adânc, decât lupta de clasă şi mă opresc
doar în cotlonul meu din spate, unde am o măsuţă, un
pat şi o lampă, deşi deocamdată e întuneric ca-n oală.
Mai bine, căci marile crime se dospesc în taină şi la-în-
tunecime totală! Scot cartea care mă arde tot mai tare
pe la buric şi-o vâr tremurând sub saltea, înfăşată-n car-
peta brodată, de pe scrinul din colţ. Îi vine ei rândul,
acuş, acuş! „Stai acolo, că-i mare secret! Pssst!”

Acum, nu mai departe de-acum, totul se-închide
ca-n scoică, de jur împrejur, iar eu întins pe spate, sub
lampă, mă dedulcesc în voie cu toate gravurile miracu-
loase-ale cărţii: palate cu suple coloane de var şi cu zi-
duri pictate – şiruri nesfârşite de lei şi de tigri săgetaţi,
dar şi lungi rânduri de sclavi cu fustiţe şi sape, înşiraţi
în funii şi lanţuri, ca la Canalu-ăsta al lui Groza şi Dej,
deşi, parcă, mai blând oleacă şi ceva mai organizat; fie-
care cu sapa şi cu târnăcopul lui, după cât ni se-arată-n
peniţă şi tuş.

Când, hopa, chiot, lărmălău de câini, vaiete şi bles-
teme, haraiman, prin pereţi, ca la colectivizare şi-adu-
natul cotelor, cu tancul sau duba: „Păi, n-a furat iel
porumbu’, tov maiur!”, urlă suguşat ţaţa Dia, de la două
case distanţă. „Politurcii lui Şaitan, ăaoleu, oameni buni,
puneţî cânii pă iei!”

Aşa că mai mort decât motanul din pomul unde-i
hora câinilor, îmi vâr cartea înapoi în chiloţi, vâşti prin
fereastră şi zor, zor, zor, prin cucută, până-n gardul cu

ţepi şi-oţetar al viei din câmp, unde alunecat în ge-
nunchi de sfârşeală, sub al treilea tufiş mai puturos,
decât goanga de bălegar, dibuiesc cutia din tablă gal-
vanizată, ascunsă deja acolo, dintr-o prudenţă ruşi-
noasă, dar foarte sănătoasă, şi-mi pun în aplicare cam
cutremurat, aşa, parşivul meu plan de sabotaj al Repu-
blicii.

Pun cartea banditeşte sustrasă, în caseta etanşă
şi-o îngrop la trei palme sub glie, ca să nu pot fi dovedit,
prin cine ştie ce lucrătură vicleană-a satanei şi trimis în
fiare, la mina de plumb sau la tăiat stuf prin smârcuri,
ca unchiul Petrică, săracul, care-a fost prins pe când
făcea ţuică de dude într-un ghium de furat.

7.
„Hei, ia să vedem noi, ce-am mai citit în ultima

vreme?” întreabă to’ar’şa dirigintă într-o joi, poate azi,
când lecţia despre Minerii de pe Maramureş nu prea
merge deloc. Dar mie întrebarea mi se pare grozav de
parşivă şi mă fac iute broască, pe ultima bancă din
dreapta, chiar sub cuier. Aşa că ne ia la rând câte unul
şi când îmi vine rândul spun cam clătinat:

– Păi tocmai am terminat de citit cartea despre tă-
ciunele porumbului şi-acum mă pregătesc să iau alta,
tot cu tăciuni,ceva, dacă se poate. Mai ales că asta are
şi poze. Ăhă, la fiece patru pagini, o poză.

– I-auzi! Poze cu ce?
– Poze cu tăciunii porumbului şi cu nişte goange bur-

gheze, care se hrănesc tot cu porumb de furat.
– Hait, păi alea ar trebui otrăvite numaidecât, zice

to’ar’şa, privindu-mă cam printre gene. Cel mai rău şi
mai rău e să furi din munca poporului!

– Asta aşa şi este, zic eu pierit şi-alunec precum
cârpa în bancă, hotărât să nu mai pun mâna nici pe pot-
coavele de cai morţi, din ţărâna drumurilor. „Mamăăă,
întrebările-alea cu lecturile noastre, nu-s lucru curat”,
îmi repet eu iar şi iar toată noaptea, răsucit ca pe jar,
pentru că nimic nu-i la-întâmplare, se ştie. Mai ales că-n
vis mi se-arată iar cartea aceea, dospită-n cutia inox,
de sub glie: „Pune-i capul în ţeapă, numaidecât!” porun-
ceşte Împăratul Sargon împletit pe jumătate-n laţele
bărbii şi-n noduri din sârme-aurite. 

8.
Şi totul se confirmă fioros încă o dată, când, în vizită

întâmplătoare pe la vărul Victor Sălcean, acesta-mi
spune, vorbind ca prin somn:

– Ia hai puţin şi pe la bibliotecă!
Aflând eu astfel, cam demolat, că într-o chilie din

dos, tatăl său a înghesuit în vrafuri aliniate de-a lungul
pereţilor vreo câteva sute de ţigle roşii de Jimbolia,
de-alea cu Leul sumerian, care-i sigla fabricii, acum:

– Să ştii, zice el aşezat pe o ladă pentru cărbuni, că
toate sunt la fel de importante şi de interesante. Dar eu
ţi-o recomand pe-asta, despre modul genial în care Mi-
ciurin a împerecheat plopul, cu varza şi cu porcul, obţi-
nând astfel pomul care face sarmale.

Aş râde eu, dacă nu m-ar stoarce frigurile şi senzaţia
că sunt în mijlocul unei alte conspiraţii a sorţii, ca o bâtă
rea coborâtă din stele, drept în moalele capului.
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Ştiu că „iarăşi” nici nu există, după cum nu mai

există nici „ieri”, astfel încât stau chiar acum, în ge-
nunchi, sub al treilea oţetar de la vie, încercând să scot
din cutie cartea aceea, ca o lespede oarecare, din zi-
durile de la Babilon şi Ninive. Când, hait!, de pe coperta-
încleiată, un sclav din aceia cu fustă şi cu umerii rău

sfâşiaţi de bici pare să-mi caute ochii, într-un strâmb ric-
tus amar: 

– Nu te supăra, frate! Asta e!
Şi asta chiar în momentul în care din cerul prăvălit

printre tufe, se desprinde deodată biciul de flacără-al-
bastră al  Domnului, care-mi iartă, deocamdată, bietul
meu trup de lut şi cenuşă, tremurând vinovat peste car-
tea îngropată acolo.

Marian Drumur

RĂSCRUCEA POMETULUI

Brusc, ne-am poticnit de o cocoașă chiar la
intersecția cu un drum comunal; motorul s-a oprit și n-a
mai vrut să pornească. Demarorul țăcănea, atât!
De-acum trebuia să schimbăm destinația către cea mai
apropiată localitate, adică așezarea întrezărită îndărătul
grădinilor mărginașe.

Cu ajutorul Larisei am direcționat automobilul, îm-
pingându-l progresiv din portieră până ce a prins des-
tulă iuțeală ca să sar înăuntru și să pornesc cu viteza a
doua. Soluție temporară!

– Slabă nădejde, să găsim un mecanic, am zis. Târ-
gul acesta prăpădit a rămas la căruță!

Totuși, puteam întreba… dar părea pustiu. Abia din-
colo de fântână a apărut un trecător, dispus la vorbă.

– Căutați la Dedu, a răspuns enigmatic. Casa aia
mare verde.

Și mi-a întins un măr frumos. Nu l-am refuzat.
Proprietarul casei verzi s-a vădit acasă, am consta-

tat aventurându-mă pe poarta deschisă. Și nici n-a
părut mirat.

– Am un demaror cu probleme, m-am justificat. Îl dau
jos în doi timpi și trei mișcări, dar e posibil să-l dregeți?

– Se poate încerca, mi-a replicat.
Arăta gospodăria cuprinsă din exterior dar pe di-

năuntru… o curte apreciabilă, cu anexe jur-împrejur…
garduri puține; la colțul peretelui, legat lângă cușca sa,
un câine solid ne privea atent.

– Las mașina afară?
– De ce, are ea loc aici!

Zis și făcut, am pilotat-o în interior.
– Mai bine mă uit acum, a zis Dedu. Puteți aștepta

colea, a indicat un șopron.
Nici acesta nu era ce părea; o incintă largă și lumi-

noasă, cu despărțituri; pe pereți panouri cu felurite
obiecte și scule agățate între stelaje, dulapuri, bancuri…
aveau ele o noimă dar deocamdată n-o înțelegeam. La-
risa a reperat un scaun încăpător, s-a lăsat pe el și a
adormit în ungher… buni nervi! Am dat ocol atelierului
– ce nu conținea?

Iacă-tă și stăpânul locului, însoțit de o bătrână în
negru purtând o tăviță pe care a așezat-o cu grijă pe
bancul de lucru la îndemână.

– Daʼ serviți, sunt fructe de la noi, a îmbiat și n-am
refuzat-o.

– Pe unde ați venit, pe la meri?
– Nu, răscrucea la principal, am indicat vag o

direcție.
– Acolo a fost o livadă fără capăt… ce mai coniac se

făcea… și export!
– E doar pârloagă.
– Așa o fi… au tăiat proștii tot… ca să nu împartă…

acu s-au pustiit. În schimb pruncii agățat-au niscai crăci
cu tinichele, cică mai înveselesc locul… se joacă!

Niște chiote ne-au precipitat afară – tocmai sosea
un atelaj vârfuit; flăcăul voios ce-l mâna a coborât ca să
ne comunice:

– Mamă, ce-am căzut la bahnă… da-i plin de pești.
Uite-acum desham!
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– Ăsta-i Hep cel Mic, a rostit Dedu confidențial…

sărac cu duhul, vine să aleagă o sculă zilnic – o recu-
perez de la taică-su… le alege pe cele cu triunghi. Dar
ce cap are… Am transportat niște motoare la generato-
rul nr. 6 cu el… îi arăți o cameră cu lăzi, colete și mi ți
le aranjează în caroserie de nu-i adevărat! Nici un
spațiu liber… dacă-l întrebi care-i, nu știe… meseriaș!
Îl mai iau ca slugă… Noroc, vecine!

Proaspăt intratul ne-a oferit câte o renglotă roșcată
și a început:

– Nimic nu mai poți crește din cauza ploilor… alde
Torcău comandă rachete de ploaie, dar trebuie să ai su-
ficient pământ pentru asta, nu-și permite oricine!

– Lasă, observă Dedu, te-ai scos binișor cu treaba
ailaltă!

Și a făcut cu ochiul, ca vecinul să râdă complice. 
Un vârtej nevăzut a iscat ditai fuiorul prăfos în curte,

antrenând mirosuri de iarbă, grajduri și țărână, așa că
gazda a arătat spre automobil:

– Du-te dumneata înăuntru, stai cu soția.
Larisa tot dormea. Am iscodit dotările… surprinză-

toare strânsură! La prima vedere un talmeș-balmeș cu
despărțituri, după care se vădea o anume noimă, felu-
rite utilaje și scule rânduite. Într-un ungher, oarecine
manevra o mașină de găurit cu masă coloană; de
aproape, prelucra o tijă, era preocupat.

S-a înființat Dedu, însoțit de Hep cel Mic.
– Te uiți la meșteruʼ? Mai trece pe aici, mă ajută, îl

ajut… îi dai un fier, îl miroase, pune limba și cuvântă:
ista-i de potcoave, celălalt de turbină… țeavă de foraj,
carcasă… nimic nu scapă… și nu are carte, a lucrat la
forjă… furca era fisurată, la demarorul dumitale; plus un
contact întrerupt.

– Și acum?
– E în regulă, se cuvine lipită. O alămim pre moment.
– De mirare câte aveți în dotare, unde nu s-ar zice.
Se uită lung înainte de a răspunde:
– Așa o fi; am ținut o turmă de oi și m-am certat cu

frații, am dres pe șest mașini străine accidentate până
au venit reclamațiile, am făurit furnal de țuică, am vânat
trofee pe fondurile altora cu grangurii… ca suveica…

Tace, se scotocește, extrage pachetul mototolit de
țigări… aprinde una. Meșterul se apropie, scoate și el o
țigară, ia foc de la a gazdei.

– Mori tu azi, că eu mor mâine, remarcă. Așa-i viața.
– Trebuie că ai planuri de viitor, intru în vorbă.
– Nu pot să gândesc la viitor; copiii da, eu nu!
– Și ce faci când se duce totul?
– Fum! constată.
Se ivește Hep cel Mic; dă la iveală o unealtă și

afirmă:
– Asta mi-i de trebuință neapărat! Apoi, către mine:
– „Rue Orbis”, poemă terapodă!
Începe să declame ceva, profit de apariția bătrânicii

în negru să mă retrag. Ea poartă un borcan ce mi-l pre-
zintă:

– Gem de castraveți maică, prinde bine.
– Soția se pricepe, eu neam, mă eschivez.
Nu se lasă, merge spre Larisa, ia seama, așază

binișor borcanul alături, desprinde o cergă de pe perete

și învelește somnoroasa.
– Dă-o-ncoace, zice meșterul, o dreg eu.
Ia furca demarorului și se îndreaptă către una din

boxe.
– Aici s-ar potrivi un strung, zic. Din cele mici, de

banc… are și pas, poți executa filete… am avut unul,
dar pentru lemn… meșteream bastoane, picioare de
mobilă…

– Te pricepi la mașini.
– Am fost pe la raliuri, în echipa de susținere. Numai

că aveam probleme cu ulcerul.
Un păcănit sporit asurzitor ne zorește afară, unde

efectuează volte o motocicletă cum vezi în filmele cu
„Hells Angels”.

– Nea Dedu, ți-am livrat coletul în cerdac, strigă con-
ducătorul ei. Fii pe fază, știi? Ave!

Și țâșnește înspre poartă de zici că-l mână dracii…
nu-i pasă cum iese.

– S-a săturat de Legiunea Străină, deslușește Dedu.
Face ture cu motorul, mai intră în câte o combinație…
cică să moară acasă… cârlan! Daʼ și când îl apucă…

Nu sfârșește vorba, atras de ceva: o scăfârlie bu-
hoasă unisex ce împodobește gardul spre grădină;
iscodește, se bâțâie.

– Tu n-ai școală, bă?!
– Ei, na! se amuză privitorul. Nenea Dedu, când mă

iei!?
– Puștiul Drică, constată scăzut stăpânul. Se agață

p-aci, mai scoate un ban… stă cu bunicii, că ai lui sunt
afară…

Vecinul șuieră haiducește; câinele prinde să latre și
scutură lanțul.

– Fluieră mai tare, că-mi place! îl încurajează Dedu.
Deodată motorul mașinii mele prinde viață, se am-

balează, ba chiar vehiculul rulează câțiva metri înainte
de-a se liniști. Meșterul iese din el și strigă:

– Așa-i că merge?!
Încuviințez și întreb gazda cât datorez.
– Doar n-o să începem să ne socotim, declară. Dar,

dacă tot e ceva de făcut, să-mi duci un pachet la oraș,
îți scriu imediat adresa.

Revin în atelier: cândva, partenera mea s-o fi
deșteptat, în mâna atârnată stă o țigară jumătate arsă.
Ușor, o dezmierd și deschide ochii cețoși, apoi mă
recunoaște. Putem pleca!

Ne luăm rămas-bun lângă automobil. Nea Dedu îmi
înmânează un colet pe care se lățește o adresă scrisă
cu carioca și adaugă:

– Nu am încredere în poștă; dacă nu-și bagă nasul,
ori le rătăcesc, ori le întârzie!

– Nu-i ceva perisabil? îl ispitesc. Că durează!
– Departe gândul, râde el. Și nici nu miroase.
Când ies pe poarta mare, iacă-tă și puștiul Drică:

hăulește, dirijându-mă ca un adevărat agent de
circulație, astfel că pot angaja fără grijă carosabilul.

Abia accelerez pe șoseaua națională și Larisa zice:
– Uite acolo o parcare… aș vrea să arunc o privire

în urmă.
Coborâm, scrutăm pe îndelete întinderea vălurită de

vegetație – nimic; s-au estompat toate, undeva.
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Personajele: Un BĂRBAT şi o FEMEIE, Voci

După ce s-au cunoscut într-o călătorie precedentă,
Bărbatul, comis voiajor, şi Femeia, iubita lui, stau la o
şuetă într-un alt compartiment de tren, aşteptând să
plece într-o direcţie încă neprecizată.

FEMEIA (în fugă): Bună, iubi! 
BĂRBATUL (stă în faţa unui laptop, de unde culege

nişte date): Bună!
FEMEIA: M-aşteptai! M-aşteptai? Sigur m-aşteptai?
BĂRBATUL (sărutând-o): Te-aşteptam! Sigur te-aş-

teptam! Te-am aşteptat şi-n faţă la Mega Image. Vă-
zând că întârzii, cum îţi stă în obicei, m-am dus la tren.
„Ştie ea unde să mă găsească!” Mi-am zis... Aşa e con-
venţia! 

FEMEIA: După cum e convenţia.
BĂRBATUL: Mă rog!
FEMEIA: Ştiu eu unde să te găsesc! Şi uite că te-am

găsit. Da’ mă scuzi?
BĂRBATUL (o sărută din nou, deşi privirea îi stă pe

laptop): Te scuz, te scuz!
FEMEIA (aşezându-se lângă Bărbat, răsuflă uşu-

rată): Măi, ce oameni! Măi, ce oameni! De nu puteai
trece strada de mulţi ce erau. Stăteau înghesuiţi pe tro-
tuare, claie peste grămadă pe culoarul maşinilor grele
care la ora aceea era liber, maşinile nu circulau... Da’
unde nu stăteau şi răcneau de nu se mai înţelegea
nimic.

BĂRBATUL: Mă rog! Nu ştiu ce stradă trebuia să
treci, că pe cotitură nu se putea! Mergeai prin spatele
caselor lui Pospai şi Firan, o luai apoi pe ulicioară şi
ajungeai unde aveai de ajuns. Unde aveai de ajuns?

FEMEIA: Unde aveam de ajuns? Mă-ntrebi. Cu tine
să mă văd şi împreună să mergem la tren. Să fi trecut
pe unde mi-ai spus, m-aş fi umplut de noroi din cap

până-n picioare. Ulicioara e desfundată, mai cădeam şi
într-o groapă. De mă alegeam cu hainele rupte sau cu
vreo zgârietură pe faţă. Să fi apărut aşa în faţa ta? Ce
zici?

BĂRBATUL: Mă rog! Da’ se putea!
FEMEIA: Şi de-o făceam, la tine mă gândeam. Cu

ce ochi m-ai fi privit?
BĂRBATUL: Cu ochii mei pe care-i ştii.
FEMEIA: Puiuţ, nu fi rău! (Priveşte în jurul său): Da’

vagonul ăsta nu-i făcut bine!
BĂRBATUL: Da’ ce-i făcut bine în ţinutul spre care

ne îndreptăm?
FEMEIA: Încă nu mă pronunţ până nu văd. Era să

uit! L-am găsit pe drum. (Îi întinde plicul. Bărbatul îl ia
şi strănută): Să-ţi fie de bine!

BĂRBATUL: Mulţumesc pentru urare.
FEMEIA: Puteam eu să nu-ţi urez! (Are în mână o

pungă cu mâncare. Bărbatul, zărind-o, înghite în sec):
Dacă vrei, rupe din croisantul meu. Că nu-l mănânc pe
tot. (Bărbatul rupe o bucată şi o mestecă. Trenul se
pune în mişcare): Ce-i pasajul ăsta?

BĂRBATUL: Ce să fie? Pasarela Tril. Mai mănânci? 
FEMEIA: Nu!
BĂRBATUL: Atunci înfăşoară-l şi pune-l în pungă.
FEMEIA (procedează întocmai, apoi se uită pe fe-

reastră): Uite unde stau oamenii!
BĂRBATUL: Stau! Ce să facă?
FEMEIA: În case! Astea-s case?
BĂRBATUL: Mai frumoase decât sunt ale noastre.

Oricum, ne-am obişnuit! (Schimbare de ton): Ce să-ţi
zic? Uite că-ţi zic! Eu de când mă ştiu... Vin în Gara
Popas... Plec din Gara Popas.

FEMEIA: Ţi-a intrat în obicei să călătoreşti şi o faci
la fel. Adică pleci din acelaşi loc şi vii în acelaşi loc. Da’
uite că se mai produc schimbări!

BĂRBATUL: Vezi ce deşteptă eşti! Nu-mi pare deloc

Nicolae Havriliuc

UN TREN PENTRU FIECARE
Al doilea tablou cu scene de comedie şi un epilog
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rău că te-am luat.

FEMEIA: Mulţumesc pentru gest. Nu m-ai lăsat sin-
gură. Şi de câte ori mergi pe undeva, mă mai iei cu tine.
N-a fost de multe ori, da’ mă ai în seamă! Pentru asta
ţi-am pregătit un suc de mandarine. Să ai ce bea pe
drum.

BĂRBATUL: Mulţumesc! Tu, în schimb, mă ai în grijă
mereu. Şi o faci, aşa, cu pricepere. Ştii că eşti o price-
pută? Eu n-aş putea fi.

FEMEIA: Tu n-ai putea fi, pentru că tu...
BĂRBATUL: Eu, ce? Aşa faci mereu. Începi şi nu

duci vorba până la capăt. Du-o! Că eu îmi închipui
multe.

FEMEIA: Hai, lasă-mă! Nu mă chinui! (Dându-şi
seama de tonul ridicat, priveşte bărbatul în ochi):
Scuză-mă! Da’ ştii ce!? Vagonul ăsta nu mi se pare con-
struit civilizat. E strâmt. Nu vezi? (Bărbatul, mutând pri-
virea de pe laptop pe chipul Femeii, o contemplă).

BĂRBATUL: Mai slăbeşte şi tu, că prea dilaţi spaţiul
acolo unde stai.

FEMEIA (mascând ofensa): Ia, vezi! O cam iei pe
arătură. Revino-ţi, te rog!

BĂRBATUL: Tu vorbeşti cu mine şi nu te saturi ca
să-mi spui atâtea. Da’ ştii măcar cine sunt eu? Poţi în-
cerca să mă recunoşti?

FEMEIA: Ştiu şi te recunosc. Eşti Tuţă!
BĂRBATUL (râde): Nu se poate! Nu eu sunt Tuţă!
FEMEIA: Ba eşti! Te ştiu de atunci de pe malul lacu-

lui. Când prindeai câte-un peşte, strigai... „Încă unul la
Tuţă! Încă! Are cu ce să-şi hrănească familia!”

BĂRBATUL: Sunt, recunosc! Eu sunt pescarul. Da’
nu strigam eu. Era altcineva care striga şi se folosea de
numele meu. 

FEMEIA: Eh, acum, după ce s-auzit, s-auzit! Cineva
striga şi se dădea drept Tuţă. Că scotea peştii din lac
după ce îi pescuia, că-i scotea dintr-un lighean special
amenajat ca să creeze impresie, n-are importanţă! Peş-
tii erau la vedere, lumea trecea şi se minuna. Iar prin
atmosferă se agita sonor Tuţă. 

BĂRBATUL: N-ai fost suficient de atentă. Era un
post emisie instalat într-o dronă. Şi de fiecare dată când
scoteam câte-un peşte din lac, vorbele se auzeau. Da’
să ştii că nu-mi hrănesc familia numai cu peşte. Avem
o grădină şi o livadă la ţară şi o dăm pe legume şi fructe
bio. 

FEMEIA: Mulţumesc pentru informaţiile suplimen-
tare. Nu trebuia. Am sursele mele de unde îmi parvin
ştirile. 

BĂRBATUL: O fi, după cum spui! Da’ nu eşti atât de
dotată cu aparatură cum suntem noi ca să le ştii pe
toate. 

FEMEIA: Ai mei n-au nevoie de aparatură. De ce?
Să-i poluăm pe alţii şi apoi să ne poluăm pe noi? Ne fo-
losim de natură. De ceea ce respiră şi vorbeşte. Există
un păstor la cireada şefului. Tocmai abia coborâse din
munţi cu oile şi se duse la scăldat. El a văzut şi a auzit
totul, iar apoi ne-a povestit. În drăcovenia sa, înotând
pe sub apă, Norel, aşa-i zice, a dat de ligheanul de
unde scoteai peştii şi l-a răsturnat. 

BĂRBATUL: Al naibii de năzdrăvan, dau de el!
FEMEIA: Bine ar fi! Da’ n-ai cum să dai de el, pentru

că l-au luat păstor în Alpi, unde tatăl său, Puiu Clitem-
nestru, om de afaceri, creşte o cireadă de vaci.

BĂRBATUL: Fir-ar tu să fii cu ştirile tale! Dar eu con-
tinuam, uite asta nu ştii, să pescuiesc!

FEMEIA: Pardon! Continuai să simulezi pescuitul.
De fiecare dată, când ridicai undiţa, vorbele se auzeau.
Că erau din altă parte, că erau, după cum zici, din
dronă, te priveşte! Era un caz, şi nu singurul, când ci-
neva, aşa unul ca tine, nu se-nţelegea cu altcineva, tot
aşa unul ca tine. Animaţia n-avea sfârşit, iar lumea tre-
cea şi se minuna. 

BĂRBATUL: Ehe, ce n-ai da tu să ştii ce şi-au pro-
pus ai mei! Da’ nu-ţi spun! Pentru că nici tu nu mi-ai
spus ce aveau în cap ai tăi de fiecare dată când se-ntâl-
neau cu ai mei. 

FEMEIA: Da’ cum puteam să fac o asemenea gre-
şeală, măi Tuţă!? Preferam să te privesc şi-n sinea mea
să te acuz.

BĂRBATUL: Vestea acuzării îi căzu cu tronc. Vreme
era să-i fie fapta înfierată. Mi-aş reveni, zău! Da’ n-am
o preocupare.

FEMEIA: În mână ai un plic. Deschide-l şi ce-i înăun-
tru citeşte.

BĂRBATUL: Cu ce roşu să disculp figura palidă a in-
discreţiei? Sunt îndemnat s-o fac. (Deschide plicul şi ci-
teşte): „Dragă tată!” (Se opreşte): Continui?

FEMEIA: Dacă aşa scrie, nu văd contrariul.
BĂRBATUL: „Îţi scriu această scrisoare într-un ceas

de nehotărâre.” (Îşi priveşte semnificativ persoana din
faţa sa. Femeia îi face semn să continue.) „Dar pentru
că am obligaţia şi îndeletnicirea să scriu, îţi scriu”. (Fe-
meia, schimbată la faţă, insistă să urgenteze lectura):
„Îţi mulţumesc, tată, că m-ai trimis în ţinutul de şes şi
dealuri, înconjurat de pădure şi traversat de o apă
cur gătoare. Acolo mi-am făcut ucenicia. Am cunoscut
atâta lume, cu bune şi cu rele, cum nu-ţi închipui şi, tot
acolo, am întâlnit pe cineva ce mi-a devenit drag. Dar,
auzi, e ceva ce nu s-a mai întâmplat! (Bărbatul, obser-
vând căderea femeii în transă, repetă sacadat): „As-
cultă, tată! Ascultă, tată! Ascultă, tată!”

FEMEIA (trezindu-se): Aşa scrie? Chiar aşa scrie?
BĂRBATUL: Da, aşa scrie! (Dumirindu-se): Ce-i cu

aiureala asta?
FEMEIA: Dacă aşa scrie, nu-i o aiureală. Nouă ni se

cuvine să transcriem textul în înţelesurile noastre şi să-i
dăm un rost.

BĂRBATUL: Cum aşa? Să ne batem capul pentru
orice mâzgălitură găsită pe drum? E prea de tot! (Pri-
veşte degetele): Şi dacă hârtia e plină de jeguri sau de
cine ştie ce otrăvuri?

FEMEIA (agitându-se): Uite o cremă!
BĂRBATU L: Ce cremă?
FEMEIA: Să te ungi pe degete. Vai de capul nostru!

Numai sănătoşi să fim.
BĂRBATUL: Vezi, tu faci! Şi tot tu te vaiţi.
FEMEIA: Eu, una ştiu. Dacă nu trebuia să mă văd

cu tine, nu mi se întâmpla să găsesc plicul acesta.
BĂRBATUL: Dacă mergeai pe unde ţi-am zis, nu l-ai

fi găsit. Cu mine oricum te vedeai. Da’ şi tu! Să vezi câte
îţi apar în cale şi să le ridici de pe jos. Nu s-a mai po-
menit!



teatru

191SAECULUM 7-8/2019PR
O

FEMEIA: Da’ şi eu! Prea-mi ţin privirea plecată-n jos!
Ce părere ai?

BĂRBATUL: Ce părere să am? În loc să privească
tot înainte, ea uite unde-şi aruncă ochii!?

FEMEIA: Uite unde îmi arunc ochii! Ai să mă scuzi?
Că n-am vrut. Hai, mă scuzi? Când ajungem la desti-
naţie, fac eu cinste cu o pizza.

BĂRBATUL: Dar de data asta nu coborâm unde
ne-am propus. Am treabă de negustor într-o altă parte.
Este o localitatea asemănătoare celei descrise în plicul
găsit de tine. Ce să-nsemne asta, nu ştiu ce să cred?

FEMEIA: Da’ parcă eu ştiu, crezi! Ce-i şi-n capul
meu, vai şi vai! Principal este că tu rămâi băiat bun, pus
pe treabă, şi-ţi vezi în continuare de ale tale, numai că,
probabil, cineva are ceva cu tine. Să aibă, nu-i merge
cât sunt eu lângă tine! Când coborâm din tren, trecem
şi pe la părinţii mei. Nu de alta, dar vor să te vadă!

BĂRBATUL: Trecem, aşa mi-am propus şi eu. Da’
să ştii, nu stăm mult! Îmi bag doar capul pe uşă şi am
plecat.

FEMEIA: Ar fi prea de tot! Ar râde şi curcile din po-
iată. E ceva ce nu s-a mai întâmplat!

BĂRBATUL: Cum, ai şi curci? Trebuia să-mi spui de
la început. Îmi făceam intrarea după ceva marfă. 

(Pe coridor se aud voci zgomotoase. Hodorogelile
de obiecte iau amploare, fiind întrerupte de mieunatul
unei pisici speriate, aflată în apropierea unui câine în-
demnat să latre, mai mult ca să contracareze mieunatul.
O fereastră se închide forţat. În compartiment, Femeia
şi Bărbatul ascultă cu atenţie şi gesticulează în acord
sau în dezacord.)

VOCEA 1: Am să spun mai multe vorbe, chiar cu ris-
cul unor supărări. Dar am să le spun. Uite, noi aşa sun-
tem! Nu ştiu cum se face, dar noi acceptăm şi lucrări
care se fac împotriva noastră.

VOCEA 2: Cum adică?
VOCEA 1: Oricât ar fi lucrările împotriva noastră,

merge. Numai să nu ne atingă obiceiurile noastre care
ne reprezintă. Nu putem fi în afara obiceiurilor. Bune,
rele, nu ştiu cum le vedeţi voi, însă noi le acceptăm pen-
tru că sunt ale noastre şi noi ne regăsim în ele. 

VOCEA 2: Adică, nu înţeleg, cum?
VOCEA 1: Ce-i greu de înţeles? Vedeţi, noi aşa sun-

tem! N-aveţi ce să ne faceţi. Ca să fiţi în bune relaţii cu
noi, trebuie să ne acceptaţi cum suntem şi să ne iubiţi.
Iubiţi-ne că veţi avea numai de câştigat!

VOCEA 2: Nu spuneţi vorba asta ca să vă credem
şi apoi să greşim. Când de fapt voi greşiţi.

VOCEA 1: Eroare! Nu noi greşim, cei din afara noas-
tră, ei greşesc. Şi o fac în dauna lor şi a instituţiilor pe
care le conduc. Vedeţi cum trebuie văzut mecanismul?
Ceea ce este fiecare la nivelul grupului din care face
parte, fără să fie interesat de ceilalţi. 

VOCEA 2: Vrei să spui că o dădeai pe-ncurcătură şi,
apoi, spuneai că-i încurcată.

VOCEA 1: Vreau să spun că eram sub jurământ şi
reuşita trebuia să fie într-o singură parte.

VOCEA 2: În care parte? Când e musai să ne de-
osebim şi să încercăm deosebiri. Că încep să nu mai

pricep nimic şi mă enervezi. Nu văd prin ce ne-am de-
osebi şi la ce ne-ar folosi aceste separări, măi vecine!

VOCEA 1: Să fiu eu vecinul umil după ce m-ai năucit
cu demonstraţiile tale de vecin arţăgos?

VOCEA 2: Să fii, să fii! De ce n-ai fi? Că altfel, vai
de mama noastră dacă plozii ei se-ndoiesc de ceea ce
sunt! (Vocile încetează.)

BĂRBATUL: Tu înţelegi ce spun ăştia?
FEMEIA: Pst, pst! Că ne ascultă. Nu simţi ce linişte

s-a făcut?
BĂRBATUL (în şoaptă): Tu înţelegi ce spun ăştia?
FEMEIA: Ştiu, ce să zic?! Tu eşti bărbatul şi tu tre-

buie să vezi ce este. Eu te urmez.
BĂRBATUL (îşi încearcă vocea): Eu, trebuie? Şi tu,

mă urmezi! Nu-i rău! Şi, mă rog, de ce? Vor fi şi ei nişte
scandalagii şi umblă de colo până colo. Acum s-au pri-
păşit în tren şi îmbuibă capul la călători. Asta le este
im aginea! Omenirea în criză de idei.

FEMEIA: Umblă şi îmbuibă! Că s-a întâmplat ceva
şi au un motiv să se scandalizeze.

BĂRBATUL: Da’, cu noi de ce nu se-ntâmplă ceva?
Că, vorba aia, contăm ceva în ochii autorităţilor.

FEMEIA: Contăm pentru că nu ne-am depreciat în
ochii lor.

BĂRBATUL: Măi, măi! Ce minte ai! Dar eu zic altfel...
N-au avut ei timp ca să se deprecieze şi să ne vadă alt-
fel. Eh, fir-ar să fie! Apropo! Nu m-ai lămurit ce şi cum
s-a întâmplat de au apărut atâţia scandalagii în stradă.

FEMEIA: În sfârşit, bărbate, că-ţi intri în fire şi mă în-
trebi ca să-ţi pot răspunde. Ascultă! Toate erau bune,
toate se aflau la locul lor. Da, toate, fără nicio fisură,
măcar, fiind gata pregătite să-nceapă, mai ales că ve-
niseră, de dincolo de mări şi ţări, specialişti ca să des-
chidă robinetul, de atâta amar de vreme înţepenit, de la
miere şi lapte, când nu ştiu cum de s-a făcut fâsss! Şi
s-a ales praf din toate alea şi din strădania lor.

BĂRBATUL: Asta-i bună! Şi totul s-a dat peste cap?
FEMEIA: Totul! Absolut totul!
BĂRBATUL: Probabil că n-aveau reţeta pentru lapte

şi miere. 
FEMEIA: Ehe, de-ar fi fost numai reţeta! Nimic n-ar

fi fost. Dar s-a pierdut ordonanţa de urgenţă prin care
se punea în funcţie robinetul.

BĂRBATUL: Vezi, dacă nu erai acolo! Tu, obişnuită
cu privirea plecată-n jos, ai fi găsit-o.

FEMEIA: Ce crezi? Îmi arunc ochii după orice petec
de hârtie! Aşa am ajuns? Nu mă feresc. O fac! Recu-
nosc. Numai să fie în legătură cu persoana ta.

BĂRBATUL: Eh, chiar aşa!?
FEMEIA: Puiuţ, nu fii rău! (Priveşte în jur.) Tu nu

vezi, vagonul ăsta pe loc stă.
BĂRBATUL: Păi, trenul a ajuns în staţie! Şi noi, nu

ştiu, ce mai aşteptăm. Hai să ne grăbim! (Coboară îm-
preună. Apoi traversează peronul.)

FEMEIA: Altădată îmi spuneai... Femeia unei dimi-
neţi de cristal... Acum... „Hai să ne grăbim!” (Bărbatul
rosteşte ceva neînţeles.) Eh, da! Ai uitat asta! Şi ce fru-
mos era! (Bărbatul rosteşte ceva neînţeles): Eh, da!
Sigur! Da’ se putea? Ce să-ţi zic? Hai să ne grăbim! Zic
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şi eu ca tine. (Bărbatul rosteşte ceva ritmic): Puiuţ, nu
mă provoca să-ţi spun una. Da’ se poate! Chiar în văzul
lumii? Puţină decenţă!

BĂRBATUL: Uite că se poate! (O sărută): Că lumea
nu mai poate de noi. Nu vezi?

FEMEIA: Ce să văd? Fii serios! Că lumea... Da’ noi
ce suntem? A, uite-l pe Trestian! Ce faci, băiatule? Eşti
cu maşina, poate ne duci şi pe noi? Fă, te rog, cunoş-
tinţă cu domnu’!

Pe peronul gării, vânzătorii de ziare strigă, preluând
informaţi din presă... 

La închiderea ediţiei... Ultimele ştiri... Firma Bam-
bushuk în insolvenţă. Se caută urgent noi investitori. Or-
donanţa în curs de desfăşurare. (Se repetă de câteva
ori.)

La difuzorul gării, o voce anunţă: 
„Atenţie la linia întâi! Atenţie la linia întâi! Interregio,

un tren pentru fiecare, intră în staţie. Atenţie la
linia întâi! Atenţie la linia întâi!”

Trestian, surprins, îşi cere scuze că nu poate răs-
punde favorabil. Rămas pe loc, tânărul studiază mulţu-
mea călătorilor cum se perindă prin faţa sa. Continuă
să caute pe cineva ce întârzie să apară. După un timp
de aşteptare, el se retrage dezamăgit. Femeia şi Băr-
batul îl privesc de la distanţă cum dispare.

FEMEIA: S-a obişnuit cu vorba ce-l înconjoară, fi-
reşte, că-i cel mai bun din zonă. Chiar dacă pe alţii îi in-
comodează şi, drept urmare, nu-l iau în seamă, sieşi
nu-şi prisoseşte. Ba din contra! Ar vrea să fie şi mai şi.

BĂRBATUL: Păcat de el! Are unele calităţi de care
nu-şi dă seama.

FEMEIA : De ce nu face un efort? Să le descopere!
BĂRBATUL: În ciuda celor spuse, tânărul are sufi-

cientă memorie ca să-şi aducă mereu aminte de câte
ceva din trecut şi, apoi, să facă, spre folosul său, com-
paraţiile.

FEMEIA: Nu cred că mai poate. Iar de-ar reuşi, îţi
închipui ce s-ar produce? Le-ar folosi tot spre folosul
său, atrăgându-i pe alţii în capcană. Ori aşa! Viaţa a fost
categorică cu el.

BĂRBATUL: După cum arată, se pare că a încercat.
Dar se loveşte mereu de un prag ce-i barează mintea
şi-l iluzionează în starea în care se află. 

FEMEIA: Ticluirile celor din jur nu pot fi schimbate.
Cel mult se-ncearcă o explicaţie şi, aceea, pe bâjbâite.
Prea şi-a arătat muşchii la toţi!

BĂRBATUL: Ar trebui să te apropii de el şi să-l în-
trebi ce are de gând să facă. Poate îl ajuţi într-un fel!

FEMEIA: Mi-ai dat o idee. Am să mă gândesc.
(Pleacă împreună.)

EPILOG

Personajele: FEMEIA sau ELVIRA, BĂRBATUL sau
GIGI, TRESTIAN (sau CĂLĂTORUL), NECUNOSCUTA
(sau CĂLĂTOAREA), VOCI.

Într-o gară cu forfota ei necontenită... Sosiri, plecări,
staţionări. Femeia sau Elvira, înconjurată de bagaje, şi
Trestian, pe peronul gării, privesc la un tonomat unde
două păpuşi mecanice sunt puse pe harţă. Apoi Bărba-
tul sau Gigi.

„ – Pesmentina, mia cara! Eşti căutată de un domn.
Spunea că pe tine te vrea. Şi încă pe cineva. Eu bănu-
iesc... Însă evit să mă pronunţ.”

„ – Spune, nu mă ţine încordată!”
„ – Da’ eşti curioasă? Vrei să ştii? Uite-ţi spun! Pe

mine mă vrea, dar se fereşte să fie categoric.”
„ – Cu mine să nu te joci. Ori... ori... Aşa îmi place!”
„ – Pesmentina! Am pretenţii de la tine. Cum se

poate una ca asta?!”
„ – Cum se poate? Uite că se poate! Florette, de mult

te ştiam o prefăcută! Cu mine nu-ţi merge.”
„ – Pesmentina! M-ai dezamăgit şi am să plec.

Rămâi cu cine-ţi merge. Şi să nu mă cauţi. Ciao!”
„ – Ştii ce? Îmi doresc să fiu liberă. Dacă vrei să

pleci, poţi pleca. Nu-ţi răspund la salut.”
„ – Liberă când nu te închide în casă iubitul, iar când

îţi dă drumul te păzeşte îndeaproape. Ciao, mia cara!”
„ – Uite că a apărut domnu şi întreabă de tine!”
„ – Lasă-l să întrebe! Spune-i că sunt plecată!”
„ – Nu m-ar crede. Te ştie închisă în caseta cu ilu-

zii.”
„ – Încearcă să-i spui ceva! Lasă-l pe el să facă de-

osebirile.”
Când momentul se-ncheiase printr-un clic, se aude

o muzică blândă şi îmbietoare. 

ELVIRA: Şi ce ţi-a zis, Gigi?
TRESTIAN: Ce să-mi zică! A dat mâna şi s-a reco-

mandat... Brumă Gogu.
ELVIRA: Aşa a zis? Şi mie îmi pretinde să-i spun...

Gigi.
TRESTIAN: În intimitate se poate orice. Şi mie mi

s-a spus Trestian. Şi Trestian am rămas. Uite c-am
rămas singur, tanti Elvira!

ELVIRA: Da’ de ce spui aşa? Ai viitorul în faţă. Om
de afaceri eşti. Şi-ţi merge din plin. Eşti printre puternicii
din zonă. Mulţi ar vrea să fie ca tine.

TRESTIAN: Ar vrea, pentru că au ce-i al lor. Ori eu
n-am ce-i al meu. Am pierdut-o pe Ioana. Dar eu conti-
nui s-o caut. De ce crezi că sunt aici, în gară? Pe ea o
aştept. Fără ea nu pot trăi. Prin puterea pe care o am,
după cum zici, aş vrea să mă răzbun pe lumea care m-a
rupt de ea. Ce să fac, tanti Elvira?

ELVIRA: Uite îţi spun! Taci deocamdată şi dovedeşte
mult tact! Să te răzbuni pe lumea care te-a manevrat pe
tine, întinzându-i o cursă deja ştiută, adică să-i aşezi
oglinda la vedere numai ca să-i arăţi adevărata faţă, ar
fi prea parşiv ca şi fapta lumii ce te-a chinuit pe tine.
Dacă nu şi mai mult! Ai dovedi că eşti produsul ei, îi
aparţii şi din care nu te poţi desprinde. Nu! Treci la un
lucru mărunt, adesea neluat în seamă, dar esenţial pen-
tru lume. Ceva care s-o doară imediat.

TRESTIAN: Ce anume, tanti Elvira? Ajută-mă! Că
nu mă ştii de ieri sau de azi. Mă ştii, ăhăhă, de când mă
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ştii! De când ne ştim, tanti?
ELVIRA: Vezi, nu te-ntinde la vorbă şi faţă de Gigi.

N-ai face impresie bună. Fii mai potolit! Axează-te pe
acum şi uită trecutul. (Văzându-l pe Gigi.) Uite-l că vine!
S-a dus după un taxi şi, treaba se vede, i-a reuşit. (Ul-
timele fraze sunt spuse în şoaptă.) Cât despre ce-am
vorbit, lasă-mă un timp, mă consult şi cu el. Îi merge
mintea brici.

TRESTIAN: Te rog, iartă-mă! Tanti Elvira! Dacă
ştiam, veneam cu maşina mea şi vă duceam unde
aveaţi de ajuns! Unde aveţi de ajuns?

ELVIRA: Unde avem de ajuns! La mine acasă, la pă-
rinţii mei. Vom sta un timp acolo până se calmează spi-
ritele. Nu vezi, atâtea firme au dat faliment, atâţia au
căpiat încât nu mai ştiu unii de alţii. Vreau să-l salvez
pe Gigi, să-l scap de eventuale neplăceri. Să-l păstrez
integru pentru viitor. Merită! E băiat bun.

TRESTIAN: Şi eu zic la fel. Merită! Te rog, iartă-mă!
Tanti Elvira! Dacă ştiam că te revăd... Luam şi maşina...
Dar eu, când vin la gară, las maşina acasă. Mi-o mai
fură ăştia şi mă fac de băcănie la Avicola. Nu ştii cum
sunt oamenii!

ELVIRA (dă să-l sărute): Stai liniştit, Trestian! Va fi
bine. Totul va fi bine! (Apare Gigi.)

GIGI (pe nerăsuflate): Ne grăbim, nu mai avem de
stat. Taxiul e în spatele gării şi ne aşteaptă. (Văzându-l
pe Trestian): E cam posomorât junele. (Către Elvira):
Ce i-ai spus că-i aşa plouat?

ELVIRA: Plouat, ăsta? Aşa arată băieţii plouaţi? Păi
dacă ăsta-i plouat, cum vor arătă cei plouaţi cu adevă-
rat?

GIGI: Eh, te priveşte! Nu mă interesează ce ai cu el!
Numai să nu-mi ieşi din vorbă. Hai, ne grăbim! Am capul
înţesat cu afaceri, cu proiecte de afaceri. Dar mă des-
curc eu. Se poate? (Ridică bagajele şi se-ndreaptă spre
ieşire.) Şi te vreau fermă!

ELVIRA: Şi sunt fermă, dragul meu!
GIGI: La o adică, să nu-mi spui că nu ştii cine îţi în-

curcă vorbele.
ELVIRA: Cum să spun aşa ceva? Sunt stăpână pe

mine. (Făcând din ochi lui Trestian): Ce ţi-am zis? Răb-
dare şi tutun. Totul va fi cum aranjăm noi. (Îl urmează
pe Gigi.)

TRESTIAN (plimbându-se într-o parte şi alta a pe-
ronului): Nu intenţionez să repet greşeala. De data asta
va fi cum vreau eu. (Rămas singur, el se uită mereu la
ceas.): Dacă aş fi în alt loc, fără îndoială, timpul s-ar fi
scurs altfel. Dar unde puteam să fiu, dacă nu în gară?
Pentru că în gară intră trenul, iar odată cu trenul soseşte
şi Ioana. Şi eu pe ea o aştept! Pentru că o vreau numai
pe ea! S-o fi aşteptat altundeva? Unde? La malul mării!
Depinde cum va fi timpul acolo. Ploios ori viscolos, voi
fi nevoit s-o aştept şi acolo. Dar depinde şi ce am în
minte. Câtă răbdare am şi câtă speranţă mă iluzionează
că va veni şi că va veni în acest loc. Dar de un lucru nu
mă pot îndoi. Aşa s-a hotărât ca Ioana să se întoarcă,
mai ales că are şi un copil, iar copilul de la mine îl are,
ea ştie asta, şi nu-l va creşte acolo printre străini, când
aici are tot ce-i trebuie. Şi pe mine alături. Iar tanti Elvira
mă va ajuta în răfuiala cu lumea. Însă eu pot să fiu cum

decide Ioana ca să fie bine pentru noi sau cum inten-
ţionează tanti Elvira ca să aranjeze lucrurile între mine
şi lume spre a fi mai bine. Dar eu pot şi să nu fiu? Im-
portantă nu este întrebarea, ci opţiunea de a săvârşi
fapta indiferent de timp.

La difuzorul gării o voce anunţă:
„Interregio, un tren pentru fiecare soseşte în staţie

dintr-o direcţie necunoscută şi staţionează un timp limi-
tat. Se recomandă rudelor şi prietenilor să-şi aştepte
apropiaţii în spatele gării. Se repetă scena unde fiecare
e la începutul călătoriei. Deplasaţi-vă în linişte şi ocu-
paţi-vă locurile! Vă mulţumim pentru înţelegere!”

Grăbindu-se să fie printre primii ce părăsesc peronul
gării, Trestian, în fugă, citeşte un afiş despre Cele
5  Ţinte: „Educaţie şi Sănătate, Cultură şi Patrimoniu, Li-
beralism economic, Experienţă diplomatică şi Reformă
politică.”

TRESTIAN: Eu, Trestian, la toate aş pune umărul,
dacă Ioana ar fi din nou a mea. (Replica este auzită de
o Necunoscută ce tocmai a coborât din tren.)

NECUNOSCUTA: Domnul Trestianu?
TRESTIAN (sec): Nu Trestianu! Trestian! E mai sim-

plu şi mai clar.
NECUNOSCUTA: Trestian! Bună ziua! 
TRESTIAN: Bună ziua! Da’ cine eşti?
NECUNOSCUTA: Cine sunt? Cineva care te cu-

noaşte. E mult de spus. (Îi întinde mâna.) Mă numesc
Giovanna. Prietenii îmi spun Haiona. Sunt fata doamnei
Bertha Tedesco din Genova, gazda Ioanei. Mama mea
este originară din Bucovina.

TRESTIAN: Ioana?! Ştiam că-i în Italia.
NECUNOSCUTA: Stă în gazdă la noi. Mama a în-

drăgit-o ca pe fiica ei. De altfel şi semănăm. Nu ţi se
pare?

TRESTIAN (brusc): Nu, nu! Nu se poate! Ioana nu
seamănă decât cu ea. Şi copilul?

NECUNOSCUTA: Copilul, e bine! Creşte! Mama are
grijă şi de el.

TRESTIAN: Nu, nu! Nu se poate! Povesteşte-mi
despre Ioana! Vreau să aud. E bine?

NECUNOSCUTA: E bine! Lucrează la un atelier de
dantelărie. Şi e foarte căutată, desigur, fiind apreciată.
Mai multe, mi-e imposibil acum. Abia am sosit. Sunt
obosită de pe drum. Trebuie să mă odihnesc. Caută-mă
la hotel după ora 20! (Îi întinde o carte de vizită.) Stau
doar o săptămână după care plec.

TRESTIAN: Se poate şi în seara asta?
NECUNOSCUTA: Încearcă! (Cei doi se despart.

Tre stian se îndreaptă spre spatele gării pentru filmare.)

VOCEA de la portavoce: Ocupaţi-vă locul de la fe-
reastră! Tragem primele cadre!

Trestian, în ipostaza de Călător este aşezat la fe-
reastră vizavi de o Călătoare ce i-a fost destinată din
oficiu.

CĂLĂTOAREA: Şi ca să ne revenim din toate câte
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le-am păţit, iar bucuria să fie cu noi, ar trebui să mai pri-
vim o dată în afară. (Amândoi se uită pe fereastră.)

CĂLĂTORUL: Da, e un colorit de primăvară! Cerul
e mai senin. Peisajul e mai... 

CĂLĂTOAREA: Cu cât se duce... Se deschide. Face
efort să se deschidă.

CĂLĂTORUL: Se deschide. Da! Se deschide la faţă.
CĂLĂTOAREA: Mergem spre vară. (Răsuflă uşu-

rată.)
CĂLĂTORUL: Da, chiar aşa! Ne-aşteaptă vara.

După toate prin câte am trecut, în sfârşit, vine şi vara.
N-avem încotro. (Un timp de tăcere): Ce zici? N-ar tre-
bui o tornadă? 

CĂLĂTOAREA: Doamne fereşte! (Îl priveşte contra-
riată). Nu ţi-e bine?

CĂLĂTORUL: Nu, dar... În depărtare să fie, aşa! 
CĂLĂTOAREA: Nu, nu! Să nu fie! Piardă-i-se urma!
CĂLĂTORUL: Nu, să nu fie! Zic şi eu. Dar, ca ima-

gine, ca peisaj. 
CĂLĂTOAREA: Vedem în filme. (Se pregăteşte să

răsfoiască o revistă de modă). 
CĂLĂTORUL: După cum alergăm într-o parte şi-n

alta, mai avem timp de filme?... 
CĂLĂTOAREA: De ce n-am avea? Şi dacă nu şi nu,

vedem pe video. 
CĂLĂTORUL: Sau o tornadă blândă... În stil mioritic

ar fi potrivită. 

CĂLĂTOAREA (râde): Năravul e acelaşi. Ne place
să tachinăm. Ce facem? Riscăm să reluăm scenariul.
(Amândoi uimiţi privesc în jur.) 

CĂLĂTORUL: Totul e la risc. Până şi faptul că sun-
tem călători. Ai acceptat rolul, ţi l-ai asumat cu bune şi
rele.

CĂLĂTOAREA: Mă rog! Totul a fost de bună voie.
Dar măcar să fim protejaţi!

CĂLĂTORUL: Vrei supraveghere şi control? Supra-
vegheaţi oricum suntem.

CĂLĂTOAREA: Suntem? Atunci s-ar cuveni să ştim
şi noi. 

CĂLĂTORUL: La ce ne-ar folosi?
CĂLĂTOAREA: Am aloca timp ca să ne alegem vor-

bele, gesturile, uitătura. Am evita să mai fim aceiaşi. Iar
adresarea s-ar face mai prietenoasă.

CĂLĂTORUL: Să aşteptăm clipa! (Amândoi se pri-
vesc iscoditor, aruncând şi câte o ocheadă în direcţia
uşii.) Ar fi trebuit să intre Controlorul. 

CĂLĂTOAREA: Vezi, că nu intră!
CĂLĂTORUL: Ceva e schimbat, desigur!
CĂLĂTOAREA: Stai, nu te grăbi! Are timp în scena

următoare. Ţine de uzanţă. Repetă rolul.

(Trenul îşi continuă mersul. Se aude o melodie: „În
deplinul timpului, de demult...”)

Liviu Suhar – Cherhana la Sulina
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O, călătorule, ce treci pe lângă mine
Și calci nepăsător pe-al meu mormânt
Am fost și eu tânăr ca tine
Iar astăzi nu mai sunt decât pământ
Trăiește-ți viața, visele-s deșarte
Și mâine fi-vei precum astăzi sunt
Un călător prin viață către moarte 
Precum un nor ce-i spulberat de vânt

Versuri descoperite pe un sarcofag antic din biblica Ga-
dara (aflată în partea de nord a Iordaniei, renumită pentru bo-
gata sa viaţă spirituală şi ca loc al naşterii a câţiva filosofi şi
poeţi din lumea veche: Menippus, satiric cinic, Meleager, poet
cinic, Philodemus, filosof epicureian şi poet, Theodorus, ora-
tor, Oenomaus, filosof cinic, Philo, matematician, Antiochus,
filosof). Sarcofagul aparține unui poet arab, iar versurile sunt
scrise în limba aramaică (din care au fost traduse în arabă și
chiar în engleză spre beneficiul turiștilor). Nu se cunoaşte nu-
mele poetului, pe sarcofag s-a găsit doar Arabios, dovadă că
era arab.

***
Ahmad Shawqi
Aflat pe-un vapor, un măgar lunecă și căzu în adâncul
de mare
Tovarășii lui îi jeliră decesul cu lacrimi amare.
Dar iată că-n zori un val aruncă pe măgar sus pe pun-
tea stingheră:
– Luați-l, le zise, nu l-am putut înghiți fiindcă nu se di-
geră. 

Fabulă scrisă de poetul şi dramaturgul egiptean Ahmad
Shawqi (1868-1932), „prinţul poeţilor”, promotor al literaturii
egiptene moderne, cel care a introdus genul de epopee poe-
tică în tradiția literară arabă.

POEZIE ARABĂ DE IERI ȘI DE AZI

Sarcofagul de la Gadara Ahmad Shawqi
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Nizar Tawfiq Qabbani

mAYA
(fragment)

Genunchii netezi și buzele pline
Pantalonii lungi, pantalonii scurți
M-au obosit detaliile fine
Cu linii drepte și linii circulare
M-au obosit ordinele militare
Care mă-ndeamnă la amor
Sânul , precum un comandant arab, 
Îmi dă ordin: Înaintează!
Ardeiul indian din buze îmi spune:
Înaintează!
Și alunița strugurie de deasupra degetelor de la picior
Îmi strigă: Înaintează!
Ridic steagul alb, doamna mea,
Fără nicio condiție,
Cheia orașului o ai tu,
Deci, haide și-l ia!
Trupul meu e orașul,
Deci, intră prin oricare din porțile lui!
Folosește tot ce e-n el și pe cine e-n el!
Și, lasă-mă să dorm nițel!
Genunchiul alb și roșu și verde
Cum să disting culorile acum
Când sticla de vodcă-mi sporește erorile-n drum?
Și mă-ntoarce la ignoranța tribală 
Și-mi amplifică simțurile c-o viteză astrală
Și m-aruncă asupra ta , doamna mea
De parc-ai fi ultima femelă?
Maya cântă sub duș
O melodie grecească frumoasă,
Somnoroasă
Și râde fără motiv
Și se supără fără motiv
Și acceptă fără motiv
Iar sânii ei intră în carnea oglinzilor
Și fac umbre pe luciul grinzilor
Maya mă strigă să-i dau prosopul

Și rimelul să-i dau și inelele ei colorate 
Pe toate
Maya spune că n-a împlinit douăzeci de ani

Și că nu s-a apropiat de altul în afară de mine
Iar eu cred tot ce-mi spune vinul 
Și vântul și ploaia
Și tot ce-mi spune Maya...
Maya merge desculță pe covor
Și-mi cere să-i leg cozile 
Eu mă uit la spatele ei 
Ca un copil pierdut printre mii de cadouri
Și văd soarele răsărind din spatele ei gol
Și nu știu din care pol 
Să-mi încep călătoria,
Poezia
Marea este din aur și scame
Și-n jurul coloanei ei vertebrale sunt  insule diafane
Oare cine-a inventat vinul și poemul și talia ei
Și subțiorile Mayei cu  parfumul de tei?
Și  mirosul prăzii,
Maya călătorește prin hanurile cu vin 
De la marginea străzii 
Și prin hanurile iubirii
Și-ale versului și-ale firii  
Iar eu călătoresc în feminitatea ei
Și-n râsul ei 
Și-n fiece clipă mă opresc
Îmi pare că pe alt tărâm  zăbovesc
Maya-mi spune că eu sunt singurul bărbat
Și ea e singura femeie 
Iar eu cred tot ce-mi spune vinul
Și vântul și ploaia
Și tot ce-mi spune Maya

Nizar Tawfiq Qabbani (1923-1998), diplomat, poet şi pu-
blicist sirian, al cărui stil poetic combină simplitatea şi ele-
ganţa, explorând teme precum iubirea, erotismul, feminismul,
religia şi naţionalismul arab, unul dintre cei mai veneraţi poeţi
contemporani, fiind considerat poetul naţional al Siriei.

Traducere şi prezentare Getta Younes-Zlatan

Nizar Tawfiq Qabbani
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FăINă DUBLă ZERO*

„Poți călători cincizeci de mii de mile
prin America fără să guşti măcar o dată 

o bucată bună de pâine.”
Henry Miller

San Francisco sună ora de vară.
Am repetat traseul, am lăsat amprente pudrate de-a
curmezişul trotuarului,

cea mai bună făină dublă zero, gărgăriţele vor mânca
bine.
Coca prinde coajă, sparge albă suprafaţa cea nouă.

Trosneşte, se covăseşte, se prelinge de-a lungul
brațelor mele,
scânteie și conjurează static zorii cei noi.

Cravata, de culoarea unei vânătăi electrice,
pantofi, cea mai bună piele fină de Siena.

Uite cum cravata vineţie se reflectată periculoasă
în vitrina cafenelei. Este, violetul intens, prea vibrant?

Nu, nu pentru un brutar – înainte de răsărit
amestec, zdrobesc, burduşesc, întind, frământ, bat
aluatul,

umplu gurile fiecărui cuptor flămând,
simt căldura, fălcile iadului, focurile cerului.

Crochez  aluatul în bebeluşi frumoşi de pâine,
ciabatta, focaccia, aluat acrişor, grisine, pizza, panet-
tone cu fructe.

Merg ţanţoş de-a curmezişul pieții, dincolo de salonul
de manichiură
unde doamne elegante se petrec nervoase-n stradă.

O fereastră se cască deschisă,

un bărbat mă strigă  ţipând.

E Antonio. E şi el aici pentru meseria de maistru bru-
tar ?
Ia-o încet, respiră adânc și lent, concentrează-te
acum.

Sunt pregătit pentru întrebări de tot felul,
despre făină, drojdie, paste, prepararea pâinii, rețete.

Toarnă espresso, grappa, sărbătorim!
Panettone-ul meu cu fructe a decis.

Hai să ne plimbăm pe Venice Beach,
clătită de Oceanul Pacific și hai să-notăm,

hai să sorbim beri reci ce ne-ngheață palmele lipi-
cioase,
hai să prăjim pește proaspăt pe cărbuni fierbinți,

hai să supraveghem copiii care se stropesc la malul
apei,
în timp ce visez noi pâini, o crustă de sare San Ma-
rino.

* Această primă poezie a fost câștigătoarea premiului la
INTERNATIONAL PLOUGH POETRY COMPETITION
2016/7. Este scrisă în vocea unui brutar italo-american care
merge la un interviu, așa că există multe referințe la pâinea și
locurile italiene din California.

©Vicki Morley

mIGRENă*

Peste râu, straturile de ceață se rup să dezvăluie
un chei pietruit, otgoane întinse prin gropi.

El stă încremenit, corabia geme, încordându-se
la locul de ancorare când ceasul sună de amiază.

Nu ştie mărimea și greutatea mărfii. Sunt oare destule

Vicki Morley
(Marea Britanie)
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vagoane pentru a transporta sau nu greutatea?

El păşeşte pe corabie. Verifică cala, văpăile lumânării
se preling, pâlpâie, picură ceara proaspătă pe eti-
chete.

Covington a ambalat fiecare specimen cu atâta grijă,
în multe lăzi, acum mirosuri ale Mărilor Sudului

încep să se prelingă. Arginţii aruncă nu la da când
zece lampagii zdraveni se agită pe punte,

suspicioşi la marfa care nu-i nici fildeș
nici rubine, ci numai animale în descompunere

piei, groteşti la privit. „Uite ciocuri și blană”.
Cutia deschisă uimeşte echipa care

face roată-n jurul stăpânului ca să-l audă vorbind des-
chis,
„Asta-i natural în Australia. Ignoraţi

duhoarea și eu vă voi dubla suma pentru
munca voastră. Monedele strălucesc în pungă

întunecimea decide gașca vicleană. Mareea loveşte
corabia, aşa că muncesc repede, nu au taxe de plătit.

Direct de pe punte la vagoane, toate greutăţile
purtate sus pe umăr. Roci grămezi, perlate

scoici, plante, unele vii, schelete, insecte,
sticlele cu spirt și încă corabia adăposteşte multe

pachete ciudate. Greutăţi ușoare din pene de 
cintezoi fără luciu, deja îngălbenite, departe de pal-
mierii 

loviţi de soare. Cândva această orbire de penaj ar fi
putut 
speria pe marinari care şopteau că pământul ar fi fost
vrăjit.

Cheiul mişună jiletce roșii, cu timonieri,
hoți, toţi în căutare de alcool, tutun,

sau de un corp dispus, nu gândaci și nici
broaşte ţestoase. Cu toate acestea, în multe caiete 

legate-n piele, sunt comori ciudate, care să asigure o
sălbatică
revoluție în științe. Un bărbat

va suferi dureri zeci de ani în timp ce scrie.
Tot ce-a văzut cântărește greu, atât de multe

dovezi pe care trebuie să le examineze ca să-şi tes-
teze
teoria la lumina imaculată şi rece a zilei.

* Această poezie a fost publicată în antologia de versuri
WRITE OUT LOUD 2018, antologie  care i-a inclus pe
câștigătorii și pe poeţii de pe lista scurtă la THE WOLVER-
HAMPTON POETRY COMPETITION jurizată de Emma
Pur shouse.

Este vorba despre întoarcerea lui Darwin la docurile lon-
doneze cu o corabie încărcată cu specimene, care toate tre-
buiau descărcate.

©Vicki Morley

JOSEPh ŞI JACqUES DESCOPERă*

aerul cald face ca să plutească o ușoară cutie din
lemn goală.
Încântați conduc un alt experiment

să facă un balon cu gâtul îngust,
și de data asta să-l facă grandios.

Afacerea lor de familie de la Annonay este cu hârtie,
folosesc trei straturi scumpe, în interior pânză de sac
și

peste asta o plasă, plus două mii de butoane ca să
securizeze
și să fixeze esențialele benzi laterale.

Vatmanii lasă zdrențele să se-nmoaie,
lucrătorii abandonează matrițele de hârtie,

straturile, părăsesc uscătoarele poduri din stejar,
ies afară cu toţii să urmărească cum se desfășoară
ceremonia.

Lumea din piață priveşte pierdută-n nori
cum balonul pluteşte-n aer timp de zece minute.

Știrile se răspândesc prin mulțime
acești tineri locali merită omagii.

Joseph apare dezordonat și neglijent
așa că Jacques merge la curte în haine elegante,

ca să prezinte noua lor invenție și să-ncerce
să impresioneze pe rege şi pe demnitari.

Al fraţilor următor balon care se ridică la cer
e lăcuit cu alum pentru a preveni incendiul

și e decorat cu ochi de soare în flăcări
ca să semene cu Ludovic al XVI-lea în veşminte de
aur.

Majestatea Sa doreşte să vadă o vietate sau două
în coșul de răchită al balonului.

A ales prizonierii, dar cei doi fraţi abili
știu că nişte animale sunt mai potrivite pentru aşa 
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încercare. Regele apare calm când
cei trei aleși sunt fixați, o rață,

o oaie și-un cocoș, în sacii din cânepă.
Totul este purtat alene în sus 

Spre un cer albastru senin. Cu noroc
urcă două mile, apoi aterizează lin 

lângă Versailles. Louis menţionează 
că-i încântat de această invenție inteligentă.

Frații sunt convinşi că au descoperit un gaz nou,
dar este doar aer cald, oxigenul arzând ca o flacără.

Baloanele Montgolfier au adus faimă Franței,
iar numele lor de familie a devenit renumit.

* Această poezie a fost publicată în antologia de versuri
câștigătoare la WINCHESTER POETRY PRIZE COMPETI-
TION 2017. Poeziile au fost jurizate de Sarah Howe. Poezia
Joseph and Jacques Discover a fost foarte lăudată. Versu-

rile arată modul de fabricare a hârtiei, precum și cum a fost
realizat un balon cu aer cald.

©Vicki Morley

Versurile poetei Vicki Morley au fost incluse în nume-
roase reviste literare, antologii şi au fost elogiate la mai multe
festivaluri literare. Poeziile ei au apărut în publicaţiile: From
The Chellew Room Hovel Press Publishers/ 2016; Looking
Out Hovel Press Publishers/ 2016; Somewhere to keep the
rain, Winchester Poetry Prize/ 2017 (highly commended);
Motherhood, Loss And The First World War la Black Pear
Press Publishers/ 2018; The Unremembered World War
One’s Army of Workers Black Pear Press Publishers/ 2018;
WoLF 2018 / Wolverhampton Literature Festival; Heroes of
Hayle Bridging Arts Publishers/ 2018; poezia Persian Rug a
fost publicată în South no.59/ 2019. 

Versurile i-au fost incluse în antologiile Poet of the Year
2019/  Canterbury Festival ṣi Openings 36 / OU Poets 2019. 

Choughs va fi publicată în Atlanta Review Spring/ 2020.
Este editoarea antologiei Kernow Cornuocopia Penzance

Stanza Group/ 2019.

Liviu Suhar – Fantasme

Traducere şi prezentare de Mariana Zavati Gardner
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Scriitoarea de origine poloneză, Olga Tokarcczuk,
laureata Nobelului pentru premiul reportat pe 2018, este
citită și în limba română de câțiva ani. Cu o traducere
exemplară, datorată Cristinei Godun, volumul Ultimele
povestiri (Polirom, 2019) sau romanul Rătăciri (Polirom,
2018) dezvăluie o creatoare care impresionează prin
forța scriiturii, rezultată din cunoașterea temeinică a psi-
hicului uman – efect al studiilor universitare, dar și din
solida cultură din alte domenii, prin meditații profunde
asupra psihismelor, prin stăpânirea tehnicilor narative
variate, cât și prin curajul de a demonta mecanisme so-
ciale prost alcătuite.

Prima naraţiune a volumului Ultimele povestiri, O
țară curată, realizată din perspectiva Idei, amintește în-
trucâtva de La țigănci a lui Mircea Eliade. Într-o atmos-
feră ușor halucinantă, personajul, care suferise un
accident în încercarea de a ajunge la casa părintească,
își rememorează viața, eșecurile, împlinirile. Există însă
semne care sugerează că de fapt ea se simte prinsă
între două lumi, iar povestirea pare să aibă nu un rol
cathartic obișnuit, ci eliberator spre a putea transcende.
Câteva semne sunt clare: cabana unde poposește este
impregnată de prezența morții (bătrânii au grijă de ani-
male muribunde pe care stăpânii nu le mai vor și pe
care le aduce la ei un Caron nepot; un cal, animal psi-
hopomp, stă el însuși să moară), numărul de Poliție la
care sună pentru a restabili o ordine iluzorie nu este
funcțional, inima bate, dar cu oarecari intermitențe,
ceea ce aparent este o ipohondrie a personajului etc.
Există, de altfel, meditații asupra acestui fenomen la al
cărui prag se află: „Întotdeauna a crezut că moartea are
clasă, că tot ce are legătură cu ea trebuie să fie sublim.
În realitate moartea s-a dovedit la fel de banală ca
viața.” (Ultimele povestiri, p. 96). Sub masca muribundei
cățele vede „un spirit înrudit” (id., p. 123), iar observațiile
ei probează intuiția că se află în plină experiență thana-
tică: „Ochiul este poarta de acces într-o altă lume, al-

cătuită doar din mișcări mecanice, impasibile, repetitive
și eterne.” (ib.). După asumarea povestirii propriei vieți,
își asumă și trecerea: „Își sprijină capul pe volan, își
lipește fața de el și închide ochii ușurată.” (ib., p. 128).

Cu a doua povestire, Parka, intrăm în universul
generației anterioare, prin confesiunile Paraschevei,
mama Idei și bunica Maiei. Prin intermediul unui discurs
cu rădăcini proustiene,  justificat de personaj – „Nu știu
să povestesc cronologic” (ib., p. 139) – înseși părțile po-
vestirii sunt numerotate cu litere într-o altă ordine, nu
alfabetică – se conturează o lume văzută din unghiuri
diferite: prima viziune este a naratoarei, cealaltă, frec-
vent în opoziție cu aceasta, se realizează din perspec-
tiva soțului, păstrată în amintirile protagonistei. Mai
târziu, aceasta subliniază incompatibilitatea dintre ei:
„El era vegetal, eu eram animală. Cealaltă diferență
venea din faptul că el era bătrân și eu eram tânără” (ib.,
p. 155). Soțul vedea „lucrurile mari, solide, semnifica-
tive, complicate, fascinante”, pe când ea, „pe cele mici
și aproape inobservabile, simple, evidente” (ib., p. 160).
Ordinea „în funcție de date” fiind negată, personajul își
asumă concepția conform căreia „viața se aranjează în
capul omului mai degrabă în funcție de culori și detalii
agasante” (ib., p. 139). Personajul narator se arată
foarte interesat de fenomenul trecerii: „Mă preocupă
foarte tare un singur lucru: când începe omul să
moară?” (ib., p. 144), de efectele acestuia asupra oa-
menilor: „poate că pe oameni îi cuprinde neliniștea că-
lătoriei” (ib., p. 149), și de modul în care „șobolanii de
pământ” – litotă ce descrie oamenii – înțeleg deodată
că ar fi trebuit să caute măreția, nu confortul, visul și nu
realitatea. Afectată de evenimentele istorice neprielnice
care o determină să acționeze impulsiv, Parascheva
ajunge la concluzia că „granițele sunt la fel de necesare
ca aerul” (ib., p. 151). Ea lansează și posibilitatea per-
spectivelor multiple asupra evenimentelor, care îi pro-
voacă neliniște. Unele amintiri sunt estompate, altele

Loredana Tuchilă

DESPRE „ULTIMELE POVESTIRI” 
ȘI „RĂTĂCITORII” 

DE OLGA TOkARCZUk 



lector

201SAECULUM 7-8/2019PR
O

pierdute definitiv: „Nu-mi amintesc ce s-a întâmplat cu
anii aceia. Au dispărut, s-au scurs, au intrat în pământ”
(ib., p. 198). Un discurs care solicită implicarea unui lec-
tor competent, cunoscător al istoriei poloneze și ruse.
Justificarea o încearcă mistificând: „Este bătrânețea o
festă a noii memorii?” (ib., p. 209). Povestea se încheie
în mod abrupt pentru femeia obligată să trăiască în
lumea muntelui: „Petro e mort!” (ib., p. 220).

Magicianul, cea de-a treia povestire, în ciuda apro-
pierii din punct de vedere paratextual de opera lui Fow-
les, amintește, prin atmosferă, mai curând de Moartea
la Veneția.  Un om de scenă muribund îl inițiază în tai-
nele magiei pe fiul Maiei, fiica Idei și nepoata Parasche-
vei, băiat aflat la intrarea în adolescență, ale cărui
trăsături sunt efeminate datorită părului lung.
Narațiunea se realizează din nou la persoana a III-a,
după ce în a doua povestire părăsise această formulă
spre a se realiza ca narațiune-confesiune. Imaginile
realizate din perspectiva Maiei tentează sublimul prin
utilizarea condiționalului: „Soarele ar curge din cer ca
laptele, un sân mare, ceresc și șuvoiul lui nesfârșit de
lapte.” (ib., p. 279). Se observă din nou predispoziția
spre înțelesurile adânci ale lumii: „«Eu» și «eu» – relația
aceasta este nedefinită și misterioasă. Se desfășoară
în monologuri lăuntrice, nedeslușite în care numai anu-
mite cuvinte sunt gândite până la capăt și cu grijă.” (ib.,
p. 287). Personajul feminin se  gândește și la alt tip de
relație: „«Eu» față de «tu» – coeficientul cel mai dure-
ros. Incomod. «Eu» devine dependent de «tu», trebuie
să se definească mereu, să devină vigilent și conștient.”
(ib., p. 288). De altfel, magicianul face mai mult decât
să îl inițieze pe adolescent în tainele magiei: îi favori-
zează și Maei intuiția unei lumi diferite. Plăcerea aces-
teia de a gândi se va deschide spre sensuri noi: „– Știi
în ce consta magia? […] În numirea lucrurilor pe care
le vezi. Trebuie să forțezi omul să numească ceea ce
are în fața ochilor. În felul acesta creează fapte.” (ib.,
p.  305). Tânărul va medita și el asupra experiențelor
trăite de curând: „există două adevăruri: ceea ce este
și ceea ce ni se pare că este” (ib., p. 313). 

Romanul Rătăciri, apărut în 2007, care a obținut pre-
miul Nike în Polonia și premiul Man Booker International
Prize în 2018, este alcătuit dintr-o suită de texte cu
nume sugestive (Exist, Cu lumea din cap, Cu capul în
lume, Sindromul etc.), hărți, prelegeri complicate în ae-
roport transpuse și comentate care vorbesc despre
„semnificația metaforică a locurilor” (Rătăcitorii, p. 157),
a căror receptare este abandonată la un moment dat în
favoarea studierii unui individ „prost îmbrăcat, mototolit”
(id., p. 78),  scrisori ale unui personaj imaginar – Joze-
fina Soliman către Francisc I, împăratul Austriei, în le-
gătură cu păstrarea tatălui său de culoare împăiat la
curtea regală, ce susțin în principal motivul călătoriei,
cale de cunoaștere și de evoluție. Tehnicile uzitate va-
riază pe parcursul romanului, vocile variate se întrepă-
trund într-un joc narativ spectaculos care fascinează și
declanșează întrebări al căror răspuns se lasă îndelung
așteptat, este sugerat sau amânat, voit uitat. 

Chiar dacă începutul poate aminti de opera autobio-
grafică Enfance a lui N. Sarraute – „Am câțiva anișori.

Stau pe pervazul ferestrei…” (ib., p. 5), iar paginile ur-
mătoare dau impresia unei autobiografii, liant fiind și
studiile universitare de psihologie realizate de autoarea
însăși, de unde ușurința de a opera cu termeni științifici
specializați pe acest domeniu, capacitățile ficționale ale
acesteia înving dorința de a scrie despre sine. Uneori
veterana tehnică a povestirii în povestire descoperă
calități narative în personajele care încetează a acționa
și încep a nara. Este cazul amicei care, nereușind să
se întrețină din poezie, devine ghid pentru excursiile
americane, iar în pauzele din timpul călătoriei spune
povești din O mie și una de nopți sau povestiri preluate
de la Borges, pe care le înfrumusețează sau le drama-
tizează.  Motivând că pentru găsirea ordinii este impor-
tant a se evita psihologia, psihicul fiind „un obiect de
cercetare foarte nesigur” (ib., p. 14), se lansează
opțiunea pentru literatură. Se observă tendința acesteia
de a defini, de a încadra noțiuni: astfel, romanul este „o
psihoză controlată, paranoia și obsesia fiind înhămate
laolaltă în această activitate” (ib., p. 16), cu un laborator
creator ambulant –„în muzee pe scări, în cafenele, în
mașina parcată pe marginea drumului” (ib., p. 21),
inima este „bucata aceasta de carne diformă de mări-
mea unui pumn, de culoare crem murdar” (ib., p. 23),
linia dreaptă – „parodie a călătoriei” (ib., p. 86),  foto-
grafia – „un colț de lume din spațiul închis, întunecat”
(ib., p. 165), obsesia – „presentimentul existenței unui
limbaj unic care, folosit cum se cuvine, ne poate ajuta
să dezvăluim adevărul” (ib., p. 190), internetul – „mare
păcăleală” (ib., p. 314). Diferența dintre copil și om este
rezultatul unei atitudini – „Dar un copil nu este încă un
om. Devine om când se smulge din brațele tale și spune
«nu».” (ib., p. 317), femeile „niciodată nu sunt ușor de
citit; nu poți ști la prima vedere dacă sunt slabe sau pu-
ternice, cum se comportă, ce vor, trebuie să fii mereu
vigilent.” (ib., p. 322), bătrânețea este „boala” care
atunci când suntem tineri „îi atinge întotdeauna pe alții”
(ib., p. 354), „Străinul – un pasager care călătorește
într-un corp uman spre destinația sa, un uriaș miriapod”
(ib., p. 361) etc. Unele afirmații au valoare sentențioasă:
„forța originalului crește cu atât mai mult cu cât există
în lume mai multe copii după el” (ib., p. 57).

Alteori se abordează domeniul teoriei literaturii: „Po-
vestirea are inerția pe care nu o putem niciodată stăpâni
întru totul.” (ib., p. 194). Poveștile inserate sunt pretext
pentru meditații profunde, ele nu au totdeauna o finali-
tate,  așa cum se întâmplă în cazul lui Kunicki ai cărui
soție și copil dispăruseră la oprirea pe insulă, deși la
final este relatată revenirea acestora după trei zile și
plecarea lor ulterioară. În contextul „totul se vede ca în
palmă” (ib., p. 50), sugestie voalată la realitatea seco-
lului XXI, uneori se insistă pe caracterul veritabil al eve-
nimentelor: „este adevărat până în cel mai mic detaliu”
(ib., p. 90). Naratarul are posibilitatea de a opta fie pen-
tru „perspectiva broaștei”, fie pentru cea „panoramică a
păsării în zbor” (ib., p. 162). 

Fenomenul imigraționist este redundant, culminând
cu afirmația: „Mi-e greu să cred că poți uita o limbă da-
torită căreia au fost trasate hărțile lumii.” (ib., p. 296).
Unele fapte inedite sunt relaționate cu acesta. Există o
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adevărată plăcere de a surprinde, un exemplu foarte
bun fiind modul în care inima lui Chopin traversează
granița cu Ducatul Poznan: „Ludwika a scos din coș
borcanul mare cu bucata de mușchi maroniu și l-a băgat
repede în plasa împletită din fâșii înguste din piele.
Aniela i-a legat cu grijă capetele de sârmele crinolinei
la înălțimea pubisului. Când rochia a căzut la loc, nu se
vedea că ascunde sub crinolină o asemenea comoară.”
(ib., p. 291). Se poate vorbi, în cazul personajului nara-
tor principal, despre o adevărată pasiune pentru științe,
pentru chimie, multe dintre paginile romanului fiind lo-
calizate în Muzeul de anatomie, în casa oamenilor de
știință preocupați de conservarea în diverse substanțe
a fetușilor, părților corpului etc. 

O scenă din aeroport amintește de tabloul lui Es-
cher, Mâini care se desenează. La fel cum în tabloul
respectiv o mână dă naștere celeilalte, în scena din pe-
nultima pagină a romanului, scriitorul care arată ca ci-
neva care tocmai a avut o revelație scoate caietul să
scrie și va avea între personaje pe femeia care scrie la
rândul ei despre el. Universurile ficționale complemen-
tare pot da naștere unei alte opere. 

În ceea ce privește legile discursului (cf. P. Lartho-
mas), autoarea promovează într-un mod inedit principiul
de cooperare, un metaprincipiu, încălcând frecvent, cu
efecte imediate, principiul pertinenței, pentru că, exact
când lectorul este mai curios, schimbă subit subiectul,
pe cel al exhaustivității, reținând informații  care și-ar
putea demonstra utilitatea în anumite contexte narative,
ceea ce ar ușura înțelegerea, dar ar diminua colabora-
rea lectorului care a devenit de mult co-autor al operei
literare, uneori și legea clarității, utilizând cuvinte spe-
cializate din domenii variate – „eidetică”, „panopticum”,
„letologic”, pe unele găsind disponibilitate de a le ex-

plica, așa cum se întâmplă în cazul celui din urmă. Abi-
litatea narativă face neclară intenția acesteia în ceea ce
privește legea exhaustivității sau a sincerității, mai ales
că ironia este uneori foarte accentuată, așa cum se în-
tâmplă de exemplu în fragmentul „Cetățeni ai lumii, luați
stiloul în mână!”, în care comentează proiectul unei ti-
nere musulmane de a-i mobiliza pe toți oamenii din țara
ei să scrie cărți, promovând „tratarea lecturii ca îndato-
rire morală – frățească și camaraderească – față de se-
menii noștri” (ib., p. 69).  Funcția narativă se
completează cu cea de regie care refuză conformarea
doar la convenții romanești tradiționale, dar mai ales cu
cea ideologică, didactică, opera sa fiind presărată cu
reflecții asupra lumii care nu o lasă indiferentă. Prin scri-
sorile Jozefinei Soliman către Francisc I, împăratul Aus-
triei, se militează pentru abolirea sclaviei, sub orice
formă    s-ar manifesta și pentru aprecierea valorilor.
„Toți oamenii sunt egali de la naștere.” (ib., p. 151). În
opera scriitoarei își face frecvent loc și discursul narati-
vizat, rezumat:  „Și-a dictat propriile reguli. Ea stabilea
condițiile. Doctorul le-a acceptat fără să clipească.” (ib.,
p. 137).  Astfel că reacțiile naratarilor, oricare ar fi ele –
confirmative, infirmative, interogative, nu se vor lăsa
așteptate. Fără îndoială, la operele Olgăi Tokarczuk nu
poți rămâne indiferent.

O câștigătoare a premiului Nobel „pentru imaginația
narativă care, cu pasiune enciclopedică, reprezintă
încrucișarea unor limite ca formă de viață” (Ana Obretin,
„Premiul Nobel pentru LITERATURĂ, câștigat de scrii-
torii Olga Tokarkzuk și Peter Handke”, mediafax.ro,
10  oct. 2019). Așteptăm cu entuziasm și alte traduceri
în limba română din opera acestei interesante și celebre
scriitoare.

Olga Tokarczuk  
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După o serie de ediții care, fără îndoială, rămân de
referință în etnologia românească (Simion Florea Ma-
rian, Artur Gorovei, P. Caraman ş.a.), după numeroase
lucrări consacrate unor etnologi remarcabili pe care i-a
cunoscut (Adrian Fochi, Ov. Bârlea, Al. I. Amzulescu,
Sabina-Cornelia Stroescu, Ioana Andreescu, Ioan Șerb,
Petru Ursache ș.a.), după Dicționarul etnologilor ro-
mâni, octogenarul Iordan Datcu a editat recent o nu mai
puțin utilă carte-document de corespondență (M-au
onorat cu epistolele lor, Ed. RCR Editorial, București,
2019, 414 p.). 

Volumul cuprinde corespondența pe probleme le-
gate de editarea unor lucrări de etnologie și de interes
documentaristic; cincizeci și una de personalități, din
țară și din diaspora, care au făcut istoria românească a
acestor preocupări cu preponderență în ultima jumătate
de veac XX și în primul deceniu al noului secol sau au
intrat în contact cu ea: Ion și Ov. Bârlea, Nicolae Bot,
Constantin Noica, Șerban Cioculescu, Constantin Cio-
praga, Gh. N. Dumitrescu-Bistrița, Virgil Ierunca, Geor-
ge Ivașcu, I.D. Lăudat, Mihai Pop, Paul H. Stahl, Eugen
Todoran, D. Vârtic ș.a. Epistolele sunt ordonate în suc-
cesiunea alfabetică a semnatarilor acestora, cu preci-
zarea că scrisorile lui Iordan Datcu lipsesc din dialog,
din plenitudinea colocuției și că există, în această ediție,
un singur dialog epistolar, acela cu Petru Caraman, și
aceasta nu pentru că aș fi păstrat copii după scrisorile
mele, ci pentru că ale mele mi-au fost trimise de către
prof. univ. Ion Ciubotaru din arhiva Petru Caraman de
la Iași (Argument, p. 5). 

Oricum, conținutul acestor scrisori poate fi intuit
după epistolele de răspuns ale colocutorilor săi; mesaje
colocviale, protocolare, colaborări de cultivată ținută.
Iordan Datcu a păstrat aceste scrisori deoarece, cu
siguranță, a avut reprezentarea operei sale, a dimen-
siunilor acesteia și a urmat un proiect nu doar bine con-

ceput, ci și susținut cu echilibru în toată ascensiunea
sa; simțea că vremea acestora va veni. Toate epistolele
publicate aici sunt concentrate în preajma preocupărilor
sale de editor, de documentarist și de etnolog; cere
informații și, la rândul său, își ajută prietenii și colabo-
ratorii cu generozitate menținându-se în colaborare cu
o lume rarefiată în timp și spațiu și totuși o lume consa-
crată crezului său. Vă felicit pentru opera de reeditare
ce întreprindeți. Chiar dacă nu mai suntem creatori pe
plan folcloric, s-ar putea ca asemenea mari lucrări des-
pre cultura populară să trezească o vocație româ-
nească ‒ îi scria C. Noica (p. 248). Ne va reuși? Văzută
din afară, cultura noastră e tare neînsemnată. Mă bucur
însă că aici, înăuntru, nu dezarmăm. Cine știe? Poate
ne va fi dat totuşi ceva. Mă tem însă de veacul XXI, cu
aluviunile lui.

Nu este nicio exagerare să spun că această carte a
lui Iordan Datcu adaugă de multe ori lucruri care nu au
putut intra în Dicționarul etnologilor români doar din
rațiunile impuse de rigorile acestuia, nicidecum de
semnificația amănuntelor; în fond, autorul este destul
de generos cu notele, cu precizările, cu adăugirile atât
timp cât ele pun în lumină o personalitate sau alta din
etnologia noastră, cât timp ele subliniază o stare de
fapt. 

Iată, în cazul lui Octavian Buhociu, o precizare pe
care autorul simte nevoia să o facă: ...se știe cu câtă
suspiciune erau priviți românii din străinătate, cât de
grea era colaborarea cu ei, ce greutăți întâmpinau ei
când voiau să-și vadă țara, ca să nu mai spun câte ba-
riere li se puneau în calea colaborării cu editurile de stat
(p. 35). Neputând depăși astfel de obstacole, lucrarea
lui Buhociu Folclorul de iarnă, ziorile și poezia păsto-
rească, apare abia la un an după moartea autorului
(Ed.  Minerva, București,1979). Sau să amintim (mai
sunt și alte exemple) despre revolta lui Dumitru Șandru

Iulian Chivu

IORDAN DATCU, EPISTOLA 
CA DOCUMENT
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(2 septembrie 1969) stârnită de cenzura care i-a mutilat
textul cărții Poezia tradițională română. Balada populară
și Doina, cu o prefață de Ov. Bârlea (Editura pentru Li-
teratură, Buc., 1969) și-i scria, ca urmare, lui Iordan
Datcu: Am văzut paginile cu textele incriminate. Nici
unul nu mi se pare, ca sens cel puțin, că ar putea fi pe-
riculos. Sunt simple indicații de localități. Aș crede, deci,
că ar trebui să se sublinieze aceasta celor ce fac obiecții
și să renunțe la ceea ce, mai acum vreun an, colegii lor
au acceptat (p. 335). 

Autorul știe că nu toți cei care intră în posesia aces-
tei cărți sunt și deținători ai Dicționarului său și, în
consecință, nu scapă din vedere o informație minimală
despre identitatea semnatarilor corespondenței; fie în
notițe biobibliografice mai ample, fie în simple note la
subsol, se achită de această datorie pentru cititorul mai
puțin avizat. Iată, de pildă, prezentarea Mariei Holban,
de la care are o singură scrisoare: Maria Holban a fost
una dintre fiicele lui Iuliu A. Zanne, autorul monumen-
talei lucrări „Proverbele românilor din România, Basa-
rabia, Bucovina, Ungaria, Istria și Macedonia”
(București I-X, 1895-1903, pe coperta ultimului volum
figurând anul 1912). „Proverbele românilor” au fost ree-
ditate într-o ediție anastasică, subvenționată de George
Constantin Păunescu și îngrijită de Mugur Vasiliu. Vo-
lumul I are o prefață de Nicolae Constantinescu, iar cel
de al șaselea una de Iordan Datcu. Apărute la Editura
Scara, volumele au fost tipărite în următoarea ordine:
I-III, 2003; IV-X, 2004 (p. 228) ‒ iată generozitatea
informațiilor care vine să răspundă, atât cât se poate,
nevoilor de detalii celor interesați de ele.

Lucrarea abundă în astfel de informații, ceea ce îi
dă consistență și valoare de document. Adesea, ca să
elucideze eventuale nedumeriri care ar putea apărea
din scrisorile primite și în lipsa scrisorilor sale, Iordan
Datcu presimte posibilitatea confuziei și o previne cu
note de subsol lămuritoare: Telegrama lui Petru Cara-
man din 17 III 1970 (Cele mai calde mulțumiri pentru
plăcuta, providențiala surpriză) ar fi fost explicită doar
pentru destinatarul ei dacă nu s-ar fi făcut precizarea
de subsol cum că Petru Caraman primise onorariul pen-
tru studiul ce i l-am tipărit în volumul „Elogiu folclorului
românesc”, EPL (p. 142). Astfel de exemple sunt nume-
roase. 

Cel mai adesea însă, corespondența este strict le-
gată de problemele editoriale și de documentare, de
atenție pentru corectitudinea informației, sub semnul
saluturilor reverențioase, dar și sub semnul unor invitații
amicale la Cluj sau la Iași: Cu ce ocazie intenționați să
veniți la Iași? Mi-ar face o deosebită plăcere să vă am
musafir ‒ îi scrie Traian Cantemir (p. 85), sau M-aș bu-
cura să vă văd în scurtă vreme la Cluj ‒ îi scrie și Du-
mitru Pop (p. 283), știind că Iordan Datcu este un bun
prieten, un om de aleasă cultură, un musafir onorabil și
un bun confident. Iată ce-i răspunde unei epistole Paul
H. Stahl (p. 334): Vorbiți de calamitatea librarilor care
aleg doar ce se vinde bine. Am primit vești despre
soarta publicațiilor, și mi s-au și arătat lucrări apărute în
țară; criteriile sunt legate de profit; se publică lucrări de

autori morți, care nu vor reclama deci drepturi de autor...   
Corespondența ni-l relevă pe Iordan Datcu și ca pe

un bun camarad; oferă sprijin atât cât îi stă în posibilități,
mijlocește legăturile unor etnologi, ale unor cercetători
cu redactorii de carte, e atent  la recuperarea unor do-
cumente, așa cum este cazul lui Lucian Drîmba care a
tipărit la Ed. Minerva, în 1974, o monografie Iosif Vul-
can:... aș dori să mi se restituie fotocopiile care nu au
fost utilizate, scrie acesta, și, dacă e posibil, și cele care
au intrat în volum. Am făcut în acest sens o cerere, pe
care vă rog să o depuneți dacă o socotiți necesară,
dacă nu este, vă rog să interveniți dumneavoastră unde
trebuie, ca să mi se trimită (p. 210).

Un gest similar face și pentru Ovid S. Crohmălni-
ceanu (p. 184), când se ocupă chiar de achitarea unor
drepturi către cineva care se ocupa de apartamentul din
București al profesorului în timp ce acesta era la Berlin.
Interesul său pentru o corectă documentare îl pune pe
Iordan Datcu în relație cu oameni credibili, cunoscători
incontestabili  sau deținători ai unor documente sau
date certe  despre cercetări sau cercetători care ar fi
rămas prea puțin cunoscuți fără astfel de strădanii rele-
vate în corespondență. 

Unul dintre oamenii aceștia, dintotdeauna puțini la
număr, a fost și redutabilul folclorist Gh. Pavelescu, de
la Sibiu, care îi furnizează datele necesare despre
P.  Munteanu, născut 17 nov. 1902 la Mihalț, jud. Alba și
decedat la Sibiu în 11.XI.1993. Eu am scris un articol
[despre P.M.] pentru „Anuarul de folclor” de la Cluj, dar
văd că iese greu. Nu am copie după el, dar nu cred să
cuprindă lucruri noi față de cele din 1990. Colecția am
predat-o Arhivei de folclor din Cluj (p. 258). Căutările lui
Iordan Datcu după date și mărturii necesare documen-
tării sale îl duc până în arhivele Europei libere, cum
atestă o scrisoare de la Virgil Ierunca, de la Paris
(25  iunie 1990) care îl ajută să ajungă la ceea ce căuta:
Îmi face mare plăcere să vă fiu de folos, însă în „docu-
mentele” mele nu e nicio ordine și mi-e cu neputință
acum să regăsesc emisiunea. Cum, în orice caz, pentru
a folosi textul lui Anton Golopenția, aveți nevoie nu de
aprobarea mea (pe care v-o acord din toată inima), ci
de aceea a Sandei Golopenția, există o soluție: să vă
adresați ei și pentru text. Pentru aceasta puteți să-i
scrieți soțului ei, Constantin Eretescu; e redactor-șef la
„Lupta”(The Fight), 16 Glendale, Providence R.I. 02906,
USA (p. 230).

Desigur, despre cartea corespondenților și
corespondenței lui Iordan Datcu se poate scrie mult,
însă preocupările acestuia rămân în principal cele le-
gate de munca editorială, de profesionalism, de docu-
mentarea proprie și de respect pentru adevăr și pentru
corectitudinea informației susținute constant de-a lungul
carierei sale; toate la un loc întregesc imaginea cerce-
tătorului onest din propriile lucrări, a editorului
conștiincios care a înfruntat obstacole serioase, iar pu-
blicarea corespondenței, dincolo de lumea elevată a
cercetării etnologice, relevă într-o nouă lumină aceeași
personalitate unică în integritatea sa, prestigioasă prin
operă și exemplară ca dăruire.  
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Ceea ce m-a impresionat la Constantin Trandafir –
şi nu de acum, de dată recentă, ci dintotdeauna, de
când ne cunoaştem – este hărnicia lui, dispoziţia pentru
travaliu şi pentru lucru elaborat după toate regulile fap-
tului bine gândit, bine făcut şi bine perspectivat. Proba-
bil că unii îmi vor reproşa această afirmaţie, căreia i-aş
conferi valoare de postulat, sub pretextul că nu se sus-
ţine bibliografic, că autorul nostru nu este, nici pe de-
parte, un Sadoveanu, şi că n-a umplut bibliotecile cu
cărţile sale, deşi nu cred că pune cineva la îndoială po-
sibilităţile sale evidente.

Dar eu am în vedere un alt aspect, mai puţin cunos-
cut poate de confraţii noştri. De ani mulţi, de decenii,
Constantin Trandafir ţine un jurnal personal în care, zi
de zi, notează tot ce i se pare important şi merită reţinut
pentru memoria colectivă. A umplut atâtea caiete cu no-
taţii, că poate oricând să alcătuiască 20-30 de volume.
N-a valorificat deocamdată decât însemnările din anul
1989, sub titlul Vedere din provincie (Editura Vestala,
Bucureşti, 1989) şi notaţiile care circumscriu anul 1990,
sub titlul Anul şarpelui orb (Editura Premier, Ploieşti,
2010). Evident, restul îşi aşteaptă încă editorul, dacă va
veni vreodată, dar pot certifica faptul că, asemeni unui
ghioc marin, aceste caiete conţin în pântecul lor tot zbu-
ciumul acestui veac şi reconstituie istoria noastră re-
centă, în toată zbaterea ei prădalnică. Cine vrea să ştie
sau să-şi amintească ce s-a întâmplat în ţară şi în lume
în aceste decenii învolburate n-are decât să recurgă la
consultarea acestor însemnări amănunţite consemnate
de scriitor zilnic, cu o consecvenţă aproape religioasă.

Îmi imaginez că şi aşteptarea îşi are limitele ei şi
C.  Trandafir, altfel destul de răbdătoriu, nu şi-a mai putut
reprima răbdarea şi-a căutat alte vaduri de valorificare
a imensului său material acumulat. Cartea despre care
ne-am propus să dăm seama în aceste rânduri, Trei crai
plus infernul (Editura Eikon, Bucureşti, 2019), se re-

soarbe din această tentaţie a autorului de a găsi, totuşi,
un mijloc de a pune în circulaţie publică, fie şi selectiv,
o parte dintre notaţiile sale de jurnal personal.

Era imediat după instalarea regimului comunist şi cei
trei – Victor Adamache (Mache), Atanasiu Caraiman
(Atanase) şi Ovidiu Năstase (Nasty) – sunt colegi de
clasă la gimnaziul din Iveşti, la acea dată reşedinţă de
plasă a fostului judeţ Tecuci. Se-nţelege că toţi trei au
de înfruntat o istorie zăludă, autocrată şi nepopulară.
Era vremea imitaţiilor sovietice, când tot ce se întâmpla
la vecinul din Răsărit era preluat automat, ca model şi
ca soluţie ideală de a instaura fericirea şi pe bucolicul
plai mioritic. Bineînţeles că totul – cărţi, filme, manuale
şi  programe şcolare – erau de influenţă bolşevică, iar
tătucul de la Kremlin era prezentat ca un geniu al între-
gii omeniri. 

Începuse infernul şi cei trei prieteni îl străbat conster-
naţi şi cu tot disconfortul impus de noua dictatură, acti-
vată de Ana Pauker şi Dej. Or, infernul acesta brutal,
ipocrit şi bine virusat ideologic, este perceput dureros
şi de cei trei adolescenţi ai gimnaziului din Iveşti. Cu
atât mai traumatic, cu cât unul dintre ei, Mache, prove-
nea dintr-o familie încadrată la chiaburie, şi-a cunoscu
bine brutalitatea şi teroarea instituită de noile autorităţi
comuniste. 

În reconstituirea lui, a infernului proletcultist, pentru
care incultura şi şapca proletară erau criterii valorice şi
temeiuri de promovare în funcţii publice, autorul ape-
lează, cum era de aşteptat, la propriile sale notaţii de
jurnal. Departe de a fi nişte hâtri balcanici, care să ia
viaţa în răspăr, precum craii lui Mateiu Caragiale, cei
trei adolescenţi ai lui Constantin Trandafir sunt nişte
bieţi năpăstuiţi, nevoiţi să îndure teroarea unei istorii
malefice, de provenienţă etranjeră, care se rostogoleşte
nemilos peste frăgezimea simţirii lor adolescentine şi
chiar peste destinul românesc scoţându-l din normali-

Ionel Necula

CONSTANTIN TRANDAFIR – LIDERUL
UNUI TRIUMVIRAT DE CRAI
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tatea evoluţiei sale tradiţionale. Devenirea intelectuală
a celor trei adolescenţi se paralelizează, aşadar, cu
abrutizările noului regim comunist, cu ororile instituţiei
securiste şi-i obligă la o maturizare precoce, înainte de
sorocul obişnuit.

Toţi trei, constată unul dintre ei, Tase, ne-am născut
în anul groaznicului cutremur, când începuse deja uria-
şul carnagiu mondial (p. 32). Se-nţelege că anii aceia,
de dinainte de invazia ocupantului „eliberator” din Ră-
sări, sunt evocaţi din perspectiva inocenţei lor juvenile,
suficient de convingător totuşi pentru a detaşa binele
de rău. Mache, bunăoară, nu-şi poate explica singur
cine i-a dezarmat pe nemţii din satul lor, de-i duceau so-
vieticii pe izlazul comunal, pentru a-i împuşca într-un fel
de ritual macabru; Tase povesteşte despre Manolache
Pleşa, eroul din Velerim şi veler Doamne al lui Victor
Ion Popa, iar Nasty evocă frumuseţea peisajului buco-
vinean, care nu poate fi comparat decât, cel mult, cu
priveliştea elveţiană.

Tot un fel de ciumă (ciuma roşie) i-a adunat la un loc,
într-un soi de Decameron simplificat, şi pe cei trei, doar
că istorisirile lor nu sunt produse ale fanteziei dezinhi-
bate, ci mărturii adevărate despre foametea cumplită
de după război, activând mai mult atitudini, poziţionări
lucide la derapajele istoriei bolnave, sărită din noimele
establishmentului normal, îndelung verificat de istorie.
Dorind să-şi facă naţiunea fericită cu forţa, regimul co-
munist devine din ce în ce mai autoritar. Se dă lupta
pentru colectivizarea agriculturii, iar prin tânărul, pe
atunci, general maior Nicolae Ceauşescu nu se ezită să
se folosească forţa armată, să se tragă în ţăranii care
refuză încolonarea. Mulţi ţărani constrânşi, şantajaţi sau
ademeniţi printr-o propagandă deşănţată vor să-şi re-
tragă înscrisurile de intrare în colectiv şi-n multe dintre
satele Moldovei izbucnesc revolte care nu pot fi potolite
decât prin forţa armelor şi prin arestări masive. Mărtu-
riile celor trei sunt dramatice, iar faptul că fiecare pro-
vine din altă regiune românească acoperă numai bine
Sudul, Centrul şi Nordul ţării, adică ţara în întregime. 

Practic, consemnările celor trei prieteni, fiecare com-
pletând şi lăsându-se completat de ceilalţi, reconstituie
întreaga evoluţie românească de după instalarea la pu-
tere a partidului comunist printr-o hipopotamică fraudă
electorală. 

Nu ştiu să mai fi exersat cineva acest mod de dis-
punere narativă a unei epoci istorice, dar formula lui
Constantin Trandafir este interesantă şi poate fi credită,
deopotrivă, de istorici, în măsura în care un jurnal poate
fi asumat ca document istoric, dar şi de doctrinele lite-
rare 

De regulă, prieteniile la vârste gimnaziale sunt du-
rabile şi continuă şi după ce perioada liceală îi desparte,
fiecare cu drumul şi destinul lui. Drumurile îi despart,
dar prieteniile rămân, ba chiar se consolidează pe cale
epistolară. Mache şi Atanase optează pentru liceul mi-
litar, iar Nasty, cunoscut pentru aplecarea lui umanistă
şi literară, se îndreaptă spre un liceu teoretic. 

Toate cele 26 de diviziuni ale cărţii se resorb din tot
atâtea probleme mari şi tenebroase din istoria mai nouă
a României. Capitolul IX, bunăoară este consacrat te-

rorii din închisorile comuniste şi regimului de extermi-
nare la care era supusă elita politică şi intelectuală ro-
mânească din perioada interbelică. La închisoarea din
Galaţi, bunăoară, se folosea cazna numită somnul ele-
fantului, deţinutul e ţinut zi şi noapte în picioare, nemiş-
cat, preţ de mai multe schimburi de gardieni. Un
câine-lup lăsat în pază nu-ţi permite nicio mişcare, pi-
cioarele ţi se umflă butuc, te dor insuportabil şi când te
prăbuşeşti aproape inconştient, potaia sare asupra ta
(p. 102). 

Din vremea studiilor universitare la Universitatea
„Al.  I. Cuza” din Iaşi reţine efigia prof. Al. Dima, care
ţinea cursul de literatură universală, şi evocă persona-
litatea lui Stoica Laurenţiu – o speranţă a Universităţii
ieşene, mort, din nefericire, înainte de vreme, înainte
de a face dovada marilor sale resurse spirituale. Apoi,
cei trei intră în malaxorul vieţuirii bezmetice, într-o so-
cietate aflată sub autoritatea unei perechi prezidenţiale
autocrate, hotărâtă să înfăptuiască iluzoricul rai comu-
nist într-o vreme când multe dintre celelalte ţări comu-
niste renunţaseră să mai creadă în această stafie –
născocire ubuiescă a bărbosului din Renania.

Au intrat, cu alte cuvinte, într-un infern greu de în-
durat şi de traversat, mai ales pentru cei cărora le lip-
sesc minimale abilităţi de descurcăreţi. Vieţuirea devine
supravieţuire şi pentru reconstituirea acelui timp, auto-
rul, bag seama, se foloseşte copios de notaţiile sale jur-
nalistice. Totul, în societatea românească, devine
stricat, frustrant şi factice – administraţia este ideologi-
zată, pâinea cartelată, iar alimentele de bază raţionali-
zate. Se trăieşte din ce în ce mai greu, iar perechea
prezidenţială este sursa multor glume şi bancuri pe care
lumea le gustă ca pe nişte forme de defulare. 

Istoria se derulează greu, trudnic şi chinuit, iar auto-
rul o reconstituie, vorba lui Hegel, cu drum cu tot, cu
toată varietatea faptelor politice, culturale şi chiar spor-
tive şi de cancan, aşa cum circulau libere printre oame-
nii ce-şi petreceau o mare parte din timp pe la cozile
existente la toate unităţile alimentare. Lumea freamătă,
epoca însăşi este foarte bogată în evenimente şi cei trei
cooperează ca s-o reconstituie în toate momentele ei
semnificative: Au loc aşa-zisa Primăvară de la Praga şi
invazia trupelor sovietice, vizita lui De Gaulle în Româ-
nia, vizita preşedintelui SUA Nixon, vizita lui Ceauşescu
în Marea Britanie şi plimbarea sa în trăsura regală ală-
turi de Regina Angliei, participarea la Olimpiada de la
Mexico City, unde sportivii români au obţinut 14 medalii
de aur, prima ediţie a Festivalului Cerbul de aur şi pre-
miera filmului Reconstituirea.

Tot în această perioadă s-a întâmplat marele cutre-
mur din 4 martie 1977, care-l găseşte pe autor în Biblio-
teca Academiei, se remarcă mişcarea sindicală din
Polonia, iar la noi, Constantin Pârvulescu ia atitudine
împotriva cultului personalităţii, şcolile sunt mobilizate
în strângerea recoltei, iar programul ideologic de influ-
enţă asiatică se impune într-un fel de revoluţie culturală,
bun prilej pentru cenaclul Flacăra să înceapă seria
spectacolelor grandioase. 

Pagini copioase rezervă autorul revoluţiei decem-
briste, mineriadelor, derapajelor şi dezamăgirilor care
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au urmat, atunci când am crezut că s-a crăpat puţin a
lumină. În ansamblul ei, cartea este o frescă şi acoperă
cea mai învolburată epocă din evoluţia noastră contem-
porană despre care autorul convine să dea seama cu
mijloacele epice

Nu-i deloc uşor de încadrat această nouă ispravă li-
vrescă a lui Constantin Trandafir. Este un roman, o cro-
nică sau o lucrare memorialistică? Cred că este din
toate câte ceva. Deşi realul, ontologia supusă procesării
narative nu prezintă nicio fisură prin care să se stre-
coare ficţiunea, fabulosul, epicul se salvează prin pre-
zenţa celor trei crai, prin arborescenţa pe care o
furnizează narativului, prin evenimentele la care parti-
cipă şi prin modul lor particular de vieţuire, de luare a
vieţii în răspăr. Sunt personaje vii care trăiesc, se zbu-

ciumă şi reacţionează în felul lor la provocările unei rea-
lităţi astringente. Faptul că cei trei crai parcurg teritorii
distincte (Liceul militar, presă, învăţământ. Academia
Ştefan Gheorghiu) permite autorului să configureze o
imagine completă despre o ţară fără destin, blocată
într-o ideologie rigidă şi într-un proiect eşuat, fără şanse
de izbăvire. 

Ceea ce a realizat autorul prin această nouă ispravă
livrescă – polifonică şi bine structurată – este o modali-
tate mai specială de a conferi valoare epică unor notaţii
de jurnal reci şi uscate, prin infuzarea lor cu emoţie şi
cu căldură umană, altfel spus, prin aducerea lor într-o
partitură narativă. Îl felicităm sincer pe autor pentru
această carte şi-o recomandăm călduros tuturor celor
interesaţi de literatură bună.

Gheorghe Filip

ÎNGERUL APOCALIPSEI

Noul roman al lui Ștefan Mitroi, „Goarna lui Tuturuz”,
apărut în 2019 la editura RAO, este în totului-tot o
metaforă. Găsim și aici, ca și în alte cărți cu aceeași
semnătură, mult lirism, multă imaginație, nostalgie,
duioșie, un realism magic autohton, adierea de esențe
tari a unei epopei. Poate asta a și năzuit să scrie au-
torul, un epos al satului românesc – fiecare roman fiind
un cânt al acestei epopei, care începe din vremurile în
care lumea „gândea în basme și vorbea în poezii”.

Satul din „Goarna lui Tuturuz” răsare din căpățâna
unui uriaș, așa cum există în unele mitologii niște per-
sonaje din mădularele cărora cresc munții, câmpiile,
apele, pădurile... Viața satului este ritmată de două
instituții fundamentale – școala și biserica. În jurul lor,
sau dincolo de ele, se țes credințele, minunile,
obișnuințele de fiecare zi, poveștile oamenilor, pe care
le trăiesc, le păstrează și după care tânjesc lucrurile. Și
lucrurile sunt vii, au ochi să vadă și minte să înțeleagă,
au memorie, au sentimente și vorbesc. Vorbesc casele,
biserica, fântâna, clopotnița, școala, și toate
împărtășesc viața, suferințele și bucuriile celor care le
însuflețesc. Însuși timpul nu are obișnuita curgere
lineară, ci face dese opriri, bucle, se amestecă, prezen-

tul și trecutul nu par despărțite, încât vârstele
generațiilor se suprapun și cei vii pot fi contemporani cu
cei morți.

Poveștile vin de demult, evenimentele cele mai im-
portante par a fi războaiele – cel cu turcii și cele două
conflagrații mondiale. Un personaj se întoarce din
război fără un picior și își face unul din lemn de salcie,
dar, pentru că salcia începe să înflorească, îl înlocuiește
cu unul din lemn de nuc, căruia îi face sertare; în cele
din urmă, este înmormântat cu un picior din lemn de
cireș și pe mormântul lui răsare... un cireș. Realul
pălește în fața fantasticului, imaginația e mai puternică
și mai expresivă decât realitatea, oamenii se simt mai
bine în interiorul poveștilor, pe care uneori le născocesc
ei înșiși.

De multe ori satul este văzut prin ochii unui copil
(așa cum se întâmplă și în „Atunci când era mereu
duminică”). Răspunsul ar fi că vârsta copilăriei este pro-
pice poveștilor. Copilăria ar putea fi asemuită cu prima
treaptă a evoluției umanității. Atunci omul nu înțelege
lumea înconjurătoare, se teme de manifestările ei și, de
aceea, crede în minuni și se străduiește nu doar să po-
puleze această lume cu închipuirile sale, dar și să o
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îmblânzească și să și-o apropie. Și în „Goarna lui Tutu-
ruz” există un astfel de copil, care mai târziu scrie cărți
– una dintre ele premiată de Academie – în ideea ca
personajele sale să se întoarcă în sat și să-i continue
viața de-acolo de unde a fost întreruptă.

Și se întâmplă un lucru aparent straniu: oamenii
încep să-și abandoneze casele și, atrași pesemne de
un nou miracol, se mută la oraș. Nu știm pricina acestei
ieșiri din vechile tradiții, care, la Marin Preda, de pildă,
e clară: satul este dezrădăcinat de brutalitatea regimului
comunist. Nu putem decât să presupunem că acest
exod este provocat de același regim, pentru că Ștefan
Mitroi nu recurge la explicații, care ar putea accentua
drama satului, ci rămâne strict în interiorul poveștii.

Cert este că oamenii pleacă. Rămase goale, pustii,
casele, mai întâi nedumerite, încep să tânjească după
tumultul dintre pereții lor, după glasurile, gesturile și mai
ales după poveștile celor care le-au ridicat pe căpățâna
uriașului. Și cum ei nu se mai întorc, hotărăsc să plece
ele în căutarea celor strămutați, cei mai mulți dintre ei,
la București. Aventura lor (ca aventura conștiinței, la
Marin Preda) începe într-o zi de iarnă. Pentru că
singurătatea nu poate fi asociată decât cu iarna.

Rămân pe loc biserica – în turla căreia sălășluiește

sfântul Moache, cel sărac cu duhul, care nu putuse
învăța să scrie și să citească – pentru a le veghea din
depărtare, și mormintele, care așteaptă Învierea. În
ciuda faptului că Hariton, plecat și el, ca toți ceilalți, scrie
cărți pentru a împiedica dispariția lumii satului, satul de
pe măgură moare. Moartea lui e anunțată când și când
de goarna lui Tuturuz, cel care ar putea fi unul dintre în-
gerii Apocalipsei.

Dacă demonul comparației ne-ar împinge să căutăm
similitudini, și nu în lumea sud-americană, ci la noi
acasă, atunci am spune că Ștefan Mitroi seamănă cu
Ovidiu Dunăreanu, cel adâncit în „poveștile” dobrogene,
sau cu Nicolae Lupu, a cărui proză evoluează între real
și fantastic. 

Personajul lui Ștefan Mitroi mărturisește că scrie
„căutând lumea în care am crescut și căutându-mă pe
mine în această lume”. Fiul lui Hariton are, însă, o altă
explicație: „ești bolnav de locul unde te-ai născut”.

Cu acest nou roman probabil că Ștefan Mitroi (alias
Hariton sau invers) a găsit leacul „bolii” sale. Pentru că
„Goarna lui Tuturuz” ar putea încheia ciclul romanesc
despre satul tradițional. Adică, ar putea fi ultimul cânt al
epopeii inspirate de „lumea ce gândea în basme și vor-
bea în poezii”.

O CARTE  DESPRE VÂRSTA
DEMNITĂȚII

Noul roman al lui Iulian Chivu, Predat sau Teroarea
absurdului, apărut la Editura Contrafort, Craiova, este
o carte despre senectute. Bătrânețea nu este o insulă
pe care sunt exilați „expirații”, inutilii, încurcă-lume, cei
care mustesc de nostalgii, cărora nu le-au mai rămas
decât amintirile și care, prizonieri ai trecutului, încearcă
nu să regăsească, ci să inventeze acolo niște clipe
eroice ori să schimbe eșecurile în izbânzi.

Bătrânețea descrisă în roman este o vârstă încă lu-
minoasă, în care prietenia generoasă și sinceră este
posibilă, curiozitățile sunt vii, mintea e încă vioaie și ela-
nul creator n-a ajuns la apus. Cei patru prieteni, pen-
sionari – un profesor de filozofie, un scriitor, un pictor și
un jurnalist – țin de elita intelectuală, se întâlnesc siste-
matic, sunt prezenți la diverse acte de cultură sau le
provoacă ei înșiși. Sunt și ei niște „crai de Curtea
Veche”, dar orgiile lor, fără alcool și tutun, se consumă
pe tărâmul filozofiei, al artelor, în strădania de a-și veri-
fica și întreține agerimea minții, de a desluși mersul lu-

crurilor și al lumii. Scriitorului încă îi apar cărți, pictorul
deschide expoziții, jurnalistul e la curent cu tot ce mișcă,
profesorul filozofează. Întâlnirile lor sunt un adevărat
festin cultural.

Uneori, dincolo de preocupările lor, se strecoară
niște opinii, care dau glas amărăciunii și unei revolte
surde, pentru că sunt lucruri care vin în atingere cu viața
și cu crezurile lor. De pildă, profesorul crede că ar fi fost
o soluție restaurarea monarhiei, prin votul său poporul
se face complicele puterii și de aceea „nu mai are nicio
circumstanță atenuantă”, „azi nu mai este o presă li-
beră”,  scriitorul deplânge devalorizarea literaturii și su-
biectivismul criticii literare, eu „nu am bani să plătesc
criticii”, spune el, așa încât parcă lumea toată e bolnavă
și are angoasele profesorului. Oricum, constată soția fi-
lozofului, „contaminată” și ea de cugetările soțului, sun-
tem în plină schimbare – „altă lume, alte obiceiuri, alte
amenințări”.

Sunt două lucruri care îi creează neliniști profesoru-
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La finele anului trecut, primesc de la Dumitru Cerna
două cărți (cu poeme), elegante, de un alb imaculat,
aducându-mi semnul prieteniei și al solidarității literare,
dar și un gând de Centenar: A doua carte a lui Marcel
și Inutila Apocalipsă, ambele apărute la Casa Cărții de
Știință, Cluj-Napoca, 2018. Dacă prima plachetă
conținea „scrisori despre prietenie, neputință și
deșertăciune”, primite de Dumitru Cerna de la priete-

nul-poet Marcel Mureșeanu, a doua se așeza sub sem-
nul rugii marianice. 

Inutila apocalipsă se dedică fiicei Cristina, „care de
curând a primit vestea marianică”, însă, în ansamblul
său, volumul are un spectru mai larg, culminând, în par-
tea a doua, cu „poeme dăruite” unor prieteni din lumea
cărții. Caligrafia lirică recuperează momente sau perso-
naje biblice într-un registru metaforic ce face deseori

Monica Grosu

POEME MARIANICE

lui Burdeanu: lumea, cu absurdul ei (de aici „Teroarea
absurdului”) și beteșugurile inerente vârstei. Tratamen-
tul anxietății vine dinspre filozofie, cu idei și considerații
pe marginea cărților citite, cele mai multe în limba ger-
mană, cu trimiteri la filozofi cunoscuți și adesea cu ci-
tate. În cealaltă privință se dă pe mâna unui medic, care
îl ține sub observație și peste umărul căruia se uită,
atent și meticulos, autorul, întocmindu-i o veritabilă fișă
medicală.

Și totuși, lui Burdeanu nu-i e frică de moarte și nu se
lamentează în fața inevitabilului. Profesor renumit în
orașul său, el se teme să nu-și piardă memoria și odată
cu ea, identitatea, și are obsesia mamei sale, care su-
ferise de Alzheimer. Această discrepanță tot mai accen-
tuată dintre slăbiciunile trupului și năzuințele spiritului,
ale sufletului („gâlceava” clasică) îl duce pe Burdeanu
(nume derivat din geografia Sudului) în căutarea lui
Dumnezeu. Filozoful, care, pe urmele lui Arghezi, ar
vrea să exclame: „Vreau să te pipăi și să urlu: Este!” în-
cepe să țină zilele de post, să învețe rugăciuni și să se
roage la icoana în fața căreia îngenuncheaseră și
părinții săi. Este, probabil, încercarea de a se împăca
cu sine și cu lumea. Nu lipsesc nici aici trimiteri și citate
din sfinții părinți.

Și totuși, bătrânețea din romanul lui Iulian Chivu nu
înseamnă izolare, însingurare. Pensionarii socializează
și, lucrul cel mai important, nu consideră că au încheiat
socotelile cu viața și că nu mai au nimic de făcut. Atâta
timp cât mai poți visa și crea, cât spiritul rămâne încă
viu, nu ești cu adevărat bătrân, așa cum cred cei pentru
care nu contează decât vârsta. Burdeanu însuși are
șansa împlinirii în urma întâlnirii cu un fost elev ajuns

director de editură. De-a lungul timpului, profesorul a
făcut numeroase însemnări pe care fostul elev se
pregătește să le ordoneze în câteva volume. Din păcate
pentru el, profesorul nu mai apucă să le vadă pentru că
inevitabilul se produce. Ele vor rămâne, însă, ca măr-
turie a unei minți strălucite.

Dacă lui Marin Preda i se reproșa că filozoful său din
„Cel mai iubit dintre pământeni” nu face caz de profesia
lui, personajul lui Iulian Chivu dovedește cu prisosință
că este filozof nu numai prin trimiterile la celebrități în
domeniu, prin citatele la care apelează, dar și prin
discuțiile cu soția sa Irina, căreia îi ține uneori mici dis-
cursuri.

Liviu Comșia remarcă faptul că Iulian Chivu „își
urmărește personajele cu răceală” și „le interoghează
cu cruzime”. Dar, detașarea aceasta, zice criticul, nu
este decât „o prefăcătorie”. Și are dreptate. Spre finalul
romanului autorul cedează împrejurărilor în care își
pune și „își urmărește” personajele, se molipsește de
calda lor umanitate și le învăluie în duioșie.

Cartea începe cu o scenă: niște copii, împărțiți în ta-
bere, se joacă de-a războiul și cei învinși ridică mâinile
și strigă:„Predat! Predat!” E gestul ultim pe care îl face,
fără să „strige”, cel care afirmase, ca o maximă: „Suferi,
suporți, te obișnuiești cu gândul și viața merge mai de-
parte. Nu trebuie să te predai.” Altfel zis, „O luptă-i viața,
deci te luptă”. Am putea spune că acesta este și mesajul
cărții, care, în ciuda „răutăcismelor” care circulă pe
seama celor în drum spre amurg, privește bătrânețea
ca pe o vârstă a înțelepciunii și demnității, a (încă) po-
sibilelor împliniri și care, tocmai de aceea, merită res-
pect.
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În iureşul postdecembrist al editării de publicaţii s-a
înscris şi Fapta transilvăneană a lui Constantin Zăr-
nescu, vâlcean entuziast, iubitor de ardeleni, adoptat
de Clujul literar după terminarea studiilor filologice. El a
proslăvit unirea Transilvaniei cu România în romanul
1  Decembrie 1918 – Ziua zilelor, frescă istorică de pro-
porţii epopeice. Din păcate, publicaţia n-a rezistat mai
mult de câteva numere, dar, constituindu-se în editură,
a reuşit performanţa de a tipări câteva cărţi ale celor ne-
răbdători să-şi vadă numele pe coperta primei cărţi.
Printre ei este şi Ioan-Pavel Azap, poet, critic de film,
redactor la revista Tribuna. 

Volumul său Autoportret cu mască (Casa de Editură
Reconfinas – Fapta transilvăneană, 1993) e un grupaj
de 44 de piese din prima producţie poetică, dezvăluind

profilul unui sentimental ce caută, sub masca ironiei,
să-şi ascundă sensibilitatea postadolescentină, încol-
ţită, încorporată în mecanismele realului. Ceremonialul
intrării în lume e cantonat în reticenţe verbale fără aură
mistificatoare. Poetul nu e vizitat prea des de himere,
de vizionarism oniric, de aceea discursul se decantează
în armonizare cu prezentul concret, înregistrat ca solu-
ţie a poetizării. Chiar şi atunci când invocă simboluri ce-
leste, el trece repede la retezarea extazului conţinut în
taina sacralităţii profunde. Parodierea propriei naşteri e
sancţionată sever de îngerul lui păzitor, desacralizat şi
el: „îngerul mă privea din prag,/ enervat, –/ îţi pierduse
răbdarea/ sau poate era beat// mama o bucurie cum-
plită/ avea, o, Doamne!,/ când deodată îngerul s-a re-
pezit/ şi mi-a tras două palme” (Înger de pază). În

Adrian Ţion

PRIMA VERBA

aluzie la realitățile zilei de azi. Abundența imagistică
este secondată de o analiză lucidă și lapidară a
actualității văzute în oglinda unui trecut mai demn și glo-
rios. Tonul este pe măsură, aducând la suprafață pato-
sul și patriotismul unor înaintași ca Eminescu, Blaga
sau Avram Iancu.

Așa cum ne-a obișnuit deja, Dumitru Cerna are le-
jeritatea unor asocieri lexicale de reală frăgezime, cu
jocuri de cuvinte și rime, cu aluzii intertextuale și inserții
descriptive. Stările de contemplare deschid vederii
nuanțe noi, iar poezia nu e altceva decât o cale spre În-
viere, spre redempțiune: „...luați duh sfânt și poezie/
vom intra în era milosteniei și a Iubirii// numai să vie În-
vierea ce va să învie/ Graalul din noi și crucea tresăririi”
(Crucea tresăririi). Numai că „pentru drumul înapoi pe
Golgota/ ne trebuie starea de neprevăzut și suferința.”

Multe poeme au o muzicalitate misterioasă, cu ver-
suri de tip refren și tonalitate psaltică. Motivul cuvântului
poetic prefăcut în lumină, în rugă încorporează în se-
mantica lui nevoia de transcendent, iar liantul dintre cele
două universuri, material și imaterial, rămâne Fecioara
Maria, cea care a înțeles prin destinul său și al Fiului,
nevoile (limitele) omenescului. Ca un dialog de mare

adâncime, spirituală și sentimentală, poemele maria-
nice ale lui Dumitru Cerna reiterează lecția iubirii și a
iertării. Sunt evocate chipuri dragi (mama) sau schițate
portrete într-un creuzet de percepții și culori.

Urcarea în Ardeal e poezia unui destin, prefigurat de
singurătate și dor, de jertfă și acceptare: „vara mea
cânta din pai tu dansând mă însoțeai/ lanurile bălării
prevesteau melancholii// la acordeonul nou Dumnezeu
cânta tangou/ mie nu-mi trecea prin cap în ce soartă am
să-ncap// tulbure cum este selul vara-mi viscolea inelul/
și nici că simțeam în trup că-l pândea flămând un
lup//stelele se desprindeau de la ochii ce plângeau/ Iu-
birea se poticnea prin adolescența-i grea// praful dru-
mului în brumă făcuse din toamnă spumă/ iar gutuia
oglindea-n mâna mamei mâna mea// de la presimțirea
morii nucul amărea ca norii/ pomii reînsingurați doje-
neau pe cei doi frați// satul se împustia ca luna când
treci prin ea/ mama-și petrecea ficiorul ca Iisusa-n jertfă
mielul// toate rămâneau în urmă cum păstorul fără
turmă/ iar eu urcam în Ardeal aripat ca un dedal”. 

În diagrama destinului său, Dumitru Cerna s-a însoțit
cu Poezia.
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În efervescența culturală a Lugojului, Ion Oprișor
este un catalizator de cursă lungă, cu o activitate com-
plexă și de anvergură în creuzetul colectivității: coordo-
nator și organizator de ciclu de conferințe, de festival
de muzică și poezie, de tabără literară, de cenaclu,
inițiator de proiecte cu schimburi intercenacliere (Arad,
Făget, Caransebeș, Anina, Oravița, Reșița)... și multe
altele – de analizat en gros și en détail. Dar, mai presus
de toate, este poetul Ion Oprișor, la care se adaugă,
complementar întru sensibilitate poetică, de mai bine
de 30 de ani, pictorul Ion Oprișor.

Recentul volum de versuri, Ultimul solstițiu (Editura
Eubeea, Timișoara, 2018), întărește și nuanțează per-
sonalitatea poetică, configurată consistent prin volu-
mele anterioare. 

Placheta are pe coperta IV o prezentare de editoa-
rea Nina Ceranu, care evidențiază „vocația reflexiv-ana-
litică” și de asemenea constanța și delicatețea afectivă
a scrisului, poetul „mărturisindu-se cu o anumită
discreție, încercând să-și învăluie versurile emoțional-
sentimentale cu un parfum care le protejează de invazia
«devoratoare» a  zicerilor”. 

Maria Nițu

ION OPRIȘOR ȘI POEMA 
DINTRE SOLSTIȚII

contextul unor rime hazlii cu tentă melodramatică, blas-
femia „înger beat” are rol curativ şi e înscrisă în şirul
unor conotaţii candide, îngăduite poeţilor ironici din stir-
pea cărora face parte şi Ioan-Pavel Azap.  

Metafizica amuzantă, domesticită în limbaj comun,
e împletită adesea cu duioşie de eul biografic selectiv-
evocativ, prezent în câteva poeme pentru a stabili legă-
tura cu satul natal. În sincerităţi murmurate sentimental
sunt învăluite schiţele de portret ale părinţilor. Mama:
„de lacrimile mamei/ mă simt şi eu bătrân (...) din lacri-
mile mamei/ vin cai şi se adapă” (Cântece din iarbă) sau
„Cad lacrimile/ mamei în poală/ ca un rod”. Tata: „şi tata
doamne ţăran ajuns/ la oraş/ plimbându-mă cu autobu-
zul/ de «n» cai putere/ într-o zi/ am găsit o mână de/ fân
în/ buzunare” sau „tata culege stele/ cu palmele amare/
adastă glasul vremii/ în noi ca o ninsoare.” (Umbra mâi-
nii). Versuri scurte, drapate în candoare şi sentimenta-
lism pur, cu aparenţă de cântece/ descântece, dau
unitatea dorită ansamblului. Este o „poezie uşor incan-
tatorie, de reflexivitate şi meditaţie” conchide Constantin
Cubleşan în postfaţa volumului. 

Sentimentalul cu suflet romantic înregistrează afecte
cu inima senină: „ochii tăi surâdeau liniştit ca o zăpadă/
sufletul meu strălucea ca o haină de gală”. Oricât s-ar
ascunde sub masca ironiilor, poetul dezvăluie în versuri

suave adevărul comun, conform căruia „intrarea în
lume” e legată, indispensabil, de o femeie: „Cuvintele
mai păstrează/ freamătul buzelor tale/ vântul îmi suflă
amintiri/ netrăite prin păr” (Intrarea în lume).  Dar nu i
se poate nega nici bravada cinică, muşcătura acidă in-
serată intempestiv, ce revarsă un suflu persiflator asu-
pra temelor poetice abordate cu predilecţie. Incisivitatea
nu-i lipseşte atunci când trebuie să mediteze cu privire
la iubire, de pildă: „iubirea acest sentiment livresc/ co-
rodează inima destul de repede.” Unele sintagme ex-
trase din mediul jurnalistic pătrund şi în poezie: Pâine
şi circ. Un Avatar lingvistic după Nichita Stănescu ne
aminteşte de o preacunoscută poezie învăţată la
şcoală. Un poem limpezit de ocultări viclene este
Stampă, eşalonare de cuvinte ce primesc în context
carnaţie senzuală, pentru ca mai încolo poetul să jubi-
leze în observaţii distractive; degetele iubitei sunt „deşi-
rate mărgele/ pe clapele/ vii/ ale maşinii/ de scris”.
Poeticitatea vaporoasă se condensează în versuri
scurte, şugubeţe, erosul e schiţat în culori calde, dră-
gălaşe, cotidianul e doar sugerat, prinde mai multă con-
sistenţă în următoarele volume. Aici avem,
deocamdată, un lirism profilat pe vibraţii de reală sen-
sibilitate şi ascendenţă ideatică, deseori coroborat cu
scurte respiraţii epigramatice.  
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Prefața, „Eros, vedenie, logos”, semnată de Ela
Jakab pune poezia autorului sub semnul timpului cos-
mic, solstițiul de iarnă fiind in timpul  de celebrare a
nașterii zeilor (cum și Nașterea lui Iisus este în decem-
brie). Erosul este nucleul imaginarului poetic, mai pre-
cizează prefațatoarea, central fiind principiul feminin –
Marea Zeiță. 

Ion Oprișor, marcat de „un idealism bine temperat”
(Ionel Bota), este „romanticul întârziat” care „încearcă
mereu să-şi risipească solitudinea în iubire.” (Constan-
tin Buiciuc).

Volumul se spune pe sine într-o unică poemă, poe-
ziile fiind fără titluri, un întreg segmentat prin asteriscuri.

„Ultimul solstițiu” este cel din decembrie, 21/22 de-
cembrie, marcând ziua cea mai scurtă din an (și pan-
dant, noapte cea mai lungă), timpul zilelor polare cu
soarele de la miezul nopții și al nopților albe. Fiind și în-
ceputul iernii astronomice, poema e sub semnul iernii
și al zăpezii, al zilei și al nopții.

Este Odiseea căutării Șeherezadei – iubita de vis cu
care dialoghează întru exorcizarea răului terestru, prin
poarta unui miez de noapte – când se deschid cerurile
între aici și dincolo, ora miracolelor, acea fereastră spre
cer (ca miezul nopții Cenușăresei) „e trecut de miezul
nopții/ cam pe la ora asta vin visele la ruga solstițiilor”.

Ora solstițiului, a miezului nopții, este a comuniunii
cu Dumnezeu, când primește poetul harul mărturisirii,
și simte iarna solstițiului cu puterea poemului: „este ul-
timul şi cel mai vechi poem/ mă învârt în jurul lui şi-mi
fac semne-n cerul gurii (...) acum poate şi tu vei adormi
în gând/ sau poate o să te prefaci în cerneală străvezie/
în râul ei/ simt eu cel mai bine iarna”. 

Cadrul temporal este noaptea cu umbra sa, pentru
întreaga poemă sub cupola viselor și a visărilor. 

Este un onirism sui generis – în vis totul e posibil, și
fericirea, și atotputernicia, și darul de metamorfozare:
„în vis/ erai o mare a sunetelor de fluier/ iar mie/ de-
odată/ îmi crescuseră aripi de pescăruși”, în vis  iluziile
(„arome”ale realității) nu mai sunt iluzii, iar „vânzătorul
de iluzii” de crezi în el, e legal, cu pașaport de liberă tre-
cere spre utopii, chiar și pentru aceia care „și-au dus vi-
sele la azil/ păstrându-și iluzia înaltă ca o papură/ într-o
păpușă de paie fixată/ cu două ace deasupra inimii”.

Organic, poezia se scrie în solitudine, prin
introspecția eului interior. Lumea proprie lui I. Oprișor
este un spațiu oniric, un univers deci fără limite de vreun
fel, atemporal, aspaţial, imaterial, evanescent, nălucă,
dor etc. 

În lumea sa din vis, iubita este o fantasmă reală,
prezență vie alături, într-o trecere hieratică dintr-o lume
în alta, prin acele ferestre spre un „dincolo” de Eden
promis. Când iese din vis, devine cenușă, ca-n poves-
tea cu „tinerețe fără bătrânețe”: când treci hotarul ne-
permis, se spulberă totul, doar prin poezie devine
pulbere de stele.

Este ideea de iubire, conceptul de iubire  ca o enti-
tate serafică, între două lumi, care în noapte învinge în-
tunericul „o simt în aer plutind (...) ca pe o fantasmă
subțire/ mereu precaută tăind întunericul ca un pește-
sabie”. Este lumina din întuneric, un fulger în noapte

(celestă ca lumina din picturile lui Silviu Oravitzan).
Siluete hieratice, subțiri, filiforme, săgeți între cer și

pământ, prelungi ca siluetele lui Giacometti, sunt ca o
logodire între cer și pământ.

Universul poetic este angelic, diafan, într-o rostire
clasicizat armonioasă, fără stridențe de vreun fel, cu-
minte, poate prea cuminte pentru secolul acesta
sinucigaș de agresiv. Rămâne fidel unui set de motive
clasice pentru romanticul singuratic,  pe care le regă-
sim, variat metaforizate în toate volumele, constantă cu
impresia unui dans șamanic, ca dansul dervișilor, obse-
siv, învârtindu-se până la inconștiență în jurul acelorași
simboluri, variațiuni pe muzică de Bach. Un univers ja-
lonat între oglinzi și umbre, aripi de păsări și de îngeri,
cu cireși înfloriți, cu clepsidre și nisip sub vremuri, cu
fluturi, amurguri și totul sub cupola imaginarului  

Unele motive recurente (al amurgului, al îngerilor, al
ferestrei) au fost fixate drept constante prin intarsierea
în titluri de volume anterioare, „Tăceri în amurg” (2010),
„Sub semnul amurgului” (2011), „Trădarea îngerilor”
(2013 „Fereastra care nu mă știe” (2016).

Îngerii din vis „îngeri cu aripi de țărână” cu „dâra de
lumină a îngerului/ pe care o culegeam în somn”, sunt
la intersecția teluric/celest, eludându-i antonimia.

Amurgul – calea spre dincolo: „zeul pare doar o pată
a memoriei și amurgul/ de fiecare dată deschide porți/
și îmi pune în brațe cerul/ ca pe o cutie cu vise” (sin-
tagmă folosită anterior ca titlu unui calup de versuri
dintr-un volum).

Respirația vitală a  romanticului este natura, ca „état
d’âme” (Amiel), astfel că poemele sale sunt poeme pas-
tel (termen din pictură) o simbioză (ut pictura poesis),
la propriu și la figurat, în poetul-pictor. Tablourile picto-
rului sunt predominant peisaje, iar poemele sale, sub
orice metaforizare, sunt peisagistice. 

Un apus de soare peste un lan de floarea-soarelui
induce o stare de rugăciune, în natura spiritualizată în
sensul panteismului lui Spinoza („Deus sive natura”):
„amurgul înnoadă eșarfe/ vărsând fluturii peste apele
reci (...) odată zburau pierduți pe când aveau ochii mari/
fosforescenți/ și Dumnezeu i-a făcut floarea soarelui//
de atunci/ cu fața spre ea/ amurgul își spune rugăciu-
nea”.

Motivul recurent al umbrei este de asemenea gene-
ros ofertant de jocuri picturale de lumină și întuneric,
„umbrele strălucesc ca fluturii în roua grădinii”, „seara
a lovit cu umărul zăpada/ lăsând să se reverse reci și
violacee umbre/ înlăuntrul lor ca niște fluturi culorile// și
din nou apele au urcat la cer/ limpezind cu umbrele lor
tăcerile”. 

Motivul umbrei este firesc pentru universul său –
topos al evanescenței, imaterialității, imaginarului, lipsei
durerii – o umbră nu poate sângera nici urla de fericire
sau nefericire. Totul are umbră la intersecția luminii soa-
relui cu materialitatea formelor întrupate, chiar și noap-
tea, și ziua, și vântul năprasnic: „în umbra nopții nu mai
locuiește nimeni”, „viscolul ucis de propria-i umbră”,
„ziua s-a mutat cu umbrele ei cu tot/ în cel mai apropiat
azil”, ori sunt umbre ca entități cu independență proprie:
„la capătul fiecărei străzi/ umbre fără bilet așteptau ulti-
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Maria Calciu (n. 22.03.1960, localitatea Albeşti,
jud.  Olt) este absolventă a Facultăţii de Drept din Bu-
cureşti, precum şi a Şcolii Populare de Artă, secţia
Regie. Este de profesie avocat, membră în Uniunea Na-
ţională a Avocaţilor din România – Baroul Bucureşti. A
debutat în 1992 cu volumul Cântecele Anotimpului copt,
după care au urmat alte 17 volume de poezie şi o anto-
logie de autor, Certificat de viaţă. Este tradusă în limbile
franceză, engleză, italiană, turcă, are premii, dar şi nu-
meroase participări la evenimente literare din ţară şi din
străinătate. De-a lungul anilor, am citit câteva dintre căr-

ţile sale, având impresia de fiecare dată că aceste cărţi
se continuă unele pe altele, ca o saga poetică, cu tonuri,
semitonuri şi nuanţe diferite, frapante, dar înscriindu-se
pe acelaşi flux al unei expresivităţi stilistice definind o
concepţie originală asupra vieţii,  ca artă de a trăi acum
şi aici. Maria Calciu şi-a format un stil propriu, recog-
noscibil, reprezentând „certificatul”  profesionalizării şi
responsabilităţii faţă de actul scriptural, fiecare  volum
purtând marca autoarei, dar nelipsit de un sunet parti-
cular, distinct. Noua sa carte, Sunet Mut, apărută de cu-
rând la editura Limes, condusă de Mircea Petean, el

Victoria Milescu

SUNETUL SUFLETULUI

mul solstițiu”. 
Flash-ul optimist est doar în amintirea copilăriei, „ce

frumos râde copilul din mine/ privește în apă și râde/
hainele i-au rămas prea scurte”, cu amintirea tatălui,
im aginând „nucul bătrân/ din care tata cândva/ a făcut
o ușă”, cu imaginea mamei – ipostaza feminină su-
premă, cu un portret extrem de duios și tandru: „ca din
frunzișuri îi cădeau pe umeri/ frânturi colorate de cer/
părul ei mirosea a mere coapte/ mâinile a iasomie” –
sinteză deasupra tuturor anotimpurilor, din copilărie
până dincolo de inefabil, ca o pictură de Arcimboldo.

Starea poetică este de pendulare intre dorință,
speranță, vis, ireal, nemurire – și real, apăsător, trist, în-
singurare de azil, oscilare între alinare și alienare, între
îngeri și demoni, coexistând în același pocal al clipei:
„azi vor veni sânzienele/ și pe geana nopții plouă cu
cenușă”. 

Alfabetul codării și decodării poeziei sale e seria de
motive recurente și corelate, ca licurici metaforici: moti-
vul oglinzii – care reflectă și potențează lumina, motivul
nisipului încatenat cu al clepsidrei (nisipul clepsidrei ca
nisipul mării) – ideogramă pentru tema timpului „suntem
o clepsidră/ din care cuvintele mele/ curg în mirarea ta//
trecem unul în celălalt/ fără să-i atingem marginile de
sticlă/ și niciodată golul rămas/ nu-l voi recunoaște”... 

Pe lângă motivul fluturilor, firesc delicateții eului, este

cel al cireșului, cu floarea de cireș din stampele orien-
tale, în poezia sa la fel in filigran de stampe orientale cu
„cireși înfloriți în noaptea învierii”, cu „mirosul morții tre-
când prin crengile cireșului desfrunzit”.

Opus naturii romantice, decorul urban apare rar,
alienant, chiar dacă și aici proiectează viziunea idea-
listă, pe străzile-înguste ale orașului, cu „felinare ca
niște clopotnițe ireale”.

Pe lângă violaceul amurgului, în puținătatea epitete-
lor cromatice, domină albastrul, culoarea infinitului ro-
mantic, propriu pentru universul său în văluri celeste,
de visare (confin cu eminesciana și hölderliana „floare
albastră”) „păsări albastre îmi umblă prin gânduri”, „ur-
mele-acelea albastre/ peste care soarele lumină”, în
dimineața devenită „corabie albastră în vârstele lumii”. 

Idiostilul său, configurat prin teme și motive reluate,
adâncite și multiplicate într-un cod propriu, recognosci-
bil, ca-ntr-un bolero poetic, este de o limpiditate și
fluență în simplitatea sa, atât de învăluitoare, că ai
putea crede în universul său  utopic, drept un univers
paralel posibil și salvator. 

Ion Oprișor rămâne un incurabil romantic, salvat de
cinismul lumii prin delicatețea poeziei și a picturii de-
opotrivă, în care-și sublimează neliniștile și visările în
dozaje calculate cu inteligență poetică, cu efectul pă-
trunzător de picătură chinezească. 
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însuşi un remarcabil poet, se înscrie pe linia de acum
identificabilă a poetei, a unei sinestezii rafinate între ar-
tele vizuale, auditive, senzoriale. Versurile au o curgere
lină, după un melos insidios, aparent calm, pe parcursul
căruia, poeta descoperă cu candoare şi uimire lumea
cu ale ei neînţelesuri care, după cum spunea Blaga, „se
schimbă-n neînţelesuri şi mai mari”. Mirarea, exprimată
cu puritate de copil poate însemna o treaptă de cunoaş-
tere a realităţii mereu alta: „Mă ascundeam în spatele
câte unei mirări/ niciodată aceeaşi”. Dar apele liniştite
sunt adânci, iar  sub tonul premeditat inocent se rostesc
adevăruri crude, paradoxale, sentinţe, avertismente.
Difuz, detectăm cântecul de sirenă ce ne ademeneşte
în largul mării cuvintelor învăluitoare, care se suprapun,
se compun, se recompun, ca într-o vrajă, se amplifică,
se diversifică, se descompun  până la neantizare. Totul
e fluid, e plutire satinată, mereu îţi scapă ceva printre
degete, poate chiar enigma existenţei noastre, cu ale ei
provocări fascinante, inexplicabile. Imaginile, asemeni
unor caligrafii sugestive şi fine, se derulează secvenţial,
cinematografic dublate de un sound profund, obsesiv,
pe a cărui frecvenţă se ordonează idei, stări, senti-
mente, ca într-o cantată oratorică, unde rolurile soliştilor,
orchestrei şi corului sunt preluate, rând pe rând, de
autor. Sunetul primar detectat, cu a lui energie secretă,
o duce pe poetă la sursă, la propriul suflet. Noi auzim
doar ecouri, frânturi de experienţe ce vorbesc  despre
timp fără a-l numi, despre iubirea exclusivă dintre tu şi
eu,  despre cuvinte, săpând în sinele semanticii lor până
la dizolvarea sensului. Dacă într-un volum anterior vor-
bea despre golul golului, acum, păstrând acelaşi proce-
deu de „exploatare” repetitivă a cuvântului, ca într-un
joc al abstracţiunilor nobile şi gratuite, poeta spune:
„Şterg praful de praf”;  „Plouă peste ploaie” etc. Co-
erenţa uzuală e deturnată, mai importantă fiind pentru
poetă sugestia, creând o poezie modernă, originală a
sugestiei, a creionării fragile, a ne-spunerii până la
capăt, fiind mai valoros şi chiar esenţial ceea ce nu se
rosteşte, fiindcă tăcerea vorbeşte, în felul ei, ca în poe-
zia „Uşa dintre mine şi ceaţă”: „Uneori/ seara/ după ce
închideam uşa dintre mine şi ceaţă/ auzeam de
aproape tăcerea/ asemenea unei chei/ în cădere/ ce tot
încerca să despice în cercuri/ un cub.” Glasul tăcerii
poate fi uneori chiar glasul poeziei urcând spre cea mai
înaltă cotă spirituală. 

Poezia Mariei Calciu este extrem de ofertantă, fiind-
că incită şi suscită numeroase interpretări. Pentru cri-
tică, reprezintă o mină de aur, iar pentru cititorul
obişnuit, un diamant cu zeci de faţete, în lumini şi culori
captivante ce-şi împrumută vibraţia celui ce o citeşte.
Dar în cel mai înalt grad, impresionează capacitatea
afectivă camuflată, protejată de un limbaj metaforic, la-
birintic, misterios, aluziv, inaccesibil pentru neaveniţi.
Ilustrativă în acest sens este poezia Priveai spre nică-
ieri, una dintre cele mai frumoase poezii ale autoarei,
poezie care a ajuns pe pământ australian prin include-
rea ei în antologia 41 Arguments avant la lettre (The
Fourth Romanian/Australian Anthology. Contemporary

Poetry&Prose, 2019);  Iată poezia care, în seara lansării
cărţii Sunet mut, de la Biblioteca Metropolitană din Bu-
cureşti, a fost cea mai citită şi citată: „Pentru că priveai
spre nicăieri/ atunci/ când m-ai întrebat pe ce nume să
mă chemi/ mi-am ascuns numele sub marginea dinspre
tine/ a Lunii/ şi de aceea ţi-am spus că mă numesc/
Luna// Însă cum nu m-ai crezut/ dar nici nu ai ridicat
marginea ei subţire/ pentru a-mi vedea acolo scris ade-
văratul nume/ l-am luat şi l-am ascuns în singura frunză
de tei/ ce te umbrea/ şi ţi-am răspuns că mă numesc/
Thea// Nu m-ai crezut/ dar nici nu ai privit frunza aceea/
pentru a-mi citi pe ea adevăratul nume/ aşa că l-am luat
şi de acolo şi l-am ascuns în tine/ De aceea ţi-am spus
că mă numesc/ Tu// Şi pentru că ţi-am răspuns o sin-
gură dată/ atunci/ când m-ai chemat Eu/ Ai continuat să
mă chemi Eu/ şi să-mi vorbeşti/ fără să ridici marginile
chemărilor/ ce te umpleau/ ca astfel să-mi citeşti ade-
văratul nume/ care trecea spre afară/ prin ele// Fără ca
măcar să vezi că mi-am luat/ numele din tine// Căci te
aud şi acum uneori strigându-mă/-Eu...”. Cartea Mariei
Calciu, Sunet mut, are spirit, culoare, prospeţime şi un
sunet unic, special, care poate fi chiar sunetul sufletului
poetei. 

Victoria Milescu la Gaudeamus nov. 2019
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Ce-l determină pe un creator să se gândească, la
un moment dat, la alcătuirea unei antologii, știut fiind că
o antologie este o selecție auctorială a ceea ce este
considerat reprezentativ pentru devenirea poetică?
Este, oare, dorința de a conștientiza, în mod rațional, o
trecere prin lumea de fum și iluzie? O dorință de a pune
pietre pentru a recunoaște drumul de întoarcere spre
sine, acel sine pe care îl purtăm permanent cu noi și
care ne sigilează sufletul pentru totdeauna? 

Când și-a alcătuit prima antologie, în 1975, Nichita
Stănescu urmărea starea poeziei. În Rapsod popular
(Rapsod popular. Antologie lirică, Editura Astralis,
București, 2019), Luminița Zaharia ne invită să urmărim
stările poetului sublimate, camuflate în haine de imagini,
transfigurate în situații lirice emblematice, situații care
o pun în relație cu sine, cu cuvântul, cu poezia. E un fel
de a-i urmări devenirea, în sensul afirmației să devii
ceea ce ești.

A devenit poeta Luminița Zaharia ceea ce este?
E o întrebare la care doar poeta poate răspunde.

Noi, cititorii ei, nu putem decât să aproximăm, având ca
material de lucru poezia în care și-a transfigurat stările,
iluziile, așteptările, speranțele. Dacă teoretic se poate
spune că există cel puțin două Luminița Zaharia – poeta
și femeia, ființa astrală și cea terestră în raportarea eu
și ei/ceilalți – descoperim o multitudine de poze și ipos-
taze, răsfrângeri ale subconștientului în conștient, ale
conștientului în subconștient. Aceasta pentru că
Luminița Zaharia lasă impresia că-și domină scrisul, că
meșteșugește cuvintele, iar alteori că e dusă de valul
inspirației în depărtări la care nu a țintit. Poezia o lea-
gănă între meșteșug și inspirație, fără a putea opta de-
finitiv pentru una sau alta, căci focul sacru trebuie
întreținut mereu. Aspirația spre ideal, spre completitu-
dine nu încetează niciodată.

Selecția autoarei cuprinde poezii din volumele Băia-
tul cu cărți (2009), Singularia tantum (2013), Transcrie-

rea fonetică a iubirii (2014), Luminița de la capătul tu-
nelului (2015), Călătorie de plăcere (2015), Yeti într-un
bloc de gheață (2017) și Bogații nu visează niciodată
scoici (2018). Există intenția unei structuri bine articu-
late la nivelul volumului care începe cu poezia Băiatul
cu cărțile și se încheie cu Bogații nu visează niciodată
scoici, prin translarea de la singularul solitudinii la plu-
ralul delimitării. Ca poet, Luminița Zaharia nu intră în ca-
tegoria bogaților, care resping idealul, robi verbului a
avea, robi, așadar, cantității. În negație, se poate intui o
afirmație, prin răsfrângere și delimitare.

Titlul însuși ales pentru această antologie, Rapsod
popular, sugerează intenția de a urmări cu precădere
stările poetului. Ideea se prelungește în poezia aleasă
ca motto, un autoportret liric – „sunt un biet rapsod po-
pular/ muza mă vizitează tot mai rar/ culeg descântece
de la mama Hortansa/ le prelucrez mental, să cad în
transa/ scrisului intensiv...” – din care se desprind idei
despre procesul de creație și despre relația creatorului
cu cuvântul – „le aşchiez modern, le suflu-n bronz/ le
pun eşarfă şi un mic gablonz/ în conul meu de umbră
arunc paie”. Poezia este vrajă, descântec, iar poetul, un
vrăjitor de cuvinte pentru a putea trece dincolo de zenit
și pentru a descoperi nadirul latent... Există nota ludică,
specifică liricii Luminiței Zaharia care relevă un fel de
curaj al timidului („...cum nu-s nici cârcotaşă nici mi-
mosa/ păzea, confraţi, am să comut pe proză!”)

Prima poezie din Băiatul cu cărțile, O femeie su-
blimă, este o altă reflecție a Luminiței Zaharia în ipos-
taza eului social, o prelungire a contururilor din motto,
unde poeta se identifica rapsodului popular, aceluia
care colindă nu doar ținuturi, cât gândurile și sentimen-
tele oamenilor, șoptindu-le cântece în care se transcrie
pe sine în virtualitatea și idealitatea aspirațiilor sale. E
aici un paradox aparent, dedus din sentimentul
singurătății absolute, nu mizantropice, însă, și, pe de
altă parte, dorința de comunicare și de comuniune cu

Ana Dobre

RAPSODIILE LUMINIȚEI 
ȘI CĂUTAREA DE SINE
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oamenii: „inspirată de mine însămi, în timp ce scriam
pe tablă,/ de o sută de ori, «sunt cel mai singur om de
pe pământ»”. 

Reflectări ale acestei idei se regăsesc în poeziile
care se constituie ca arte poetice: Transcrierea fonetică
a iubirii, Suferințele poetului, Poet vs contabil, Poezia. 

Transcrierea fonetică a iubirii pleacă de la constata-
rea că inima umanității a îmbătrânit, că marile teme –
viața, moartea, iubirea, timpul nu mai cutremură nervii:
„marile teme ale omenirii s-au epuizat/ poezia și-a trăit
traiul/ cuvinte, sentimente – același plagiat/ maștera
strânge lacrimi cu vătraiul...” Poetul, vizionar, care vede
cai verzi pe pereți, este un alchimist care trebuie să
transforme detritusurile morale în retorta verbosferei în
așteptarea unor exemplare care să facă posibilă schim-
barea în lume: „trai pe vătrai! conchide alchimistul/ con-
vins că numai el mai poate/ s-aducă ceva nou în
vorbosferă/ literaturi de specialitate/ plutesc în derivă
așteptând să se nască/ un alt einstein un alt mephis-
topheles/ ori un alt che răbdând o altă bască// vine și
îndrăgostitul mânios tare...”

În Suferințele poetului, tot o artă poetică, Luminița
Zaharia accentuează ideea arderii creatorului, a com-
bustiei interne („poetul suferă când scrie/ poetul suferă
când nu scrie”...). Poet vs contabil opune afectul rațiunii,
în ecuația luciferic/paradiziac, prin cele două simboluri
care trimit la cuvânt și la cifră. Totuși, deși poeta declară
– „dau contabil pe poet! strig în talcioc, la portavoce...”,
opțiunea rămâne fermă pentru poezie (poezie scurtă),
în același registru al ludicului – „voi scrie azi o poezie
scurtă/ cu chelie, cu laba gâștei și burtă/ mi-au reproșat
confrații că prea mă lungesc/ când punctul culminant
vreau să-l găsesc (...)// când în viața reală e cumplit de
târziu/ că prea pun cititorul la gândit/ cum bag, așa, fi-
losofie la greu/ că nici nu mai știe omul/ dacă un scara-
beu e un scarabeu/ sau un stafilococ metaforizat la
extrem/ că prea mă dau mare, că nu mă tem/ de teme
ultraparasofisticate/ că vezi, Doamne, le știu eu pe
toate...”, atentă mereu la feedback.

Dacă viața poate fi o călătorie de plăcere, poezia o
motivează. În Poezia, Luminița Zaharia propune o
definiție a poeziei pe relația inspirație-meșteșug, cu ac-
cent pe inspirație: „Poezia cel mai iluzoriu lucru din
lume/ cel mai întâmplător (...)// acum vine/ acum nu vine
(...)// sau ți-a dictat-o parcă un extraterestru, un nebun,
un ciudat (...)// acum te are/ acum nu te are/ acum a
plecat...” Opțiunea nu este absolută, nici iremediabilă;
important este și meșteșugul, idee relevantă în cursul
de scriere creativă: „scriitorul își pierde din vigoare/
după ultimul capitol din carte (...)// trebuie să scrii/ în
plonjeu, în transă, în pantă/ ca și cum te-ar viola tutan-
kamon însuși/ pe un maidan eminamente violaceu”. Ul-
timul cuvânt îl are, totuși, inspirația.

Luminița Zaharia își delimitează un spațiu al ei – un
bârlog, în care se simte în elementul ei, cu visurile la
purtător, cu ideile vraiște: „ce bine e-n bârlogul meu ce
bine/ azi pun un prichindel la proțap/ pierderea nu e
grea/ mă pot oricând multiplica/ rezolv și foametea glo-
bală/ transform bârlogul într-o școală/ de a pagubă flu-
ierat...”

Ca stil, modalitatea proprie de a se defini în raport
cu creația și Cuvântul, ca întemeietor de lumi imaginare,
Luminița Zaharia exersează opulența stilistică, dar și
concizia ca în Singularia tantum, unde restrânge eflu-
viile lirismului dintr-o lipsă de inspirație, clamată ca un
răsfăț pentru a vedea, pentru a urmări reacțiile celuilalt.
Ludicul rămâne trăsătura cea mai evidentă, trăsătură
care tinde să devină o caracteristică a poeziei sale, de-
finindu-i stilul. Totul este să nu se transforme în ma-
nieră, iar Luminița Zaharia să o imite pe Luminița
Zaharia.

Autoportretele din O femeie sublimă, Mă aliniez –
pentru armonizarea cu ceilalți, Lipsă de inspirație – în
raport cu propriile așteptări, confesiunile din O merce-
des pentru fiecare, În alcatrazul vieții mele, pe care și
le durează în marmura cuvântului pentru imagini con-
secutive, urmăresc relaționarea cu sine și cu ceilalți: „în
alcatrazul vieții mele eu nu mă mai văd deloc/ probabil
am murit de mult într-o celulă/ poate chiar aceea care
purta cândva/ adn-ul poeziei...”

Iubirea este tema predilectă în Transcrierea fonetică
a iubirii, în care se relevă teme, motive, laitmotive, ste-
reotipuri în metru popular parodiate cu umor. Cine
iubește și lasă, de exemplu, este un blestem în notă lu-
dică, șăgalnică, frizând absurdul urmuzian: „...cine
iubește și lasă/ stearpă gândirea/ pogorâtă-n cuvânt/
fi-i-ar odraslă/ repetentul din clasă/ și zborul ideii/ teluric
înfrânt”... 

În raport cu iubirea, autoportretul accentuează un ro-
mantism desuet în idealul visat al unei iubiri care întâr-
zie, manifestându-se doar în virtualitate ca în Doamna
cu Luna. Suferința și idealul, lacrimile și poezia, sunt re-
perele și resursele, ca și cum părinții spirituali i-ar fi
Jean Paul Sartre și Simone de Beauvoir – ton père,
Jean Paul, ma mère Simone.

Confesiunea de o liminară sinceritate este domi-
nanta poeziilor din Yeti într-un bloc de gheață în
aspirația de a se exprima liric în tripla condiționare on-
tologică: cu sine, cu lumea, cu universul. Atentă la crea-
rea stilului propriu, care să-i personalizeze discursul
poetic, Luminița Zaharia reconstruiește mitul creației,
inversând simbolurile: Ana îl zidește pe Manole, căci,
desprinsă/eliberată de Pygmalion, Galateea și-a însușit
creația odată cu o viziune proprie asupra vieții și a
existenței. Nu este neapărat feminism în această atitu-
dine, ci doar dreptul de a afirma persuasiv și intempes-
tiv, „în stilul meu”, participarea femeii la creație. Din
perspectiva acestui stil, reperul necesar pentru a cuceri
universul poeziei, poeta își creează lumea de fantasme,
„ca o Ană care-l zidește nepremeditat pe Manole”, ca și
cum „m-aș scrie posterității”, ca și cum „n-aș avea nimic
de pierdut”...

În Bogații nu visează niciodată scoici, modul de ra-
portare la realitatea mundană o definește nu doar ca ra-
portor, ci ca spirit reflexiv care nu urmărește neapărat
să uniformizeze lumea aducând-o la numitorul comun
al iluziei, dar să o determine să reveleze binele, frumo-
sul, adevărul. În poezia omonimă, Luminița Zaharia dă
frâu liber unei ironii amare, constatând diferențialele
lumii, ca și eterna dualitate dintre aparență și esență.
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Atracția pentru sclipirile de-o clipă, înclinația spre prag-
maticul efemer care dă iluzia victoriei asupra clipei sunt
tare identificate în preferința bogaților care nu visează
niciodată scoici, care nu au apetit pentru nici un fel de
ideal care depășește praxisul. Aici, ironia poetei atinge
înălțimile satirei: „bogații nu visează scoici/ ei cresc cu
icre negre și cu doici/ își spală rufele în Marmara/ și trec
râzând prin holograma ta// nu spun nici mulțumesc nici
cu plăcere/ ei dorm cu eticheta la vedere/ în smokinguri
sau rochii din tafta/ doi bani nu dau pe demnitatea ta//
bogații-și fac lejer transplant de tot:/ de păr, celule stem,
pielea pe cot/ să nu-i mai doară, ei o schimbă des/ cu
piele de băsescu-reales// bogații n-au biblioteci în casă/
cultivă ode pe-o tabulă rasă/ cacofonii consumă la
cafea/ și smulg metafore din carnea ta// în limuzine su-
praetajate/ bogații jinduiesc la castitate/ doar banul le e
forță motrice/ și investesc constant în te miri ce/ bogații
nu opresc la semafor…”

Fie că alege lirismul subiectiv, în majoritatea
creațiilor, fie pe cel obiectiv în Cardigan cu clapă, Fe-
meia scria un poem, bărbatul o poezie, Cei care nu pot
să iubească, Râde ciob de oală spartă, Statuia, În tem-
plul stimei de sine, poezia Luminiței Zaharia cântă, în-
cântă și descântă, poeta fiind ea însăși un alchimist
care încearcă, exersează și experimentează magia cu-
vintelor atrasă iremediabil de sensurile și de tăcerile lor,
de ecoul lor.

12 septembrie 2019

POEZIA CA REZERVAȚIE DE VISE

Ce este o rezervație dacă nu un spațiu privilegiat în
care încercăm să protejăm ființe și lucruri pe care le
simțim a fi în primejdie? Pentru Andreea Cristea, poezia
este un asemenea topos, o rezervație  de vise și de vi-
suri (Rezervația de vise, Editura Astralis, București,
2019), în care sunt protejate, crescute și stimulate ari-
pile gândurilor, zborul metaforelor pentru a prinde struc-
tura și consistența unor imagini care să transfigureze
lumea și s-o transfigureze pe ea însăși în complexa
relație cu sine și cu lumea. Poeta face teoria creației și,
în Pentru poeți,  consideră că fără poezie și fără poeți,
lumea ar fi nu numai solitară, dar foarte săracă:
„Doamne, ce sămânță pui/ În așa mică făptură,/ De
ajunge viața toată/ Într-un vers el să ți-o pună?// Noi îi
ascultăm și plângem/ Și tot plângem ascultându-i,/
Doamne, de n-ai da poeții,/ Raiul ar rămâne singur!”

Peste tot se simte că poeta a evoluat în raport cu vi-
surile și aspirațiile ei, într-o metamorfoză interioară, ase-
menea unui fluture. De la copil la om dă o idee despre
această evoluție: „Se-aude plâns de îngeri./ De ce-am
ajuns eu om?” În crisalida ei, poeta a visat această
rezervație în care a zburat cu toate așteptările și
speranțele, cu iluziile ei. Este toposul ei, universul,
lumea ei, în care are și dreptul, și libertatea de a se
mișca à la volonté, fiindu-i unicul proprietar… 

La nivelul structurii întregului, volumul are o
construcție riguroasă, coezivă și coerentă, ideile
cur gând prin toate arterele ca un râu când liniștit, când
vijelios, purtând și întreținând viața metaforelor purtate

în imagini semnificante. Există, astfel, o simetrie între
prima poezie De-ar fi, în care Andreea Cristea își pune
problema apariției în lumină și a legăturii materne, și
Copil Copac, dedicată fiului său, poezie în care relația
se inversează, de la mamă-copil la copil-mamă. Ceea
ce le unește este ideea aceleiași mame unice, arheti-
pale, Eine Urmutter, Mama originară. Poezia însăși, ca
orice creație, are o sursă originară, relația cu creatorul
ei fiind aceeași ca dintre mamă și copil, presupunând
aceeași facere grea care răvășește, cutremură, restruc-
turează ființa, redefinind-o total în raport cu sine și cu
universul. De altfel, mama este o prezență permanentă,
într-un prezent al gândului atins de melancolia trecerii,
de dor de mamă: „Am crezut că voi trăi veșnic,/ Dar tim-
pul și vorba și gândul,/ M-au schimbat./ Am nevoie de
tine, mamă!/ Așa cum florii îi priește lumina,/ Așa cum
gândul are nevoie de întindere/ Și omul de aer”. 

Ca spațiu valorizat, rezervația de vise a poetei este,
uneori, un paradis devastat (În biserica mea). Prin ex-
tindere, sensul metaforei ar putea viza, într-o
emoționantă declarație patetică, însăși imaginea de pa-
radis devastat a țării noastre de azi, devalizată, trădată,
prădată: „Din biserica mea de pe deal/ Au început să
fure icoane (…)//Au rămas doar pereți fumurii/ Mirosind
a tămâie și-a smirnă,/ În biserica mea se adună/ Ani-
male, pe timp de furtună. (…)// Și-n fiece noapte, la
slujbe/ Vin duhuri și-ncep s-o dărâme,/ În biserica mea
de pe deal/ Nu mai e nimeni”. 

Înălțându-și sufletul și cuvântul, Andreea Cristea
adresează o rugă fierbinte unui părinte protector, implo-
rându-l să ne păstreze țara, planeta, visurile: „Pământul
de-ar fi/ Să-l răstorn tot, odată,/ Și marea de-ar fi/ Să o
sec pân’ la fund,/ Părintele meu!/ Îți sunt fiică și-ți port/
Pe umeri povara numelui sfânt”, idee coroborată în Să
nu ucideți! și Aici e Pământul.

Există în această poezie de rezervație un sentiment
al așteptării care apasă ființa, întrucât speranța, firavă,
s-a pierdut. E o așteptare tip Godot, pe care poeta o
clamează: „De ce ai venit atât de târziu/ De când
te-aștept/ s-au scuturat toți nucii…” În Trecere, Întrebări,
poeta dă expresie unui tulburător sentiment al trecerii.
Parcurgând o porțiune de timp din durata-i hărăzită, ea
se confruntă cu un moment al conștientizării de sine, al
intuirii locului în lumea aceasta aflată sub semnul
efemerității și al zădărniciei. Întrebările ei au dramatis-
mul conștientizării limitei, al imposibilității de a lupta cu
destinul, chiar dacă ursitoarele nu au fost tocmai zgâr-
cite: „Cum să fac să opresc/ La un semn, timpul… (… )//
Cum să fac, ca lovind cu toiagul,/ Să rup în două bezna/
Pusă pe praguri/ Și-mbrățișat de soare –petale de zbor,/
Să dau regăsirii dulce fior?”

Ușile universului poeziei Andreei Cristea sunt des-
chise mereu, căci dorul se insinuează peste tot. Ușile
României, spațiu concret, în care poeta revine  dintr-un
exil, deopotrivă, interior și exterior, sunt, însă, zăvorâte:
„M-am întors acasă,/ În câmpie/ Ca să văd cum crește
grâu din vatră,/ M-am întors acasă, Românie!/ Iar tu
tragi zăvoarele la poartă”. O cenzură invizibilă coboară
pentru a se împotrivi trădărilor și trădătorilor. Peste tot,
se simt „lacăte-pătrate, lacăte-ncuiate”, cu cheile pier-
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dute, fără nicio nădejde de întoarcere într-un spațiu al
protecției și siguranței. Poeta zguduie uși, zguduie „zi-
durile groase/ zidurile-nalte”, iar gestul, cutremurător,
prin dramatismul implicat, coroborează dominanta
sfârșitului de lume și de vis: „Clanțele bătrâne,/ Clanțele
de humă,/ Nu pot ca să scoată/ Ușa din țâțâni. (…)//
Porțile-s închise,/ Porțile-s legate,/ Oamenii așteaptă/
Ziua de apoi”.

Din noaptea întunecată în care umanitatea s-a afun-
dat, aparent fără speranță, există, totuși, o ieșire în lu-
mină și credință: „Într-o noapte l-am visat/ Pe
Dumnezeu.(…)// Să stau sau să fug?/ În gând mă-ntre-
bam.(…)// Și-am stat/ Și-am gândit,/ Lângă El, la pi-
cioare,/ Până spre ziuă când m-am trezit./ Eram la
poarta făcută spre soare,/ Nu știu dacă mâna eu i-am
primit”. Spovedania poetei are melancolia tuturor con-
fesiunilor de copil al veacului, mizând pe ideea salvării
sufletului: „Ca să nu mă pierd/ Am început să-mi car cru-
cea/ Pe o Golgotă fără sfârșit./ Eu, femeia, după tine/
Îngenunchiind…”. Starea naturală pare a fi căderea:
„Ca o piatră am căzut/ De pe munte/ Până în vale…”

Desenul sfârșitului de veac surprinde, cu ochiul în-
fiorat al vizionarului, în tușe groase, corecte, lipsite de
orice optimism la posibilității de salvare, mișcările, as-
pectele sub semnul clipei: „Mărgele de stele sunt prinse
la cer/ Și caii din Rai, șchiopătând, le tot poartă,/ Pote-
cile-s pline de argint și noroi/ Și nopțile-ncep la cruci să
se-mpartă.// Se târâie veacul s-ajungă în tindă,/
Să-ncuie cu cheia și-apoi să se-ntindă,/ Să pună la cap
o cruce – și-atât./ S-adoarmă o clipă/ Că mult l-au durut
bătutele căi”. Peste lume, se închid obloanele, ca-ntr-o
cârciumă goală falimentată: „Căldările-s goale,/ Fântâ-
nile dorm/Și veacul se stinge”.

Peste acest univers cu culorile lui întunecate, prinse
pe pânza vremii de scepticismul poetei, apar, totuși,
adieri de speranță – o magnolie înflorită, muguri răzbă-
tând din coaja crisalidei, zborul unor fluturi roșii, o iubire
devenită mit personal, un copil-copac, cu speranța unor
rădăcini puternice, adânc împlântate în pământul pa-
triei, cerul locuit de zei și posibilitatea ca omul să stea
„la un pahar de vin cu Dumnezeu”.

Poezia înseamnă cuvinte, dar și tăcerea dintre cu-
vinte. Iar tăcerile poetei Andreea Cristea îi luminează și
iluminează imaginile, îi completează lumea cu alte lu-
mini a căror reflexie reverberează în inima cititorului
pentru a se întâlni cu luminile lui…

4 octombrie 2019 

NOSTALGIILE SINGURĂTĂȚII

În volumul Mireasa fără nuntă (Editura Neuma, Cluj-
Napoca, 2019), Nicoleta Stăvărache își transcrie stările
dintr-o perspectivă dominată de un copleșitor sentiment
al târziului, derivat din conștientizarea unei neîmpliniri,
a singurătății resimțite cu toată ființa. Ea este mireasa
fără nuntă, ceea ce o situează într-un orizont de
așteptare, într-o nuntă ratată. Armonizarea la care vi-
sează nu se produce: „Nunta mea mereu se amână/
Oaspeții pleacă, nedumeriți”, iar „târziul din mine” se
înstăpânește: „La marginea acestui anotimp/ Neodih-

nesc, cu târziul din mine...” 
Contemplarea propriului eu o pune în fața unei dis-

jungeri – „Locuim în două lumi diferite”, dizarmonie care
determină interogații dramatice, într-un suspin capabil
de revelație: „Cine ești tu? Eu, cine mai sunt?”. Rapor-
tarea la arhetip are rolul de a oferi eului ultragiat un
reper: „Mă asemăn ție, poet rebel,/ Deși suntem dispe-
rat de străini./ Chipul tău stă închis într-o carte,/ Al meu
– într-o grădină de  crini”.

Raportat la timp, poeta conștientizează trecerea, dar
este interesată nu atât de istoricitatea trecerii în curge-
rea egală, obiectivă, în ritmul zilelor și al nopților, cât de
durata personală, de timpul ce i s-a dat pentru a-și scrie
și împlini destinul. Autoportretul pe care îl realizează
răsfrânge această relație defectuoasă cu timpul: „Îmi
răsfoiesc amintirile/ Abandonate demult în sertare,/ Le
mângâi și le rânduiesc/ După sentimente, după cu-
loare.// Unele sunt fericite, altele triste,/ Unele, pline de
răni, altele – vindecate,/ Seamănă cu sufletul meu,/ Cu
viața trăită pe jumătate”. „Viața trăită pe jumătate” este
viața pierdută în ziua de ieri, câștigată, însă, în „trans-
parente tăceri”.

Neîmplinirea pe care o clamează poeta, care a în-
chis poarta dintre „ieri și acum”, situându-se într-un pre-
zent suspendat, capătă accente tragice în Invocație
mergând până la solicitarea unui alt destin sau reveni-
rea la viața de dinaintea acelei răscruci care i l-a detur-
nat, pentru a putea scrie „o nouă poveste”: „Fă-mă,
Doamne, pasăre călătoare,/ Creanga pe care stau
uscat,/ Îmi e dor de alt cer, de plecare,/ De zborul ce
cândva mi l-ai dat! (...)// Fă-mă, Doamne, pasăre călă-
toare,/ Cerul din mine s-a micșorat./ Te implor, dă-mi alt
cer...”

La originea acestei neîmpliniri stă o iubire ratată, în
care poeta a eșuat, din care a rămas cu un dor apăsă-
tor, care o întoarce mereu spre sine, căutând o soluție
existențială. Scrisul presupune și această valoare tera-
peutică, un catharsis eliberator. 

Nicoleta Stăvărache scrie pentru a ajunge la
revelația de sine și pentru a recupera o existență în
chiar virtualitatea ei de „nouă poveste”: „Dorul de tine
coboară tot mai adânc/ În sufletul meu, în liniștea
mea...(...)// Mă îndeamnă să tac și să scriu/ Iubirilor în-
tâmplate demult,/ Să mă las abandonată cuvintelor,/
Cele de la care învăț să ascult”. Ea și-a creat o lume a
ei, în care se simte „ca într-un acvariu”, imaginându-și
că locuiește în gândurile celuilalt: „Locuiesc în gândurile
tale (...)/ Urc și cobor, înfrunzesc,/ inventez nesfârșite
călătorii”, pe care-l simte total absent, „tot mai departe”,
în spațiu și în gând, la prezența ei de mătase: „...Tu nu
dorești să mă vezi”...

Cuplul acesta dizarmonios, mereu în contratimp, nu
accede la iubire. E o iubire unilaterală, conștientizată,
dar luciditatea nu este suficientă pentru a o vindeca.
Poeta mărturisește ruptura dintre mine și tine, dintre
ideal și real: „Gura mea a obosit, nu te mai strigă./ Între
mine și tine se întinde o mare./ Corabia noastră a îm-
bătrânit,/ Caută zadarnic țări primitoare”, dar nu are cu-
rajul de a merge până la capăt, de a căuta alt drum care
să-i rezerve surpriza împlinirii. De aceea, acceptă să
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trăiască „doar în gând”, situându-se într-o așteptare
Godot: „...În orașul acesta sunt o străină./ Poate, totuși,
cel așteptat,/ Se va îndura, peste-o clipă, să vină...” 

Acestea au fost rănile călătoare din prima secțiune
a volumului. În cea de-a doua, Nicoleta Stăvărache în-
registrează, din același unghi, alte singurătăți, schim-
bând registrul formal – de la versul clasic la versul alb.
Poeta încercase în prima parte, în rimurile versului cla-
sic, să-și organizeze durerea, să o supună unei rațiuni
ordonatoare, obiectivând-o, adâncind subiectivizarea
până la totala înstrăinare de sine. Demersul nu este fi-
nalizat. Astfel că revine în propriul eu pentru a avea
revelația autocunoașterii, pe care să o contrapună
cunoașterii. Nicoleta Stăvărache caută acum, printr-o
reflectare în celălalt, într-un fel de portret invers, să se

cunoască pe sine: „Îmi spui că sunt/ Cea mai frumoasă
femeie...”. Portretul eului se prelungește apoi în reme-
morarea unor întâlniri („Te ador, îmi spuneai. Te voi
însoți/ Prin toate bucuriile și dezastrele lumii...”), în care
trăise speranța unei iluzii, revelate post factum: „Au tre-
cut mii de ani de atunci:/ În odaia săracă, singurătatea/
Respiră o așteptare zadarnică,/ O flacără rece îi îndoaie
aripile...”

Imaginea finală este a unui Eden în care, „singuri și
goi”, poeta așteaptă șansa unui nou destin, pentru ca
golul existențial să se umple de armonia unei vieți îm-
plinite. Armonia este posibilă doar prin iubire. Este me-
sajul pe care-l lasă poezia Nicoletei Stăvărache.

28 august 2019

După ce, în ultimii zece ani, s-a afirmat ca poet, critic
și istoric literar, în acest an (2019), Cristian Gabriel Mo-
raru oferă cititorilor o  carte de versuri, Scrisul este o
rugăciune – stanțe moderne (Editura AIUS, Craiova),
al cărei titlu anunță principala temă de reflecție – creația
și creatorul, poezia și poetul –, iar subtitlul ne trimite la
dorința autorul de a cultiva stanța, nu sub forma ei con-
sacrată de strofă cu opt versuri, ci una modernă, creată
de el, despărțind versurile în două catrene, cu rimă di-
versă, de la cea împerecheată, la cea încrucișată sau
îmbrățișată, măcar că unitatea ritmică nu apare în toate
poemele.

Chiar dacă prezența rimei (pe ici, pe colo, câte o
asonanță), strofele cu număr egal de versuri și
preferința pentru poezia cu formă fixă ne-ar îndreptăți
să afirmăm că poetul rămâne credincios prozodiei cla-
sice, tematica, fondul ideatic și diversele procedee ar-
tistice, un grad mare de ambiguitate datorită folosirii
cuvintelor cu sensul lor conotativ și, de aici, redescope-
rirea puterii metaforei ca principal instrument de confi-
gurare a viziunii subiective originale asupra trăirii
interioare îl apropie pe Cristian Gabriel Moraru de mo-

dernismul arghezian și/sau blagian, dar, mult mai evi-
dent, prin cultivarea simbolului, a unor teme și motive,
de simbolismul bacovian, influența tuturor acestora fiind
evidentă în mai multe creații ale tânărului poet
roșiorean.

Așa cum multe dintre poemele bacoviene surprind
atât realitatea exterioară cu toate elementele care o
creează, cât și realitatea interioară a universului afectiv
al eului liric, cu toate ideile, gândurile și simțămintele
sale, și în creația poetică a lui Cristian Gabriel Moraru
apare un asemenea fenomen, întrucât, în concepția sa,
poezia este singura modalitate de cunoaștere a ambe-
lor universuri.

Stanțele lui Cristian Gabriel Moraru radiografiază
viața reală, în care zilele trec monoton, anost, iar marile
idei nu-și mai găsesc locul, oamenii fiind interesați doar
de aspectul strict material al existenței, cu predilecţie
cel culinar („Produsele alimentare”) și bahic
(„Cerșetorul”). Societatea contemporană trăiește „în
epoca plină de ticăloși”, deoarece „teroarea/ istoriei” a
împins-o spre „hibernare”, societatea e dominată de tâl-
hari și de procleți, de cei îmbogățiți peste noapte prin

Nicolae Dina

METAFORA – SCARA SPRE ÎNALT 
A POETULUI
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mijloace mai puțin ortodoxe, iar cerșetorii au năpădit
străzile. 

De aceea, autorul, ca un adevărat poeta vates,
trăiește un sentiment acut de tristețe, dezamăgire și de
revoltă în societatea condusă de „mișei” într-o țară
aflată în „jaf și prăduire,/ lăsată pe mâinile lotrilor/ și lip-
sită de oblăduire” („Mâhnire”), această societate în care
„doar interese mărunte, meschine/ se întâlnesc la tot
pasul”. Poetul simte că în acest „secol acefal și apter”,
lumea se îndreaptă spre apocalipsă, fiindcă „fără
credință, nădejde, iubire”, aceste semne ale unei vieți
spirituale superioare, „traiul este din ce în ce mai mizer”.
Apar, așadar, și aspectele realității interioare a eului liric
care suferă din cauza vicisitudinilor simțite și trăite de
semenii săi, ce „resimt cumplita izbire” într-o „lume lip-
sită de idealuri” („Spleen”). În versurile acestor poeme
se simte un oarecare patetism amestecat cu sarcasm,
simțăminte trăite în sufletul celui ce se solidarizează cu
defavorizații istoriei. O caldă pledoarie în favoarea
cunoașterii și respectării principiilor morale fundamen-
tale ale umanității (Binele, Frumosul, Dreptatea, Adevă-
rul) găsim într-un poem în care poetul îl îndeamnă pe
fiecare dintre noi „să-nveți să vezi frumosul din oameni”,
binele, răbdarea și perseverența fiind căile prin care
poate fi învins răul, iar adevărul poate fi „moşit” urmând
îndemnul străvechi al lui Socrate: „Răul doar cu bine-l
învingi și cu puterea răbdării,/ Iar adevărul trebuie să-l
moșești prin întrebări” („Noi, oamenii…”).

Poetul aparține unui „misterios popor”, aceluia care
dorește să aducă pacea și liniștea în sufletele oameni-
lor, care „încearcă pe oameni să-ndrume” pe calea „dra-
gostei pure”, în deplină „comuniune cu Dumnezeu”, în
așa fel încât viața lor să devină o sărbătoare perpetuă
(„Cântarea poeților”), iar poezia inserată pe hârtia vă-
zută ca un pat enigmatic, tour d’ivoire al creatorului vi-
zionar, devine locul de unde pleacă profețiile acestuia
bazate pe cel mai omenesc sentiment uman, dragos-
tea, aceasta putând învinge orice fel de rău. Dacă nu
poate prin simpla ei prezență, poeții, cei deveniți „legen-
dari”, cheamă „la arme!/ să liberăm degrab’ cetatea!...”,
ca să apere „libertatea de a iubi” („Poezie”). Ei, poeții
cu „fruntea plină de visuri mărețe”, sunt cei care, având
drept armă condeiul, „stau de strajă la porțile acestei
lumi”, căci numai ei, cei atinși de „grația divină”, fac să
încolțească toți „copacii de lumină”, ca o profeție a sibi-
lei legendare inspirate de olimpieni („Ars poetica”).

Un strop de narcisism apare în portretul „metapoe-
tului”, el fiind unul „genial și întristat” care „și-a pus au-
toportretul în ramă”, fiindcă scrie poezii despre poezii,
elogiind cuvântul ca principală materie a creației literare,
având alături, bineînțeles, „luna, fecioară blondă”, care
a fost și a rămas „cea mai neprețuită dintr-al său te-
zaur”. Un pic de romantism, cu nostalgie, cu tristețe, cu
„amintiri de aur” strânse în tolba poetului, cu meditație,
se străvede ca o lumină caldă din adâncul sufletului său
încă adolescentin, sensibil la farmecele Selenei, ca far
nocturn călăuzitor al simțămintelor creatorului de frumos
și de iubire („Ars autumnalis”). Luna, „făclia nopții”, îi
transmite poetului starea de vis și de reverie sub a căror
influență, ca și cum „zefirul sufla profetic din buzele-i
moi”, își scrie poemele apărute în vis, în timp ce dormea

„cu capul peste un manuscris” („Amurg de toamnă”).
Aplecarea spre poezia cu formă fixă, în special către

acrostih, se materializează și în acest volum în două
creații. În primul, „ALCHIMIE”, fiecare vers încercând o
definire a conceptului reprezentând modalitatea de a
descoperi elixirul vieții cu o origine ancestrală și practi-
cată, mai ales, în Evul Mediu, se revelează importanța
cuvintelor, a logosului, în procesul de cunoaștere. „Al-
chimia” este pentru Cristian Gabriel Moraru „altarul cu-
vintelor” slujit permanent de către poeți, este „lumina”
și „credința” călăuzitoare ale procesului de creație, dar
și „iubirea”, căci fără ea nimic nu este posibil, iar poeții
se înscriu în rândul „entelehilor” care caută
perfecțiunea. 

Al doilea acrostih, „CANTEMIR”, este închinat celui
mai de seamă reprezentant al umanismului românesc,
un „uomo universale”, poliglot și om de știință de talie
universală („Cărturar de seamă al lumii întregi”), opera
sa constituindu-se într-un mesaj pe care patriotul Dimi-
trie Cantemir l-a adresat lumii pentru ca țara și cultura
acesteia să fie cunoscute de întreaga omenire: „Ai fost
voievodul culturii românești,/ Năzuind, ah, printre
împărați și regi,/ Tăria poporului român s-o sporești”.

Nu numai acestuia i se închină un imn de slavă, au-
torul elogiind și aportul altor personalități ale literaturii
române, cum ar fi Neagoe Basarab, a cărui carte de
„Învățături”, este rodul acelui „scoborâtor din stirpea Ba-
sarabilor” care și-a pus „condeiul inspirat de harul Du-
hului Sfânt” în slujba „Slavei împărătești” întru înălțarea
morală și politică a românilor ca un adevărat „mare
învățător al neamului” („Icos adâncos”).

Geniului poeziei românești, Mihai Eminescu, „un lu-
ceafăr în călimara sorții”, trăitor „într-al României rai”, și
patriotului care „pentru țară ai vibrat ca nimeni altul”, îi
dedică un poem din care transpare admirația fără mar-
gini față de acest „visător hoinar prin labirint de stele”,
cel ce a fost „exemplu pentru toate vârstele” și a cărui
operă va dăinui pe vecie, fiindcă reprezintă „hrisovul
biruinței asupra morții” („Poetului Mihai Eminescu”).        

Dragostea, fie ea ca sentiment nobil despre care
„toamna-mi cântă duios, la ureche,/ balada dragostei
nepereche/ dintre un Făt-Frumos și-o Ileană/ Cosân-
zeană” („Cântec vechi”), fie senzuală, când „trupul dur-
duliu al doamnei” devine o „ispită grea”, atras fiind de
„ciorchinii ei și fraga buzelor” („Pastel de toamnă”), pre-
cum și natura cu toate elementele ei, diminețile, serile,
nopțile și anotimpurile, cu deosebire toamna, care îl
face „cel mai fericit din lumea asta”, căci „îmi iese cu
plin în cale”, iar „nectarul” ei îi „curge-n pocale” („Nec-
tarul toamnei”), sunt alte teme ale volumului, evidențiind
astfel osmoza sufletului său cu tot ceea ce ne încon-
joară.

Cristian Gabriel Moraru cultivă o poezie a căutărilor,
a încercărilor de a atinge absolutul, de a descoperi
esența umană și pe cea divină ce conturează un poet
aflat pe un drum ascendent, un creator plin de sensibi-
litate, un promotor al vieții spirituale în mediul în care
trăiește și își desfășoară activitatea ca profesor de
vocație, ca poet și critic literar care mai are multe de
spus în aceste domenii.
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Ne modernizăm continuu, ne postmodernizăm de
vreo jumătate de secol și începem să ne transmoderni-
zăm, dar dacă vrem să scriem ceva temeinic nu trebuie
să ne rupem cu totul de clasicism. Constatăm care este,
în această privință, orientarea unui autor chiar din pri-
mele pagini ale cărții. Clasicismul cere/impune autorului
să precizeze care este ținta scrierii sale, obiectivul ur-
mărit , calea pe care o va urma și mijloacele pe care le
va folosi pentru atingerea scopului. Clarificări pe care,
în numele modernismului, postmodernismului și trans-
modernismului, mulți autori le încalcă, „își încurcă ur-
mele” derutând cititorul sub motivul determinării unei
lecturi active, ceea ce de multe ori provoacă renunțarea
la lectură. Căci, nu toți cititorii au talent de detectivi lite-
rari, așa cum nu orice câine s-a născut prepelicar. 

Constantin Tudorache, autorul volumului Răsfoiri și
comentarii, Amanda Edit, 2019, ne dezvăluie, din pri-
mele pagini ale cărții că „vom expune pe simezele aces-
tei lucrări tablouri care, fie au același punct de fugă, fie
prin depărtarea relativă au aceeași perspectivă. Le vom
comenta în cele ce urmează și, pe multe dintre ele, le
vom conecta la lumea epigramei, găsindu-le
corespondențe”. (p. 12) 

Subliniem că aceste conexiuni nu se realizează cu
elemente aparținând variatelor domenii ale culturii (așa
cum se procedează în cazul comentariilor), ci numai cu
lumea epigramei în care autorul este un erudit autentic.
Sunt, deci, conexiuni impuse, nu conexiuni la alegere.
Acest fapt face ca operațiunea să dobândească o difi-
cultate sporită, așa cum la concursurile de gimnastică
ori patinaj artistic exercițiile impuse sunt mai dificile
decât cele la alegere. Și mai sever punctate de juriu.

Punctele de fugă de la care pornește autorul sunt:
ținuta oamenilor celebri, căsătoria/mariajul, averea, car-
tea și biblioteca, nasul, valoarea literară, fumatul de
pipă, oratoria, prietenia, politica, iubirea, copilăria, se-
lectarea discipolilor etc.

Vom lăsa cititorilor plăcerea de „a gusta” delicioasele
conexiuni stabilite de autor între aceste puncte de fugă

și lumea epigramei, referindu-ne doar la câteva pentru
a ilustra procedeul tehnic folosit și pentru a deschide
pofta de lectură. 

În abordarea punctului de fugă „avere”,  autorul se
aliniază unor mai vechi sau mai recente preocupări pe
această temă în care și-au spus cuvântul Cicero, ori
Neagoe Basarab – Învățături pentru fiul său Teodosie,
Adam Smith – Avuția națiunilor, Teodor Baconski – Ave-
rea bunei educații, dar pledând nu cu argumente stu-
foase, ci concis, prin catrenul unei epigrame ce-i
aparține: „Amicii mei, cinstit să fiu,/ Declar că pe al vieții
drum/ Sărac am fost, de când mă știu,/ Dar niciodată
ca acum”.

Din marea bogăție și varietate a punctului de fugă
„căsătorie/mariaj”, autorul alege situațiile cele mai no-
torii, mai picante (dar din care niciuna dintre părți nu a
tras vreo învățătură) pornind din Antichitate (Socrate și
Xantipa) și până în contemporaneitate (Victor Eftimiu-
Agepsina Macri), ba chiar localizând (I. Ionescu Quin-
tus-Marioara Voiculescu). Conexiunile epigramatice
care au tangență cu mariajul sunt alese din creația co-
legilor  ilustrând ampla arie documentară a autorului în
materie. 

Multitudinea joncțiunilor ce pornesc de la punctele
de fugă enunțate și se finalizează în epigramă, ne
îndreptățesc să evidențiem universalitatea epigramei ca
specie literară în care se reflectă ideile, faptele și sen-
timentele umanității de ieri și azi.

Punctele de fugă ale autorului sunt numeroase, el
se află într-o alergare continuă, și îți trebuie plămâni pu-
ternici, recte o minte suplă, ca să urmărești „fuga” au-
torului și să înțelegi  joncțiunile stabilite de el. Dacă ai
reușit s-o faci, ți se revelează idei înalte și trăiești
satisfacții estetice deosebite, căci autorul dispune de un
câmp informațional vast, mânuiește cu abilitate meta-
fora, iar conexiunile au originalitate, sunt atractive,
uneori neașteptate și în plus au, ceea ce este specific
epigramei, poantă! 

Cea de a doua modalitate folosită în redactarea vo-

Traian D. Lazăr

CONEXIUNI
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lumului constă în stabilirea unei joncțiuni/conexiuni între
două tablouri relativ îndepărtate, distincte, dar care au
aceeași perspectivă asupra realității. 

Coordonatele culturale cronologice între care ope-
rează conexiunile autorului se întind pe câteva milenii
de cultură, de la, să zicem, anticul Socrate la contem-
poranul Emil Cioran. Ingenios, autorul construiește
punți de legătură între piloni culturali aflați la mare
distanță temporală unul de altul, dar apropiați prin per-
spectiva în care sunt priviți actualmente ori prin per-
spectiva pe care o au ei asupra uneia sau unora dintre
situațiile existenței umane. Pe lângă aceasta, autorul
are în vedere și alte elemente ale comunității spirituale
de care uzează copios în comentarii.

Lărgirea ariei informaționale a conexiunilor dă textu-
lui o coloratură filozofică, probează că oamenii au fost
de-a lungul timpului preocupați de aceleași probleme
specifice umanității, fapt ce sporește atractivitatea, dar
și dificultatea receptării textului. Fără a intra în detalii,
putem afirma că ni se demonstrează convingător
existența unor elemente de permanență în gândirea și
simțirea oamenilor de-a lungul timpului.  

O deschidere tot atât de amplă practică autorul în
realizarea conexiunilor între arii culturale  distanțate
spațial, cum ar fi zonele geografice cărora le aparțin
Confucius și Jorge Luis Borges, ori Tudor Arghezi și
Truman Capote. Joncțiunile dintre aceste arii culturale
vin în întâmpinarea orientării actuale spre multicultura-
lism și transdisciplinaritate. Autorul operează cu idei și
fapte preluate din opera unor scriitori, artiști plastici, fi-

lozofi, istorici, muzicieni, oameni de știință, politicieni
etc. de naționalitate diversă stabilind conexiuni, ce ilus-
trează caracterul global al culturii, inclusiv integrarea
culturii românești în cultura universală.  

Parteneriatul redacțional dintre ansamblul culturii și
o specie a ei, epigrama, permite caracterizarea volumu-
lui ca o cvasiantologie a epigramei incluzând însă și ele-
mente ce țin, nu de literatura comparată, ci de cultura
comparată. Pe lângă aceasta, autorul a îmbogățit pro-
filul volumului și cu savuroase comentarii cuprinzând
aprecieri, explicații, interpretări asupra subiectelor abor-
date. 

Maniera preferată a explicațiilor autorului este aceea
de a continua enunțul unei idei abstracte cu exemple
concrete, ce o luminează, iar în domeniul interpretărilor,
folosirea procedeelor asemănării și contrastului. Suges-
tivă în această privință ni se pare modalitatea de inter-
pretare, prin asemănare, a relației maestru-discipol cu
referire la situații culese din filozofie, literatură, muzică
și... football: Socrate și Platon; Eminescu-Vlahuță; De-
bussy-Ravel; Pep Guardiola-Cruyff. Nu lipsesc interpre-
tările ca judecăți de valoare. Clasicii constituie pentru
autor etalonul continuu de referință și modelul de urmat. 

Avem, întru totul, o carte ce îmbină armonios
valențele instructive cu spiritul ludic, ceea ce asigură o
lectură plăcută și plină de învățăminte. 

Liviu Suhar – Cuhea

Liviu Suhar – Titlu necunoscut
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15 febr. 2014 

Am citit cea mai importantă, probabil, lucrare a lui
Teilhard de Chardin: Fenomenul uman. În franceză,
slavă Domnului. (Dacă s-ar fi tradus în română, m-aş fi
apropiat de ea?)

Despre autor reţin de pe Internet două caracterizări
uşor diferite: 1) iezuit, cercetător, paleontolog, teolog şi
filozof; 2) teolog, filozof, geolog şi paleontolog. Niciuna
nu e exactă, în ciuda „amănunţimii” lor. În esenţă, era
om de credinţă şi om de ştiinţă. Deseori este numit, tout
court, antropolog.

Mai reţin că s-a născut la 1 mai 1881 la Orcines (Puy
de Dôme, Auvergne?) şi a murit la 10 aprilie 1955 la
New York. De Paşte. Cu un an înainte, la un dineu la
Consulatul Francez de acolo, mărturisea prietenilor săi:
„J’aimerais mourir le jour de la Résurrection” [Mi-ar plă-
cea să mor în ziua Învierii.] 

Cam jumătate de carte e dificilă. Am parcurs-o relativ
greu, însă am înţeles-o. Cultura mea generală m-a aju-
tat. Cealaltă jumătate, mai filozofică, mi-a înteţit pulsul
inimii şi ardoarea minţii, drept care... S-ar putea chiar
să mă fi transformat, îmbunătăţit ca om!

Nu ştiu de ce, la începutul lecturii, am recurs la gri-
lele lui Lupasco şi nu m-am lăsat cufundat de-a dreptul
în gândirea autorului. Voiam să-mi iau distanţă? Nu-i
acordam suficientă crezare? Sau porneam pur şi simplu
cu sculele logicii moderne pe care o asimilasem mai
bine, de nu puţini ani?

Întâia propoziţie extrasă – dintr-un capăt de frază a
Prologului: „c’est une volonté de vivre universelle qui
converge et s’hominise en lui” (cf. Le Phénomène hu-
main, Éditions du Seuil, 1955, reimp. 2007, col. «Sa-
gesses», p. 24) [Există o voinţă de a trăi universală care
converge şi se hominizează în el.] În el Omul, adică în
noi. Aduce, deci în faţă o categorie (existenţa) şi o mo-

dalitate (voinţa). Să se observe însă că deja o forţează
pe prima să se coloreze organic (> viaţă). N-ar fi fost
mai prudent să vorbească despre tendinţă spre fiinţă,
de o potenţialitate? Lupaşcu nu prea avea încredere în
biologic, chiar se cam temea de el. (Desigur, fiind fizi-
cian, logician...)

Apoi numeşte „cele trei feţe ale Materiei” pluralitate,
unitate, energie. Pluralitatea = diversitatea lupasciană.
Unitatea = identitatea lupasciană. Energia e cam
aceeaşi şi la unul şi la celălalt. 

Al doilea extras citabil: „notre expérience sensible
se condense et flotte sur un essaim d’indéfinissable.
Vertigineux en nombre et en petitesse, le substrat de
l’Univers tangible va se désagrégeant sans limites vers
le bas” (p. 29, subl. mele). 

Scrutat prin prisma lui L., modulată (curbată) de
mine, „substratul” lui T. este logic antistrat, cronologic
antestrat, iar „josul” din p. d. v. logic nu există. Elementul
şi antielementul sunt alături. Deci „jos” ar însemna spa-
ţial „spre margini” şi temporal „în trecut”.

Aş explica: Substratul universului este mai curând
energia, cu cele 2 forme ale sale: microfizică şi psihică.
El (ea) este centrul, interiorul lui, prezentul său etern.
Prin convenţie tradiţională a fost plasat „sus”, în „cer”.
De fapt, se află în inima sa. În jurul lui se înfăşoară foile
„de ceapă” ori „de varză” ale straturilor sale (antagoniste
două câte două, în succesiune). Diversificarea exte-
rioară merge pari passu [expresie folosită des de T.] cu
omogenizarea internă. Se creează tot mai multe lumi,
care alcătuiesc tot mai mult una şi, la limită, niciuna (0).

În opinia mea, spaţiul implică viaţă, timpul implică
moarte. Vidul e un caz particular de spaţiu. Vidul origi-
nar  = Nimicul! Iar eternitatea = inexistenţa, anularea
timpului. Vidul - încărcat până la refuz de energie, va-
săzică de viaţă (şi potenţială şi actuală). Eternitatea,
complementul său - viaţă la tonus scăzut (nici potenţială
nici actuală). Nirvana. 

Ioan Dumitru Denciu

jURNAL NECONVENȚIONAL
ȘTIINȚA ȘI CREDINȚA, 

MÂNĂ ÎN MÂNĂ:
TEILHARD DE CHARDIN
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Ce bine de primitivi că nu puteau conceptualiza cele

două noţiuni - «spaţiul» şi «timpul» [după T., ele au fost
„descoperite” recent, în ultimele 3-4 secole] şi zburdau
liberi prin spaţiu! Închizând ochii şi trecând fericiţi dintr-o
existenţă în alta: azi am spune „din viaţă în moarte”. 

Mă bucur că T. a avut ideea genială de a introduce
şi lucra cu distincţia metodică dehors / dedans, fiindcă
una dintre consecinţe este că esenţa (Realului) există
– nu e o închipuire, o himeră, o abstracţie – şi e sino-
nimă cu ce conţine la un moment Universul ca „interio-
ritate” (v. p. 139). Am fost întotdeauna esenţialist şi a
trebuit să mă simt „cu musca pe căciulă” sau măcar să
mă îndoiesc de mine, din pricina dispreţului realiştilor,
falşilor prezenteişti (oportuniştilor), scepticilor, dezabu-
zaţilor!

Ba încă, dacă - aşa cum am notat mai înainte – in-
terioritatea aceea energetică a existenţei este sub-
strat(ul), am fost şi sunt totodată substanţialist şi,
bineînţeles, subiectiv(ist)!

Mai rămâne să examinez în ce măsură „merit” eu (în
dâra arcei maestrului pe care mă încumet să-l urmă-
resc, să mă taxez drept fundamentalist. Fundul/fondul,
au legătură cu le „josul” (le bas), dar...

16 febr. 2014

Sensul vieţii pe Pământ, după Teilhard de Chardin:
„mereu mai multă conştiinţă” (până la una planetară!).
„Nu mai e sinusoida care se târăşte urcând, ci spirala
care ţâşneşte în elice” (p. 144). Creşterea se petrece în
„sacade”, zvâcnit aş zice sau prin salturi. 

Nu neagă rolul forţelor materiale (exterioare) – lupta
pentru supravieţuire, selecţia naturală –, dar resortul
evoluţiei este „la Montée de Conscience”, ridicarea ca
în valuri din ce în ce mai înalte a conştiinţei. 

Sunt necesari şi duşmanii (Ce ne-am face fără ei?
se întreabă retoric la pagina următoare şi eu m-am
„mustrat” fulger că nu prea am acceptat să-mi fac), chiar
indispensabili, însă impetus-ul e înăuntru, şi implicit
prietenos.

Împacă interpretarea darwinistă cu cea lamarckiană,
în termenii unei complementarităţi funcţionale („sim-
bioze”) hazard/anti-hazard. Şi continuă sesizând „două
zone majore în unitatea Lumii organizate”:  a) a marilor
complexe (Omul în special) unde antihazardul domină
(e dominant) şi b) a micilor complexe (vieţuitoare infe-
rioare) unde antihazardul este aproape ascuns sub
vălul hazardului (cf. nota 1, p. 146).

Cu alte cuvinte, omul ar avea un destin, pe când ce-
lelalte vietăţi ar fi supuse mai curând sorţii (sorţilor).
Pare foarte normal, deşi traduse ideile în limbajul mai
vechi, cu noţiuni de genul determinism, necesitate, li-
bertate etc., obţinem paradoxuri.

Eu unul mă îndoiesc că hazardul (= întâmplarea?)
trebuie trecut numai la Exterior (Dehors).

De altminteri, modul de operare al autorului nu este
dialectic (sunt totuşi în partea a doua ecouri ale gândirii
hegeliene), ci mistic, cu o comutare de la extatic la re-
velaţie (introspectivă) şi invers, pe care se străduieşte
s-o transforme în ştiinţă.

[De aceea nu e de mirare că lipsesc referirile la an-

timaterie şi tratarea morţii, a răului cam suferă.]

17 febr. 2014

Din interior, Istoria Naturală a lumii îi apare ca o ur-
care de sevă către o pădure de instincte consolidate şi,
întrucât orice formă de instinct tinde să devină inteli-
genţă, de la Biosferă la Specie totul nu mai e decât „o
imensă ramificaţie de psihism care se caută prin forme”
(p. 148). Se vede de ce va prefera curând imaginea
(simbolismul) Arborelui Vieţii, în defavoarea teoriei va-
lurilor / undei.

Paradoxul uman constă în faptul că Omul e în ace-
laşi timp un animal (foarte puţin diferit de Antropoide) şi
altceva (altcineva), datorită gândirii, replierii conştiinţei
asupra ei înseşi. Reflectarea. Animalul ştie şi el, dar nu
ştie că ştie (p. 161).

Prin urmare, noi oamenii suntem nu numai diferiţi, ci
alţii. Nu avem de-a face în cazul nostru cu o schimbare
de grad, ci cu una de natură, rezultând dintr-o schim-
bare de stare (p. 162).

Aşadar, şi materialiştii ar avea dreptate când consi-
deră omul doar ca formă în plus în seria animalelor şi
spiritualiştii, proclamând transcendenţa omului faţă de
restul naturii (p. 165).

„Viaţa (...), mai reală decât vieţuitorii”, specia mai im-
portantă decât individul - la animale. La om, prin apariţia
reflectării, raportul se schimbă şi individul se personali-
zează, devine persoană. 

Celula a devenit «cineva». După grăuntele de Ma-
terie, grăuntele Vieţii, apoi grăuntele de Gândire
(p.  169).

Şi iată o afirmaţie oarecum şocantă: conştiinţa nu
este „mai puţin decât substanţa şi sângele Vieţii în evo-
luţie” (p. 175). Deci, ar fi echivalentul substanţei (sub-
stratul material) şi - la nivelul biotic – al sevei şi al
sângelui.

Paragraful al 2-lea de la p. 176 e musai să-l citez in-
tegral. O voi face încercând să torn originalul într-o ver-
siune cât mai fidelă şi, în acelaşi timp, potrivită limbii
române:

„În Om, considerat ca grup zoologic, se prelungesc
totodată: şi atracţia sexuală cu legile reproducerii; şi
predispoziţia la lupta pentru viaţă, la competiţiile sale;
şi nevoia de a se hrăni, cu pofta de a lua şi devora; şi
curiozitatea de a vedea, cu plăcerea [iscodirii, cercetării
>] investigaţiei; şi impulsul de a se apropia spre a trăi
împreună... Fiecare din aceste fibre ne străbate pe ori-
care dintre noi, venind de mai jos şi urcând mai sus de
noi; în aşa fel că pentru fiecare din ele ar putea fi reluată
o istorie [poveste] (şi nu cea mai puţin adevărată!) a în-
tregii evoluţii: evoluţia dragostei, a războiului, a cerce-
tării, a simţului social... Dar de asemenea, fiecare,
tocmai fiindcă e evolutivă, se metamorfozează la trece-
rea reflecţiei. Şi de aici reporneşte îmbogăţită de posi-
bilităţi, de culori şi de rodnicii noi. Acelaşi lucru, într-o
privinţă. Însă şi cu totul altceva, în alta. Figură care se
transformă schimbându-şi spaţiul şi dimensiunile... Dis-
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continuitatea dând o lovitură continuului. Mutaţia – evo-
luţiei” (subl. mele). 

După cum am glosat deja, Bas = trecutul; Haut =
(prezentul cu) viitorul. Iar acum adaug că se poate in-
terpreta şi altfel, în termenii: Imanenţă /vs./ Transcen-
denţă. 

Îmi permit un rapel al „scării” întrevăzute de autor în
dezvoltarea pământească: Barisferă – Litosferă – Hi-
drosferă – Atmosferă – Biosferă – Noosferă (de la cine
a împrumutat termenul?). Apoi (p. 178): Geogeneză –
Biogeneză – Noogeneză.

Reia (de la cine?) propunerea de desemnare a unei
noi ere: Psihozoic (p. 180). După ce afirmase – rezum
– că apariţia Gândirii nu este comparabilă decât cu con-
densarea chimismului terestru şi cu apariţia Vieţii înseşi.
Aşa încât, la întrebarea cum s-ar arăta Terra unui mar-
ţian, răspunsul e: nu albastră sau verde, ci fosfores-
centă de gândire!

Şi din „fosforul” minţii sale ţâşneşte o admiraţie, lu-
mesc vorbind, sau o extază: „să privim un pic mai bine
în jurul nostru: „acest brusc potop de cerebralitate;
această invazie biologică a unui tip de animal nou care
elimină sau aserveşte gradual orice formă de viaţă care
nu e umană; această maree irezistibilă de câmpuri şi
uzine; acest imens edificiu crescător de materie şi de
idei. Toate aceste semne pe care le vedem cât e ziua
de lungă, fără a încerca să le înţelegem, nu ne strigă
ele că pe Terra ceva s-a schimbat «planetar»?

Ce-ar fi scris dacă ar ajuns până în vremea exploziei
informaţionale (internetul etc.), a manipulărilor genetice,
subatomice, subliminale, terorismului, încălzirii globale?

E o atitudine cam „roz”, o acceptare cam prea gră-
bită a realităţii, care pune în paranteză pesimismul-cri-
ticismul religiilor la adresa exceselor tehno-ştiinţifice şi
concomitent a deviaţiilor spiritualiste.

În legătură cu monocentrismul sau policentrismul
apariţiei omului, părerea lui T. este: monofiletism, pentru
că monogenetismul/naşterea dintr-un singur cuplu iniţial
rămâne nedemonstrabil/ă (p. 185).

O uşoară (doar atât?) depreciere a civilizaţiilor chi-
neză şi indiană găsesc la pp. 209-210. Şi un parti pris
occidentalist: „par l’Occident (...) a passé l’axe principal
de l’Anthropogenèse”. Zona privilegiată fiind Mesopo-
tamia-Egipt-Elada. Aşa o fi, dar concluzia, trasă
printr-un salt în „prezent”, este hazardată:

„Într-adevăr, în jurul Mediteranei, de şase mii de ani,
o neo-Umanitate a încolţit şi, chiar în acest moment, se
desăvârşeşte absorbind ultimele vestigii ale mozaicului
neolitic: înmugurirea unei alte pânze [antropologice],
cea mai strânsă [deasă] dintre toate, pe Noosferă.

Şi dovada este că invinciblement [!!], de la un capăt
la altul al lumii, toate popoarele, pentru a rămâne
umane sau spre a deveni mai [umane], sunt nevoite
să-şi pună, tocmai în termenii pe care a reuşit să-i for-
muleze Occidentul, speranţele şi probemele Terrei mo-
derne.” (Cf. p. 211; traducerea, sublinierile şi celelalte
emfaze sunt ale mele.)

Deocamdată, evoluţia modernizantă, capitalistă (?),

a Chinei pare să-i dea dreptate. (Până şi vestimentaţia,
obiceiurile alimentare, transferul în „cronologia creş-
tină”, în unităţi de măsură europene, adoptarea ştiinţei
şi tehnologiei, a sporturilor, modelor hollywoodiene...)
Despre adaptarea Indiei, nu mă pronunţ – e prea de-a
noastră, din multiple şi străvechi motive! Despre a Ru-
siei, evit – prea ne e asemenea şi atât de diferită încât
ne înfige ghearele în coastă (nouă, românilor, în gât)! 

Şi în acest timp ce face purtătorul de săgeată a an-
tropogenezei „universale”, situat acum dincolo de Atlan-
tic? Parcă se căzneşte să arunce în neant coada
Şarpelui Ouroboros, rămasă în zvârcolire prin fosta
placă turnantă a omenirii, desupra unei uriaşe pungi de
petrol, expresie a mileniilor de scurgere a vieţuirii orga-
nice.

18 febr. 2014

Astăzi simt nevoia să meditez asupra problemei cu-
noaşterii originilor. Şi eu am presupus [Rătăciri I] că o
adâncire (recuperare) a trecutului de o anume dimen-
siune – 5 milenii de pildă – produce, simetric, o perspec-
tivă de aceeaşi lungime pentru viitor. Şi iată ce scrie el,
părintele şi omul de ştiinţă Pierre Teilhard de Chardin:

„După zidurile Spaţiului, zdruncinate de Renaştere,
podeaua (şi apoi, ca urmare, plafonul!) Timpului – înce-
pând de la Buffon – devenea(u) mişcătoare” (p. 217). 

Iar mai înainte: (după ruptura geocentrismului – Ga-
lileu) „L’Immense devenait possible, – et par suite l’In-
fime avait symétriquement jailli” (subl. mele).

Ei bine, trebuie să căutăm Originea tot mai afund, în
„podeaua” infimului. Operaţie care implică proiectarea
ei tot mai „sus”, în „plafonul” imensităţii. Aici sunt de
folos şi noţiunile puse în joc de T. la p. 222: acelea de
„verticil” şi  „evantai”. Verticilul este nodul (vârtejul) din
care pleacă o ramură (a Copacului Vieţii), evantaiul este
rămurişul cu frunzele de la capăt. Atenţie însă la „pe-
duncul”, care mereu se estompează sau chiar se
pierde. E ca şi cum „Arborele” s-ar înfăţişa ca un schelet
de noduri înconjurat de nori dezlegaţi de ele, unii disi-
pându-se în spaţiu-timp precum frunzele moarte. Sau,
altfel, ca o ciupercă atomică! 

Deci, nu putem prinde codiţa, picioruşul originii, cu
toate că asta ar fi treaba romancierului de tipul meu. E
o utopie, o năzuinţă liminară a imaginaţiei. Putem, în
schimb, „vizualiza” noduri – treaba misticului şi a filozo-
fului – şi descrie/clasifica penaje, ochi de păun (= apa-
renţe), nimbuşi – treaba omului de ştiinţă.

Apropo de asta, iată o excelentă metaforă:
„Ce mare diferenţă e de fapt, din punctul de vedere

al expansiunilor Vieţii, între Vertebratul care îşi etalează
sau împodobeşte cu pene membrele şi aviatorul care
alunecă pe aripile pe care ingenios şi le-a adăugat? Prin
ce oare jocul redutabil şi ineluctabil al energiilor inimii
este fiziceşte mai puţin real decât atracţia universală?”
(ibid.)

Să mai îndrăznim zborul, măcar pe aripile poeziei.
Din interstiţiile căreia am putea prinde,  trăi culorile şi
muzica Infinitului.
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Cei doi băieţei, care nu aveau decât şase şi, respec-
tiv, şapte ani, jucau şah, sau un fel de şah, cu nişte co-
chilii de melci sus la etaj, în dormitorul lor, unde nu aveai
loc să pui un deget de jucăriile şi hainele aruncate la în-
tâmplare. 

Jos ajungeai pe o scară mărginită de o balustradă
cam instabilă. Mai avea doar vreo cinci cuie zdravene
în care-i stătea toată nădejdea. Biata balustradă era lus-
truită de generaţiile de copii care au „coborât” pe ea.
Striga mama „La masă!!”, instantaneu, pe balustradă
alunecau doi, trei sau uneori chiar patru năzdrăvani ros-
togolindu-se unii peste alţii mai ceva ca pe toboganul
din parcul acvatic. Norocul lor erau funduleţele mai do-
lofane care le ofereau o oarecare amortizare la ateri-
zare. Oricum, genunchii şi coatele le erau lovite şi julite
permanent. Şi ce? Erau copii. Se loveau, se ridicau,
plângeau, dacă erau vinovaţi, ca să impresioneze pu-
blicul matur. Dacă aveau public, dacă nu, se jucau mai
departe. 

În bucătăria de la parter mama pregătea prânzul,
ceva cu miros de  ars şi fum din belşug, evident. Câi-
nele casei aştepta răbdător ceva-ul acela sub masa din
living, să nu-l calce cineva pe coadă. Două fetiţe cu co-
diţe cam sucite şi cu sandalele desfăcute alergau în
jurul ei, făcând un grozav tărăboi. Miza era o păpuşă
fără un picior cu părul roşu ca morcovul. Apropo de mor-
cov, bunica adormise cu unul în mână. În poala ei se
aciuase ceva ce semăna cu o pisică, cu nişte urechi as-
cuţite şi coadă ca o trompă de elefant. Elefant vărgat
de unde și numele de Vărgata. Se apucase dis-de-di-
mineaţă de curăţat un morcov şi o ceapă, se apropia
ora unu şi bunicuţa dormea în balansoarul de sub cireş,
sforăind uşor ca pisica din poala-i primitoare cu legu-
mele încă necurăţate.

Era cât pe ce să uit nişte lucruri importante. Podul
casei era locuit de două pisici – cea din poala bunicii,

vărgată, şi cealaltă care-şi făcea veacul prin vecini, nea-
gră-tăciune, Bandita. Când n-aveau ce face, îşi pier-
deau timpul încercând să prindă şoricelul care se
instalase acolo, sub o grindă, astă primăvară. 

Cu toată strădania şi iuţeala de care dispuneau, cele
două, Vărgata şi Bandita nu reuşeau să rezolve pro-
blema locatarului nepoftit. Şi asta, pentru că şoricelul
nostru nu era un şoarece de duzină. Era, dacă vă ima-
ginaţi, campion olimpic la zece metri viteză (cât avea
podul casei). Nici nu-i de mirare că cele două feline se
alegeau, în cel mai fericit caz, cu pernuţele de sub ghe-
ruţe tocite de frânele puse, căci, de cele mai multe ori,
se procopseau cu câte un cucui în moalele capului, în-
coronat frumos de stele verzi, rotitoare. Exact! Ca în
desenele animate.

Afară, sub streaşină, locuia o familie de rândunele.
Dar acum era plecată în concediu. Muncise două se-
zoane încheiate: să-şi construiască un minunat cuib, să
aducă pe lume doi puişori, să-i crească şi să-i înveţe să
zboare. În urmă cu două zile, şi-au făcut bagajele şi au
plecat spre Egipt să-şi viziteze rudele şi Piramidele.

Sub burlanul de scurgere din faţă, exact sub o les-
pede uitată de constructori, se instalase confortabil o
familie de broscuțe. 

Cred că am trecut în revistă toţi locatarii casei de
care vă povestesc. Observaţi că nu am luat în calcul şi
curtea, terenul altor locatari la fel de diverşi ca formă şi
pretenţii. Nu-i nimic. Vom discuta despre ei altă dată. 

Casa cam necesita nişte reparaţii măcar pe ici, pe
colo, dacă nu peste tot. Geamul de la baia de sus stătea
atârnat în două cuie ruginite. Uşa de la intrare ţipa din
toate balamalele, care nu erau decât trei. A patra se îm-
potrivise din răsputeri câinelui care o fugărea pe Văr-
gata şi căzuse cu eroism pe scările, ce se cam tociseră
şi ele. Balustrada mai avea puţin şi... deja ştiţi despre
ea. Gresia din bucătărie avea piese lipsă ca jocurile de

Fevronia Spirescu

CASA CU PICIOARELE LA SPINARE  
(Unde pleci când te plictisești de acasă?)
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lego din dormitorul băieţilor. Pereţii voiau haine noi şi
de interior şi de exterior. Cam de toate. 

În timp ce vă povestesc, casa strănuta pe toate hor-
nurile şi o usturau ferestrele. Strănuta de la fumul din
bucătărie. Deci se cam săturase. Se simţea neglijată.
Avea o vârstă venerabilă. Pretindea o oarecare atenţie
din partea celor care o ocupau. Drept care s-a hotărât.
Pe loc. Şi-a luat picioarele la spinare şi dusă a fost. Nici
nu şi-a luat rămas bun de la vila cochetă de peste drum,
nici de la parcul din capătul străzii.  

Se gândea ea de multă vreme că o să plece undeva.
Nu era hotărâtă. Poate la ţară... poate la mare sau la
munte. „În fine, voi hotărî pe loc. Deocamdată bine că
am plecat.” Pe drum se vedeau lanuri de porumb, rugi-
nii, nuci stufoşi plini de rod, sate cochete pitulate pe
văile apelor. „Ia să mă stabilesc eu undeva la ţară
într-un sat dintre-acestea, dichisit cu toate podoabele:
cu pomi, cu flori, cu găini şi cocoşi, cu... Ei da, cu berze!
He, he! Minunat!”

A căutat casa un loc mai potrivit cu statutul ei de
casă venerabilă. Dar, ghinion! La şosea nu mai era ni-
ciun loc disponibil pentru o casă cu zece încăperi. N-a
avut ce face şi s-a instalat mai la o parte. Taman plo-
uase în ajun. Casa şi-a cam murdărit picioarele pe care
le-a dat jos din spinare, cred că vă imaginaţi, că n-avea
cu ce să meargă. Nu prea era învăţată. La ea era asfalt.
„În sfârşit, îşi spuse în gând, poate e doar o perioadă,
doar nu plouă mereu.” Nu, nici vorbă. Nu plouă mereu.
A apărut şi soarele. După câteva zile orice vehicul ce
se deplasa pe drum, împrăştia un nor gros de praf, ce-i
intra bietei case până-n temelii. Tuşea şi strănuta de-i
plângeai de milă. 

Iarna a venit într-o noapte neagră ca boabele de
piper. Şi un pui de vânt furios i-a smuls câteva ţigle din
acoperiş şi era cât pe ce să-i smulgă şi fereastra de la
baie. Ştiţi voi, cea despre care v-am spus că mai avea
doar două cuie ruginite.

– Hei, strigă biata casă disperată! Ce ţi-am făcut?
– Ţi-ai găsit şi tu! Exact pe traseul meu te-ai instalat!

O să pierd din viteză şi voi fi retrogradat la nivelul de
vânt moderat. Şi cât m-am mai antrenat! Speram şi eu
să ating gradul de furtună! Pe traseul acesta nu era ni-
meni. Era o pistă de alergări în toată regula, se răţoi
puiul de vânt la casa noastră, ţuguindu-şi buzele bo-
sumflat, nevoie mare.

– Mă scuzaţi, domnule vânt!
– Ei, lasă „domnule” pentru tatăl şi unchii mei. Nu

sunt aşa de bătrân, chiar!
– E în regulă, dar nu crezi că e prea mult să-mi

smulgi ţiglele de pe acoperiş? Toată ploaia şi ninsoarea
vor intra pe acolo şi voi fi ciuciulete şi pe dinăuntru şi
pe dinafară!

– Oooo! Zi mulțumesc! Dacă mă mai încurci mult,
pot să-ţi smulg şi burlanele, ba chiar şi fereastra aia de
sus care se dă huţa. 

– Bine, bine, Nu te înfuria, te rog! O să văd ce pot
face. Promit!

Ei, ce-i de făcut?! Magazinul de cuie şi ţigle era toc-
mai la oraş. Drumurile înzăpezite. Dacă ţi-ai procurat
toate cele de trebuinţă, bine. Dacă nu, şi mai bine. Biata

casă a dârdâit din toate cele zece încăperi, fără gaze,
uneori şi fără curent electric, întrerupt din cauza intem-
periilor. Doar la parter se făcea mai cald de la bucătărie.
Brrrrr!! Într-o zi mai călduţă, se cam anunţa primăvara,
şi-a făcut bagajele şi a luat-o la picior. „Drept la mare
mă opresc. Să-mi dezmorţesc stâlpii şi cărămizile de fri-
gul îndurat. Mai aveam puţin şi nu mă mai puteam
mişca, prindeam un reumatism... beton!” Nu a întrebat-o
nimeni nimic. Nu apucase să-şi facă nicio cunoştinţă.
Doar o familie de berze sosită din ţările calde îi ceru per-
misiunea să-şi amplaseze cuibul pe hornul cel mare. 

– Cu multă plăcere, răspunse casa, dar vedeţi că
tocmai am împachetat şi voi pleca. Mă mut, cred că la
mare. Aici e prea complicat pentru mine. Stâlpul de la
poartă rămâne. Puteţi să-l amplasaţi acolo. Nu cred că
deranjaţi pe nimeni. Doar cu vântul cred că veţi avea
ceva de furcă. Eu una am avut destule conflicte cu dum-
nealui. 

– Mulţumim de informaţii şi de sfat. Rareori găseşti
pe cineva dispus să-ţi ofere aşa ceva gratis. Sunteţi o
adevărată doamnă. Drum bun!

– Mulţumesc şi eu. Rămâneţi cu bine! Tare cumse-
cade berzele, gândi casa. Se vede că sunt educate şi
la câtă lume or fi văzut nu şi-au luat nasul la purtare.
Măcar a fost cineva amabil cu mine. Totuşi, trebuie să
plec. Şi a plecat. 

A ajuns într-o dimineaţă senină cu un soare imens
şi roşu ivit din spuma mării ca o acadea delicioasă.
„Aaaaa! Aşa... mai zic şi eu! Albastru jos, albastru sus.
Nisipul, galben. Şezlonguri şi umbrele albe. Nimic stri-
dent, totul armonios... Briza! Mmmm! Mai mult decât ex-
celent! Aici e de mine!” N-a apucat să-şi dezmorţească
toate cele zece încăperi, când, pe plajă au început să
curgă râuri de oameni cu copii, cu prosoape, cu mingi
şi radiouri, cu căţel şi purcel, mă rog, cu ce-i trecea fie-
căruia prin minte. 

A stat biata casă cu ferestrele şi uşile căscate la pu-
hoiul de lume toată ziua, neştiind că soarele arde şi-ţi
trebuie o oarecare protecţie, mai ales când vii pentru
prima dată la mare. Nu şi-a tras obloanele şi jaluzelele
şi, când s-a dumirit ea spre seară, era arsă prin toate
cotloanele, din pod până în pivniţă. Asta mai lipsea, o
insolaţie de toată frumuseţea. După o noapte de zvâr-
coleli şi suspine şi-a învăţat lecţia. A doua zi şi-a tras tot
ce se poate numi obloane şi jaluzele, dar cremă cu pro-
tecţie, adică un var proaspăt alb, nu avea cine să-i
ofere. Toţi îşi vedeau de interesele de vacanţă: bronz,
băi în valurile zglobii, joacă, găletuşe, castele de nisip,
şezlonguri şi terase umbrite cu răcoritoare şi îngheţate.
Nimeni nu se gândea serios la biata casă, decât ca la
un refugiu de câteva ore pentru odihna necesară de
noapte. Azi aşa, mâine, la fel. Fiecare zi se derula în
acelaşi ritm. S-a cam dus entuziasmul. Ba au început
să o obosească razele fierbinţi, muzica destul de repe-
titivă de pe plajă, nisipul care-i măcina cărămizile dez-
golite şi uşile cu vopseaua scorojită. Când a coborât
cercetarea la subsol s-a cam îngrozit, căci a găsit nişte
pete mari de igrasie. Sezonul s-a apropiat de sfârşit.
Plaja s-a golit. Valurile s-au făcut mai îndrăzneţe şi,
uneori, îi spălau scările, deşi nu erau murdare deloc. 
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– Vă rog, nu e nevoie să mă răsfăţaţi în fiecare zi cu

spuma voastră. Eu cam sufăr de reumatism. Nu-mi face
bine atâta apă!

– De acord, de acord, răspund în cor valurile. Dar
nu putem să ne oprim. Ne mână din spate celelalte su-
rate ale noastre. Şi scările celelalte nu se supără. 

– Am observat şi eu. Mă scuzaţi. Dar scările mele
sunt din lemn, nu din marmură ca la celelalte clădiri. Mai
sunteţi şi sărate. 

– Păi, da! N-avem ce face. Marea se transformă. E
neagră, agitată şi neliniştită. Vara a trecut şi toamna a
început să muşte serios cu dinţii din orice-i iese în cale.
Ne muşcă şi pe noi, dacă nu fugim la timp. Ce să
facem?! Nu putem să lăsăm nici sarea nicăieri, o luăm
cu noi, ne protejează să nu îngheţăm prea repede. 

Casa a înţeles că alte reguli sunt pe aici. După câ-
teva zile a prins o răceală zdravănă şi, deoarece simţea
singurătatea prin toate camerele şi balcoanele, şi-a tras
fularul peste uşa desfăcută şi a pornit-o din nou la drum.

Era, biata de ea, cam confuză. Încotro? Vilele co-
chete de la mare îi amintise de vecina ei din oraş. Nu
vorbea prea mult cu ea. Era şi o mare diferenţă de vâr-
stă. Ca orice tinerică, vila era ocupată cu machiatul, cu
schimbarea de look. Ba schimba gresia de la scări cu
marmură, ba trandafirii erau înlocuiți cu magnolii, ba în
locul mușcatelor de la ferestre apăreau orhidee. Înţele-
geţi voi, când eşti aşa de ocupat nu stai la taclale cu ori-
cine. Era foarte ocupată, dar tot mai scăpa câte un oftat
de obosită ce e. Câte o întrebare dacă-i stă bine cu or-
hideele la ferestre. Mă rog, ceva acolo. I s-a făcut dor
de toate. 

– Mi-a mai rămas muntele. Cred că în sezonul rece
doar el este mai atractiv. Aer curat, proaspăt. Numai bun
pentru hornurile mele cam bolnave de la nisipul şi praful
inhalat. 

A mers ea ce a mers şi a poposit într-o staţiune mon-
tană, aproape de un lac înconjurat de păduri. Era înce-
put de iarnă. 

– Numai bine. 
Bună-ziua în dreapta, bună-ziua în stânga. I-au răs-

puns frumos doi brazi din stânga, strângându-se puţin
să-i facă loc. Abia s-a instalat şi noaptea a tras gluga
pe ochi. A doua zi un covor moale de nea îmbrăca totul.
Au venit turiştii cu schiuri, cu sănii, zgomot de clopoţei,
râsete, voie bună. Totul era perfect. A fost perfect. Căci
două zile cu soare a transformat totul în zloată şi turiştii
n-au mai apărut. Cele trei vile din dreapta sa erau cam
pleoştite. Voiau zăpadă, nu soare. 

– E sezon, dragă, ce mai!
Ei, în sfârşit, a dispărut soarele. Probabil cu treabă

în altă parte. S-au simţit întâi nişte ace iuţi de zăpadă,
apoi vârtejuri furioase au turnat ca dintr-o uriaşă maşină
de tocat fulgi peste întreg ţinutul. A turnat şi a turnat cam
o săptămână. Nu se mai zăreau nici ferestre, nici bal-
coane, nici drumuri, nici turişti. Doar vârfurile hornurilor
pe unde, de bine, de rău, se strecura fumul sobelor în-
cinse se mai zăreau. Sub zăpadă era adăpost. Dar ia
încearcă tu să stai zile întregi sub ea! 

– Las’, că vin cei de la primărie cu deszăpezirea. E
datoria lor.

E datoria lor, evident, dar aveau priorităţi: drumul
principal, şcolile, instituţiile importante. Restul să se
descurce. Aşa că nimeni nu a luat în calcul şi vilele de
sub geana lacului. Au rămas bietele de ele aşa mai bine
de o săptămână. Casa noastră nu prea era echipată co-
respunzător, nu avea destule lemne, ferestrele cam
scârţâiau din balamale, una mai ales, ştiţi voi, era pe
ducă, pereţii erau umezi şi dârdâiau de frig, de le clăm-
pănea mortarul... Ce mai, cum s-a eliberat drumul, prie-
tena noastră şi-a pus un fes peste acoperiş, şoşoni în
picioare şi… pe-aici ţi-e drumul. 

– Fix acasă mă opresc!
Locatarii casei, începând cu șoricelul olimpic din pod

și terminând cu familia de broscuțe de sub burlan au
simțit la un moment dat că ceva s-a întâmplat ca și cum
timpul a stat pe loc preț de câteva secunde, dar cum ni-
meni nu a s-a îngrijorat și-a văzut fiecare de treabă sau
de joacă, așa că plimbăreața noastră a ajuns cu bine
de unde a plecat.

Oooo! Acasă totul era la fel, Bunica nu se trezise,
Vărgata îşi schimbase poziţia, se întorsese cu coada la
stânga, şi dispăruseră din poala ei morcovul şi ceapa.
Probabil fierbeau în oala din bucătărie. Peste drum, vila
îi flutură în semn de bun venit o perdea aurie, dovadă
că se produseseră iar nişte transformări. La plecare
erau albe. Singura diferență era în curte. Lângă maga-
zie, o mulțime de materiale de construcţii apăruseră
dintr-odată. Aha, o aşteptau zile interesante, stăpânii se
hotărâseră la niște reparații, deci. Se emoţionă şi-şi
im agină cum va arăta după ce va trece prin schimbarea
de look, adică după reparaţiile pe care le merita din plin.
Şi deşi era speriată, ca oricine înaintea unei operaţii,
abia aştepta momentul. 

Bine că era acasă, cu cei dragi, cu poștașul, cu mă-
turătorii de la salubritate, cu vecinii cunoscuţi, cu miro-
surile şi evenimentele obişnuite! Şi mai bine că am
ajuns la timp, şi-a spus gâfâind casa plimbăreaţă. Dacă
se hotărau să-şi ia altă casă ori se apucau să constru-
iască una nouă?! Asta ar fi fost o tragedie. Nici nu vreau
să-mi imaginez aşa ceva! 

Liviu Suhar – Blid cu fructe
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Se priveau cu suspiciune crescândă. Realizau lao-
laltă şi fiecare în parte că toţi trei au ceva pe suflet, dar
şi într-unul dintre buzunarele mai dosite.

Cu cât jumătăţile de oră treceau, cu atât tensiunea
sporea. Se adunaseră câteva cadrane bune de ceas,
măturate apăsat de minutar, de când secretara le re-
peta, când mai nervoasă, când mai amorfă, că primarul
avea să vină în treizeci de minute. Pe holul-apendice,
întunecos, căci uşa care ducea în sala de festivităţi a
primăriei fusese zidită de curând, cei trei localnici erau
ca nişte mătci în acelaşi stup, deci, război iminent! Cla-
rificări puteau primi şi de la secretară, că doar era bă-
gată în chestiune, însă, când la venire vecinii s-au
împiedicat unul de altul pe scări, dintr-odată li s-a învâr-
toşat părul din nas, iar respiraţia, până atunci molecu-
lară de atâta emoţie, a devenit brusc subatomică,
şuierătoare, şi-n trompa lui Eustache voiau să le sufle
primarul şi numai primarul, deşi faptul că doar ei erau
în chestiune, chiar dacă necazul trecuse şi pe la mesele
altor megieşi, trebuia să le dea de gândit, ori tocmai fap-
tul că se simţeau miruiţi de sfântul mucenic Mina, pro-
tectorul păgubiţilor, le hrănea trufia.

– Chiar adineaori m-a sunat tovarăşul primar şi mi-a
spus că, în maxim douăzeci de minute, va apărea! îl in-
formă secretara pe Jupu, care, pentru cine mai ştie a
câta oară în acea zi, băgase capul, prin uşa pe care-o
întredeschidea timid, după noutăţi.

Ştirea, cu mici variaţiuni, mătcile au tot auzit-o de di-
mineaţă, iar acum era deja prânzul mare şi urechile,
zău, li se cam lungiseră de foame, dar şi de sete. Fi-
reşte, cele douăzeci de minute au trecut o dată şi încă
o dată, şi încă o dată...

– Mă, eu nu mă feresc de voi... şopti conspirativ
Jupu, într-un târziu: În zori, când să ies pe poartă, gă-
sesc un plic de la primărie, ştampilat, semnat... ălea,
ălea...

Gaţea şi Bâlnă, dintr-un impuls pe care nu şi l-au
putut controla, s-au privit în ochi ca nişte ibovnici în bi-
serică, după o noapte plină de încercări eşuate.

– Ni se cuvin, bă, ni se cuvin... Că doar „Natura” lor,
cum zic ei, nu Dumnezeu, ne-a distrus gospodăriile.

– Da, măi, Bâlnă! Avem ce vinde. Dintr-o basculă de
ciment şi una de balast, bem o lună... căută Jupu să fie
sarcastic la adresa vecinului său, botezat parcă în
zeama prunelor fermentate.

– Ce basculă, bă? Ce basculă?! De când o căruţă
de ciment şi una de balast s-au făcut bascule? se re-
voltă Bâlnă.

– Staţi aşa!... Staţi aşa!... ţipă Gaţea, izbindu-şi pă-
lăria de podeaua tocită, spălată cu petrosin. Păi, asta-i
dreptate? Ţie, Jupule, ai ditamai gospodăria...

– Am muncit, mă, am muncit!
– Las’ că ştim noi cum te-au dat ăştia afară de la

ORACA... Zi „bogdaproste” că n-ai tăiat şi ceva stuf...
Da’ nu mă interesează. Cum ziceam, tu ai ditamai gos-
podăria, gloată n-ai, pârăul ţi-a luat un colţ de gard vă-
ruit, însă primeşti o basculă de ciment şi una de balast;
iar tu, Bâlnule, stai toată ziua în bufet...

– Unde vezi, tu, bufet, băăă?...
– Şi azi, de sub ochii noştri, ai tras câteva ture.
– Ce-ai, bă, ce-ai?!... încercă să se împănuşeze

Bâlnu, încă o dată, cu pene de cioară albă. 
– Miroşi ca o balercă din doage de plop, mucegăită,

mă! îl amendă şi Jupu, instantaneu, pe Bâlnu, împotriva
căruia, ştia tot moşneanul, avea o cruce crucişă.

– Nea Jupule!... Nea Jupule!... Cat-o, drace, cat-o!...
mârâi Bâlnu, ameninţător.

– Ţie, Bâlnule, pârâu’ ţi-a dărâmat poarta mică şi-ţi
dau ăştia o căruţă burduşită cu ciment şi una cu balast,
pe când mie, om cu şase copchii la şcoală şi doi socri
pe cap, c-un tată cu două muieri – şi n-are măcar o pen-
sioară! –, spurcatu’ de pârău mi-a măturat grajdul...

Ion Lazăr da Coza

ȘTAMPILA



Vrancea literară

230 SAECULUM 7-8/2019PR
O

Vrancea literară
– Nu, mă! Pârău’ i-a luat numai proptelele, şi-apoi

grajdu’ s-a turtit singur. Hă-hă-hă...
– Amărât cum era, în el îmi adăposteam văcuţele

ce-mi umplu un blid cu lapte pentru atâtea guri... Mie...
mie îmi dă o roabă de ciment şi una de balast. Că-s
prost! Iată, am pierdut şi o zi de muncă pentru pomana
lor...

– Deh, mă... eu cred că au ţinut cont şi de câte cote
am dat fiecare la stat...

– Şi ăsta ce cote a dat, bă? sări Gaţea şi-l prinse de
guler pe Bâlnu. Că eu tot am luat câte un ou de sub
ochii copchiilor şi-o traistă de nuci şi le-am dus la co-
operativă...

– Potoliţi-vă, la dracu! Sunteţi în primărie, mă!...
căută Jupu să-i despartă pe cei doi, care se izbeau de
pereţi, înjurându-se.

A fost rândul secretarei să-şi scoată speriată capul
prin uşa întredeschisă şi să-l retragă cu viteza cu care

un echinoderm îşi soarbe ampula când simte un pericol.
Cum sediul miliţiei era la cinci case mai la vale, nici nu
s-a trecut la partea a doua a partiturii cu înjurături că
şeful de post, căutând să-şi acomodeze privirea la în-
tunericul din hol, i-a luat la rost încă de la intrare:

– Ce faceţi aici? Vă răzvrătiţi?
– Doamne fereşte, tovarăşe şef!... Eu sunt mai fudul

de urechi şi vecinii vorbeau mai tare cu mine... căută,
generos, Bâlnu un subterfugiu cât de cât credibil.

– De aceea vă izbeaţi de toţi pereţii, răzvrătiţilor? Cu
mine nu vă merge! se zbârli miliţianul. Ce se întâmplă
aici?!

– Ce se întâmplă aici?! se auzi exact ca un ecou
vocea primarului ce tocmai păşea peste prag. Dar cum
şi ochii lui nu desluşeau aripi de îngeraşi în semiobscu-
ritatea holului, porunci: În birou, la tovarăşa secretară!

Secretara, dându-şi importanţă în faţa invadatorilor,
continua, în poziţie solemnă, să ţină receptorul la ure-

Liviu Suhar – Iarmaroc
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che şi să repete din când în când, pe un ton oficial: „Da,
tovarăşe prim!... Da, tovarăşe prim!...” Primarul apucă
să-i facă semne cum că el încă nu-i acolo. „Îi transmit.
Da, tovarăşe prim!... Luptăm!” se angajă secretara în
lupta pentru pacea mondială şi dezarmarea nucleară,
îndreptându-şi instinctiv ţinuta, apoi aşeză receptorul în
furcă, emanând multă importanţă.

– Tot despre cotele alea?
– Da...
– Lumeee... Ce zi mi-a fost şi astăzi!... se lamentă

primarul, slăbindu-şi, cu furie, nodul cravatei.
La lumina puternică din birou, Jupu, Bâlnu şi Gaţea

parcă s-au luminat la suflet şi nu-şi doreau decât să se
strecoare afară şi să-şi vadă de ale lor. Paguba? Iote-
o-n târgul de sărate! Despăgubirea? Eclipsă avortată!

– Şi cu voi ce-i, mă?! îi repezi primarul pe cei trei, ui-
tând de minima politeţe de care, de altfel, nu ducea
lipsă.

– Păi, noi... Dumneavoastră...
– Ne scuzaţi, că noi...
– Crăpaţi din voi odată!
Rapizi ca nişte şahişti, care în ultimele două se-

cunde mai au de făcut şase mutări, în mâna primarului
poposiră plicurile. Acesta extrase prima scrisoare. O
umbră de uimire apăru pe chipul său după ce parcurse
cele patru rânduri dactilografiate pe o jumătate de coală
ministerială; afişă o falsă încântare la finalul celei de a
doua scrisori, pentru ca după ultima lectură să se arate
de-a dreptul extaziat:

– Aşa deci: o roabă, o căruţă şi o basculă... repetă
primarul, rânjind, privindu-i pe rând pe împricinaţi, să
verifice dacă a înţeles bine.

Singurul care încă nu realizase că e victima unei
farse era Jupu:

– Tovarăşe primar, ca să nu mai fie zavistie între noi,
vecinii, eu zic să ne daţi, în mod echitabil, câte o căruţă
de ciment şi una de balast, deşi, dacă aţi avea putere,
nu ar strica să fie câte o basculă.

– Tovarăşe Jupu, zise cu un calm cabotin primarul,
ţara are ciment, dar, vezi matale, toată producţia merge
la Canalul Dunăre-Marea Neagră. Ce-ar fi să mergeţi şi
voi, tovarăşi, la canal şi când s-o termina peste un an,
sau doi, să veniţi călare pe o betonieră plină-ochi?

– Cum vine asta? Ne-amăgiţi şi-apoi la dubă?
– Vi se pare că aceasta e semnătura mea? Tovarăşa

secretară, aţi ştampilat şi semnat aşa ceva?
Secretara se aplecă asupra hârtiei:
– Doamne fere... Pardon! Mă jur pe statutul partidu-

lui că nu am habar despre aceste hârtii.
– Fals şi uz de fals... murmură cu un zâmbet amar

primarul.
– Plus adiacentele... Lesne, cinşpe ani de închi-

soare... interveni miliţianul.
Muzeul „Madame Tussauds” putea primi trei noi fi-

guri de ceară ce exprimau groaza.
– Ne-aţi încercat vigilenţa, da? plusă primarul.
– Dar... dar v-am spus că le-am găsit în poartă... în-

drăzni Gaţea.
– La „Poarta Albă” – aţi auzit de închisoarea asta,

nu? – o să tot găsiţi scrisori în poartă timp de douăzeci
de ani, că am eu grijă să le spun procurorilor ce ele-
mente declasate sunteţi.

– Să n-avem parte de copchiii noş...
– Ajunge! Până stabilim ce facem cu voi, să nu su-

flaţi un cuvânt, altfel vă trimit la tăiat sare-n ocnă, şi nu
la „staţiunea de odihnă” de la „Poarta Albă”, răsfăţaţi-
lor!

– Suntem victimele...
– Acasă!! ordonă primarul, spărgându-şi plămânii.
– Sau în dubă... şopti conciliant miliţianul.
După ce se instală pacea în birou şi după ce oferi

spre analiză câte o scrisoare secretarei şi miliţianului,
primarul reluă:

– Tovarăşă secretară, aceste hârtii sunt bătute la
maşina noastră de scris?

– Negreşit.
– Dumneata le-ai dactilografiat?
– Vaaai... se oripilă secretara şi căzu molatic, într-un

leşin perfid, pe covorul de iută.
Dacă ar fi fost mai tânără şi ar fi avut lipsă din inven-

tar şi vreo treizeci de kilograme cei doi s-ar fi întrecut
să-i aplice procedeul „bouche à bouche”, dar aşa stând
runele, primarul îi cotrobăi în geantă după sticluţa cu
odicolon, însă nu a mai fost nevoie – secretara îşi reveni
singură în simţiri şi tot singură se aşeză pe scaunul ei.

– Un moment... Ştampilele sunt nişte falsuri groso-
lane! E vorba despre o monedă de trei lei căreia i s-a
raşchetat stema, apoi, ceva mai sus de centru, i s-a dat
o gaură încât să încapă o monedă de cinci bani, pentru
a obţine o stemă apropiată, ca dimensiune, cu origina-
lul; aici, unde trebuia să fie numele comunei, sunt nişte
mici denivelări, escamotate de iscălitura bogată.
Această aşa-zisă ştampilă a fost pusă pe masă, peste
ea s-au aşezat înştiinţarea, indigoul, o carte, apoi s-a
aplicat un pumn zdravăn... încheie miliţianul, încântat
de expozeul său.

– Mda... Totuşi, tovarăşa secretară, pe mâna cui aţi
lăsat maşina noastră de scris?

Secretara se arătă indignată până în faldurile stea-
gului roşu, de deasupra tabloului, şi chiar mai sus. Cu
toate acestea, pe fruntea ei a pus Minerva întâi sărutul:

– Cine a venit, după ce se termina programul în pri-
mărie, să lambriseze biroul tovarăşului primar? Cine tu-
tuieşte pe toată lumea? Cine, sub pretextul că e mare
artist, parazitează, de fapt, societatea, aşa cum fac toţi
artiştii? Cine are...

– Imion Sbaciu! îşi demonstră iarăşi miliţianul per-
spicacitatea, arătând soarele pe cerul senin în mijlocul
zilei.

– Trimite-o pe femeia de serviciu după Imion.
– După „tovarăşul Sbaciu”! ...Prea suntem familiari

cu acest cetăţean! continuă pe acelaşi ton inchizitorial
secretara.

– Credeam că dacă ne-a făcut galerii sculptate-n
lemn de tei pentru perdelele de acasă, putem...

– Ca să-i adormim vigilenţa, eu zic să i se spună că
aici e numai tovarăşul contabil. Şi să aducă şi o rindea...
curmă discret miliţianul disputa dintre primar şi secre-



Vrancea literară

232 SAECULUM 7-8/2019PR
O

Vrancea literară
tară.

Chiar dacă a primit acceptul sastisit al primarului, mi-
liţianul ieşi afară plin de sine. Discuţia nici nu se reluă
bine în birou că uşa se deschise pe îngâmfate şi în
cadru apăru Sbaciu. Nu trebuia să ai un ochi foarte
atent ca să decelezi pe chipul acestuia efortul de a-şi
camufla surpriza seacă, zărind scrisorile. Mizase că pă-
căliţii se vor duce numai la primar, şi apoi, într-un târziu,
tăinuiţi de potera florilor de salcâm, ca pe vremuri, când
poşteau câte o ţigară furată din pachetul bunicilor, el şi
cu primarul se vor amuza copios de farsă. Cum privirile
celor trei oficiali tindeau spre zero grade, pe scara
Fa hrenheit, Sbaciu făcu un pas către scrisori,
hlizindu-se:

– S-au prins, proştii? S-au prins?...
Primarul, cu palma sa vijelioasă, hotărî că locul sa-

crosantelor hârtii veşnic va fi pe birou:
– Tovarăşe Sbaciu Imion!...
– Hai, măi fraţilor... E întâi aprilie... Ce dracu, nu mai

ştiţi de glumă?
– Tovarăşe Sbaciu Imion, cu însemnele statului, ni-

meni nu se joacă!
– Dacă-i cu de astea, luaţi-vă gândul de la faza fi-

nală, pe ţară, la Cântarea României. Căutaţi-vă alt cio-
plitor!

– Tovarăşe, nu înţelegi în ce situaţie eşti. Puşcăria
te paşte!

– Voi nu înţelegeţi. Dacă declanşaţi ancheta, or să
vină pe aici rânduri-rânduri de trepăduşi, că dacă oi fi
scris şi altceva la maşina voastră? De aceea, iată ce
zic: Măi Păucă şi tu, Viviene, mergem la tata, la odaie,
tăiem un berbecuţ, scot o damigeană de afinată şi o zi
dispărem de pe planetă. Ştiu, vă e frică de doamna se-
cretară... Cu toţii ştim că ea „ciripeşte”...

– Nu permit aşa calomnii!...
– Dar să vedem, continuă Imion, ignorând indigna-

rea secretarei, ce culoare or să aibă chiloţii dumneaei
după ce-o s-o ia ăia la rost că de ce nu şi-a încuiat ma-
şina de scris în fişier? Vă spun eu – maro. Foarte maro.
Şi cred că va fi trecută la cules morcovi pe tarlaua cea-
peului. Şi acolo, vă jur, o să găsească şi morcovul
meu...

– Tovarăşe Sbaciu Imion, practici, cumva, corupţia
şi şantajul emoţional?!...

– Bine, mă, legaţi-mă! Hai, legaţi-mă!... zise Imion,
întinzând mâinile încrucişate către miliţian, dar văzând
că cei trei oficiali schimbau priviri de lilieci orbiţi de
soare, continuă: Mă duc să-mi termin halba, că la o
halbă m-a găsit Văpica... Deci, ştiţi de unde să mă luaţi.
Sănătate!

Într-adevăr, halba încă mai avea guler când Imion
se aşeză în faţa ei, doar că la aceeaşi masă, deşi loca-
lul nu era foarte populat, poposise şi Aurel, veşnic viitor
student, sau, în visurile sale mai modeste, absolvent al
Şcolii de Subofiţeri de Miliţie, Cîmpina.

– Aurel-tată, ai scuipat în halba asta?
– Dar ce să am eu cu halba omului, domnu’ Imion?
– Nici nu ştii câţi abia aşteaptă s-o facă... Stai să-ţi

spun ce am păţit chiar astăzi... şopti Imion, apoi, după

ce goli sacadat berea şi-l trimise pe Aurel să mai aducă
un rând, se apucă să povestească.

– Serios, domnu’ Imion, ai cam sărit calul... constată
Aurel, după ce ascultă istoria.

– Mă, frate, în ţara asta nu se mai poate glumi?
– Ba da... Totuşi, primarul are dreptate...
– Bine, măi viitor tablagiu... mă duc şi la canal. Şi

ce-i cu asta?... Mâinile mele-s învăţate cu barda, tesla,
dalta, ciocanul... O operă de artă se face transpirând.
Însă ăstora n-o să le mai dau nimic! Au venit ăia de la
Cântarea României – doar ai văzut la televizor – şi m-au
pus să cioplesc un tipar de caş. Cică-i tradiţional. Nu-i
nimic, fac şi de astea... Au filmat cadru cu cadru poarta
de la intrarea în comună. Ia să mă fi lăsat s-o fi sculptat
în viziunea mea... Nu, că-s mistic şi decadent, au zis
ăştia de la Cultură, de la judeţ. Păunescu, băiat deştept,
a vizionat materialul brut de la televiziune. Când a venit
la monument, cu cenaclul său, a ţinut morţiş să-mi vadă
atelierul. Mi-a achiziţionat trei lucrări. Fireşte, n-am vrut
să-i iau banii, că-s domn, dar mi i-a aruncat printre
scule. În prag, la despărţire, m-a îmbrăţişat şi mi-a zis
„Frate”. Am păţit ca plugarul scuipat de boier – l-a pupat
Cuza, mă, Cuza! Dar eu n-o să procedez nici ca italianul
ăla... ăla care... sau o fi fost franţuz... ăla care, din răz-
bunare, n-a vrut să fie îngropat în oraşul natal... Ah, am
un lapsus...

– Dante. Dante Alighieri. Florenţa.
– Exact. Uite, o să fiţi o generaţie de miliţieni mai cu

doxă... Nici Vivian nu-i linte fără minte... M-ai văzut,
doar, bând bere cu el în atâtea rânduri, în separeu... Pri-
marul?... Păi, mă, cu Păucă ne jucam cu puţa-n ţărână,
când eram copii... După ce a terminat armata, eu l-am
dus la muieri, mă, eu. Altfel, se însura flăcău cu prima
şmecheră care-şi desfăcea picioarele. Bărbaţii trebuie
să aibă experienţă în treaba asta... Şi acum?... Şi acum
mă ia cu „Tovarăşe Sbaciu Imion”?

– Poate dacă nu afla atâta lume...
– Indiferent, mă, tot mă răzbun, deşi, recunosc, mă

doare sufletu’... Dacă nu mă saltă în noaptea asta, nu
mă mai saltă, fiindcă trebuie să justifice întârzierea se-
sizării, iar duminică le-o fac urât de tot, chit că mă pot
băga la atentat de pudoare, la... Din pragul casei mele
– ştii doar – se vede piaţa ca-n palmă, dar şi la casa
mea te uiţi în sus, ca la un schit. Şoseaua, ca de obicei,
va fi aglomerată. Tovărăşeii, pe la ora nouă, ies din pri-
mărie ca să-i dijmuiască pe amărâţii de producători in-
dividuali. Tot pe la acea oră, o să-mi beau cafeaua la
aer, în pridvor. Mă, şi ca un făcut, chiar când trec ei prin
faţa porţii mele, taman o să mi se rupă brăcinarul şi-o
să-mi cadă nădragii-n călcâie. Eu, atunci, o să mă căi-
nez către nevastă-mea cu voce tare, încât să audă ju-
mătate de piaţă: „Sări, Obiţo, c-am rămas fără nădragi!”.
Şi-o să mă aplec înceeet, înceeet să mi-i ridic tot în-
ceeet, înceeet şi ei or să se uite la noada mea ca la sta-
ţia meteorologică... Râzi, ha? Păi, mă, nu merită
altceva... Nu merită!

(Din volumul în lucru „Durere de dinţi”)
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Singurătatea albatrosului în zbor se dovedește a
fi încă o apariție datorată prestigioasei edituri „Eikon”,
București, 2019, având la cârmă un filosof fericit să-și
promoveze colegii de breaslă, evident, și poeți, precum
Paul Spirescu.

Trimiterile, încă din mottoul baudelairean al cărții
(vezi „Albatrosul”) la stânjeneala creatorului poet, din
„azurul” ideatic unde e „rege”, la traiul „jos pe pământ,
printre batjocuri și ocări” (trad. lui Al. Philippide), prefi-
gurează aceeași dramă a omului modern, apăsat de
spleen, obsedat de ideea morții și însetat de abso-
lut. Aceste teme sunt reluate în volumul de față cu o
mai mare forță de sugestie decât în cărțile anterioare. 

O nouă încercare de metamorfoză a autorului, până
nu demult „lebăda albă înhămată la diminețile lumii”,
păstrează albul ca marcă a purității anume, pentru a fi
mânjită de noroiul contemporan lumesc, dar schimbă
exemplarul ornitologic în „albatros”, exponent marcat
masculin, cu aripile mult mai mari pentru zbor, dar soli-
tar.

Laconismul și esența poeziilor din cele două cicluri
ale cărții de față, „Lecții despre nimic” și „Singurătatea
albatrosului în zbor”, nu dezvăluie însă o schimbare te-
matică față de volumele anterioare – Metafizica lacri-
mii, Strigăt clandestin, Natură moartă cu iluzii,
Trepte –, în care prelevau condiția poetului și poe-
ziei, sacrul subminat de profan, scufundarea în pro-
priile adâncuri tulburi pentru a scoate limpezimi de
vers, ci anunță câteva modificări de nuanță, atitudi-
nale.

„Nimicul” din lecțiile poeticești ale lui Paul Spirescu
nu desființează, ci înființează la modul liric, miracu-
los, lumea trăirilor proprii: Curge ulița copilăriei mele/

ca un fluviu fără zăgazuri/ și se face sat/ și se face co-
mună/ și se face oraș/ și se face municipiu/ și se face
țară/ și se face lume/ și se face univers/ și se face că
nu se mai face/ nimic/ și nimeni nu înțelege cum mama
dracului/ se poate petrece/ miracolul acesta… („Expan-
siunea universului copilăriei”). Vorba lui Noica:
„tăgăduiești ce-ți place, drăcuiești, dar faci treabă.”
(„Rostirea filosofică românească„)

Revenind la „nuanțe”, optimismul „bizar” al poetu-
lui, de care aminteam într-o cronică anterioară, trece
într-un soi de pesimism interogativ, cu accente de
furie, „Dar poezia umblă desculță pe stradă”, cu
veșnicia contrasă într-o singură secundă („Nu e greu să
mori”), cu cerșetoare povețe către Cel de Sus „la
sfârșitul acestui timp/ fără de timp („Doamne, tu ce
povață îmi dai?), marcat de regresia în copilărie, edenul
existenței noastre („Expansiunea universului copilăriei”),
cu înfruptări timide din „splendoarea mocirloasă” a
contemporaneității („Adagio”), cu „ingenue călătorii în
deșert” și „căderi în nimicul înțelepciunii cărturărești”
(„Scrisoare de împrumut”).

În această lume „de mult înlătrată” (superb epitet!),
pentru a rezista, pentru a ușura plecarea dincolo, tre-
buie mutat totul într-o irealitate însuflețită: „încep să
învăț (…),/ că singura țară în care poți trăi cu adevărat/
e țara aceea cu râuri cristaline/ (…)/ scufundată adânc
în suflet!” („Țara aceea din suflet”).

O sinceritate dureroasă, pe care doar poeții
adevărați și-o permit, anunță renunțarea la toate („Eu
mă retrag”), dar, nota bene, într-o „moarte fără moarte”!
Oximoronul și negația marcată prin pseudonegația
„fără” întăresc singurătatea poetului, nu stând pe punte,
ci în zbor, în viață: „Încă o vară fără vară/ încă o toamnă

Passionaria Stoicescu

„FLUTURI DE TRACȚIUNE PENTRU
CALEAȘCA DE AUR A POEZIEI”
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fără toamnă/ vremea aceasta fără vreme/ nici noi nu
știm ce mai înseamnă/ încă o noapte fără noapte/ și fără
drum spre dimineață/ lumea aceasta fără oameni/ ne-
nvăluie în nori și-n ceață/ moartea aceasta fără moarte/
nici nu mai pare a fi viață…” („Moarte fără moarte”).

Când viziunea lirică devine brutal de lucidă, poe-
tul nu se mai poate bucura de tristețea „faptelor neîm-
plinite/ a visurilor căzute în lada de gunoi/ a istoriei
universale („Eu mă retrag”). „Albatrosul” din titlu, „pa-
săre a lui Apollo”, se ridică la ceruri și zboară readucând
„un nor de uitare/ un cer de iertare”, în fond un „Supli-
ment de visare”, chiar titlul poemului.

Poemele de dragoste din acest prim ciclu (către
mamă, iubită, copilărie, frate, prieten) au masca tra-
gică a unei pierderi ireparabile, absolvite prin ier-
tare, prin cruzime tandră și recunoaștere a unor tare
comportamentale personale, de genul „Eu – vagabon-
dul, mereu răzvrătitul, bețivul…” („Revedere”, „Era o
vreme cam ciudată”,
„Altă poveste de
dragoste”).

Al doilea ciclu al
cărții, „Singurătatea
albatrosului în zbor”,
se constituie din
plânsuri și elegii, în
chip de spovedanii
lirice și cereri de
iertăciune. Singură-
tatea e prodigioasă
și nu e doar a alba-
trosului, ci și a poe-
tului de cursă lungă,
a cărui trecere prin
lume se face „de
parc-ar urca/ în con-
tinuu o colină
abruptă”, iar solitudi-
nea lui „se târăște
pe jos prin praful/
nestemat al cuvinte-
lor” (cu dedicație
pentru confratele Rodian Drăgoi).

Desigur, elegiile exprimând tristețea, regretul,
melancolia sau durerea ar trebui luate în sensul lor
etimologic, grecescul elegeia însemnând „cântec
de doliu”. Paradoxal, poetul viu deplânge ceea ce a
murit în el sau e pe cale să sucombe, o înfruntare cu
sine și cu Dumnezeu („Întâia elegie din rezerva 13”,
„A doua…” /…/ și ultima, „A cincea elegie”). Ca exem-
plificare merită a fi citată poezia care dă titlul volumului:
„Din nou îmi cade singurătatea în spinare/ ca un sac
plin cu bolovani:/ ce să fac, să zbor mai departe?/ S-ar
supăra pe mine bunul Dumnezeu;/ ce să fac, să cad la

pământ?/ M-aș supăra pe mine/ însumi eu…” 
Ambiguitatea reacției oferă vietate poemului, alt-

minteri o delicată artă poetică. Supreme rugăciuni, în-
gerul păzitor care trebuie păzit pentru că a orbit („Îngerul
orb”), presimțiri („Bellum omnium”) și proteste lirice
(„Protestul meu însingurat”), tăceri și pedepse, pe mă-
sura chiulului din această viață constituie noi nuanțe
atitudinale. O altă artă poetică, prin autoflagelare li-
rică: „Mă frământ în banca mea de școlar leneș/
furișându-mă în miezul cuvintelor/ și în spatele celor
buni și mai silitori/ ca mine./ – Hei, tu ăla de-acolo  din
spate,/ ia să-mi spui tu mie ce este Poezia?/ Nu știu,
Doamne, că n-am învățat/ pentru azi./ – Atunci te pe-
depsesc să o scrii/ de acum înainte/ până la moarte…”
(„Pedeapsă”). Joc, dar extrem de serios, cuvinte
simple cu sensuri extrem de profunde.

Revolta bine temperată („De multă vreme visez”),
crezul „doar în armonie” („Necesitatea întâmplării”),

„înțărcarea cu forța
chiar de la laptele
aproape matern/ al lui
Socrate, Platon și Aris-
tot” („Deziluzia iluziei”),
rugăciunile („Su-
prema…” și „Ultima…”)
dovedesc „tragerea”
poetului și a doamnei
sale Fevronia, poetă și
ea, „chiar din
Upanișade…” („Ne-am
amăgit cu visul”).

Forța stilistică a
poemelor rezidă în fo-
losirea excepțională a
oximoronului, în care
„preotul”, aici filosof și
poet, „cunună” două
cuvinte cu sensuri apa-
rent incongruente și in-
compatibile, având ca
finalitate sublinierea
contrastelor și concilie-

rea lor poetică: „liniște neliniștită”, „splendoare mocir-
loasă”, „început de sfârșit”, „cuvinte cu parfum
de-njurătură/ tocmai în ceas de cuminecătură” etc.

Reflexivitatea deloc prețioasă, sufletul uzat/abuzat
de întrebări și mirări, căutând în ordinea dezordonată a
acestei lumi o corespondență cu propriile trăiri,
conștiința de sine și convingerea că singurul tratament
pentru orice maladie trupească sau sufletească rămâne
Poezia („Numai ele, poeziile tale, îți vor fi leacul tămă-
duitor/ care să te mai țină în viață” („Învățături de bună
cuviință”) recomandă cartea spre lectură și relectură
profundă

Liviu Suhar – Titlu necunoscut
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Biţi e o fetiţă roşcată, are un căpşor rotund à la Betty
Boop, două codiţe imperative (vezi bine, d-asta o
cheamă Biţi-Codiţe), poartă o hăinuţă cu buzunare mari,
pe numele de alint Buzunăroasa, în picioare nişte Scâr-
ţâioase, pe care, uneori, le mai încalţă de-a-ndoaselea,
şi mai are o trotinetă, „cam mofturoasă şi cam nără-
vaşă”, alintată Troti. 

Biţi tocmai a terminat clasa pregătitoare şi e în va-
canţă, în prima ei vacanţă de vară, în Santa-Iluzia, la
Buni, profesoară „exigentă”, „scriitoare şi pictoriţă”, şi la
bunicul Bucu. 

Şi fiindcă ne aflăm în Santa-Iluzia, aflaţi, dragi cititori,

că aici totul este posibil! Ca, de exemplu, să primeşti
prin poştă, într-un plic, o pisică şi, ca şi cum asta n-ar fi
de ajuns, pisicuţa să fie mov din cap până-n picioare
(vezi bine, d-asta o cheamă Pisi-Vineţica). Din arsenalul
de lucruri nemaiîntâlnite fac parte şi scorbura din Teiul
Regal, şi ceşcuţele în care locuiesc zânele, şi Vrăjitoa-
rea-Albăstrica (ea locuieşte într-o pată de cerneală), şi
Zmeo-Land, unde evident, hălăduiesc zmeii, printre
care Zurmila, „o mămică începătoare”, şi fiul ei Zmuţi,
„un zmeuţ mititel” care se teme grozav de şoriceii din
peşteră… 

Dacă vă uitaţi mai bine, dragi cititori mai mari, vă veţi
da seama că aveţi în faţă un basm, unul modern, ce are
drept protagonist o fetiţă, rolul calului este jucat de Troti,
nu lipsesc nici obiectele miraculoase (obiecte „deştepte”
ori „inteligente” le zice autoare), precum „ascuţitoarea
de idei”, diversele prafuri (de alungat supărarea, de chi-
ţăit şi de ciripit…) sau alte „flecuşteţe” („pănglicuţe de
legat anotimpuri la poartă”, „seifuri pentru zile bune”
etc.), nici ajutoarele, asemenea Crabului Morocănos.
Biţi şi trupa ei călătoresc prin diverse tărâmuri, ca
Zmeo-Land, Tainic-Land, Târgul flecuşteţelor deştepte,
se întâlnesc cu zmei şi zmeoaice cumsecade, ajung
într-un loc numit „sere”, unde trebăluieşte „un popor în-
treg de pitici cu greble, sape, lopeţi”, care cultivă nu le-
gume, ci fericire (sau poate legumele chiar asta sunt
pentru sănătatea unui copil), piesele de şah organi-
zează palpitante turniruri paşnice (precum concursul de
croşetat zâmbete), animalele de „pluş, cauciuc şi lego”
dau un spectacol de circ şi aşa mai departe, şi aşa mai
departe. 

Totul se derulează sub forma unor călătorii, mai
scurte (până „în capătul străzii”, acolo unde se află Teiul
Regal) sau mai lungi, dar astea-s doar în imaginaţie
(precum cea cu „Surprizo-trenul”, până la Peştera Coş-
marului ori prin Tunelul Negru-Ţepos), călătorii iniţiatice,
fără doar şi poate! 

Toate „aventurile” se transformă într-un prilej de a
descoperi şi învăţa lucruri noi într-un mod cât se poate
de plăcut, căci, trebuie să recunoaştem, ca orice copil,
Biţi are multe de învăţat! De aceea, fetiţa întreabă, într-o

Dora Lazăr

CĂRTICICA-BIjUTĂROASĂ

Fevronia Spirescu prezentându-şi cartea
la Târgul de carte Gaudeamus 2019
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continuă curiozitate, „ce înseamnă (trepied, retur, tapi-
ţerie, amnezie, inventar etc.)?”…  Şi, odată cu ea, evi-
dent că învaţă şi cititorii cei mici, care află că păianjenul
ţese plase cu care nu prinde peşte, ci nişte „chestii” ce
bâzâie, că boxwood este un arbore din India, că pe spa-
tele căluţului de mare se află o aripioară, sau fac cu-
noştinţă cu regii, reginele, nebunii, pionii şi restul
pieselor de pe tabla de şah… Mai învaţă şi că obiectele
tăioase nu se ţin în buzunare, căci „sunt periculoase”,
că înainte de masă mânuţele trebuie spălate şi încă
multe alte reguli de comportament din arsenalul celor
(na, că nu mai sunt 7!) şase ani de acasă!

Ca orice şcolar, Biţi are şi „teme de vacanţă”, aşa
că, supravegheată de Buni, se familiarizează cu cifrele
– 1 e ca o croşetă, 2 „seamănă tare mult cu o lebădă”,
3 cade mereu în nas, 6 intră într-un joc de cuvinte
(„şase saşi în şase saci”), stârnind o nedumerire (nu se
ştie cine i-a închis acolo), 7 seamănă cu un steguleţ etc.
Face însă şi lecţii de aritmetică… practică (adunarea şi
scăderea se învaţă nu pe degete, ci cu papanaşii pre-
gătiţi de Buni).  

Un basm din care a fost eliminată violenţa, singura
reprezentantă a răului (din formula clasică a basmului)
fiind necunoaşterea/ignoranţa, pentru a cărei înfrângere
„luptă” toţi participanţii implicaţi în naraţiunea Fevroniei
Spirescu.

O să mă întrebaţi, desigur, de unde ştiu eu că Biţi e
o fetiţă roşcată, că are un căpşor rotund à la Betty Boop
ş.a.m.d. Asta înseamnă că nu aţi fost foarte atenţi şi
n-aţi reţinut că Buni, adică autoarea, este „scriitoare şi
pictoriţă”! Şi, aşa cum deja ne-a obişnuit (Inorogul roşu
din 2016, Poveştile lui Nasser, câine de casă, 2018),
Fevronia Spirescu aşterne pe foaia de hârtie nu numai
cuvinte, ci şi imagini, într-o explozie de linii şi culori, care
nu doar că susţin textul, ci îl şi potenţează, stimulând
imaginaţia micilor cititori şi stârnindu-le pofta de lectură,
într-o vreme în care ecranul telefonului mobil a acaparat
(iremediabil??) atenţia copiilor.

O realizare editorială de excepţie şi de invidiat, car-
tea atrăgând întâi privirile şi stârnind dorinţa de a o des-
chide prin calitatea hârtiei (rogu-vă, mai întâi
mângâiaţi-o cu ochii închişi) şi „haina” grafică, prin textul
atent „rupt” în povestiri scurte, care să nu „sparie gân-
dul” celor din ce în ce mai puţin dispuşi să citească, vo-
lumul „Biţi-Codiţe”, apărut recent la Editura Eikon, îşi
merită, cu siguranţă, în spiritul onomasticii cu care ne-a
obişnuit Fevronia Spirescu, numele Cărticica-Bijută-
roasă. 

Dragi oameni mari, ajutaţi-o să străbată Tunelul
Negru-Ţepos şi să ajungă în mâinile copiilor dumnea-
voastră!

Liviu Suhar – Vase exotice
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– Stimate domnule Dumitru Velea, pentru început,
vă rog să-mi permiteţi să citez poemul domniei voastre
„Fâşii de pânză”: „Cine ciopleşte o piatră/ se eliberează
de piatră;// cine se eliberează de piatră/ devine copil;//
cine devine copil/ se joacă cu pietrele;// cine se joacă
cu pietrele/ le citeşte semnele;// cine le citeşte semnele/
se preface într-o carte;// cine se preface în carte/ este
viu, fără de moarte”. Şi să vă întreb: dar cine se preface
într-o revistă cum este? 

– La fel, „este viu, fără de moarte”, dar cu o condiţie,
ca revista să meargă la fundamentele culturii pe care o
reprezintă, în cazul de faţă, ale culturii române. Brân-
cuşi a urcat la protofol-
clor, şi mai mult,
„tăietura directă” a lui
parcă este a primului
om care a cioplit, a lui
Adam. Nu întâmplător a
pus el deasupra lui
Adam, s-o poarte, pe
Eva, cu arhitravă cu tot,
de la sâni în sus, gene-
ratoare a lumii, cu o
maramă pe cap, ca pe o Maică a Domnului, însemnând
naşterea şi manifestarea lui Dumnezeu în om şi lume.
Şi pe acest „cuplu”, Adam şi Eva, l-a aşezat pe o piatră
de marmură, care – aşa cum i-a spus lui V.G. Paleolog
– reprezintă piatra pe care a fost botezat Iisus în apele
Iordanului şi înseamnă purificare Evei, a cuplului, de
păcat şi intrarea omului şi a lumii într-o nouă fază, a re-
cuperării şi mântuirii. Iată o funcţie a artei pe care o lu-
minează o operă a lui Brâncuşi, care urcă la
fundamente, la temeiurile devenirii omului. Iar Emi-
nescu s-a adâncit în fondul dacic, al unei lumi fabu-
loase, unde pe „fluviul cântării” trece Dochia cu Pasărea
Măiastră pe umăr – în poemul greu de mite, Memento
mori – şi „când acea pasărea cântă, lumea este-n bu-

curie”. „Vă dau Bucurie curată”, i-a răspuns, peste ceva
timp, Marele Gorjean. Bucuriile, „fericirile” se cântă, la
Sfânta Liturghie de Înviere a Domnului din Marea
Noapte a Lumii şi de spargere a ei, de cei „ce au vestit
în veacul de acum cunoştinţa adevărului şi în cel ce va
veni, viaţă veşnică”. Aceştia doi sunt pilonii culturii noas-
tre şi ne arată, fără tăgadă, unde ne sunt fundamentele
şi ne îndreaptă să le căutăm în Marea Religie Revelată,
unde toate ale noastre se strâng şi rezonează. Lor, re-
vista Banchetul le alătură, din planul mai larg, euro-
pean, dintre alte impunătoare spirite pe Platon şi Hegel.
Poemul citat de dvs. este în câteva cuvinte o fenome-
nologie a trecerii şi petrecerii, a realizării omului şi spi-
ritului. Iar revista, fie să fie şi ea o citire a semnelor de

pe pietrele cu care se
joacă pe drum neas-
tâmpăratul copil, care
este timpul.

– Vorbim aşadar de
o revistă tânără, Ban-
chetul, cu care aţi por-
nit la drum în 2016,
spunându-le cititorilor,
„în loc de program”, po-
vestea celor trei meda-

lii. Care a fost imboldul acestei întreprinderi? Ce sorţi
de izbândă avea o revistă culturală într-un orăşel minier,
cu vreo 37000 de locuitori?

– Nu contează unde te naşti, contează ceea ce faci.
Asta într-o primă instanţă. Căci într-a doua, contează,
locul naşterii îl iei în spate şi cu el călătoreşti prin lume.
Cu Hobiţa a călătorit Brâncuşi prin Occident şi lume, cei
care îi intrau în Atelierul din Impasse Rosin, cu sigu-
ranţă, nu se simţeau în Paris, ci la poalele Carpaţilor ol-
teni. Sper ca Banchetul să poarte „pământ cu grâu şi
viţă-de-vie” din ţinuturile mele, de la Cioflanul de pe
stânga Oltului, ca avanpost la şirul lung de cetăţi şi for-
tificaţii romane de pe dreapta râului, de la munţi şi până
la Corabia, să poarte din cele ale mele aşezate peste

Dora Lazăr

REVISTA REVISTELOR
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străvechea „cultură Boian”, şi în acelaşi timp să fiu sur-
prins, ca locuitor al Văii Jiului, şi cu un cărbune în mână
pe care să se vadă frunza copacului ars în adâncuri de
pământ şi lume. Referitor la „povestea celor trei meda-
lii”, care oarecum ţine loc de program, trebuie să spun
că este greu să se vadă în ghindă stejarul, pentru
aceasta trebuie un ochi mai mult, şi de aceea am vorbit
printr-o „poveste”. Bătrânii mei vorbeau în dodii. De fapt,
nu este o poveste, ci este relatarea directă a unui vis.
Am fost crescut într-o casă religioasă, ca şi cum ar fi
avut în loc de tavan cerul, şi în care visele aveau o pu-
tere de nedezminţit. În fiecare dimineaţă relatam, dacă
am visat, ce am visat şi bunicul Ilie Zisu Dumitru, care
m-a format, ni le interpreta. Visele ne comunicau din
lumea cealaltă, din lumea reală care ne-o ordonau pe
aceasta. Acum, din anii 70, de la spusele lui Ion
D.  Sîrbu şi mai ales de la cele ale lui V.G. Paleolog, simt
pe umăr mâna taumaturgului Jung. Cine vrea să ştie
explicit programul să descifreze acel vis. Taina ghindei.
Referitor la „izbândă”, când faci un copil din dragoste,
nu te gândeşti cu ce ai să-l încalţi pe frigul iernii şi să-l
trimiţi la şcoală. Iar atunci când îţi este şi „sortit”, laşi
basmul să ţi-l crească, voia de deasupra ta să-ţi con-
ducă paşii, ţie şi lui.  

– Care a fost raţiunea alegerii acestui nume (câţi se
gândesc, din prima, la Platon, câţi la o paranghelie –
scuzaţi limbajul neacademic)?

– Într-un articol din 29 iulie 2016 din A.M. Press,
Banchetul, revista unui sacrificiu din iubire, eroic,
Lucian Avramescu evoca şi anii de studenţie, petrecuţi
umăr la umăr într-ale poeziei, că eram poreclit Platon.
„Velea e poreclit, de când eram studenţi, Platon. Nu s-a
însurat, nu are copii, decât cărţile lui”. Pe atunci scriam
volumul de versuri Lucifera, şi am şi debutat cu el la
Cartea Românească, la Marin Preda, editor fiindu-mi
Mircea Ciobanu şi referent Matei Călinescu, şi totodată
piesa de teatru Saul şi mă încercam în trilogia Oedip.
Dar umblam tot timpul cu Dialogurile lui Platon, ediţia
din 1968 a EPLU, în traducerea lui Cezar Papacostea,
unde era o bună expunere a vieţii şi operei lui Platon şi
incitantele dialoguri: Apărarea lui Socrate, Charmides,
Menon, Gorgias, Banchetul, Fedon şi Scrisoarea a VII-a
cu peripeţiile filosofului implicat cu proiectul Academiei
în realitatea politică din Syracusa. Banchetul – Despre
iubire şi Fedon – Despre suflet – ce putea fi mai absor-
bant pentru un tânăr student!? Ba încă într-un Secol 20,
dedicat marelui poet german Hölderlin, într-un poem
dramatic, Diotima era personaj, cea de la care în dialo-
gul platonian Socrate avea să înveţe multe despre iu-
bire. Cu idei din aceste dialoguri îi „terorizam” pe colegi
şi ascultători, de m-au numit în cele din urmă Platon.
Reverberaţii ale lor se regăsesc în scrierile mele, îndeo-
sebi în cartea A doua navigaţie (Ed. Fundaţiei Cultu-
rale „Ion D. Sîrbu”, Petroşani, 1997; scrisă înainte de
’89), adică navigaţia sufletului, cum zice Socrate. Apoi
ideea Banchetului a apărut în eseul Invitaţie la Ban-
chet, publicat în revista „Vatra”, nr. 9 din 1978, aplecat
asupra cărţii lui Eugen Negrici, Expresivitatea invo-
luntară (Ed. Cartea Românească, Buc., 1977), unde
am căutat să mă întorc la cauzele apariţiei acestei cărţi
în peisajul criticii noastre, a caracterului ei polemic cu

critica angajată şi anchilozată în abstracţiuni şi subiec-
tivisme şi să luminez deschiderile dialectice ale ei asu-
pra proceselor vii ale artei în tentativa de prezervare şi
înaintare pe o cale vicleană contra ilustrativismului şi
alienării estetice. Este pentru prima dată când se pro-
pune în estetică acest concept. Romulus Guga, redac-
torul-şef al revistei, simţind despre ce este vorba, chiar
i-a dat un generic paginii, hic sunt leones. În fine, mai
departe, am încercat prin eseurile mele, asupra lui Ion
Ianoşi, Grigore Smeu, N. Tertulian, asupra unor critici
precum V.G. Paleolog, Eugen Negrici, Ion Maxim, Radu
Enescu, Herbert Read, Henri Focillon, sau strict teore-
tice ori practice asupra lui Rilke, Philippide, Marin So-
rescu, aducând în sprijin şi pe Eminescu, să pun
problema unei ontologii artistice, în rând cu ontolo-
giile regionale, gândite de filosofi de aiurea – şi am
considerat că este necesar ca esteticieni, teoreticieni,
sub acest semn, al concepţiei artei ca realitate ontică,
să participe la un Banchet al secolului XX. În acest
sens, mi-am strâns eseurile sub titlul dialogului plato-
nian, Banchetul, volum pe care l-am publicat la Editura
Cartea Românească, Buc., 1984. Fără să mă adâncesc
în viziunea mea ontologică asupra artei, să spun doar
că prin Tudor Vianu am descifrat concepţia kantiană
asupra valorilor mijloc şi valorilor scop, din şi prin Cri-
tica puterii de judecare, care este o estetică a frumo-
sului şi a sublimului, iar prin tratatul său Filosofia
culturii să înţeleg concertul valorilor şi cultura în sens
larg, evantaiul valorilor ei întinzându-se de la cele ma-
teriale până la cele spirituale. De aceea revista Ban-
chetul este împărţită pe secţiuni, deocamdată
neacoperind întregul evantai al culturii, începând de la
filosofie la estetică, de la artă la religie, de la artele plas-
tice la artele spectacolului... la filosofia culturii, a isto-
riei... Mult mi-aş dori să aduc valori teoretice (ştiinţifice),
morale, ideologice, economice, apoi în cadrul valorilor
alte „subdiviziuni”, precum în cazul artei cuvântului. Dar
mai este timp şi în spaţiul culturii noastre sunt mulţi cer-
cetători de ispravă. Încă revista Banchetul este la în-
ceput în ceea ce priveşte această diversitate, a
spectrului larg al valorilor culturii. Şi ca un corolar al
acestora, ea trebuie, sub cerul axiologic ce se întinde
peste popoare şi diverse frunţi, să cultive grădina pro-
prie spre a găsi comoara, ca în parabola din piesa de
teatru, Nathan, înţeleptul lui Lessing, şi posibilitatea ar-
moniei şi dialogului. Banchetul, în adâncul formei sale
de manifestare, înseamnă dialog.

– Scriaţi cândva că „Dumnezeu l-a frământat pe
miner din cărbune,/ şi când a suflat peste el,/ – l-a
aprins!”. Redactorii Banchetului din ce sunt „frămân-
taţi”? Vă rog să prezentaţi cititorilor noştri echipa redac-
ţională!

– Redactorii sunt adunaţi ca „apostolii”, chiar 12 am
avut la început. Pe parcurs, am spart acest cerc din mai
multe considerente, „încercări” solicitate de sporirea di-
versităţii revistei. Redactorii sunt prieteni sau cunoştinţe
ale mele. Am văzut cândva, pe traseul întâlnirii noastre,
strălucind în ei o lumină, sau, ca să păstrez metafora
de mai sus, suflând spiritul revistei peste ei, că se
aprind. I-am strâns de alături, sau de peste mări şi ţări,
pentru că revista trebuie să aibă rădăcinile întinse la fel,
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peste mări şi ţări – se ştie, până unde se întind rădăci-
nile unui pom, creşte şi coroana lui cu flori şi fructe. Fie
să dea rod. Căci dacă vor fi roade, se vor găsi şi poftitori
şi flămânzi de ele. Redactorii sunt în mare parte cu o
operă masivă în spate, sau tineri la început de drum,
pentru care intuiţia îmi spune că se vor pune sub „po-
vara” culturii. Fiind cunoscuţi, prea bine cunoscuţi, îi
enumăr, fără prezentări (revista pe coperta a IV-a, inte-
rior, le expune pe rând opera): Marian Barbu, Mariana
Zavati Gardner (UK), Mihai Barbu, Ana Podaru (UK),
Diandra David, Constantin Frosin, N. Georgescu, Boris
Mehr, Mihaela Bal, Petru Birău, Dorina Brânduşa Lan-
den (Suedia), Iulian Chivu, Mihail Diaconescu, Mena-
chem M. Falek (Israel), Ion Hirghiduş, Dumitru Ichim
(Canada), Andreea Maftei, Emanuel Pope, Dumitru
Toma, Dumitru Hurubă, Raluca Pavel, Doru  Roman,
Ion Pachia Tatomirescu, Adrian Ţion, Baki Ymeri. Şi
încă foarte mulţi colaboratori permanenţi, de-ar fi să-i
amintim pe A. I. Brumaru, Constantin Zavati, Iulian Că-
tălui, Evelyne Maria Croitoru, Mariana Buruiană, Nico-
leta Crăete, Cornel Nistea, Dumitru Augustin Doman,
Christian W. Schenk (Germania), Angela Nache Mamier
(Franţa), Mihaela Aionesei, Mihaela Oancea, Dan Dă-
nilă (Germania). (Îmi pare rău că doi dintre aceştia, Vic-
tor Bibicioiu şi Petrişor Ciorobea, ne-au părăsit, pentru
Banchetul de Sus!) Mai trebuie spus despre ei că sunt
de vârste diferite (Diandra David, studentă – 23 de ani
şi Constantin Zavati, de 96 de ani, cu o experienţă de
viaţă şi cultură uriaşe, a finalizat şcoala militară în Ger-
mania, la absolvire şi trimitere pe front a fost la trei paşi
de Hitler, a participat la cea mai mare bătălie de tancuri
din istorie, la Orel, a făcut ambele părţi ale celui de-al
Doilea Război Mondial, ca apoi să o ia de la început ca
profesor de chimie) şi cu preocupări diverse – căci Ban-
chetul, ca paletă axiologică, doreşte să fie o sumă de
valori – şi că în domeniul lor toţi aceştia se manifestă
cu exigenţă ştiinţific-culturală. Căci cultură înseamnă un
ansamblu de valori de la cele materiale, valori mijloc,
până la cele spirituale, valori scop, structurate pe cer-
curi concentrice, având ca axă o valoare pe care epoca
o cere şi o impune. În funcţie de ea, dacă este valoare
scop, este posibil ca valorile să se ordoneze funcţional,
iar dacă este valoare mijloc, valorile să se deregleze,
să apară raporturi de subordonări şi alienări. În fine, fi-
indcă mai întotdeauna am fost între roţile dinţate ale is-
toriei, „istoria noastră este un şir de martiri”, cum zice
Eminescu, revista are, printre multele secţiuni ale cul-
turii, şi o secţiune specială Fraţii noştri de peste Prut,
în sensul că Banchetul este al tuturor românilor, indi-
ferent de graniţe şi rele decizii politice. Nu întâmplător
sus pe fronton se află cuvintele lui Eminescu, „Cultura
e puterea popoarelor”; iar în partea de jos, cuvintele lui
Ion D. Sîrbu, marcând suferinţa şi caracterul moral al
poporului român, „Trecătorule, nu mă judeca după cele
ce le-am făcut, ci după cele ce le-am refuzat a le face!”

– Aşadar, colaboratori numeroşi, din toate colţurile
ţării, dar şi de peste hotare. V-aş ruga de câteva vorbe
despre grupul poeteselor ce gravitează în jurul publica-
ţiei! Oare ce-i „mână” spre revista dumneavoastră? 

– Eu consider că poezia se manifestă, dacă este, de
la o vârstă fragedă, din adolescenţă, la poeţi. Nu după

ce au dat cu nasul prin cărţi. Se duc la carte şi cărţi „mâ-
naţi”, ca să folosesc acelaşi cuvânt, de poezie. Fireşte,
mai sunt cazuri speciale, excepţia întăreşte regula,
când o criză spirituală, o boală biologică pe care spiritul
o presimte cu mult înainte, solicită Poezia, expresia,
ruga spre cer, ieşirea din muţenie şi vorbirea artistică,
să zicem ornat, a îngerilor, pe care o simte ca mântui-
toare. Revenind, poezia îşi are începutul în faza ado-
lescentină a vârstei omului, a frumuseţii ca aparenţă,
prin vălurile căreia tinerii se joacă pentru a trece apoi
mai departe, spre a dezvălui adevărul, fără de care apa-
renţa n-ar fi existat. De aceea cred în tineri, în creaţia
lor, că ea poate duce spre adevăr. Pe câtă vreme in-
vers, la o vârstă descendentă, cu titluri şi diplome bine
înrămate, nu te mai poţi apropia creator de poezie,
decât păcălindu-te şi păcălindu-i şi pe alţii. De aceea,
Banchetul este deschis mai mult tinerilor. Şi probabil
ei simt lucrul acesta şi de aceea vin la ospăţ. Că sunt
mai mult poetese?! Nu este locul să fac analize psiho-
logice, poate chiar psihanalitice, privind complexele
care le străbat pe acestea, unele de nestăpânit – şi care
generează eliberator forme şi conţinuturi ce ating arta
şi poezia, ci doar să spun că valoarea economică, sub
chipul ei hâd banul, perturbează adevărata structură su-
fletească a omului, a tânărului ce porneşte pe cale. Şi
ca în basme, abia al treilea fiu reuşeşte să nu se sperie
de blana ursului, să treacă dincolo de aparenţe, de bi-
nefacerile ameţitoare ale zilei, spre misiunea sa.

– Ajunşi în acest punct, vă întreb şi pe Domnia Voas-
tră, aşa cum i-am întrebat pe mulţi dintre conducătorii
de reviste cu care am dialogat, dacă mai e operabilă azi
delimitarea (opoziţia) margine/centru.

– Nu! Centrul cercului e pretutindeni. Chiar şi pe vâr-
furile Sf. Petru şi Pavel, ce apar şi dispar din apele
At lanticului. Totuşi, Poezia nu se naşte pe Calea Victo-
riei şi nici nu se adună din ultimul vagon, sosit din de-
părtări şi răsturnat la noi. Deşi se adună fără măsură în
containere indistincte. Este timpul, mai mult ca oricând,
să scriem cu propriul sânge, şi nu cu vopseluri, şi alea
de împrumut. Să ne amintim că într-o situaţie gravă, De-
claraţia de Război Suveranul o scrie cu propriul sânge,
din degetul arătător al mâinii stângi, adică al mâinii de
la inimă. Astfel trebuie şi creatorii. Restul e pleavă în
bătaia vântului.

– Nu pot trece peste o chestiune spinoasă pentru
majoritatea revistelor culturale – problema finanţării. Eu
ştiu câte ceva, dar vă las pe dumneavoastră să ne spu-
neţi cum se rezolvă în Valea Jiului acest neajuns.

– Din pensia proprie apare Banchetul. (Mai vine
„banul văduvei”, adică al câtorva colaboratori care îşi
cumpără revista.) În rest, nimic. Şi nici nu mă aştept din
partea celor cu pâinea şi cuţitul. Într-o ţară în care ni se
fură tot de politruci şi clanurile lor, în care ni se răpesc
până şi bieţii copilaşi şi nevinovatele copile pentru trafic
de carne vie, cultura se face pe cont propriu. Ea este
ultima redută, a sufletului, în acest război material al
acaparării a tot şi toate. Şi de ea nu au cum să treacă,
să o învingă, fiindcă sufletul n-au cum să ni-l ia, el nefi-
ind din lumea aceasta. Şi totuşi el ne leagă şi ţine la un
loc popoarele. De aceea am spus că trebuie să mergem
la fundamente, la altarele sufletului ridicate de părinţii
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părinţilor noştri. Căci trăim într-un timp în care sufletul
a fost uitat. Cultura are misiunea şi de a ni-l readuce
aminte. Reamintirea este cunoaştere. Şi poate de
aceea, Platon devine azi mai actual şi se aude mai pu-
ternic decât în Atena zilelor sale.

– Dar cealaltă, la fel de arzătoare, „cestiune la ordi-
nea zilei”, şi anume difuzarea revistei, şi-a găsit rezol-
varea?

– Nu. E ca pe timpul lui Badea Cârţan! Cu revistele
în desagă. Peste Carpaţi şi peste ape. Nimeni nu are
interes să se răspândească spre oameni cultură. Aţi
văzut în vreun program al unui partid capitolul Cultură?!
E mult de dezbătut aici, politic şi ideologic, economic şi
social, şi mai ales despre textul şi contextul timpului pre-
zent. Badea Cârţan este astăzi un erou de basm şi un
personaj de tragic destin. Scriu la un eseu despre el.
Este cel mai actual personaj din peisajul nostru cultural.
Singuratic şi prezent aproape peste tot, deşi nimeni nu-l
vede.   

– Chiar dacă au trecut nu mulţi ani de la înfiinţare,
puteţi spune, precum în poemul „Cu pasărea pe umăr”,
„Urc muntele cu piatra în spate/ şi cu piatra din spate îl
sporesc”? Cum aţi caracteriza aportul revistei pe care
o conduceţi la „concertul” revuistic contemporan, care
ar fi nota definitorie a Banchetului, în ce constă sporul
ce îl adăugaţi „muntelui”?

– Există pietre care cresc. Şi cresc în pofida vântu-
rilor ce macină, şi macină... cetăţi şi rele împărăţii...

– Cel mai recent număr (triplu) a fost dedicat Cente-
narului Ion D. Sîrbu. De altfel, de-a lungul existenţei
sale, revista pivotează în jurul celui născut în urmă cu
100 de ani la Petrila, scriitorul Ion D. Sîrbu. Fiindcă sun-
tem la centenar, fiindcă Banchetul este revista Funda-
ţiei culturale ce-i poartă numele, rogu-vă, creionaţi un
foarte scurt portret al scriitorului.

– „De mine nimănui nu i-a fost frică vreodată!” spu-
nea el – cel ce a scris, mărturisitor, despre marile şi
cumplitele frici căzute peste om, şi le-a îndurat, ca un
Iov, la mijlocul secolului trecut. Şi a învins cu opera sa,
cu viaţa sa, care este o operă de artă, aşa cum o vedea
Hegel pe a lui Socrate. Şi ea luminează şi niciun întu-
neric, năvălit peste om, nu o va acoperi. 

– Ne apropiem de încheiere. V-aş mai ruga să ne
spuneţi câteva vorbe despre o activitate extrem de in-
teresantă şi emoţionantă ce pare a deveni tradiţie: Ban-
chetul de la Mănăstirea Lainici!

– Este mult de spus. Prima ediţie am pus-o în zilele
de 9-10-11 noiembrie, încercând să nu perturbăm
marea sărbătoare ortodoxă a Sfinţilor Mihail şi Gavril
din 8 brumar, deşi după glasul inimii aş fi vrut să fie în
7-8-9. Ca apoi să văd că nimic nu este întâmplător, că
Platon, gânditorul de unde îşi trage rădăcina Banche-
tul, s-a născut şi a murit, la 81 de ani, în ziua de 7 no-
iembrie. Ca acum, la a treia ediţie, să organizăm acest
Banchet al spiritului, aşa cum am dorit iniţial, şi fără să
ştie de aceasta, Stareţul Ioachim Pârvulescu a propus
chiar zilele de 7-8-9 noiembrie, cuprinzând în mijloc
chiar sărbătoarea numelui lui Eminescu. Arhanghelul
Mihail are o misiune divină în a se lupta şi curăţa lumea,
până în întinderi cosmice, de forţele răului. Oare ce a
făcut Eminescu cu opera şi chiar cu viaţa sa?! Banche-

tiştii trebuie să extragă învăţăminte din aceste misiuni
şi întâmplări neîntâmplătoare. Banchetul de la Mânăs-
tirea Lainici se împlineşte după o Voinţă de dincolo de
noi. După o voinţă însă ce lucrează în noi şi prin noi. Aţi
văzut ce blândeţe şi lumină degajă faţa Stareţului Ioa-
chim Pârvulescu? Aţi auzit ce voce îngerească are când
preaslăveşte pe Domnul în altarul Mânăstirii de la Lai-
nici? Aţi simţit cum vocea sa ne poartă dincolo de noi,
unde de fapt ne simţim a fi? Aţi trăit acolo Duhul care
ne preschimbă viaţa, care face până la urmă ca şi florile
să fie altfel decât în altă parte, de o gingăşie şi perfec-
ţiune divină? Acolo, în acest duh ne adunăm. Acolo
Banchetul este al sufletului nostru românesc şi al Spi-
ritului. De aceea el luminează şi rămâne să lumineze o
pagină din sfânta carte a culturii noastre române.

– O ultimă întrebare! Citez mottoul revistei: „Cultura
este puterea popoarelor”. Cât de puternic (mai) este po-
porul român?

– La această întrebare nu răspund, trebuie scrisă o
carte şi mai mult pentru ea!

– Punem aici punct dialogului nostru, nu înainte de
a vă mai cita o dată: „De multă vreme, scribul nu mai
vedea şi, după unii, nici nu mai auzea, căci nimeni nu
mai reuşise să poarte un dialog cu el”. Iată, eu am reuşit
şi nu pot decât să vă mulţumesc pentru amabilitatea cu
care aţi răspuns întrebărilor mele!  

Dumitru Velea în curtea Mănăstirii Lainici (nov. 2019)
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Într-o zi am găsit pe stradă  un os mare, plin de ţă-
rână, părăsit de toţi câinii. L-am ţinut în mână, ostenta-
tiv, şi m-am plimbat astfel. Oamenii grăbiţi nu îl
remarcau. Cititorii superficiali nu au văzut în cărţile lui
Charles Bukowski decât vulgaritate. Aparenţele... Să
nu-ţi pui întrebarea cui a aparţinut osul! Să nu remarci
tristeţea şi solitudinea din textele lui Bukowski...

Revăd filmul lui Marco Ferreri Conte de la folie ordi-
naire (1981), realizat după cartea lui  Bukowski Erecţii,
ejaculări, exhibiţionisme şi în general poveşti despre ne-
bunia obişnuită (1972). Joacă Ben Gazzara şi Ornella
Muti. În fond, e viaţa scriitorului. Ca în filmul Barfly
(1987) al lui Barbet Schroeder, cu Mickey Rourke şi
Faye Dunaway. Viaţa şi opera lui Bukowski nu se pot
separa. Baruri, fantasme, sex, vagabondaj, prostituţie,
depravare, tristeţe autodistrugere... Refugiul în alcool
devine unica speranţă.

Scriitorul şi-a conceput opera „înconjurat de sticle
goale, melancolice, estropiate” – cum afirmă Călin-An-
drei Mihăilescu în postfaţa romanului Femei (Polirom,
2003, traducere de Florin Şlapac). Personajul preferat
de Bukowski este scriitorul alcoolic, doritor de femei,
care poate plânge uneori din disperarea celui singur,
care a coborât în infern. Un mizantrop, un misogin de-
ghizat, un înrudit cu Casanova, Sade, Don Juan pe alte
coordonate. Tot din postfaţa lui Călin Mihăilescu cităm
îndemnul scriitorului: „Bea, scrie, f...!”. S-a făcut scriitor
ca să nu se scoale devreme, ca să-şi respecte pasiunea
pentru... alcool. A debutat la 40 de ani şi a scris 70 de
volume. S-a născut în 1920 în Germania. De la 3 ani
s-a mutat în Los Angeles. A fost funcţionar de poştă, a
scris poezii, a suportat un ulcer deschis cauzat de al-
cool, a avut mai multe căsătorii.

Iată-1 pe Ben Gazzara în filmul lui Ferreri. Un scriitor
cu ochelari întunecaţi care ţine conferinţe, bând din
când în când dintr-o sticlă înfăşurată în hârtie. Un fel de
pudoare a alcoolicului. O s-o întâlnească pe EA, ames-
tec de înger şi cocotă. Se vor distruge împreună, nepu-
tând ieşi din caruselul erotic mecanic. Uneori apare în
film o culoare albastră accentuată, ce sugerează o do-
rinţă spre spiritual. Duritatea sexuală, tendinţele para-
noice, voyeurismul, gesturile brutale, promiscuităţile,

perversităţile, naturalismul exacerbat, masochismul
iresponsabil, replicile curajoase, sexul grotesc, noroiul
simţurilor, deziluziile, decăderea - iată forma, aparenţa.
Numai că scrisul lui Bukowski (şi Ferreri ţine cont de
acest aspect) e salvat de vulgaritate şi banal prin creio-
narea frontierei dintre umor şi gravitate. Ca în povestirile
din Hot Water Music (1983) regăsim o speranţă as-
cunsă sub stilul sarcastic şi sub umorul negru. La Fer-
reri e plaja şi poezia mării. Chiar poezia pubelelor. „Am
luptat împotriva morţii sufletului” – şopteşte personajul.
În ochii femeii regăsim candoare şi umilinţă: „Am făcut
asta pentru tine şi pentru toată lumea”. O sinucidere ca
o revoltă. Oare cei doi decăzuţi nu se ridică prin dra-
goste din Infernul simţurilor?

Marco Ferreri s-a născut în 1928. După studii vete-
rinare, se mută la Roma. A colaborat cu Zavattini şi Lat-
tuada. Cred că are afinităţi cu Bukovski datorită
subiectelor sale sulfuroase. Să nu uităm scandalul din
1973 de la Cannes cu Marea crăpelniţă. A făcut filme
despre decadenţa societăţii (nu a evitat nici subiectele
scatologice). V-o mai amintiţi pe Annie Girardot în Soţul
femeii cu barbă? Era un animal de circ... Mai apoi, Ca-
therine Deneuve a fost femeia-câine în Liza...

Pentru Bukowski, Iadul nu era „celălalt” (subliniază
Călin-Andrei Mihăilescu), ci absenţa femeilor. Graţie lor
a conceput o proză convingătoare de o graţie violentă.                    

Alexandru Jurcan

IADUL E ABSENȚA FEMEILOR

Ben Gazzara şi Ornella Mutti  în filmul lui Ferreri



info cultural

242 SAECULUM 7-8/2019PR
O

Fiu al Văii Jiului (născut la Lupeni, la 5 ianuarie
1958), absolvent al Universității Naţionale de Artă „Ni-
colae Grigorescu”, Bucureşti (1985), membru al U.A.P.
din România, B.B.K. Germania şi IAA-AIAP UNESCO,
Franţa, Cristian Sergiu Ianza numără peste 100 de ex-
poziţii personale în România şi străinătate, cu precă-
dere în Germania, peste 350 de participări la expoziţii
colective, de grup şi saloane naţionale şi internaţionale,
la care se adaugă participări la tabere de creaţie atât în
România, cât şi în Austria, Germania, Grecia, Ungaria.
Este preşedinte fondator al Fundaţiei IANZA-ART
INTER-CULTURAL. Începând cu anul 2013 organi-
zează Tabere Internaţionale de artă vizuală Ianza-Art
Inter-Cultural în Petroşani (România), Marktrodach
(Germania) şi în Neos Marmaras (Grecia).

Are numeroase lucrări în locuri publice din România
și Germania, şi multe lucrări din ceramică şi sculptură
în colecţii particulare şi publice din întreaga lume. 

Este preşedinte fondator al Fundaţiei IANZA-ART
INTER-CULTURAL. Începând cu anul 2013 organi-
zează Tabere Internaţionale de artă vizuală Ianza-Art
Inter-Cultural în Petroşani (România), Marktrodach
(Germania) şi în Neos Marmaras (Grecia). De atunci
până în prezent organizează numeroase expoziții itine-
rante ale Fundației în galerii importante, cât și în muzee
din țară și străinătate. În cele două galerii ale Fundației,
din Petroșani, România și Marktrodach, Germania, pe
lângă expozițiile taberelor organizate de fundație, se
desfăşoară numeroase evenimente culturale: expoziții
personale și de grup, expoziții etnografice (bun prilej de
promovare a Văii Jiului şi, implicit, a României cu pre-
cădere în Germania, dar și în celelalte țări unde parti-
cipă și expune), expoziții ale cluburilor copiilor din Valea
Jiului, precum și serate literare și muzicale. 

Cu ocazia manifestărilor colocviale Banchetul de
Lainici, ediţia a III-a (7-9 noiembrie 2019), într-un spaţiu
neconvenţional – subsolul bisericii noi, încă nefinalizat
– artistul a expus câteva lucrări reunite sub genericul
(datorat scriitorului Dumitru Velea, organizatorul reuniu-
nii) „Biserici cosmice”. I-am cerut domnului Cristian
Ianza să ne vorbească despre această expoziţie.

„În expoziția «Semne și simboluri creștine Biserici
cosmice» sunt expuse o parte dintre cele două subiecte

Dora Lazăr

„BISERICILE COSMICE” 
ALE LUI CRISTIAN IANZA
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ale lucrărilor mele – sacrul și senzualul.  Cu toate că de
multe ori alăturarea acestor două subiecte este contro-
versată, din punctul meu de vedere și senzualitatea, cât
și frumusețea corpului uman sunt tot un lucru divin.

Lucrările de ceramică și sculptură din această
expoziție, având doar tematică creștină, sunt:  Porți
între pământ și cer, Ferestre spre cer, Geneza, Ispita,
Arcă, Înălțare, Cupe spre cer ș.a.m.d. 

Această expoziție mi-a făcut o deosebită bucurie de-
oarece, cu toate că am expus pe lângă galerii, muzee
de artă și în alte spații neconvenționale, dar și în Mu-
seikonul din Alba Iulia, este pentru prima dată când
expun într-un lăcaș bisericesc, chiar într-o mănăstire or-
todoxă.”

Rostind cuvântul de vernisare, scriitorul Dumitru
Velea a ţinut să sublinieze că „aproape toate formele
structurale ale lui Ianza sfârşesc cu un vas deschis spre
cer: ca o pateră pentru libaţii şi ofrandă, ca o jumătate
de sferă, omenească, deschisă să întâlnească pe cea-
laltă întoarsă jumătate de sferă cerească. aşteaptă în
implorare, într-un dialog al rugii… prin lumina ce co-
boară pe acel vas, formele devin imponderabile, mate-
ria se trans-umanizează.” 

Arhim. Ioachim Pârvulescu, Dumitru Velea
şi Cristian Ianza la vernisajul 

de la Mănăstirea Lainici (nov. 2019)
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Proiectul Târgul de carte de la Focşani, aflat la cea
de-a XIV-a ediţie, desfăşurat de Biblioteca Judeţeană
„Duiliu Zamfirescu” Vrancea, în perioada 31 octombrie-
3 noiembrie 2019, a stat sub semnul Anului cărţii în Ro-
mânia şi a fost posibil datorită sprijinului oferit de
Consiliul Judeţean Vrancea, Ansamblul Folcloric „Țara
Vrancei”, Casa de Cultură „Constantin C. Giurescu”
Odobești, Ateneul Popular „Maior Gheorghe Pastia”,
Muzeul Vrancei, Liceul Teoretic „Duiliu Zamfirescu”
Odobești, Inspectoratul Școlar Județean Vrancea, S.C.
Transport Public Focșani şi, în egală măsură, publicul
vrâncean participant, bibliotecari, profesori, elevi şi co-
laboratori ai bibliotecii.

Editurile care ne-au onorat cu prezenţa au fost Art,
Litera, Humanitas, Niculescu, Tritonic, Arco Iris, Diana
Press – Proema, Saeculum I.O., Salonul Literar, Terra,
Cuvântul şi Pavcon, care au pus la dispoziţia publicului
6.500 de titluri. Vrâncenii au cumpărat peste 3.000 de
cărţi, dovedind, încă o dată, gustul pentru cultură, spirit
şi frumos.

În cadrul Târgului de carte au fost lansate peste
60  de titluri, în prezenţa a peste 40 de scriitori din Vran-
cea şi din ţară, a invitaţilor acestora şi a publicului
larg. Dintre volumele prezentate publicului în aceste
zile, menţionăm cele trei opuri datorate lui Simion
Mehedinți – Altă creștere. Școala muncii (ediția a XI-a),
Caiete (vol. IV) şi Duminica Poporului (vol. III),
Dicționarul academicienilor vrânceni coordonat de Cos-
tică Neagu, Focșaniul din povestea mea, sub coordo-
narea prof. Ana-Maria Cornilă Norocea, Mituri cotidiene
de Petrache Plopeanu, Moirele și alte povestiri de
Elena-Nina Plopeanu, Odobeștii din sufletul meu de
Ionel Mony Constantin,  Soveja între realitate și amintire
de Ion Răduța şi multe altele.

Invitaţi speciali ai Târgului de carte au fost prinţul
Mihai Ghyka şi scriitorul Igor Bergler. Prinţul Mihai
Ghyka a susţinut Conferinţa „Cărţi şi generaţii în familia
Prinţului Mihai Ghyka”, iar Igor Bergler a povestit despre
tainele profesiunii de scriitor şi a oferit autografe pe car-
tea sa „Testamentul lui Abraham”.

De altfel, de-a lungul celor patru zile, s-au desfăşurat
şi alte dezbateri (dintre care amintim „Pactul pentru
Carte”, un dialog despre lectură, biblioteci și cărți sau

„Cultură și etică – tineri și valori”), precum şi câteva ate-
liere de lucru („Povești și ghicitori de la bunica”, „Dăruim
comori”, „Să ne confecționăm singuri cărți” etc.).

Au fost vernisate câteva expoziţii („ÎnSEMNE pentru
Anul Cărții” – cu exponate realizate de bibliotecarii Bi-
bliotecii Județene „Duiliu Zamfirescu” Vrancea; „Lumea
în metafore”, a artistului plastic Constantin Pavel; „Pe
plaiuri râmnicene”, expoziție de fotografii ş.a.) 

Corul de Cameră PASTORALA a susţinut un recital,
de asemenea Ansamblul Folcloric „Țara Vrancei”.

Peste 4.300 de participanţi şi vizitatori au trecut pra-
gul Sălii Balada, interesaţi atât de noutăţile editoriale
expuse la standurile editurilor, cât şi de dezbaterile, ate-
lierele de lucru, lansările de carte, momentele artistice.

În buna desfăşurare a Târgului de Carte, Biblioteca
s-a bucurat de sprijinul grădiniţelor, şcolilor, liceelor, co-
legiilor, educatorilor, învăţătorilor şi profesorilor care
ne-au fost parteneri şi cărora le mulţumim şi pe această
cale pentru implicare.

Adrian Ţiglea

TÂRGUL DE CARTE DE LA FOCȘANI

Ana-Maria Cornilă Norocea prezentându-şi proiectul
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Născut la 17 fe-
bruarie 1943 în loca-
litatea Iacobeni,
judeţul Suceava

Institutul de Arte
Plastice „Ion Andreescu”, Cluj-Napoca, Facultatea de
Arte Plastice şi Decorative, promoţia 1968

Profesor universitar doctor la Universitatea de Arte
„George Enescu”,  Facultatea de Arte Plastice, Deco-
rative și Design, Iași (1993-2015)

Doctor în Arte Vizuale (2005)
Președinte al Asociației „Artă și Educație – Liviu

Suhar” 
Cetățean de onoare al comunei Iacobeni, Suceava

(2012)

Expoziţii personale (selectiv)
1971, 1973, 1974, 1975, 1976, 1978, 1980, 1983,

1987, 1988 – Iaşi, Bârlad, Vaslui, Suceava
1978 – Bucureşti, Galeriile „Eforie” 
1982 – Bucureşti, Galeriile de Artă ale Municipiului 
1991 – Lausanne 
1993 – Madrid; Bucureşti; Timişoara 
1994 – Iaşi, Galeriile de Artă Contemporană ale Mu-

zeului Naţional de Artă; Baia Mare, Muzeul de Artă 
1996 – Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Artă; laşi,

Galeriile „Cupola”, Budapesta, Ungaria, Centrul Cultural
Român; 

1997 – Sant Pere de Vilamajor, Spania 
1998 – Viena, Centrul Cultural Roman
2000 – Wolfsburg, Germania 
2001 – Muzeul Ţării Crişurilor Oradea; Institutul

Român Veneţia, Italia 
2002 – Galaţi, Muzeul de Artă Vizuală; Institutul Cul-

tural Român Veneţia, Italia 
2003 – laşi, Expoziţie retrospectivă Muzeul Naţional

de Artă; 
2004 – laşi, Galeriile de Artă „Cupola”,  Constanţa -

Muzeul de Artă 
2006 – Cluj-Napoca, Muzeul Naţional de Artă 
2008, 2009 – Galeriile de Artă Dana, Iaşi 
2010 – Muzeul de Artă, Botoşani; Galeria de artă

„Arcade 24”, Bistriţa; Casa de Cultură a Municipiului
Paşcani 

2011 – Muzeul de Artă Suceava 
2012 – Galeria „Sala de Marmură”, Iaşi
2013 – Muzeul Unirii, Iaşi 
2014 – Muzeul Național Bruckenthal Sibiu 
2014 – Bacău, Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” 
2016 – Galeria de Artă „Th. Pallady”, Iaşi 
2018 – Muzeul de artă din cadrul Complexului Mu-

zeal Naţional „Moldova” Iaşi – Palatul Culturii Iaşi 
2018 – Galeria de Artă „Dana Art”, Iaşi 
2018 – Muzeul de Artă din Piatra-Neamț 
2018 – Muzeul de Istorie din Suceava
2019 – Muzeul Vasile Pârvan, Bârlad 
2019 – Complexul Muzeal Bistriţă Năsăud 
Expoziţii de grup în ţară (selectiv)
1974 – Bucureşti, Galeriile de Artă „Apollo” 
1993 – Bucureşti, Casa Americii Latine
1994 – Timişoara, Muzeul de Artă; Baia Mare, Ga-

leriile de Artă „Colonia” 
1997-1999 – Arad, Muzeul de Artă 
2001-2002 – Buzău, Bienala „Ion Andreescu” 
2005 – Arad; Bistriţa 
2007, 2017 – Bienala „Lascăr Vorel” Piatra Neamţ 
2009, 2014 – Focşani; Iaşi, Muzeul Unirii
2010, 2018 – București,  Palatul Parlamentului 

LIVIU SUHAR –  
„UN METAFIZICIAN AL PICTURII”
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2011 – Muzeul Unirii, Iaşi 
2012, 2013 – Galeria de Artă „Nicolae Tonitza”, Iaşi 
2014, 2015, 2016, 2017 – Iași – Simpozion

internațional de pictură și desen ”Iacobeni –
particularități imagistice” 

2015 – Bacău
2015 – București – Palatul Parlamentului 
2017 –Galeria „Căminul Artei”, București, 
2019 – Muzeul de Artă Piatra Neamţ 

Expoziţii de artă românească în străinătate
1974 – Berlin; 1975 – Skopje – Kumanovo 
1976 – Berlin, Lisabona, Moscova, Poitiers
1978 – Roma, Napoli, Lublin 
1980 – Perugia, Bari, Maceratta  Italia, Liège, Bru-

xelles 
1981 – Zagreb, Novi Sad, Sarajevo, Sofia 
1982 – Amsterdam 
1984 – Budapesta  
1985 – Stuttgart, Moscova, Cagnes sur Mer 
1987 – Glasgow 
2001 – Montreal
2012, 2015 – Saloanele Moldovei – Chişinău-Bacău 
2012 – Arta la frontieră – Frontiera artelor  - Buda-

pesta – Timişoara 
Expoziţii internaţionale
1973 – Barcelona,  Concursul internaţional „Juan

Miro” 
1984 – Kosice a VII- a Bienală de pictură
1989 – „Cagnes sur Mer” Concurs internaţional de

pictură; 
2001 – Bad Kissingen, Germania – „Visionen 2001”

Lucrări în colecţiile muzeelor naţionale şi judeţene
din iaşi, Botoşani, Vaslui, Suceava, Galaţi, Constanţa,
Cluj-Napoca, Bistriţa, Oradea, Baia Mare ş.a., precum
şi la Muzeul Naţional de Artă Contemporană Bucureşti,
în colecţii private din România şi din străinătate. 

Premii şi distincţii (selectiv) 
1980 – Festivalul Naţional „Voroneţiana” – Premiul

Uniunii Artiştilor Plastici; 
1984 – A VII-a bienală de pictură Kosice – Cehoslo-

vacia, Diploma şi medalia de argint; 
1994 – Premiul Fundaţiei Culturale a Bucovinei şi

Diplomă; 
1999 – Premiul Ministerului Culturii din Republica

Moldova – Saloanele Moldovei, ediţia a IX; 
2000 – Diplomă de merit acordată de International

Biographical Centre, Cambridge, England; 
2000 – Diplomă de merit acordată de American Bio-

graphical Institute (ABI) – The Research Board of Advi-
sors; 

2000 – Premiul „Theodor Pallady” al UAP Iaşi la Sa-
lonul „Artis”; 

2000 – Premiul „Pogor” pentru excelenţă în activita-
tea culturală – Primăria Municipiului Iaşi; 

2000 – Diplomă de onoare cu medalia „Pro amicitiae
– Pro fidelitate” – Primăria Municipiului Iaşi; 

2000 – Ordinul naţional „Serviciul credincios în grad

de Cavaler”, conform Decretului 524/01.12.2000; 
2001 – Diploma de onoare a Societăţii Române de

Televiziune; 
2002 – Marele premiul al UAP Iaşi – Salonul

„ARTIS” 
2012 - Premiul de Onoare – Salonul INVENTICA

2012, Iași, 
2013 – Medalia Inventica – Salonul Inventica 2013

Iaşi, 
2013 – Premiul POGOR – Primăria Iași, 
2018  - Senior Profesor – Universitatea Tehnică

„Gheorghe Asachi”, Iași; 
2018  - Profesor Emeritus – Universitatea Națională

de Arte „George Enescu”, Iași; 
2018 - Diplomă de Excelență – Centenarul Marii

Uniri, Primăria Municipiului, Iași; 
2018 - Mare Premiu – Salonul Anual de Artă, Uni-

unea Artiștilor Plastici, Iași
2019 - Medalia Inventica – Salonul Inventica 2019

Iaşi
2019 – Medalia de aur – Salonul Euroinvent 2019

Iaşi

Aprecieri critice
Manualitate, cerebralitate, muzicalitate pot fi mărcile

distincte ale unui stil Liviu Suhar. Deşi mizează pe
inspirație, artistul preferă lucrul migălos, obținut prin stu-
diu şi tatonare. De aici şi luciditatea asumată, ostilă atât
improvizației, cât şi lirismului excesiv. Unele din
retrospecții au parfum… sonor şi simbolic; autorul des-
coperă o lume polifonică, vibrantă, cu nunți fabuloase,
miri îndrăgostiți şi muzicanți care „în-cântă” cu instru-
mentele lor (fluiere, chitare, naiuri, tobe), aşezate într-o
orchestrație armonică şi… simfonică vizual... 

Petru Bejan 

Liviu Suhar este o personalitate a culturii românești,
cu o vastă erudiție, creator de școală românească au-
tentică, un solid liant între nobila tradiție picturală și mo-
dernitate. Deși, aparent, artistul nu este un însingurat,
o aură de legendă îl însoțește, o aură ce se țese în jurul
unei personalități, a unei existențe artistice care a atras
după sine conturarea unei viziuni nuanțate asupra pic-
turii românești. Desigur, totul a depins de o disciplină
intelectuală, de un refuz al tuturor tendințelor care l-ar
fi înstrăinat pe artist de frământările reale ale epocii și
societății sale. Întreaga carieră artistică s-a construit pe
convingerea că arta autentică înseamnă, în primul rând,
o decantare și, ulterior, o aprofundare a sinelui, nu o
căutare furibundă a consacrării pe o direcție comod pa-
vată. [...]

Creația lui Liviu Suhar este una dintre puținele creații
despre care se poate afirma, fără exagerare, că are
sens. Forma, culoarea sunt certitudini chiar și atunci
când din candoare se naște neliniștea, când semnul nu
se mai indică pe el însuși, când simbolul se transformă
în metasimbol, iar ceea ce rămâne este artistul eterna-
lizat prin creație, lăsându-i privitorului cale liberă spre
revelație.

Maria Bilașevschi
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UN VOLUm CU DImENSIUNI mONOGRAFICE

O lucrare cu caracter restitutiv, deosebit de impor-
tantă îndeosebi pentru oamenii care trăiesc în ţinutul
dintre Dunăre şi mare, dar şi pentru acei români care
vor să cunoască mai bine treptele devenirii neamului
nostru, o constituie volumul cu dimensiuni monografice
Reviste dobrogene ale României Mari (Ed. Ex Ponto,
Constanţa, 2018, 257 p.), scris de dr. Corina-Mihaela
Apostoleanu, directorul Bibliotecii „I.N. Roman” din Con-
stanţa,  dr. Angela-Anca Dobre şi dr. Luminiţa Stelian.
Cartea este structurată pe şase capitole: Presa în viaţa
culturală dobrogeană (1878-1944); Revista „Arhiva Do-
brogei”; Tipologii şi caracteristici ale revistei „Analele
Dobrogei”; „Dobrogea. Cincizeci de ani de vieaţă româ-
nească” – reper al dobrogenisticii contemporane; „Re-
vista dobrogeană” – o fereastră literară spre ţinuturile
româneşti; „Pontice” – un nume clasic în interpretare
modernă. În Nota autorilor, cititorul este avizat asupra
faptului că studiile din acest volum se bazează pe cer-
cetarea a patru publicaţii aflate în colecţiile Bibliotecii
Judeţene „I.N. Roman”: Arhiva Dobrogei, Analele Do-
brogei, Revista dobrogeană şi Pontice. Bibliografia se-
lectivă bogată şi numeroasele note de subsol relevă
însă amplitudinea şi rigurozitatea explorării, acest de-
mers având o certă valoare documentară. Studiile la
care s-a făcut referire sunt precedate, pe mai mult de
patruzeci de pagini, de o cvasiexhaustivă cercetare a
presei şi a rolului acesteia în viaţa culturală dobro-
geană, limitele cronologice între care se încadrează
tema fiind două momente istorice extrem de importante
pentru România şi pentru Dobrogea deopotrivă: anul
1878, care marchează sfârşitul Războiului de Indepen-
denţă şi Unirea Dobrogei cu România, şi 1944, anul
care constituie începutul comunismului la noi. Se arată
că, odată eliberat de stăpânirea otomană, ţinutul Do-

brogei intră pe o linie ascendentă privind domenii im-
portante precum economia, cultura, învăţământul, ad-
ministraţia, infrastructura portuară etc. Aflăm că însuşi
regele Carol I s-a implicat activ în regiune, rezultatul
fiind vizibil pe toate planurile. Astfel, pe lângă şcolile noi,
se înfiinţează şi biblioteci şi cercuri literar-artistice, un
exemplu fiind organizarea bibliotecii Cercului literar
„Ovidiu”, în 1897, la iniţiativa poetului şi publicistului
Petru Vulcan. De asemenea, încep să apară ziarele şi
revistele dobrogene. Prima publicaţie dobrogeană, apă-
rută la Tulcea, pe 22 iunie 1879, a fost Steaua Dobro-
gei. I-au urmat altele, precum Farul Constanţei, „primul
ziar modern şi unul dintre cele mai importante din acest
spaţiu”, apărut la 12 mai 1880; România Trans-Danu-
biană, apărută la Tulcea, la 31 august 1880; Triunghiul,
„un ziar al mişcării masonice din România”, cu subre-
dacţia la Mangalia; Gazeta Constanţei (1882), Ecoul
Dobrogei (1882), Mahmudia (1882); Revista Corpului
Didactic Rural din judeţul Tulcea (1883); Dunărea de
Jos (1884) ş.a. Apar, de asemenea, publicaţii în limba
turcă (Gumuş Sahil, Bizim sozumuz, Halk), având me-
nirea de a menţine legăturile dintre cele două comuni-
tăţi, publicaţiile de partid (Drapelul, Liberalul Constanţei,
Tribuna Dobrogei, Conservatorul Dobrogei, Democratul
ş.a.), cele culturale (Ovidiu, Cultura, Revista Societăţii
de Arte, Litere şi Sport). Anul 1916 este identificat ca
fiind cel mai prolific, cu 24 de noi apariţii, dintre care
enumerăm: Dobrogea jună, Dacia, Buletinul oficial al
Bursei, Gazeta de Constanţa, România Mare, Tribuna
Constanţei. 

Cronotopul literar este prezentat în context istoric,
cultural, social, politic etc., prima revistă literară fiind
Ovidiu, apărută pe 15 septembrie 1898 la Constanţa,
sub îndrumarea infatigabilului Petru Vulcan. Obiectivele
revistei, consemnate în articolul program, erau, aşa
cum le prezintă autoarele: răspândirea culturii în Dobro-

Diana Dobriţa Bîlea

BREVIAR EDITORIAL
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gea, înlesnirea accesului cadrelor didactice la cultură,
propagarea bunurilor intelectuale prin intermediul biblio-
tecii universale, înregistrarea celor mai noi descoperiri
ştiinţifice, istorice şi arheologice, publicarea unor creaţii
literare originale ale unor scriitori locali, traduceri din li-
teratura universală. Dobrogea literară a fost suplimentul
ziarului Dobrogea jună, profesorul Constantin Brătescu
afirmând că pentru a scrie istoria contemporană a Do-
brogei, cercetătorul „va trebui să consacre un loc de cin-
ste, în paginile cărţii sale, ziarului Dobrogea jună”.

Prezentând principiile gazetăreşti ale presei dobro-
gene, evoluţia acesteia la sfârşitul secolului al XIX-lea
şi începutul secolului al XX-lea, lucrarea evidenţiază
faptul că „presa dobrogeană de după 1878 se înscrie
în curentul general românesc de modernizare şi are ca
scop impunerea unei limbi literare unitare şi a unui jur-
nalism profesionist. [...] presa dobrogeană a constituit
unul dintre cele mai eficiente mijloace de creare a unor
obiceiuri sociale şi politice, a unor comportamente ci-
vice caracteristice sfârşitului de veac XIX. Ea a însoţit
toate manifestările vieţii, reflectând în paginile sale ac-
tivitatea socială, politică, economică, culturală şi spiri-
tuală, fiind astfel o prezenţă necesară şi indispensabilă
în viaţa locuitorilor din Dobrogea”.

Cercetând colecţia revistei Arhiva Dobrogei (a apă-
rut trimestrial, în perioada 1916-1920), Angela-Anca
Dobre evidenţiază, printre altele, valoarea ştiinţifică şi
culturală a acesteia, subliniind că importanţi oameni de
cultură care au semnat studiile incluse aici confirmă ni-
velul elevat al publicaţiei. Dintre aceştia, îi amintim pe
Nicolae Iorga, Constantin Moisil, Constantin Brătescu,
Ion N. Roman. Cercetătoarea afirmă că „din paginile ei,
românii, dobrogeni, dar şi din alte zone ale ţării, au aflat
despre istoria milenară a Dobrogei, vatră a etnogenezei
româneşti şi a creştinismului poporului român, despre
importanţa Dunării şi a Mării Negre, în complexa geo-
politică est-europeană, dar şi în viaţa economică a re-
giunii Balcanice, despre mozaicul etnic dobrogean sau
despre folclorul local. Răsfoindu-i paginile, ne transpu-
nem într-un «film» al evoluţiei zbuciumate a «României
Transdanubiene»”.

Analele Dobrogei este, într-un fel, o continuare a re-
vistei Arhiva Dobrogei. A apărut după sfârşitul Primului
Război Mondial, în anul 1920, şi a continuat să fie edi-
tată până în anul 1938. Cercetătoarea Luminiţa Stelian
relevă faptul că şi aceasta era o revistă cu un înalt nivel
ştiinţific şi cultural, care a tratat aspecte de istorie, ar-
heologie, economie, artă, etnografie, toponimie, litera-
tură şi folclor. Printre semnatarii articolelor, sunt
menţionate nume care s-au afirmat în cultura dobro-
geană, precum Constantin Brătescu, Alexandru Gher-
ghel, Al. P. Arbore, dar şi la nivel naţional, aşa cum sunt
Nicolae Iorga, Vasile Pârvan, George Vâlsan, Simion
Mehedinţi, Ion Simionescu, Mihail Dragomirescu. Re-
vista este o radiografie a dimensiunii culturale şi de ci-
vilizaţie din Dobrogea interbelică, perioadă care se
suprapune de altfel dezvoltării societăţii româneşti în
ansamblul ei.

Revista dobrogeană este catalogată de Corina Mi-
haela Apostoleanu drept „o fereastră literară spre ţinu-
turile româneşti”, pentru că paginile ei au fost dedicate
cu precădere literaturii. A apărut în perioada aprilie
1936-august 1937 la Constanţa. Cercetătoarea re-
marcă articolul tânărului scriitor şi jurnalist Pericle Mar-
tinescu, publicat în primul număr al revistei şi intitulat
„Pentru un dobrogenism în cultură”, în care se pleda în
favoarea „valorizării acelor elemente unice ale unui mo-
zaic etnic şi cultural unic în spaţiul românesc”. Vocea
lui nu rămâne fără ecou, după cum ne confirmă autoa-
rea. Mai mulţi entuziaşti răspund acestui îndemn. Arta
este pusă în valoare inclusiv prin intermediul fotografiilor
care, deşi nu puteau apărea decât alb-negru şi nu
aveau cum să reflecte adevărata măreţie şi frumuseţe
a sculpturilor, de exemplu, contau pentru informarea şi
pentru educarea gustului şi simţului estetic în rândul
unei categorii mai largi de oameni. Se pleda, de ase-
menea, pentru înfiinţarea unei uniuni a scriitorilor do-
brogeni, pentru „a reliefa ceea ce sufleteşte şi
intelectualiceşte caracterizează specificul dobrogean”,
se propuneau spre lectură noile apariţii editoriale ale
scriitorilor dobrogeni, se traducea din literatura univer-
sală etc. După o judicioasă organizare a prezentării şi
a argumentaţiei, Corina-Mihaela Apostoleanu apreciază
la finalul studiului că, „privită din perspectiva începutului
de secol 21, Revista dobrogeană oferă imaginea unei
epoci istorice complexe, plină de frământări ideologice
şi sociale. [...] vocea scriitorilor şi plasticienilor dobro-
geni se auzea pregnant în spaţiul românesc”.

Revista Pontice (apărută în anii 1939-1940) este su-
pusă analizei de către Corina-Mihaela Apostoleanu. Se
arată că respectiva publicaţie are o consistenţă artistică
şi culturală considerabilă, fiind şi o reflectare a unei
epoci istorice încărcate de frământări politice şi sociale.
Revista a deschis oraşul de la Pontul Euxin spre marea
cultură naţională şi a obţinut aprecierea sinceră a unor
nume importante din lumea literară, jurnalistică etc.
Sunt menţionaţi scriitori consacraţi ai literaturii române
care publicau în paginile acestei reviste: Ion Pillat, Radu
Gyr, Emanoil Bucuţa sau autori dobrogeni precum:
Al.  Gherghel, Valerian Petrescu, Ioan Lolu ş.a.

Volumul Reviste dobrogene ale României Mari se
înscrie aşadar în panoplia documentelor care atestă bo-
gata activitate publicistică din ţinutul danubiano-pontic
într-o perioadă traversată de războaie, de frământări
politice şi sociale, dar şi de acalmie şi de dezvoltare
economică şi culturală. Acribia cercetătoarelor, impe-
rioasă de altfel într-un astfel de demers, este evidentă
pe tot parcursul studiului. Cu certitudine, lucrarea va ră-
mâne în conştiinţa publică drept una de referinţă, pre-
zentând interes nu doar pentru cei avizaţi, ci şi pentru
simplii români care au acum ocazia să reconsidere hăr-
nicia, frumuseţea sufletească şi intelectuală, elevarea
spirituală sau dorinţa de creştere continuă, sub toate
aspectele, a românilor din această parte de ţară stropită
cândva cu lacrimile marelui poet Ovidiu. 
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O SPOVEDANIE CUm RAR VA FI FOST

O carte prea puţin promovată, deşi mi se pare ex-
trem de interesantă datorită temei şi conţinutului cu va-
loare documentară, dincolo de condeiul vrăjit,
binecunoscut al autorului, este Pisarul de sâmbătă
(Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2017) scrisă de Costache
Tudor, directorul revistei de cultură Agora din Con-
stanţa. Structurat pe şapte capitole, discursul, cu ex-
cepţia capitolului unu, are forma unui interviu pe care
pisarul (conform dexonline, pisar = diac, grămătic, lo-
gofăt, scrib, scriitor, uricar) îl ia fostului activist de partid
Costin Bălteanu, scriitor preţuit astăzi, un mare iubitor
şi un slujitor al culturii înainte şi după ’89. Îl recunoaştem
în acest personaj pe scriitorul Costache Tudor, a cărui
spovedanie ce nu pare să lase nimic nelămurit impre-
sionează printr-o sinceritate căreia nu i se poate re-
proşa devieri de la adevăr cu dorinţa ascunsă de a da
o altă semnificaţie unor fapte sau unor lucruri. În timp
ce mulţi apelează la tot felul de tertipuri pentru a-şi as-
cunde trecutul comunist, Tudor Costache, prin vocea
personajului Costin Bălteanu, evocă aceşti ani (vreo
treizeci) şi despică firul în patru pentru fiecare eveni-
ment, acţiune, simţământ etc. atât din perspectiva omu-
lui de atunci, cât şi din a celui de astăzi, peste care au
trecut alţi treizeci de ani, de capitalism sau de tranziţie
sau cum se va fi numind această perioadă neclară şi nu
tocmai luminoasă a României. Confesiunea include şi
aspecte biografice ale primilor ani de viaţă ori ale ado-

lescenţei, ceea ce face ca vocea narativă să aibă uneori
inflexiuni nostalgice, purtând povara plăcută a unei
afecţiuni uriaşe pentru familie, în special pentru mama
pe care autorul o citează adesea (şi în alte cărţi ale
sale) şi de ale cărei învăţături nu s-a putut despărţi ni-
ciodată. În fapt, această ţărancă înţeleaptă, s-ar putea
spune reprezentativă pentru sudul Dobrogei, absol-
ventă cu note maxime a şase clase, demonstrează a fi
fost o vizionară. Îşi pregăteşte fiul pentru viaţă inven-
tând pilda scării: omul trebuie să ştie că treptele sunt nu
doar pentru a le urca, ci şi pentru a le coborî; poate apă-
rea oricând ceva neprevăzut şi oricât de sus şi de sigură
ar părea o treaptă, aceasta se poate rupe într-o se-
cundă, iar drumul n-ar mai putea duce decât în jos. Fe-
rească Dumnezeu de o cădere! Iar Costin Bălteanu
cunoaşte din plin, pe propria-i piele, nu doar urcuşurile,
nu doar coborâşurile line, ci şi căderile. 

Aş propune cititorului să facă un exerciţiu de imagi-
naţie şi să-şi răspundă la următoarea întrebare: cât de
sinceră poate fi spovedania unui om care a mers în spa-
tele sicriului soţiei sale (ucisă o boală necruţătoare după
o îndelungată suferinţă), în spatele sicriului primului
copil (mort într-un accident în Africa de Sud) şi apoi în
spatele sicriului celui de-al doilea fiu (evenimente pe
care le prezintă în romanul autobiografic Zodia Sudu-
lui)? Mi-am pus aceeaşi întrebare şi mi-am răspuns
imediat, având şansa de a-l cunoaşte personal, pentru
că suntem colegi la Filiala Dobrogea a Uniunii Scriitori-
lor din România: Un astfel de om – înzestrat cu o mare
sensibilitate, cu un talent literar recunoscut, cu un chip
blând aidoma înţelepţilor de la care aştepţi o mângâiere,
dar spunând întotdeauna lucrurilor pe nume pentru că
un absolvent de Psihologie, indiferent de calea pe care
o alege pentru a spune ceva, tot la adevăr ajunge, un
om care, crezând în ideologia marxistă aşa cum fusese
îndoctrinat, n-a urmărit decât înfăptuirea binelui pe
oriunde a trecut deoarece învăţăturile sănătoase ale
mamei s-au înrădăcinat mult mai adânc şi definitiv în fi-
inţa lui – nu putea decât să zugrăvească realitatea co-
munistă şi pe cea postcomunistă aşa cum le-a trăit şi
le-a înţeles: „A fost o vreme când am vorbit despre ce
gândeau şi ce credeau alţii, uneori având falsa impresie
că-s ale mele. Acum le am cu adevărat doar pe ale
mele, discutabile, incorecte poate, dar cum spuneam,
ale mele” (p. 66). 

Primul capitol este relatarea la persoana I a pisarului
sau a „domnului proces-verbal”, cum i se mai spune în
carte, în legătură cu una dintre şedinţele Biroului Raio-
nal de Partid, „rezervată discutării celor care, având alte
funcţii politice, au încălcat disciplina de partid, ori mai
grav, legile ţării” (p. 7). Ceea ce atrage atenţia de la în-
ceput este faptul că primul secretar cerea de la acest
grămătic extrem de conştiincios un adevăr „umanizat”,
pentru ca faptele săvârşite de cei puşi în discuţie să
aibă circumstanţe atenuante şi pedepsele să poată fi
mai mici: „notează totul şi mai umanizează-le pe unele.
Vrem ori nu vrem, registrul acesta în care scrii dum-
neata va rămâne în istoria raionului”. 

Liviu Suhar – Clopotul de aramă
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Reîntâlnirea pisarului cu personajul Costin Bălteanu

(acesta fiind primul secretar al UTM pe raionul Hârşova
în perioada comunistă), devenit scriitor în perioada
postdecembristă, chiar la o lansare de carte a sa în ora-
şul cu pricina, este una providenţială. Pisarul va repre-
zenta de acum un fel de voce a conştiinţei scriitorului
Costin Bălteanu, cu menirea de a aşeza adevărul
într-un registru care să „rămână în istoria” lumii noastre.
Un document, aşadar. Cel care face mărturisirea nu
vorbeşte doar despre sine, ci aduce în scenă oameni
de diferite caractere, care l-au ajutat, l-au stimulat, l-au
împins pe căile considerate drepte ale vremurilor sau
care s-au grăbit să-i tragă o palmă, să-l umilească ne-
meritat imediat după căderea comunismului, deşi ace-
ştia din urmă au fost tocmai aceia pe care i-a îndepărtat
de pedepse atunci când faptele lor o impuneau. Pentru
că, să reţinem, „un membru de partid nu putea fi trimis
în judecată decât după excluderea sa din partid” (p. 12).
De asemenea, aduce în prim-planul mărturisirii sale oa-
meni care merită să nu fie uitaţi pentru ceea ce au făcut
bun pentru cetate şi cărora li s-a terfelit numele după
’89. Este cazul primului secretar al Comitetului Regiunii
PMR Dobrogea, Vasile Vâlcu: „Cine se va uita în me-
moriile doamnei Florica Cruceru, fostul director al Mu-
zeului de Artă, se va întâlni şi cu paginile de
recunoştinţă adresate lui Vasile Vâlcu [...], omul căruia
Dobrogea îi datorează enorm. În anii când a fost întâiul
decident [...] i-a ascultat pe specialişti”.

Mare iubitor al satului, din seva căruia îşi va hrăni
spiritul întreaga viaţă, Costache Tudor încorporează în
această spovedanie şi drama ţăranului român, care a
suferit de două ori: o dată când a fost forţat să renunţe
la bucata sa de pământ şi să muncească pentru colectiv
şi a doua oară când noua orânduială i l-a redat, deşi era
prea târziu pentru că îşi pierduse de mult condiţia de
ţăran adevărat.

Nu scapă privirii sale retrospectiv-analitice aspectele
culturale, istorice, sociale, politice sau economice ale
vremurilor. 

Momentul decembrie ’89, care îl găseşte pe postul
de şef al Sectorului Învăţământ de Stat, adică un „mai-
mare trimis de partid să controleze activitatea de la gră-
diniţe până la Universitate” (p. 123). Răsturnarea
regimului, neanticipată, îi dezechilibrează total viaţa. Se
descrie sau descrie acele schimbări radicale astfel: „cu
pas grăbit, ca un hoţ, deşi alţii prăduiau, am ajuns...”;
„gândac ajuns cu picioarele în sus, chinuindu-se să-şi
găsească fosta orizontală [...]. Cărăbuşul care deveni-
sem se agăţa şi el de tot ce-i dădea siguranţă, fugind
de posibilii trecători şi de luminile oraşului”; „Când am
văzut elicopterul (al soţilor Ceauşescu, n. n.) înăl-
ţându-se, am înţeles că, plecând, acesta trage o imensă
cortină peste lumea căreia îi aparţinusem eu”
(pp.  128-129). Umilinţele sau răzbunările nu întârzie să
apară, dar o ia de la capăt ca de atâtea ori în viaţă şi
reuşeşte să se facă apreciat pe oriunde îl duc paşii des-
tinului. 

Provocat de curiozitatea pisarului, intervievatul face

cu nostalgie şi durere o paralelă între Bugeacul copilă-
riei sale şi Bugeacul de astăzi şi conchide: „absolvenţii
şcolii generale din perioada 1927-1977 [...] ingineri, pro-
fesori, medici, actori [...] doi membri ai Uniunii Scriitorilor
[...]. Roagă-i pe cei care blestemă anii comunismului
să-mi răspundă la o întrebare care mă bântuie: Ştiu ei
că acum, la Bugeac, şcoala a fost desfiinţată? Au aflat,
cumva, că rar un copil de acolo termină opt clase?”

Mărturisitorul explică în mai multe rânduri răul făcut
de unii comunişti, pe care nu-i apără, ci, dimpotrivă.
Spune că partidul n-a cerut niciodată, nimănui, să fie
„parte a răului, a nedreptăţii” şi că aceia care au greşit
„au făcut-o dintr-o incorectă înţelegere a drumului ce
trebuie parcurs, o grabă de a executa în orice condiţii
ordinele primite; fie urmare a unei educaţii precare do-
bândite în familie ori că temelia corectă de acasă s-a
năruit sub ploile îndoctrinării” (p. 167). 

Spre sfârşit, adaugă faptul că „literatura mi-a sporit
numărul prietenilor”, iar ultimele gânduri, reflecţii sunt
îndreptate către Dumnezeu, căci se află „într-un gen de
logodnă cu bătrâneţea” şi trebuie să fie, pentru întâlni-
rea cu El în cer, primenit, în urma acestei spovedanii
echivalente cu o introspecţie riguroasă. „A venit pe lume
să iubească oamenii”, spune titlul unui articol de jurnal
care vorbeşte despre Costache Tudor. Nu mă îndoiesc
că este aşa, iar cititorul îmi va da dreptate parcurgând
cu atenţie paginile acestei cărţi unice în literatura noas-
tră. 

IRIANA SAU CăTăLINA ŞI CEL CE SE mIŞCă DEASUPRA
SAU POETUL

Cititorii fideli prozatorului buzoian Tudor Cicu erau
obişnuiţi să li se ofere din când în când spre lectură un
roman a cărui acţiune să fie ambientată în locurile na-
tale pontice sau măcar româneşti. Numai că în cel mai
recent roman al său, Necunoscuta (Ed. Editgraph,
Buzău, 2019), cu excepţia unei părţi a deznodământu-
lui, toate celelalte momente ale subiectului se desfă-
şoară în însorita Grecie, motiv pentru cititor să spere că
zeiţa Afrodita va ţine de data aceasta până la capăt par-
tea protagonistului, iar povestea de dragoste să aibă un
final fericit.

Într-o neobosită căutare a fericirii pentru personajele
sale principale din romanele „Fata cu smochine”, „Copil
din flori”, „Enigmatica Ema”, „Necunoscuta”, o căutare
radicală, cu două alternative doar – iubire absolută ori
nimic –, Tudor Cicu explorează cu fervoare spaţii geo-
grafice, culturale şi sufleteşti, conferindu-le uneori di-
mensiuni metafizice. Ceea ce impresionează şi în acest
nou roman este sinceritatea eului narator, relatarea la
persoana I apropiindu-se de virtuţile confesiunii şi cu-
cerind/captivând cititorul încă de la primele pagini.

Pe scurt, subiectul este acesta: poetul Vlad Mate-
escu pleacă într-o vacanţă în Grecia şi locuieşte, singur,
în casa unui fost coleg de facultate, grecul Ahileas. Aici
este intrigat de frumuseţea şi de tristeţea unei tinere
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misterioase care locuia în vecinătate. Nemaiavând li-
nişte, vrea să-i afle taina şi reuşeşte să ajungă în casa
acesteia. Se împrieteneşte atât cu mama ei adoptivă,
cât şi cu doctorul care o tratează. Cititorul este lăsat să
înţeleagă faptul că fata se topeşte pe picioare de dorul
băiatului de care se îndrăgostise şi care dispăruse la un
moment dat fără urmă şi, de asemenea, că poetul
român pleacă într-o misiune detectivistică pentru a-l
găsi şi a-i readuce astfel zâmbetul pe buze frumoasei
fete. În realitate, protagonistul pleacă într-o călătorie
spre rădăcini: cele familiale (ale necunoscutei) şi cele
ale adâncului fiinţei (fiinţa necunoscutei, dar şi a sa). Ci-
titorul identifică de la bun început dragostea nemărturi-
sită nici măcar sieşi a personajului principal Vlad, deşi
vocea narativă abia dacă se face auzită în acest sens
şi numai spre finalul cărţii. Dar protagonistul este trădat
de febrilitatea căutării, de acurateţea etapelor de cerce-
tare şi de îndârjirea manifestată pentru dezlegarea enig-
mei. 

Izul exotic, aducerea în poveste a bandiţilor, a crimei
de demult, a monedei tăiate cândva în două de o mână
prevăzătoare întru regăsirea fraţilor despărţiţi de vre-
muri neprielnice, a tabloului istoric care şi-a pus pecetea
pe destinul fetei – agitaţia forţelor revoluţionare, „mobi-
lizarea muncitorilor de la carierele de piatră pentru a în-
cerca să oprească înaintarea trupelor armate ale
generalului Ioannidis pornite către Atena” –, alternările
trecut-prezent, fragmentele ce par desprinse dintr-un
roman de factură poliţistă, desele trimiteri culturale, in-
serările intertextuale, schimbările bruşte de registru –
de la relatarea la persoana I, în care viziunea aparţine
personajului-narator, la relatarea la persoana a III-a,
obiectivă, care vine să prezinte întâmplările aşa cum
s-au petrecut în trecut –, conferă cărţii o largă adresa-
bilitate şi o situează în categoria romanului postmodern. 

Iriana pare o Fata Morgana. Pe măsură ce misterul
din jurul ei se risipeşte şi devine tot mai accesibilă, în-
tâmplări neprevăzute o îndepărtează din nou. Rezolva-
rea aproape în întregime a „cazului” aduce mulţumire
deplină fetei, care se dezvăluie până la urmă, discret, a
fi atrasă de poetul român, iar momentul în care Eros îi
va trimite unul în braţele celuilalt se prefigurează deja.
Numai că el are o misiune asumată, care mai necesită
o ultimă etapă, cea mai importantă de altfel. El este cău-
tătorul perfect al stelei norocoase, aspirantul la absolut,
pe cât de iubit de zei, pe atât de vulnerabil la atingerea
celor mai mici dintre semeni. Este omul fără soartă, cu
un spirit prea mare pentru o lume atât de mică. Sau
este, am putea spune, cel ce se mişcă deasupra, su-
praomul (Poetul!!!) care, după ce duce la bun sfârşit o
misiune, trebuie să se întoarcă la locul lui de sus, al ne-
norocului, de unde să aştepte următoarea descindere
în slujba binelui. Iriana nu este aşadar o Fata Morgana,
cum înalt o aşază cititorul deja îndrăgostit de ea, ci o
Cătălina, un chip de lut care are steaua sa cu noroc şi
care uită repede de dragostea pentru binefăcătorul ei. 

Şi cu acest roman, Tudor Cicu îşi dovedeşte marea
sensibilitate şi dorinţa, ca un semnal de alarmă, de a

arăta lumii propriul ei chip trist. Scoate în evidenţă con-
stanta lipsă de speranţă a semenilor şi tendinţa de a
face alegeri în pripă, în goana după o fericire iluzorie.
Găsirea fericirii este un vis de dimensiuni indetermina-
bile din pricina lipsei de profunzime a sentimentelor
omului de rând. Trăirile adânci ale omului superior, ale
poetului Vlad Mateescu în cazul acesta, nu se pot su-
prapune cu pojghiţa sentimentelor născute în sufletul
„necunoscutei” după eliberarea de fantomele propriei fi-
inţe. Ultimul alineat al cărţii ne relevă fata drept o
„umbră” pe cer. Avem aşadar, conform simbolisticii, o
ipostază a morţii. În același timp, umbra poate fi semnul
unei iubiri păstrate în taină și trecute sub tăcere. Titlul
este valabil până la sfârşit, căci Ea va rămâne, în fond,
o „necunoscută”.

LUmEA VăZUTă PRIN OChII UNUI UmORIST

În timp ce parcurgeam cartea Călător prin lume,
amator de glume (Ed. Ex Ponto, Constanţa, 2018) a
tomitanului Dan Norea, preşedintele Clubului Umorişti-
lor Constănţeni, am constatat că este foarte plăcut să
vezi lumea prin ochii unui umorist. Maestru al ironiei şi
al autoironiei, un fin observator care trece prin filtrul per-
sonal întâmplări, locuri, fapte şi oameni, evidenţiind
sarea şi piperul acestora, apelând cu abilitate la tezau-
rul unor domenii precum istoria, literatura, arhitectura,
pictura, sculptura, religia, geografia, politica etc., tre-
când cu lejeritate de la un registru stilistic la altul, Dan
Norea transformă în poveşti relatările specifice unui ast-
fel de demers literar. Cititorul este de două ori fascinat:
o dată datorită tensiunii procurate de succesiunea fap-
telor şi întâmplărilor abientate în locuri ce au de regulă
propria lor poveste captivantă şi a doua oară de stilul
savuros al naratorului, pe cât de simplu şi de direct, pe
atât de autentic, dezvăluind bucuria de a împărtăşi se-
menilor toate câte a văzut şi a petrecut în lumea largă.
Poate că tot de această bucurie este legată şi eleganţa
cărţii cu care autorul se prezintă în faţa iubitorilor de că-
lătorii virtuale: ilustraţia copertei I este realizată de cu-
noscutul caricaturist Leonte Năstase; suportul de hârtie
de bună calitate face ca majoritatea fotografiilor – şi
sunt foarte multe! – să dăruiască un maximum posibil
cititorului curios, atent la detalii, avid să afle şi alte in-
formaţii decât cele pe care autorul le-a redat în scris. 

Locurile vizitate sunt atât din România, cât şi din
străinătate. Din Cuvânt înainte al autorului, aflăm că ve-
nirea acestei cărţi pe lume se datorează mai ales apre-
cierilor colegilor de pe site-ul agonia.ro, unde Dan
Norea îşi posta însemnările şi fotografiile după fiecare
călătorie. Iată titlurile eseurilor cu caracter uneori de hai-
bun, căci deseori autorul întrerupe relatarea/descrie-
rea/confesiunea cu un haiku la temă, parcă spre a oferi
cititorului mai multe şi mai îndelungate momente de vi-
sare: Grecia, un tărâm de vis; Dom, Dom să-nălţăm! (vi-
zitate Viena, Salzburg, München, Strasbourg, Reims,
Paris, Marsilia, Cannes, Monaco, Milano, Veneţia, Opa-
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tija, Zagreb şi altele); În Munţii Apuseni; Viaţa pe Nil; O
zi în Deltă; Pe urmele lui Michelangelo; España es di-
ferente; Nunta de coral la Praga; Dacă e marţi, e Belgia;
Colindând prin trei imperii (vizitat oraşul Istanbul); Cla-
nul sicilienilor; O saga suedeză; Creta, insula legende-
lor; Două capitale imperiale (Moscova şi Sankt
Petersburg). Călătoriile lui Dan Norea, aşa cum le-a pus
el pe hârtie, au darul de a scoate în evidenţă şi senti-
mentele/relaţiile dintre oameni, afinităţile cu ceilalţi – co-
legi de călătorie, ghizi, prieteni, rude apropiate –, lipsa
de empatie a unora sau buna-credinţă a celor mai mulţi,
altruismul sau egoismul ş.a. Autorul insistă asupra as-
pectelor culturale specifice zonelor vizitate, asupra mo-
zaicului etnic din anumite părţi ale lumii, adaugă
reflecţiile personale asupra obiectivelor ce ţin de mito-
logia, istoria şi etnografia popoarelor luate în discuţie.
Îşi manifestă, de asemenea, cu destul entuziasm, în-
cântarea faţă de capodoperele lumii şi faţă de creatorii
acestora, Michelangelo fiind unul dintre preferaţi. Când
nu obiectivele vizitate contează, se concentrează asu-
pra întâmplării, îmbinând cu succes naraţiunea, des-
crierea şi dialogul, în registru umoristic de regulă,
scoţând la iveală varii caracteristici ale personalităţii se-
menilor cu care pleacă la drum sau pe care îi întâlneşte
pe drum.

Documentarea temeinică înaintea fiecărei călătorii,
mărturisită aici, transpare din expunerile bogate, cum
sunt cele cu caracter istoric, pe care le face cu îndemâ-
narea iubitorului de cultură, de inedit şi de adevăr. Îşi
presară discursul cu informaţii de tip ştiaţi că..., deşi nu
le aşază sub vreun titlu de acest gen: „...satele egip-
tene, păzite cu puşca, se autoizolează. Nu-şi păzesc
averea, e o sărăcie lucie, ci îşi apără identitatea” (p. 39);
„Astăzi, aici (în Amsterdam, n.n.) sunt legale prostituţia,
eutanasia şi drogurile uşoare” (p. 94); „Imaginaţi-vă că
pe vremea aceea (secolele X-XI, când Cordoba era ca-
pitala califatului, pe vremea maurilor, n.n.), într-o vreme
când nobilii din Franţa şi Anglia se spălau o dată la câ-
teva luni, în Cordoba erau 700 de terme publice” (p. 75);
„onoarea este un principiu de bază în rândul Mafiei, o
organizaţie veche în Sicilia de sute de ani. Cum Mus-
solini încă din anii ’20 a început o campanie anti-Mafia,
mafioţii au devenit cei mai înfocaţi antifascişti, sprijinind
în mod eficient debarcarea aliaţilor. Acordul cu anglo-
americanii a dus la o înflorire a afacerilor Mafiei după al
Doilea Război Mondial şi abia după câteva decade s-a
reuşit o reducere a influenţei acesteia” (p. 122). 

Fotografiile, pe lângă faptul că aduc un plus de in-
formaţie ori confirmă cele scrise, au, unele dintre ele, şi
rolul de a binedispune. O fotografie a autorului călare
pe o cămilă, intitulată „Cămilăreţul”, este precedată de
două haikuuri, unul cu rolul de a prelungi visarea citito-
rului adâncit în misterele Hurghadei, celălalt pentru a
reînnoda firul umoristic al relatării: „Dune de deşert –/
castel de nisip pentru/ beduini nomazi” şi „Cămilitu-n
şea/ pe-o singură cocoaşă –/ credeţi că-i uşor?” O „in-
vazie” a turiştilor chinezi pe platoul Giza îi inspiră un
haiku ce stârneşte râsul, intitulat Keops către fiul său

Kefren: „Unde erau toţi/ chinezii când construiam/ pira-
midele?” (p. 46). Într-o altă fotografie, stând la aceeaşi
masă într-un restaurant, mai multe persoane cu zâm-
betul pe chip dovedesc că, indiferent de culoarea pielii
şi de zonele din care provin, oamenii sunt, în esenţă, la
fel, adică au cam aceleaşi nevoi şi dorinţe. Acest „un fel
de turn Babel” cuprinde, din explicaţiile autorului, un
cuplu din Azerbaidjan, unul din Olanda, altul de indieni,
un altul „cu figuri sudasiatice inexpresive”, o doamnă
din Brazilia şi un cuplu „simpatic” de români. O altă fo-
tografie îl înfăţişează pe Dan Norea ţinând cu mâinile
amândouă o sabie. Explicaţia de sub imagine este edi-
ficatoare: „Nu credeam că o sabie de Toledo este atât
de grea”.

Metafora, pe care autorul o mânuiește destul de
bine, serveşte inclusiv discursului umoristic, aşa cum
se poate constata, de exemplu, în cazul unuia dintre ti-
tlurile eseurilor. Clanul sicilienilor, care poartă imediat
cu gândul la vestita mafie siciliană, nu denumeşte al-
tceva decât grupul alcătuit din câţiva foşti colegi de fa-
cultate români porniţi cu soţi/soţii către tărâmul vegheat
de impunătorul şi capriciosul munte Etna.

Dialogul, desfăşurat pe spaţii restrânse şi mai rar în-
tâlnit în economia volumului, este spumos de obicei: „O
cucoană (snoabă, bogată, n.n.) nu contenea să ofteze:
– Mi-e dor de vila mea din Snagov!/ Tânăra noastră a
încercat să strecoare o vorbă:/ – La mine la bloc.../ La
care cucoana, cu ochii mari, plină de respect:/ – Aveţi
un bloc?” (p. 117).

Concluzia cititorului este că epigramistul Dan Norea
n-a greşit când a luat hotărârea de a scrie o carte de
călătorie. Lectura este plăcută, captivează şi relaxează,
trecerea de la un registru stilistic la altul oferind cititoru-
lui adevărate surprize.

Liviu Suhar – Elegie autumnală
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*** „Bulevardul” Niculae Gheran, antologie îngrijită
de Andrei Moldovan, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj,
2019

Ion Vlad, Alternative la memorii. Dialoguri, cores-
pondenţă, mărturii, O carte concepută şi alcătuită de Ilie
Rad,Academia Română, Centrul de Studii Transilvane,
Presa Universitară Clujeană, 2019

Florin Mihăilescu, Critica şi criticii, eLiteratura,
2019

Titus Vîjeu, Constelaţia Nobel, 1901-2018, Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2019

Titus Vîjeu, F – de la Film. Dumitru Radu Popescu
scenaristul unor îngeri veseli, scenaristul unor îngeri
trişti, Noi Media Print, 2019

Paul Spirescu, Singurătatea albatrosului ucis, Edi-
tura Eikon, Bucureşti, 2019

Aurel Rău, Încifrările, Editura Cartea Românească,
Bucureşti

Rodica Braga, Zgomotul liniştii, Imago, Sibiu, 2019
Iulian Chivu, Predat sau Teroarea Absurdului, Edi-

tura Contrafort,  Craiova, 2019
Adrian Ţion, Prezent literar, Editura Contrafort, Cra-

iova, 2019
George Vulturescu, Maladiile lămpilor, Tracus Arte,

Bucureşti, 2019
Stan V. Cristea, Literatură de ieri, literatură de azi.

Cronici literare (2013-2019), Editura Bibliotheca, Târgo-
vişte, 2019

Passionaria Stoicescu, Plusfiinţa, eLiteratura,
2019

Passionaria Stoicescu, O băbuţă şi un moş, Edi-
tura Carminis, 2019

Mihai Popa, Antropologia Poiesis, Editura Acade-
miei Române, 2019

Fevronia Spirescu, Biţi-Codiţe, Editura Eikon, Bu-
cureşti, 2019

Jean-Yves Conrad, Mémoriel des 3030 soldats rou-
mains «Mort pour la France» durant la Grande Guerre

1916-1918, Tracus Arte, Bucureşti, 2019
Ana Podaru, Zece poveşti, Editura Fundaţiei Cultu-

rale „Ion D. Sîrbu”, Petroşani, 2019
Mihai Barbu, Iubire, elefant de porţelan, Autograf

MJM, Craiova, 2019
Ovidiu Pecican; Ştefan Şuteu, Ştiutul şi neştiutul,

Editura Avalon, Cluj-Napoca, 2019
Victoria Milescu, Cronicile sudului, Editura Sud Bo-

lintin, 2019
Ştefan Vida Marinescu, Fantaşti şi fantezişti con-

temporani, Editura Semne, Bucureşti, 2019
Ştefan Vida Marinescu, Constantin Gh. Manea, Va-

riaţiuni în do(i) major, Editura Semne, Bucureşti, 2019
Constantin Marafet, Ţara zidului amar, Editura

Rafet, Rm. Sărat, 2019
Constantin Marafet, Răzbunarea Mierii, Editura

Rafet, Rm. Sărat, 2019
Andrei Moldovan, Istorie şi literatură, Editura

Şcoala Ardeleană, Cluj, 2019
Andrei Caucar, Carte de despărţire, Editura Măias-

tra, Târgu-Jiu, 2019
Andrei Caucar, Cartea Suzanei, Editura Inspirescu,

Satu Mare, 2019
Constanţa Popescu, Toamnă cu cercei de rouă,

Editura Salonul literar – Vrancea, 2019
Camelia Ardelean, Urme de condei II, Editura

Rafet, R. Sărat, 2019
Maria Dobrescu, Poeme cu Filip, Editura Rafet,

Rm. Sărat, 2019
Lacrima Anei (Antologie)¸ Editor Gheorghe Păun, Ti-

parg, Piteşti, 2019
Almanah Sintagme literare 2019, coordonator Geo

Galetaru, Eurostampa, 2019
Ionel Mony Constantin, Odobeştii din sufletul meu,

Editura Terra, Focşani,  2019
Valeria Manta Tăicuţu, Moştenirea lui Mamin, Edit-

graph, Buzău, 2019
Nicolai Tăicuţu, Vitregii suportabile, Editgraph,

CĂRȚI PRIMITE LA REDACȚIE



254 SAECULUM 7-8/2019PR
O

Buzău, 2019
Stan Brebenel, Şlefuitorii de cuvinte, vol. I, O anto-

logie a poeţilor români contemporani, Editura Teocora,
Buzău, 2018

Stan Brebenel, Şlefuitorii de cuvinte, vol. II, O an-
tologie a poeţilor români clasici, Editura Teocora, 2019

Petrache Plopeanu, Mituri cotidiene, povestiri, Edi-
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Victoria Milescu: „Maestre Aurel Rău, vă rog, 
scrieţi-mi acolo şi secretul longevităţii!” Când coperta nu rimează cu titlul: Alo, alo,

aţi văzut un cal… mov?!

GAUDEAMUS ÎN PATRU IMAGINI

Paul Spirescu: „Am aşa emoţii, 
că după ce termin mă duc să mă îmbăt!”

„Sper că nu mi le ia mami pe toate!! 
Eu când mă mai joc cu tableţica?!”
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O, brad frumos, o, brad frumos, 
Cu texte uimitoare.  

Tu eşti „copacul” credincios
Cu lectori de valoare.

O, brad frumos, o, brad frumos, 
Cu texte uimitoare.

O, brad frumos, o, brad frumos, 
Coperta ta îmi place.

Când o revăd sunt bucuros
Şi vesel ea mă face.

O, brad frumos, o, brad frumos, 
Coperta ta îmi place.

Pro Saeculum, o, brad frumos,
Revistă minunată,

Mă mângâi şi mă faci voios
Şi mă-ntăreşti îndată.

Pro Saeculum, o, brad frumos, 
Revistă minunată. 

Sărbători fericite şi un An Nou cu sănătate, bucurii,
inspiraţie, gânduri bune,  pace-n suflet şi cerul senin
deasupra!

La mulţi ani să trăiţi
Şi pe noi să ne citiţi!


