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editorial

În 2011, BBC anunţa că un băiat de 13 ani din Rusia
a găsit pe o plajă din Kaliningrad o sticlă în care se afla
o scrisoare lansată cu 24 de ani în urmă din Germania
Federală de un copil ce avea pe atunci cinci anişori. O
fi fost ideea lui, l-or fi învăţat părinţii, o fi auzit povestea
celebrului navigator Cristofor Columb care trimitea din
expediţiile sale reginei Isabella ultimele noutăți folosind
acest mijloc nu foarte sigur şi cu atât mai puţin rapid
(dar oare când sistemul poştal a fost sigur şi rapid?!)?
Nu încerc un răspuns… Că veni vorba de rapiditate: se
estimează că o astfel de sticlă ajunge (dacă ajunge!) să
fie găsită cam în zece, douăzeci sau chiar mai mulţi ani,
ceea ce înseamnă că mesajul a fost, practic, pus într-o
capsulă a timpului! Să mai adaug că această formă de
comunicare este folosită de naufragiaţi sau de oameni
izolaţi pe o insulă (adică aflaţi într-o situaţie de criză) ori
de vreun copil cu imaginaţie precum micul Frank Ues-
beck din ştirea BBC!

Cum de câteva luni noi înşine ne aflăm într-o situaţie
de criză, fiind izolaţi dacă nu pe o insulă, măcar între
pereţii unei locuinţe, iată că, metaforic, simbolic, alego-
ric – cum vreţi să-i ziceţi – ne-am întors, şi în privinţa
comunicării, cu secole în urmă! 

Nici cele mai performante telefoane, aifoane, aipe-
duri sau cum s-or mai numi nu satisfac nevoia de apro-
piere, căci nu convenţionalul schimb de emoji,
emoticoane ori abracadabrante abrevieri ne mulţu-
meşte acum, ci dorinţa de a NE comunica, de a lăsa un
semn, de a da seamă de existenţa noastră…

În ultimele săptămâni, nu a fost zi de la Dumnezeu
în care să nu primim la redacţie cel puţin câte un text –
de toate genurile, speciile şi nivelurile valorice – propus
de autor spre publicare! Aşadar, revista văzută nu atât
ca un mijloc de comunicare în prezent, cât mai ales de
justificare a propriei vieţi pentru viitor, revista ca o cap-
sulă a timpului, vehicul de traversare a „cumplitelor
vremi de acum”, vorba cronicarului. Şi de fiecare dată

îmi imaginez „sticla” numită Pro Saeculum plutind nu în
derivă, ci ţintit către un viitor mai apropiat sau mai înde-
părtat, purtându-şi cu mândrie încărcătura-mesaj…  

În aceeaşi cheie citesc gestul preşedintelui Acade-
miei Române de a vorbi, în nume propriu, dar şi de a
scoate din muţenia cu care ne obişnuise cel mai înalt
for ştiinţific al ţării. În această perioadă au apărut pe pa-
gina de socializare a academicianului Ioan-Aurel Pop,
circulând apoi alert prin spaţiul virtual, fiind iute preluate
de diverse publicaţii culturale şi atacate de altele, texte
de atitudine, ce-l desemnează nu doar drept un istoric
de tezaur, ci şi drept un sensibil literat, eseist de forţă,
locuitor al cetăţii, mândru de neamul şi de ţara lui. 

Eseurile sale abordează fierbinţile teme ale momen-
tului: pandemia şi cohorta de măsuri luate împotrivă-i,
pericolul reprezentat de bătrâni, izolarea („izolarea nu
ne amenință atât viața fizică [deși molima aceasta ne
îmbolnăvește corpul], cât sănătatea mintală”), asaltul
nociv al ştirilor („știrile de la televiziuni, radiouri, de pe
rețelele sociale, din presa electronică, din mesajele care
vin de la prieteni, de la colegi, de la observatori bine-
voitori sau răuvoitori etc.”), neajunsurile ce se manifestă
în viaţa parlamentară („ceea ce mi se pare foarte grav
este posibilitatea adoptării de legi în această perioadă
în care plenul fiecăreia dintre cele două adunări ale Par-
lamentului și nici plenul reunit nu se pot întruni în chip
real”. La fel de gravă i se pare şi „posibilitatea […] de
adoptare tacită a unor legi”, precum şi situaţia în care
„proiecte de legi care sunt în chip evident – pentru pu-
blicul larg și nu doar pentru specialiști –
neconstituționale și, mai grav, anticonstituționale, ajung
să treacă tacit de una dintre camerele Parlamentului”),
biserica străbună („La noi, credința nu este ca la alte
neamuri. În multe locuri din Europa, mai ales în Occi-
dent și mai ales în țările nordice, bisericile – cu excepția
monumentelor istorice vizitate de turiști – sunt, în afara
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scurtelor servicii divine, închise”; „Un om mulțumit
sufletește și împăcat cu Dumnezeu este mai puternic în
fața primejdiei îmbolnăvirii, a amenințării bolii. El poate
învinge mai ușor teama de boală și chiar boala. Orice
individ fortificat sufletește întărește și forța fizică și mo-
rală a comunității”), „proiectata” vânzare pe sub mână
şi pe bază de ciubuc a Ardealului, mai „nepoetic” zis au-
tonomia Ţinutului Secuiesc, calitatea clasei politice („în
perioade de criză, în situații-limită, calitatea clasei poli-
tice se vede parcă mai bine decât în alte dăți”), liberta-
tea de exprimare şi civilitatea discursului public (se „uită
că starea de urgență nu a suprimat libertatea de expri-
mare și nici dreptul la opinie și că legile dialogului pre-
supun decență, bunăvoință și limbaj civilizat. Îmi place
să pun cea mai mare parte a acestor excese pe seama
frustrărilor provocate de izolare.”), poziţia unor intelec-
tuali („sunt intelectuali români de mare profunzime pe
care nu i-am văzut să critice atitudinea revizionistă a
guvernului ungar, în schimb nu pierd niciun prilej să
atace «naționalismul» românilor, «subdezvoltarea» lor
intelectuală, obsesia lor față de maghiari, care ar fi
civilizați, blânzi, complet inofensivi”)  ş.a.m.d.

Scriind cu mintea şi cu sufletul, făcând o analiză de
la şi pentru nivelul omului de rând, acad. Ioan-Aurel Pop
nu se „dă” atoatecunoscător, nici deţinător al adevărului
absolut, întrebările care-l bântuie sunt ale omului obiş-
nuit: „Plecând de la ipoteza că ar fi un produs artificial,
nu știi dacă a fost eliberat intenționat (ca armă biolo-
gică) sau scăpat întâmplător de sub control. Nu știi
exact ce natură are, când și cum moare la cald sau la
frig, cu alcool slab sau puternic, cu ce gen de
dezinfectanți, dacă antiinflamatoarele au rost sau dacă
agravează boala etc. La fel sunt și altele: vaccinul va fi
eficient, va fi disponibil în șase luni sau în doi ani, ni se
va inocula tuturor numai spre salvare sau și spre profitul
unora, vor deveni toate vaccinurile obligatorii etc.? Este
cumva toată această pandemie un scenariu bine aplicat
acum pentru reducerea populației unei planete supra-
aglomerate, scenariu creat de anumiți magnați din
oculta mondială?” Uneori, aduce în sprijinul afirmaţiilor
sale argumentul cifrei, apelează la datele statistice, dar
parcă tot mai convingător şi mai emoţionant devine dis-
cursul atunci când citează poezia lui Iorga Brad bătrân:
„Au fost tăind un brad bătrân/ Fiindcă făcea prea multă
umbră…”

În privinţa autonomiei Ţinutului Secuiesc, istoricul
trece în revistă (inventariind toate „vorbele şi ipotezele”,
cu o adiere ce-mi aminteşte de poezia lui Topîrceanu,
În jurul unui divorţ), „opiniile analiștilor în legătură cu
acest episod” care „sunt de o diversitate dezarmantă și
merg de la întâmplare până la diversiune. Ar fi vorba,
după unii, despre o diversiune menită să distragă
atenția oamenilor de la izolare, de la interdicții, de la
prefigurarea crizei economice majore. Alții spun că a
fost pur și simplu o întâmplare, din care o parte a mij-
loacelor de difuzare în masă – pe fondul izolării și pan-
demiei – a făcut un eveniment. În fond, ar fi vorba de
un lucru firesc, de un proiect de lege adoptat tacit, așa
cum s-a întâmplat de mai multe ori. Alții merg mai de-

parte și adaugă că proiectul nu are în el nimic scanda-
los, că orice inițiator are dreptul să pretindă ceea ce
dorește pentru binele indivizilor și al grupurilor pe care
le reprezintă. Cei care sunt de acord cu rolul major al
«întâmplării» în cazul acesta sunt, însă, foarte puțini.
La fel de puțini sunt și românii care acceptă dreptul unui
grup etnic din România la autonomie teritorială. // Alții
concretizează: totul este rodul unei înțelegeri secrete
între UDMR și PSD, în vederea unor alianțe strategice
sau electorale viitoare. […] În fine, sunt și specialiști
care recunosc aici strategia UDMR, a liderilor maghiari
de după 1989, de aplicare a teoriei pașilor mărunți, de
ponderare și de ierarhizare a pretențiilor, de petiționare
continuă, de la simplu la complex, de la negare inițială
până la acceptare finală etc.”

Cu toate acestea, autorul nu-şi uită „meseria”, aşa
că istoricul ţine să puncteze foarte clar: arătând că
„ținutul” nu se (mai) află printre unitățile administrativ-
teritoriale ale României, profesorul Ioan-Aurel Pop pune
întrebarea de bun-simţ: „Cum s-a putut depune, înre-
gistra și discuta (în comisii) la Parlament un proiect ab-
surd care conține autonomia teritorială a unei unități
administrative inexistente?”

Iar „omul cetăţii” care este Ioan-Aurel Pop conchide,
cu durere în glas: „Câte-o reînviere a «chestiunii ma-
ghiare» din România, cu voce de Casandră, nu strică
pentru subminarea prestigiului și demnității unei țări și
așa destul de compromise în ochii Europei”.

De departe însă, cel mai emoţionant eseu este cel
intitulat Periculoşii bătrâni, cald elogiu adus vârstnicilor
– mai mult sau mai puţin „bătrâni” –, de cel care de la
1  ianuarie a.c. a intrat, cu arme şi bagaje, în clubul (ce
ar trebui să fie select, dar nu este decât înjosit) al celor
trecuţi de 65 de ani.

De la un capăt la altul, discursul pendulează pe o
gamă largă de tonalităţi şi abordări: de la pildă (memo-
rabilul ordin dat de generalul Bonaparte în timpul cam-
paniei din Egipt, „care nu a sunat bine deloc: «Măgarii
și savanții la mijloc!»”, dar s-a dovedit salutar) la aluzia
literară („Se decide, în chip umanitar, să fie împiedicați
bătrânii să se miște liber, ceea ce ar fi un privilegiu de
pe urma căruia ar muri singuri. […] Nu este un scenariu
de George Orwell, dar ar putea să fie, dacă ar fi fost
scris cu talentul inimitabil al celebrului scriitor invocat.
Așa, e doar un gând al unui istoric bătrân, care, evident
își apără bătrânețea sa și bătrânețea bătrânilor în ge-
neral.”) ori la trimiterea istorică (unii „care au voit să ex-
termine copiii, alții care au scos din joc maturii păcătoși
ca să-i păstreze pe copiii inocenți [trimiși la moarte si-
gură prin «Cruciada copiilor» din 1212), alții care au vrut
să izoleze sau să extermine «rasele inferioare», alții
care au vrut să-i ucidă pe cei care nu credeau în zeii
«buni», alții care i-au exterminat pe cei care gândeau
altminteri decât guvernanții etc.”).

De la nostalgie („își îngrijeau constant nepoții, pe
care îi hrăneau, îi răsfățau așa cum numai bunicii pot și
știu, îi duceau în parc la joacă și reușeau să-i lase liberi
din când în când pe părinții acestor nepoți. Ba, de multe
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ori, acești bătrâni aduceau periodic mâncare gătită, în
lipsa activilor casei și o lăsau în frigider…”) la ironie
(„Mai gravă pentru locuitorii grăbiți ai planetei este însă
sâcâiala acestor bătrâni, pretenția lor de a fi activi,
dorința de a umbla pe străzi precum ceilalți oameni, de
a merge la piață, la supermarket etc. Insuportabile sunt
plângerile lor neîncetate, lamentările lor, repetarea
acelorași lucruri din viața lor trecută și chiar sfaturile pe
care le dau fără să le fie cerute”), accelerând spre sar-
casm („tineri imberbi, plini de zel, activi și atoateștiutori
care condamnau «nesimțirea» celor care au trăit sub
comunism, care s-au ghiftuit sub comunism, care au
construit comunismul și care mai voiau să și trăiască în
continuare, să muncească, să făurească o lume demo-
cratică”) şi culminând în pamflet („De câte ori îi vezi pe
stradă sau oriunde în afara casei lor, parcă umblă
intenționat cu panere pline de covid-19, ca să strice
cheful și viața oamenilor folositori de pe lumea asta, să-i
infecteze și să-i distrugă. Sigur că sunt și excepții între
bătrâni, de exemplu bătrânii politicieni. Ei pot umbla
liber pe afară și pe dinăuntru, pe oriunde, pentru că ne
conduc și ce ne-am face fără indicațiile lor!”).

De la analiza fină („Noi trăim într-un continent numit
Europa, unde sedimentările de civilizații una peste alta
sunt ca sendvișurile cu multe straturi, spre care ne lă-
comim uneori. Această evoluție ne-a obișnuit cu un anu-
mit rafinament al comunicării, cu disimularea minciunii,
cu ascunderea relelor intenții, cu ademeniri
înșelătoare.”), la tonul imperativ („discriminarea bătrâ-
nilor [chiar și când este, aparent pozitivă] devine jigni-
toare, înjositoare, rușinoasă. […] Nu-i mai «protejați»
peste măsură, fiindcă le striviți umanitatea și le pătați
demnitatea. Omenia nu le-o puteți distruge și nici păta,
deoarece o au din belșug și o revarsă neîncetat asupra
acestei lumi bolnave.”) încheind în nota modestiei bine
jucate („Vă rog, dragi cititori, să luați cele de mai sus ca
pe-o mărturisire simplă, ca pe o lamentație fără nicio
importanță, ca și cum ar fi niște gânduri dezlânate,
poate mai ironice decât s-ar fi cuvenit și menite să fie
puse între paranteze. Vă rog chiar să iertați – cei care
v-ați simțit jigniți – vorba aceasta proastă a unui om bă-
trân care nu s-a ramolit încă de tot, care este și el îngri-
jorat și care nu știe cum s-ar putea proteja acum mai
bine copiii, tinerii și maturii [adică cei aduși pe lumea
asta păcătoasă de bătrâni, de bătrânii foști odinioară și
ei copii, tineri și maturi])”.

După ce academicianul Ioan-Aurel Pop şi-a pus su-
fletul într-o „sticlă” înghiţită foarte repede de vâltoarea
oceanului (curenţi marini şi curente de tot soiul, re-
chini…), reacţiile nu au întârziat să apară:
„președintele celui mai important for științific din
România, istoric de profesie și om de știință, își per-
mite, cu tot aplombul și autoritatea de care dispune,
să submineze aproape explicit autoritatea medici-
lor, biologilor și, în general, a oamenilor de știință,
într-o chestiune gravă, de viață și de moarte”… 

(Să vezi şi să nu crezi, într-o ţară care, şi-aşa ruptă
în două – ca gândire şi cifre electorale –, s-ar impune

unită, în cuget şi simţiri, într-o ţară dominată de medio-
crităţi de stânga şi de dreapta – zaţuri politicianiste!)

În fine, după Săptămâna Patimilor, acad. Ioan-Aurel
Pop va reveni cu încă un eseu, al cărui final e un echi-
valent al reacţiei (de-acum un veac şi jumătate) a Poe-
tului Naţional care, plictisit de trăncăneala unui anume
Ioniţă Bumbac, „îşi scoase căciula din cap şi, punând-o
pe masă, dinaintea lui Bumbac, îi zise: – Acum mai vor-
beşte şi căciulei mele…”. 

Citez, aşadar, cu dreapta aşezare a vorbelor, finalul
eseului:

„Distinși cititori, se poate să nu am dreptate în cele
ce am spus mai sus. Aștept să fiu contrazis cu date si-
gure, mai bune decât cele găsite de mine. Voi
recunoaște cel dintâi că am greșit și îmi voi cere scuze.
Firește nu îmi voi cere scuze față de cei care mă con-
trazic cu invective, cu jigniri, răstălmăciri sau cu apos-
trofări. Cel mai ușor lucru pe lumea asta este, dincolo
de sfaturile date altora, să facem ironii gratuite. Ne-am
cucerit dreptul de a nu fi de acord întotdeauna unii cu
alții, dar dezacordurile se produc în condiții civilizate, de
respect. Altminteri nu au rost.”

Vă întrebaţi cine a fost numitul Bumbac între brucanii
de viţă veche, împotriva cărora s-ar putea dezgropa
morţii?!
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Nicolae: Ivane, tu ai iubit vreodată pe cineva? 
Ivan: Da! O blondă!
Nicolae: Și pe tine te-a iubit vreodată cineva?
Ivan: Da, blonda asta!...
Nicolae: Şi de ce nu te-ai însurat – înşurubat! – cu

ea?!...
Ivan: Pentru că o iubeam!
Nicolae: Şi?
Ivan:  Nu voiam să-i pun coarne! Pentru că nu mă

puteam baza pe statornicia mea de caracter!
Şi mai e ceva: dacă o nevastă îşi trădează
soţul – mai treacă-meargă, nu ia lumea foc!
Dar când un bărbat vodcangiu şi nereprezen-
tativ fizic îşi face de râs nevasta, cu o
şchioapă, sau cu o surdă, nu e cuşer! Şi apoi,
un bărbat trebuie să aibă succes în viaţă!...

Nicolae: Şi tu nu aveai?!...
Ivan:  N-am avut niciodată! În afară de gradul de

soldat-bucătar în armată, eu n-am mai apucat
o altă onoare!... Nu mi-am înnobilat identita-
tea decât cu vodcă! Şi mai era un adevăr care
circula şi ca banc: „Nu-i da nas lui Ivan, că se
suie pe divan!” Şi nu eram nici un elitist, bre,
care se pricepe la poezie şi propune ca poe-
zia lui Nichita Stănescu să fie arsă, ca expi-
rată!...

Nicolae: Asta nu mai miră pe nimeni, de când şi tătucul
Eminescu a fost dat ca expirat!

Ivan: Chestia este... ca să fiu sincer!... Că eu nu
ştiu cine este Nichita asta! E tot rus?!

Nicolae: Nici eu nu ştiu precis!... Oricum, din cauza slă-
virii de sine şi a prea plinului din ei, mulţi inşi
ştiu cine este Nichita sau Ovidiu, fără să-i ci-
tească!

Ivan: Asta e bine, nu-şi mai pierd timpul degeaba!...
Dar eu, ca să fiu sincer, până la armată n-am
ştiut mare brânză despre Dumnezeu! N-am
citit Biblia, că n-o aveam! Dar într-o zi, în ci-
mitir, pe când băteau clopotele de la biserică,
am văzut nişte inşi ducând pe umeri un copâr-

şeu alb!  Mă, cine-o fi înăuntru?... m-am între-
bat speriat!... Şi tot eu mi-am zis... cine putea
fi!... Dumnezeu! Îl băgau în groapă! Erau
multe lumânări aprinse, în mâinile oamenilor,
şi în capetele crucilor! Nu eram la şcoală, aşa
că nu mi-am zis c-o fi Iisus, trimis să omoare
moartea şi să învieze morţii!... Dar să revenim
la oile noastre! Înţelegi? Nu putea o blondă
superbă să se mărite cu un incult la cap!
Peste ani, de ce să moţăie iubirea blondei
lângă mine? Ne-am despărţit într-o zi de
iarnă, când viscolul, cărunt, bătea în draci!...
Două zile – adică două nopţi! – pe cer n-a lucit
nici măcar o stea, s-o numeri cu alta, lumi-
noasă, din vară!... Zăpada parcă a răcit – şi-a
îngheţat iubirea în mine!... 

Nicolae: Eu, de ani de zile, nu mai am nicio siguranţă
în amor! Din cauza asta, sunt obligat să mă
descurc!... Fără complicaţii, inutile cu nunţi!
Aşa mi-am câştigat un miraculos echilibru de
gagicar! Şi astăzi – în zori! – am primit un te-
lefon de la o cunoştinţă, care mă ruga să-i fac
o vizită profesională, căci soţul ei plecase la
Constanţa, la un colocviu al medicilor veteri-
nari! Şi astfel, telefonul zeiţei răguşite, bălă-
ioare, ca să vezi, mi-a împlinit visul de
astă-noapte, în care o vedeam pur şi simplu
pieptănându-se!... Mărturisesc, sincer, că
această doamnă întotdeauna mi-a provocat li-
mitele raţiunii!...

Ivan: E foarte deşteaptă!...
Nicolae: Nu e decent să interpretez, din punct de ve-

dere narcisiac, bucuriile mele, ca să nu mă
trezesc mâine-poimâine că au fost false! Eu
îmi îndrăgesc neruşinările, dar mă cocoşesc
de o spaimă vitriolantă!... Că mâine nu le mai
pot avea! O dragoste se petrece – teoretic! –
în doi: fiecare îndrăgostit stând pe conştiinţa
sa, şi pe cele două picioare ale sale! Dar e ris-
cant să te bazezi mereu, înfumurat, pe cele

Acad. Dumitru Radu Popescu
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două picioare, care nu sunt ale tale!... Femeile
sunt imprevizibile! Uite, este o vecină care îmi
spală geamurile şi rufele!... Şi astăzi vine la
lucru!... Eu te las aici, să-mi cârpeşti acoperi-
şul de tablă de pe casă... Vecina n-o să se
dea la matale, căci mă iubeşte fundamental
pe mine!... Ea a început să mă iubească, fără
să mă vadă personal! M-a văzut în vis! Înainte
de a veni cu locuinţa lângă mine!... Plec! Tu,
dacă nu eşti însurat şi n-ai nicio legătură de
amor constantă, trebuie, când se ivesc anu-
mite ocazii, să te mulţumeşti cu iubirile de îm-
prumut!

Ivan: De când m-a lăsat în pulbere blonda pe care
eu am părăsit-o, căci n-am vrut să-i stric viito-
rul cu mersul meu împleticit prin armată, şi cu
vodca mea sentimentală, nu mai m-a încercat
vreo iubire, nici măcar în vis! Căci eu dorm şi
în vis, când mă culc în pat!... Aşa că toate vi-
sele mele de iubire nu se trezesc în nicio di-
mineaţă din somn!... Am glumit şi eu, ca să nu
par destul de prost! Bine, am să cârpesc tini-
chelele de pe acoperişul casei, ca anul trecut,
am să schimb becurile arse din candelabre –
căci îmi place faptul că în fiecare odaie ai un
candelabru! – am să...

Nicolae: E OK!  Mă duc să mă încalţ în tenişi, să par
mai sportiv!... (intră în camera din dreapta.
Sună telefonul) Vezi cine mă sună, o fi vecina!
Spune-i că poate să vină, că-i las casa des-
chisă...

Ivan: (ridică receptorul) Alo, da... Nu, nu este dom-
nului doctor, dânsul chiar acum se pregăteşte
să plece!... Bine, am să-i spun că-l aşteptaţi
ca să vă confirme sau ba dacă pisicile dum-
neavoastră sunt bolnave!... Da, am să-i spun
domnului doctor că... (i se închide telefonul)
Da, am înţeles: pisicile sunt borţoase! (apare
Nicolae) Sunteţi aşteptaţi, în problema cu pi-
sicile!...

Nicolae: Doamna aceasta este o femeie care cade pe
gânduri – şi când e vorba de pisici imaginare!
Astăzi, când nimeni nu mai cade pe gânduri
nici când e vorba de pisici în carne şi oase!...
Şi ce este al ei, este al ei, deşi soţul ei are nis-
caiva funcţii, ea nu se lasă destrămată de po-
litică!...

Ivan: Mă scuzaţi dacă vă întreb ceva... ceva!...
Nicolae: Nicio problemă!...
Ivan: Domnule doctor, frumoasa nedestrămată de

politică, este o profesionistă a patului?
Nicolae: Asta am să constat astăzi, după ce-i consult

pisicile! La bună vedere! (iese din casă)
Ivan: (sună telefonul) Nu, domnul doctor!... (închide

telefonul) E tot pisicăreasa!... Mi-a recunoscut
vocea şi m-a sictirit!... Oare de ce verbali-
zează fără să mă cunoască?... M-a înjurat de
tată! Înseamnă că... doctorul i-a fisurat reali-
tatea şi s-a îndrăgostit de pisici!... O, iată cum

poţi, înjurând, să depui plângere împotriva pa-
tului! Minţind în mod oficial! Probabil că este
şi o profesionistă a spălării geamurilor!... I-am
înţeles mesajul către... domnul doctor!... (so-
neria, la intrare. Deschide uşa)

Georgeta:(intră, îngândurată) Bună ziua, domnule doc-
tor...

Ivan: Bună... Vă rog să luaţi loc!... Sunteţi ame-
ţită!... Ce-aţi păţit, doamnă?!... (o ajuta să ia
loc pe un scaun)

Georgeta:(plângând) Am probleme cu pielea, domnule
doctor!... Am auzit că dumneavoastră sunteţi
un doctor minunat!... Am fost până la părinţi,
în Săvădisla... Am venit cu trenul... Şapte ore!
Şapte!... Aici sper să fie un loc al destinului
meu!... Pielea mea!...

Ivan: Vă doare?!...
Georgeta:Nuu!...
Ivan: Vă mănâncă?...
Georgeta:De ce să mă mănânce?!
Ivan: Aveţi blândă?
Georgeta:Ce e blânda?
Ivan: Blânda e o râie mai blândă!
Georgeta: N-am blândă!
Ivan: N-aveţi râie?!...
Georgeta:Eu, râioasă?!... S-avem pardon! Pielea mea

este netedă, nu o scarpin! Nu e râioasă!...
Poftiţi! (îi arată mâinile) Vreau să-mi găsiţi o
rezolvare!...

Ivan: Dezbracă-te!...
Georgeta:Cum să mă dezbrac, domnule doctor?!...
Ivan: Dezbracă-te până la piele!
Georgeta:Eu?!
Ivan: Vrei să mă dezbrac eu?!... Cine are probleme

cu pielea, eu?!
Georgeta:Dumneata puţi a vodcă!
Ivan: Vrei să spui că miros a vodcă! E o eroare! Fi-

indcă vodca niciodată nu pute! Iar vodca, pen-
tru subsemnatul, e singurul principiu de viaţă,
singurul principiu de mântuire! În altă ordine
de idei... Dacă suferinţa matale, legată de
piele, se manifestă ocult, fără să te scarpini –
cum se manifestă, de obicei, ocult, provi-
denţa! – rezolvarea problemei pielii matale
trebuie împlinită la lumina zilei! Iar dacă ape-
lăm la istoria afecţiunilor pielii – căci nu toate
daravelele ei sunt boli! – constatăm că trecu-
tul acestor idiosincrazii, uneori idioate, consti-
tuie o sursă de speranţă vindecătoare pentru
viitor!

Georgeta:Altceva mai ai de găvărit?!
Ivan: Nu, decât să te dezgoleşti în întregime! Dar

de unde ţi-a venit ţie intuiţia, adevărată, că eu
am un accent rusesc?!...

Georgeta:Au venit pe la cârciuma noastră nişte excur-
sionişti moscoviţi care, toţi, vorbeau ruseşte –
şi-am reţinut din ce găvăreau ei doar accentul
pus pe cuvinte!... Accentul pe vodcă!

Ivan: Eu am fost ani de zile în armata rusă.



corul morilor de vânt

6 SAECULUM 3-4/2020PR
O

Georgeta:La ce armă ai fost încadrat?...
Ivan: Am fost încadrat la bucătărie!... Căci eu, cu

mirosul meu inconfundabil, de vodcangiu, nu
puteam fi trimis în prima linie!... Ei!... Te dez-
braci, sau nu te dezbraci?! Aceasta-i întreba-
rea!

Georgeta:Şi ce-o să-mi faci?!... 
Ivan: Nimic!...
Georgeta:Atunci de ce să mă mai dezgolesc?!...
Ivan: Simplu: ca să-ţi văd pielea în întregime! Eu

aşa lucrez cu femeile care spun că suferă de
varii suferinţe!...

Georgeta:Şi... Atât?!...
Ivan: Având în vedere aceste pregătiri preliminare,

vom vedea cum trebuie rezolvată problema
pielii!...

Georgeta:Domnule doctor, aşa procedezi în viaţa dumi-
tale profesională?...

Ivan: Doamnă, sau domnişoară ce probabil încă
eşti, eu ţi-am văzut doar pielea de pe mâini şi
de pe faţă!... Care mi-a dat o idee!... Pe care
n-o pot pronunţa până nu văd tot ce se cere
să văd! Pielea matale de pe obraji are o cu-
loare ce pare că ţine mai ales de zilele verii,
când soarele este fierbinte!... Asta mi-a dat o
idee de care când ai intrat pe uşă n-am fost
conştient!...

Georgeta:Şi?...
Ivan: Prin vorbele nespuse între noi mi-am dat

seama ce doreşti de la mine!... Ca doctor,
desigur!

Georgeta:Ce?!
Ivan: Să te văd în întregime şi să-ţi pun un diagnos-

tic, aşa cum procedau marii medici ai vremu-
rilor de ieri!... Haţieganu, bunăoară, Motocu,
Cristoloveanu...

Georgeta:Cum procedau?!...
Ivan: O să te convingi pe pielea dumitale!... Hei, ce

faci? Că eu am de lucru! Trebuie să tund iarba
din grădină, să înlocuiesc becurile arse din
candelabre!...

Georgeta:Asta e o metaforă?!...
Ivan: Care?!...
Georgeta:Chestia cu tunsul ierbii şi trestia cu becurile

stricate!...
Ivan: Doamnă...
Georgeta:Domnişoară Georgeta!...
Ivan: Domnişoară Georgeta, eu, având o îndestu-

lată experienţă militară, ca bucătar, am pre-
gătit şi plăcinte, şi sarmale!... Şi-am tras
concluzii digestive!... Pielea intră în dicţionarul
alimentar, solar şi sexual! Am întâlnit şi des-
tule femei în civil şi m-am convins că în pro-
pensiunea lor către sacru, algoritmul
inconştientului lor oniric bagatelizează extazul
corpului, al sexului, decanonizând chiar iubi-
rea adamică, paradisiacă!... (uşor nervos) Şi
intră într-o psihologie abisală – uitând de pro-
pria piele!

Georgeta:Gata, mă dezbrac! Ca să-ţi arăt că încă sunt
capabilă de sentimente!... Adică să-mi iubesc
propria piele! Dar să nu vă treacă prin cap,
domnule doctor, că este vorba de nişte jocuri
carnale primitive!

Ivan: Mă întorc, poftim, cu spatele faţă de tine,
până de dezbraci, recunoscându-ţi astfel ino-
cenţa paradisiacă!

Georgeta:Eu am o cârciumioară, la care vă pot invita,
dacă doriţi!... Eu sunt şi bucătăreasă, aşa că
tot ce vă doreşte inima... Eu sunt gata... să vă
pun pe tavă!...

Ivan: Acum sunteţi gata?...
Georgeta:De pus pe tavă? Încă nu!... Sunt în curs să-mi

dau jos pantofii!...
Ivan: Ei, pantofii îi mai poţi ţine în picioare, nu mă

deranjează!... Deşi n-aş vrea să credeţi că e
vorba de o subminare!...

Georgeta:Nu, dar eu am început să mă dezbrac de jos
în sus, ca să nu mă emoţionez văzându-mă
goală în ochii dumneavoastră – şi să fac un
atac cerebral!... Deşi eu sunt o persoană cu
experienţă de viaţă, în cârciumă, o persoană
feminină cu suflu!... Asta nu înseamnă că su-
flul meu nu este şi duios, nu, fiindcă nu e
vorba de o concepţie mecanică a suflului
meu!... Dumneavoastră, care aţi fost bucătar
în armata rusă şi sunt sigură că folosiţi şi
limba lui Tolstoi, ca limbă secundară! – o
să-mi apreciaţi elanul cu care o să vă pun pe
masă o sticloanţă cu vodcă! Deşi sunt sigură
că nu aveţi reflexe francofone negative, să nu
apreciaţi un vin roşu franţuzesc, târnosit la
Cotnari!... Desigur, nu armata... Pardon, nu
mă amestec în meditaţiile militarilor, uneori
extrem-orientale... Cred că matale, hrănind
soldaţii, ai trăit un roman iniţiatic, din care n-a
lipsit şi cutra-cutrelor, Moartea!... O, moartea,
care circulă prin lume, uneori mascată în bă-
bătie, alteori într-o zglobie biciclistă, cred că
v-a făcut să simţiţi şi nişte trăiri metafizice!...
Ah! M-am luat cu vorba şi am uitat să mă dez-
brac până la temelii!... (râde cu hohote) Chiar
vrei să vizionezi pielea mea în integralitatea
ei?!

Ivan: Da!...
Georgeta:Credeam că glumeşti! Dacă mie îmi vine să

râd de propunerea ta juvenilă, de a rămâne în
pielea goală, în faţa ta, nu înseamnă că eu în-
totdeauna am fost inocentă! Am consumat o
pasiune adolescentină, parţial patologică, faţă
de un fundaş de la echipa de fotbal din Vânju-
Mare, care parcă nici nu ştia că exist – deşi
eram vecini!... Nici măcar o para chioară nu
dădea pe subsemnata!... De ciudă!... N-am
reuşit să-mi retrăiesc tristeţea, nici
privindu-mă în oglindă, cu lacrimi reci în
ochi!... Deşi în mine, peste câţiva ani, când
fotbalistul a fost selecţionat în echipa de ju-



corul morilor de vânt

7SAECULUM 3-4/2020PR
O

niori a României, am simţit un gol abisal!... De
atunci iubirea mea n-a mai verbalizat cu ni-
meni!... Iar acum mi-e milă de dragostea cu
care te strofloci să mi-o arăţi, îndemnându-mă
să mă dezgolesc la trup, fără să-ţi închipui ce
dezamăgit vei fi când vei constata, cu ochii
personali, că eu sunt cocoşată!... Matale, ca
seducător şi amant de profesie militară, vei fi
uluit că eşti bărbat şi că tânjeşti după o coco-
şată sub acoperire, ce-şi ascunde misterul ei,
să-i zicem mister negativ, într-o rochie cu
poale scurte! Mai vrei să mă vezi goală?

Ivan: Neapărat! Căci eu ţi-am văzut mâinile cu-
prinse de acea culoare care le masacrează
albeaţa şi pulverizează până şi iubirea aman-
ţilor pasageri!

Georgeta:Vrei să mă sălvezi!...
Ivan: Dacă te dezgoleşti şi constat că pielea te îm-

piedică să cunoşti majestuozitatea iubirii!...
Georgeta:În războaie... pe unde-ai hrănit soldaţii, ai mai

salvat vreo civilă căzută prizonieră propriei
sale suprafeţe pieloase?

Ivan: Nenumărate!...
Georgeta: Ptiu! Doctorii de piele te privesc, goală, îţi în-

torc pielea pe dos – degeaba! Nici măcar nu
te pipăie!

Ivan: (sună telefonul) Da, domnule doctor, am tăiat
iarba!... Becurile noi sunt la datorie! Da, vă în-
ţeleg: iubirea, într-adevăr, are o cheie de
boltă, când îţi spune, şoptit: „Opreşte-te!” Aţi
ajuns la cheia de boltă!... Vă înţeleg! Vă aş-
tept peste două ceasuri, când spuneţi că so-
siţi, vă aştept cu toată iarba cosită! Da, iubirea
presupune un travaliu – ideal! Care-ţi oferă o
energie efervescentă! Da, o femeie fără iden-
titate hormonală nu este propriu zis o mu-
iere!... Vă aştept... Da, sigur, iubirea produce
un fel de egoism visceral, care nu te împinge
să leneveşti, ci să creezi fericire! Da, la bună
vedere! (Georgetei) Vine stăpânul casei!
Du-te în drumul tău!...

Georgeta:Dar încă nu m-am îmbrăcat! Şi nu mi-ai dat
diagnosticul! Am stat de pomană goală-
puşcă!... Cine e dobitocul?...

Ivan: Domnul doctor nu e doctor, deşi e medic ve-
terinar! Doctor pentru dobitoci şi dobitoace!
(uşor furios) Diagnosticul pentru tine este
foarte clar! Ne întâlnim peste două săptă-
mâni!...

Georgeta:Şi ce fac în perioada asta?...
Ivan: Nimic!...
Georgeta:Cine e, totuşi, stăpânul casei?!...
Ivan: Domnul doctor veterinar Constantin Descu-

iatu!
Georgeta:Unde-a plecat?...
Ivan: La o pacientă!
Georgeta:Femeie!... Şi soţul ei unde se află?
Ivan: La un colocviu de sexologie veterinară, la

Vama Veche!

Georgeta:Ce superb!... Ăsta-i şpilu cu Vodevilu!... Şi tu
ai rămas în casa lui pe post de doctor veteri-
nar! Fapt ce cuprinde o dimensiune socio-mo-
rală!... Nu? Astfel, de fapt, oamenii se ridică
la înălţimea idealurilor lor! Pot să mă îmbrac?
Desigur! Căci tot m-am dezbrăcat degeaba!

Ivan: Nici vorbă! Te-ai dezbrăcat cu folos... Pentru
tine!

Georgeta:Pentru tine, oricum, nu!...
Ivan: Mănânci ludaie?
Georgeta:Ce să fac?!...
Ivan: Mănânci ludaie coaptă?... Simplu, doar

coaptă, tăiată în bucăţi!... Sau plăcintele cu lu-
daie îţi plac?...

Georgeta:Mănânc orice-mi place, fie dulce, sărat, sau
ardeiat!... Nu simt un dezgust faţă de viaţă!
Viaţa merită să fie trăită, de către unii, cu dul-
ceţuri, de către alţii, cu vodcă!

Ivan: Nu te enerva!... Ludaia!... Adică dovleacul!
Mănânci dovleac?... Da! Zic eu. Nu mai
mânca două săptămâni!... Hai, pleacă! Ne
vedem peste cinşpe zile, ai înţeles? Mă cauţi!
Vreau să te văd albă la piele...

Georgeta:Vrei să mă albesc, duios, cu o unsoare – şi
să mă vezi, goală, degeaba!... Am priceput
târziu, ca proasta, că nu eşti doctor! Un es-
croc! Dezbraci femeile doar ca să le priveşti!
Iubirea ta!... Orală, verbală, oculară!... Ce iu-
bire, oh!... Nici sexualitatea ta nu e bine struc-
turată, strunită!... E, cu adevărat, goală,
demagogică! (trânteşte uşa şi dispare. Revine
furioasă) Dacă nu ştii să iubeşti, nu ştii nici să
mori! (dispare. Revine) Nu dau doi franci pe
cei vrăjiţi de etica negativă, care-i face să nu
dea nici măcar o rublă pe moarte!... De parcă
tu ai fi sortit să trăieşti veşnic! Ca să râzi de
mine! Sau asta vrei, să nu intri niciodată în te-
meteu, sub pământ?! Eşti sisi la balcon?! M-ai
umilit, ţinându-mă goală, degeaba! Chiar fără
să mă priveşti! (a ieşit)

Ivan: Te vedeam în oglindă!
Stan: (apare pe uşa ce dă pe terasa camerei) Mă

scuzaţi, n-am vrut să vă deranjez!... Sau să
vă întrerup într-o eventuală germinaţie!... Sunt
prietenul lui Nicolae... Am venit să-i aduc ma-
nualul pe care mi l-a cerut demult!... (îi întinde
o carte) Vreţi să citiţi?...

Ivan: Nu!...
Stan: De ce?!
Ivan: Sunt incult!...
Stan: A, vă înţeleg: vă lăudaţi că sunteţi incult!

(zâmbind) Nu citiţi nici romane de dragoste?...
Ivan: Nu ştiu să citesc nici cărţile de joc!
Stan: Acesta este un manual de sexologie clasică

şi modernă!... E o doamnă, Ioniţa, soţia lui
Ficu, bombonarul sub acoperire, care vă
poate face rost, contracost, de această enci-
clopedie în care puteţi descifra adevărul as-
cuns al naturii... Nicolae vrea să priceapă mai
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bine pulsaţia creatoare a naturii... Chiar acum
se află – mi-a dat un telefon! – într-un demers
ce presupune o mare agilitate şi o gândire
adâncă!... Pentru exprimarea unei energii ex-
presive!

Ivan: Am vorbit şi eu cu dânsul!... E preocupat de
iubirea energetică!

Stan: E vorba de o exploatare a realului! Prin pune-
rea în valoare a unor probleme tehnice, de
ordin spiritual! Pentru a desluşi mai bine mis-
terul Materiei! Matale ţi-e frică de moarte?

Ivan: Dar matale nu ţi-e frică?!
Stan: Nu! Autenticitatea trăirii diavolismului modern

are în vedere eternitatea vieţii vii, veseloase,
şi nici ca cât eternitatea nenorocitei tragedii a
vieţii moarte!... Căci, da, ca să fim mai exacţi,
trebuie să spunem că nicagda, niciunde, ni-
ciodată moartea nu visează visuri mari! Dracii,
aceste făpturi bălăcărite, mai visează!... Fiind-
că aşa e natura lor, nedogmatică!...

Ivan: Domnule, tovarăşe – cum să-ţi spun, căci văd
că eşti la curent şi cu limba rusă?...

Stan: Spune-mi, simplu, Stan!... Bă, Stane, ce vrei
să insinuezi vorbind despre draci şi despre
moarte? Aceasta-i întrebarea, da?

Ivan: Să zicem, bă, Stane!... Observ că tu ai o vi-
ziune largă asupra vieţii, morţii – nu doar ca
mine, o viziune complexă doar asupra băuturii
numită vodcă!... – tu luminezi ca un Luceafăr
adâncul infinit!... Şi tu nu mai reduci omul la
un simplu cuvânt – numit sex!... Căci moartea,
în ultimă instanţă, ce vrea să realizeze pe pă-
mânt?!... Ce vrea?! Vrea să cauterizeze sexul!
E o metaforă – înţelegi, sper!... Ori eu vreau
să încurajez omul să practice un lirism pur,
fraged, multilateral dezvoltat! Freudian! Ca o
lumină plină de voluptăţi!

Stan: Exact! Căci în iadul în care ne învârtim, bezna
îşi cam face de cap! D-aia în iad mereu arde
focul cu infinite lărgimi! Noi, în iad, avem tot
ce ne trebuie, căci întoarcem banii cu făraşul!

Ivan: Dar ce legătură ai alteţa ta cu iadul!?
Stan: O legătură intrinsecă! (surâzând) Eu sunt în

comitetul tartorilor dracilor!
Ivan: Văd că ai şi humor!...
Stan: Am de toate!... Beau şi mănânc de toate...

Beau şi zeamă de corcoduşe!... Corcoduşe!...
Iar femeile, pe pământ, se ştie după cine
umblă!...

Ivan: După dracu!? După draci!?
Stan: Da!...
Ivan: Şi asta ce înseamnă?...
Stan: Înseamnă că ei sunt măciucari! Dracii!
Ivan: Şi?!...
Stan: Şi dacă le dezbracă la pielea goală, nu le dez-

bracă degeaba! Căci iubirea conţine şi mate-
rie, nu numai vise!

Ivan: Vasăzică măciucarii consideră iubirea o sin-
teză!

Stan: Nici vorbă! O practică, atât! O formă fără
fond... Practică această demagogie socotită
de voi, oamenii, iubire! Noi nu dăm mare
brânză pe ce vă întemeiaţi voi viaţa: iu-bi-rea!
(surâde)  Adică ea, iubirea, v-a pătruns şi în
intimitatea conştiinţei! Adică nu puteţi concepe
lumea, fericirea, fără iubire şi... fără... cre-
dinţă!... În Cel de Sus?! Palavre!

Ivan: Vorbeşti aşa, ca să râzi de mine! Ca şi cum ai
fi dracul în persoană!

Stan: Asta şi sunt!... Şi dacă vrei să te convingi, te
invit la mine în iad la o pălincă!

Ivan: Eu nu beau decât vodcă!
Stan: Noi bem orice drăcie, şi facem orice ne trece

prin trup...
Ivan: Ei, chiar totul este caca-maca?!...
Stan: Ideologia noastră este un produs de lux al li-

bertăţii revoluţionare!
Ivan: Îmi place că te amuzi, râzând de mine!... Lău-

dând paradisul vostru în care legea de bază
este lipsa oricărei legi?!...

Stan: Da, cu o precizare: la noi, în iad, totul este po-
sibil, în afară de excepţia care confirmă re-
gula! Tu, bunăoară, sunt sigur că n-ai avut
amante, fiindcă ai fost sigur că nu te vei că-
sători cu ele!... Pentru tine patul a fost sfânt!
Te-ai culcat doar cu muierile care credeau în
Dumnezeu!

Ivan: Ei, uneori, am mai greşit şi eu!... În armată nu
întotdeauna poţi să-ţi întâlneşti iubirile
sfinte!...

Stan: Ştiu! Dar pentru tine – şi pentru voi, oamenii!
– fără iubire viaţa e un fâs, o drăcovenie!...
Dragostea stă la temelia bazei fundamentului
vieţii!... Fâs! La noi, în iad, totul e posibil, în
afară de tâmpenia de a fi trist! (se aude cineva
plângând în faţa casei) Parcă plânge ci-
neva!... Mă car! Poate e o persoană pe care
te-ai sfiit s-o iubeşti!... Doar nu-şi plânge dra-
gostea pierdută?!... Ei, da, poate în trupul
dânsei plânge pruncul pe care întârziaţi să-l
faceţi! Vai, să nu se sufoce iubitul vostru co-
pilaş în uterul dânsei!... Plânge de rupe pă-
mântul! Mă car! Vă las singuri!... (dispare pe
uşa pe care a intrat. Nu se mai aude nimeni
plângând)

Ivan: Nu e nimeni!... O fi trecut cineva pe uliţă, plân-
gând!... Cine-o fi fost bancuristul ăsta dră-
cos?! Vreun client al doctorului veterinar! Un
măgar biped!... (surâde) Mă duc să fac un
duş! S-a încălzit ziua... (începe să-şi dea jos
pantalonii) Şi veterinarul părea uneori un mă-
găruş! Măgăruşul uneori mi se părea nefiresc,
precum o umbră!... Vorbea despre orice, nu-i
păsa nici de iubire, de nimic!... Parcă avea în
buzunar toate motivele şi şansele ca să tră-
iască fericit! Şi nici măcar să-şi presimtă,
vreodată, măcar în vis, moartea! Râdea pe
sub mustăţi de mine, ca un drac mustăcios,
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sigur că dragostea n-ar fi adevărata reali-
tate!... De parcă ar fi făcut parte dintr-un neam
de făpturi ce-ar fi vrut să se ridice deasupra
elementelor simple ale naturii anorganice,
de asupra cerului, chiar deasupra revoluţiei
permanente, numai ca să iasă din propriul
nimic! Eliberându-se, în râs, de nimicnicia din
care se împărtăşea fericit! (bătăi în uţa de la
intrare, plânsete! Uşa se crapă) A, matale
erai!?... Ah, iarăşi ai mâncat ludaie – şi te-ai
înnegrit mai tare pe piele?!... Ce-i cu suferinţa
asta de neînţeles?!...

Georgeta:(dă buzna în cameră) Hai, vino repede,
omule, o biciclistă a fost lovită de o motoci-
cletă şi zace ca moartă pe uliţă! Hai, odată!...

Ivan: Nu vezi că n-am pantaloni pe mine?!...
Georgeta:De ce te-ai dezbrăcat?...
Ivan: M-am dezbrăcat degeaba, o să spui!... Nu,

am vrut să fac un duş!
Georgeta:Faci, după ce o să încerci să scapi biciclista

de suferinţă!... (strigă) A lovit-o un motociclist!
I-a făcut zob bicicleta! Norocul ei, că mai este
în viaţă – cât timp va mai fi în viaţă! – a fost...
Că a zburat de pe bicicletă! Hai, doctore, să-i
dai o mână de ajutor!...

Ivan: (şi-a îmbrăcat pantalonii cu grăbire) Nu sunt
doctor, deşi, în armată, ca bucătar...

Georgeta:(îl ia de braţ şi îl scoate afară din cameră –
aproape forţat) O, iată bicicleta! E făcută ţăn-
dări! Ah, dar unde este doamna?!... Am luat-o
de umeri şi am lăsat-o aici, lângă poarta
casei, pe iarbă!...

Ivan: Poate a luat-o vreun trecător cu maşina, şi-a
dus-o la spital!...

Georgeta:O, Doamne, de spaima ce-o trăise, căzând
de pe bicicletă, parcă îmbătrânise, iar vocea
îi devenise şoaptă!...

Ivan: Ţi-a spus ceva?...
Georgeta:Câteva cuvinte... Părea o tulburare de trăiri,

de emoţii, o umplere de candoare!... Şi parcă
o lipsiseră de povara păcatelor!... Spaima, da,
spaima – fiindcă n-avea nicio rană, nu curgea
din ea o picătură de sânge – da, spaima re-
născuse în ea puritatea!...

Ivan: Se temea de moarte!... Ei, poate a trecut
pe-aici chiar „Salvarea” şi-a dus-o la spital!...

Georgeta:Am lăsat-o întinsă pe iarbă, cu mâinile în-
tinse, depărtate de corp, ca într-un fel de cru-
cificare orizontală!... Într-o stare de linişte
ciudată, lipsită şi de cele mai mărunte energii
negative!...

Ivan: Vrei să spui că n-a făcut pe dânsa!...
Georgeta:Nici vorbă! Dar nu-mi place cum găvăreşti,

când e vorba de o femeie, izbită de un moto-
ciclist – cu siguranţă bătoc! (se închină)
Doamne Dumnezeule, poate am fost în faţa
unei muribunde, care şi în timp ce murea pri-
vea cerul, simţea mătasea ierbii, şi parcă în-
văţa să trăiască din nou!... Durerea şi alinarea

bătăilor inimii parcă trăiau... într-o contopire
erotică!... (plânge) O, da, când am luat-o în
braţe, de lângă bicicleta făcută zob, parcă îşi
pierduse ponderabilitatea!... O, Doamne,
n-am luat niciodată o moartă în braţe, aşa că
sper ca această făptură să fi rămas vie!... O,
Doamne, ce e şi viaţa asta – totul şi nimicul!...
O, oasele putrede, din hecatombele istoriei, şi
frenezia veşnică a lumii!... (se şterge cu ba-
tista la ochi) Să ducem bicicleta la poliţie!... Şi
s-o căutăm, pe accidentată, la spital!... M-aş
bucura s-o găsesc vie!...

Ivan: (ia bicicleta în spinare) Bine să mergem!...
Dacă nu cumva ai visat!...

Georgeta:N-am visat, nu sunt beată, n-am gustat nici
măcar o gură de vodcă!... Tu eşti beat, tu mi-
roşi a vodcă!

Ivan: Vodca... este mirosul meu natural! Ei, să mai
glumim... Făptura pe care ai ţinut-o în braţe,
plângând-o!... Poate era chiar moartea! Obo-
seala, da, obosise!... Poate morţii i se făcuse
somn şi-a dorit să viseze câteva clipe, în bra-
ţele tale, în căldura pielii tale de lux!...

Georgeta:Nu râde! Ţinea ochii închişi!
Ivan: Visa, fără lumina ochilor, nimicul morţii! Poate

chiar voia să simtă plenar misterul caraghios
al despărţirii de propriul său trup! (surâde)
Poate simţea cum intră în paradis!

Georgeta:Termină, vodcangiule! (dispare, trântind uşa
în urma ei)
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În ce mă privește, nu sunt povara nimănui sau nu
încă, îmi port singură de grijă, nu iau blidul de linte de
la gura celuilalt, n-am nevoie de medicamente costisi-
toare. Îmbătrânesc activ (chiar sunt superactivă, spre
necazul unora și altora), nu mă las decât în plata Dom-
nului. Nu mai sunt young-old, ci old-old, din categoria
75 plus 1, dar statutul de old-old îl refuz: fac ce am făcut
o viață, profesiunea mea fiind scris-cititul. Dacă 2020 e
anul când voi muri, iar Corona îmi va da o mână de aju-
tor să trec Lethe, asta e! Dar n-aș vrea – niciun bun
creștin nu vrea – să fiu nici euthanasiată, nici incinerată,
asta nu!

Aștept împăcată moartea. Vai de cel surprins nepre-
gătit de Thanatos! „Cine se teme de moarte și-a pierdut
viața”, obișnuia să repete Petru Ursache. „Magda,
nașterea omului e pentru alții, moartea e a lui, așa a
spus anonimul.” Tot Petru a comentat îndelung, în Et-
nosofia, dar și în Mic tratat de estetică teologică, soluția
țăranului creator de paremiologie: „Numai moartea-i
fără leac”, dar și „Numai proștii se tem de moarte”.
„Anonimul, zâmbea Petru, s-a specializat în operatorul
numai.” Și câți n-au băgat bățul în gardul lui Marin
Preda pentru „țărănia” lui! De când e lumea lume, țăranii
vrednici au primit moartea cu îngăduință și resemnare;
unii, „împăcat și tare”, ca să sadovenizez.

„Nici o moarte nu-i ca moartea”, a descântat-o poetul
Cezar Ivănescu. Aura Christi a învins-o: „Gândisem
moartea pân’ ea m-a atins cu botul”, ceea ce mi-a amin-
tit de un vers al marii literaturi orale: „Strigă moartea la
fereastră!”. „Ajungă morții măreția ei”, s-a revoltat Liviu
Antonesei, în titlul plachetei recente, unde s-a ocupat
de micile îndeletniciri ale morții, iar Radu Ulmeanu a în-
dulcit-o poetic și precis: „În doi, chiar și moartea pare o
dulce poveste”.

După marea ordine a existenței pământene, mori
când îți sună ceasul. Bătrânii știu: pe cât de ușor se
strică jucăria asta numită trup, pe atât de greu se re-
pară, iar ei sunt mai precauți, mai prudenți, mai
ordonați, mai supuși ordonanțelor militare, deși nu se
vor ordonanțe comandate de Vela. Oricum, ar fi trebuit
să capete imunitate la câte mizerii sociale li s-au făcut
la „vreme de încercare”, ca să folosesc sintagma mar-

tirului Mircea Vulcănescu. Și-i încă sub sentința „crimi-
nal de război”, dată de un „tribunal” stalinist, așa-zis „al
poporului”. Moartea luminatului filosof, sociolog, econo-
mist, teolog, profesor de etică ar fi trebuit să aibă „rol
trezitor”, ca să uzez de formularea lui Petre Țuțea, altă
personalitate superlativă a culturii. Numai că aleșii au
fost și sunt desconsiderați pe alese, ca expirați, retro-
grazi, antiocci: și Iorga, și Gusti, și C. Rădulescu-Motru,
și Nae Ionescu, și Mircea Eliade, și D. Stăniloae, și
Anton Dumitriu, și Noica... De ce Motru? Pentru că a
demonstrat că de la etnicul restrâns (sat) se ajunge la
etnicul întins (oraș), iar din coabitul lor se naște
națiunea, construcție istorică bazată pe „conștiința
comunității de origine”. Or, intelectualul postdecembrist
a fost cuprins de alergie la ideea de unitate de neam,
de tradiție, de datină, de rost comun... A ținut morțiș să
declare perimat canonul clasic. După lupta de clasă, a
izbucnit lupta de... clasici. Exemple? Alecsandri, de
pildă, ar fi un bătrân zaharisit, deși nu avea 70 de ani
când a murit. Pe deasupra, veșnicfericele l-a descoperit
pe baciul orb de pe Ceahlău, auzind de la el Miorița, ca-
podopera pe care premierul Orban vrea s-o scoată din
manualul de română, nu cumva să-i deprime pe elevi.

Cu prilejul pandemiei, s-a spus că bătrânețea e
„boală mioritică”, dar și virotică. Dan Botta a fost acuzat
de tracomanie, Vasile Voiculescu de exces teologic.
Cum ne aflăm în plină respingere a lui Dumnezeu, cică
ar fi apărut și un vaccin care te scapă, la cerere, de
boala fundamentalismului religios. Să reamintesc că
doctorul fără arginți, ostatic de lagăr comunist, a lăsat
vorbă copiilor să fie înmormântat în hainele cu care a
ieșit din închisoare, grav bolnav de TBC la coloana ver-
tebrală? Pentru intelectualii interbelici care mai trăiau
după acel Decembrie, ca Arșavir Acterian ori ca N. Ca-
randino, demoralizarea a continuat, ca și cum n-ar fi fost
îndestul demoralizați ca ostatici ai lagărului. Ferice de
cei trecuți în „mările somnului”, ca Blaga, pe care nu l-ar
mai citi decât „tonții mioritici” printre care cu sfială mă
enumer.

Mi-am spus că generația zapp vrea să acopere gla-
sul bătrânilor (fie ei gândiriști, trăiriști, simboliști,
moderniști, onirici; n-a rămas mai nimeni mânjit, necon-

Magda Ursache

LA „VREME DE ÎNCERCARE”
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testat) din superficialitate, din ignoranță, fiind cititori de
„doi cărți” și jumătate. Dar e mai mult decât atât. Bătrânii
trecuți prin comunism nu se lasă debusolați, ateizați,
des-țărați.Nu se distanțează de ei înșiși, cum ne urează
tuturor să facem Vasile Gogea, pe al său blog luminat.
Au interdicții moștenite și păstrate, ca decanul de vârstă
al scriitorilor, rebreanologul, el însuși prozator, Niculae
Gheran, care ne cere să ne ferim, ca estici, de alte iluzii
și să ne urmăm interesul național pentru a nu deveni
debaraua (ca să nu zic ghena) Europei și santinela
Americii. Gheran gheranjează: „Respect ulița, dar în
casa mea-s stăpân”. Din interviul cu Virgil Rațiu, din
„Pro Saeculum”, nr. 1-2, 2020, decupez: „Mă întrebi de
soarta unor hârtii, ce fac cu ele, unde să ajungă, uitând
că autorul lor este încă viu, că există, că n-a izbutit să
găsească o rezervă într-o clinică de medicină generală,
chiar și pe bani, care să-i permită consultări paralele, fi-
indcă, ajuns nonagenar, ești ca o mașină de colecție,
uitată de Dumnezeu în ploaie; unde umbli, acolo uzura
te obligă să repari (...) soluțiile ce se impun se vor găsi
postmortem, îmbălsămate cu regrete.”

Bătrânii se lasă greu convinși că lumea joasă a
materialiștilor e singura lume, că viața de apoi nu există,
dispariția trupului fiind totală, fără cale de întoarcere, că
nemurirea e o ficțiune. Că după moarte vine golul, ne-
antul. Îmi tot repetă asta o cunoștință, de câte ori mă
vede în cimitir și-mi vine să-i răspund ca Baudelaire, în
Semper Eadem: „Taci, ne-nvățato!” Pe mine, credința
în viața de dincolo m-a consolat și, în ultimă instanță,
m-a salvat. Altfel spus, ca Ernst Troeltsch: „Kant e mort,
Toma D’Aquino trăiește.” 

Deși nu particip regulat la slujbe, îmi lipsește Litur-
ghia. Iar dacă se repornește lumea, dacă apuc sfârșitul
acestei întreruperi de lume – numită lockdown –
(speranța moare ultima), primul drum va fi la Eternita-
tea, cimitirul din Iași, alt Muzeu național al literaturii.
Postum.

Cei care cred că o lume normală își respectă valo-
rile, că nu-i perimat să te sprijini pe contraforții valorilor
solide, pe cultul eroilor, dar și pe biserică sunt
demonetizați ca bancnota de un leu, leul Iorga.
Comuniștii au înțeles că biserica fortifică sufletul, că
teama de moarte e învinsă prin rugăciune. Poate de
aceea ateii neomarxiști, anticlericalii s-au grupat contra
BOR. În vremi diavolești, mergeam în taină la biserică,
ne cununam discret. Vai de studentul surprins la gât cu
o cruciuliță. I-o confiscau și îl și exmatriculau. Acum
eseiștii dârzi propovăduiesc ideea că biserica e incom-
patibilă cu democrația. Altă idee „primită”? Creștinismul
„ascunde o înapoiere incredibilă”. De ce se lovește re-
petat în biserică? Pentru că biserica și națiunea se su-
prapun, iar „religia new age” vede pericolul unității prin
biserică. Homo religiosus unește, nu dezbină. Și-i lim-
pede: cine acuză „strechea naționalistă” acuză și căde-
rile inerente, slăbiciunile unor preoți care au dat de
dracu’. Sunt cazuri destule. Dar n-au fost și destui că-
lugări și preoți martirizați? Să vă reamintesc etimologia
cuvântului călugăr? Kalos geros, adică frumosul bătrân. 

Eminescu dixit: „La ușa creștinului/ Numai umbra
spinului”. De ce l-oi fi citat? Doar a fost declarat toxic,
nociv. I. Negoițescu l-a descoperit „protolegionar” și eti-

cheta asta i s-a lipit pe frunte. I s-a lipit pe nedrept și lui
Crainic, și lui Steinhardt... E cu bucluc moștenirea
evreului botezat ortodox. Da, a fost învinuit că a hrănit
un popă legionar, în pușcărie, din pachetul primit de la
tatăl său. Ca și cum creștinismul n-ar propovădui dra-
gostea și bunătatea: „Dăruind vei dobândi”.Chiar mă mir
că nu s-a găsit cineva să descopere „cultul legionar al
morții” în Coloana Infinitului, proiectată de Brâncuși
pentru a fi Coloana pomenirii fără de sfârșit a eroilor. 

Nu-i greu de observat cât de adânc se sapă la te-
meiul familiei creștine. Bătrânii sunt batjocoriți ca „pu-
pători de moaște”. Nu place comuniunea creștinilor la
marile procesiuni, la pelerinaje, ca de Sfânta Paras-
cheva. După D. Stăniloae, comunitatea rurală înțelege
mai bine această rară bucurie a comuniunii. Sărbăto-
rescul.

Bunelul e certat că-i bagă-n cap copilului un Dum-
nezeu cu barbă mare, albă, un sfânt Petru cu cheia ra-
iului în mână și alte „povești bătrânești” nescrise. Dar
ce să-i zică bunicul, om simplu, nepotului? Nu săruta
icoana, nu te împărtăși cu alți copii din aceeași linguriță
că te bolnăvești? El nu crede că împărtășania e o prac-
tică neigienică ori că virusul poate fi ofensiv pe icoana
Maicii Domnului, nu face distincție între igienă și primi-
rea euharistiei din același potir.

Dacă muncește la câmp și peste 70 de ani (pentru
nemți e mai greu să-și culeagă sparanghelul), bătrânu-
lui i se reproșează că nu se mai satură de muncă. „Cât
o mai trăi mama asta a mea?”, am auzit o vorbă proastă
în tramvaiul de Baza 3.Tot acolo, în tramvai, altcineva
era iritat că o bătrânică nu putea coborî mai repede.
„Dă-i un picior în fund dacă nu se mișcă!”, s-a strigat din
spate… Ești norocos azi, tinere, dar ca mâine...”, a re-
plicat altcineva. Bătrânii au rămas fără dreptul la res-
pect, la „sărut mâna, mama mea, sărut mâna, tatăl
meu”. Cu ostilitate glumăreață, inspirată de aneria TV,
vreo cinci tineri, sper că nu studenți și studente, dar cu
siguranță inapți psihic, probabil din clubul Vade retro,
au inventat un joc de bulevard (Copou): te scuipă în
față. Ia să ne facem că le îmbolnăvim pe babe, că tot le
caută moartea pe acasă. Să băgăm frica-n ele.

„Ticăloasele astea de bunici, aud pe un Kanal care
întreține ostilitatea față de bătrâni, șterg cu scuipat fața
nepotului când e murdară. Amendați-le!” Intimidanții cu
epoleți ai ministrului Vela dau amenzi usturătoare celor
care n-au știut să-și scrie corect „declarația pe proprie
răspundere”. „Țăranii n-au nici ochelari, nici pix”, se la-
menta un polițist, cu doctorat, pesemne, la Academia
de Poliție. Petre Țuțea, bătrânul magnific, spunea că
„un sfânt poate fi și analfabet” și asta pentru că îl prețuia
mai presus de toate pe țăranul profund ortodox.

O luăm da capo? Da, cunosc, istoria e cu corsi e ri-
corsi, cu creșteri și descreșteri. În dinți de ferăstrău,
cam așa cum se răspândește virusul Corona. N-aș fi
crezut însă – se vede că am trăit prea mult – că trecutul
stalinist va reveni în alte și-n aceleași forme. Știau ei,
comuniștii, ce sprijină echilibrul existenței țăranului
român: credința în Dumnezeu și bucata de pământ.
Învățătorul vrednic și preotul vrednic sunt auziți/ascultați
mai mult decât orice self-elitist. De aceea biserica tre-
buie up-datată și puiul de țăran lăsat fără școală. Din
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manual a fost scos poemul-blestem Noi vrem pământ.
Ce atâta Coșbuc! Ce atâta Rebreanu cu Răscoala lui?
Supunerea, frica, prudența par a deveni noii sfinți.

Coolatitudinea contra bisericii îmi displace profund.
După campania Pro Tv de Paște cu reclama „Tu ești lu-
mina!”, ca și cum insul cu telecomanda ar putea lua
locul lui Hristos-Lumina lumii, a urmat campania
„#  Mc.Cann” contra icoanei, sfinții fiind dotați cu măști,
ba chiar înlocuiți cu chipuri de medici. Cum merg lucru-
rile, încă puțin și, după școala fără icoane, ajungem la
biserica fără Dumnezeu și fără sfinți. Tot respectul pen-
tru doctorul Raed, un specialist al urgențelor, omul po-
trivit la locul lui, creat de el. Vine la televizor să ne învețe
cum trebuie să trăim cu virusul și asta – e opinia mea –
pentru că spitalele, cu procedurile medicale, nu ne pot
ajuta. După o intervenție medicală greșită, pe Petru l-a
ucis Klebsiella din aparatul de aer condiționat al terapiei
intensive. Deci și medicii, și sistemul. O să-mi fac acasă
„vacanța” cu cărțile mele, după sfatul lui Raed Arafat, o
să mă adun cu mine însămi („Sunt în mine niște doi”,
după Arghezi), voi scrie pe ușă Do not disturb. Doctorul
Raed e om rar, oamenii curajoși sunt rari, salvează vieți
la limită, fără discriminare între bogați-săraci, vârsta de
jos și vârsta de sus. N-ar spune

„Pleacă afară, tataie, că ești prea bătrân”, ci Lăsați
bătrânii să vină la mine! Așa face un doctor fără arginți,
dar ar fi hilar pentru el însuși să se vadă pictat într-o
frescă a bisericii, cu mască bleu chirurgicală. 

Dragoș Pătraru se eforsează să-i dovedească pe
preoți ca „deliranți care pun în pericol viața oamenilor”,
„inculți dăunători” și tot șamdî-ul. De biserica vie și cu-
rată nu vine vorba. „Teodosie ăsta trebuia luat cu
mascații de barba aia și dus la izolare”, vitupera teleas-
tul Primei TV. Și de unde a scos tânărul cuplu, constituit
anticlerical, Bulai-Caramitru că un mitropolit de 90 de
ani nu poate fi dus cu helicopterul la spital, la București?
În helicopter se afla, lângă IPS Pimen, și un tânăr bol-
nav de Covid 19.

Când acad. Ioan-Aurel Pop, în Săptămâna Patimilor,
a susținut că bătrânii nu sunt periculoși, a devenit pe
dată bătrân periculos el însuși. N-are altceva de făcut
decât să apere „bătrânețea bătrânilor”? Cum să-i aperi
pe bătrânii ăștia care și-au trăit traiul? Pe infectivii care
sunt uciși din priviri la o coadă, dacă tușesc sfios în cot? 

E de neimaginat și inadmisibil, după domnul Andrei
Cornea, un „om de știință” care „subminează știința”.
„De necrezut”. Causa causorum? „Nesăbuitul” acade-
mician ar fi făcut, în Periculoșii bătrâni, un „insuportabil
proces de intenție autorităților”. Or, ca bun oportunist,
autorităților trebuie să le faci temenele, altfel se supără
pe tine. Mai mult încă, profesorul de la Cluj „a subminat
autoritatea medicilor, biologilor și ,în genere, a oameni-
lor de știință”. Textul, observă implacabilul domn A.C.,
„abundă în insinuări, semi-adevăruri, lamentații patetice
și chiar în falsuri”. Dar unde a afirmat președintele Aca-
demiei că OMS „conspiră”? Doar n-o să contrazicem
„Vulgata OMS” (grand merci, Liviu Antonesei!). Și nu-i
adevărat că minimizarea spațiului social, public, poate
împinge la depresie, la panică? Nu-i împingem la
moarte pe vârstnicii deja descumpăniți, înfricoșați, dacă
le tot vârâm în cap că sunt vulnerabili, cei mai vulnera-

bili, foarte vulnerabili, că iau și dau – predilect – viruși?
Hotărât: nu trebuie să fie discriminatorie claustrarea la
domiciliu. Evident, necesară, nu și necesar discrimina-
torie.

Generația mea (mă refer la „elementele suspecte”,
cu „origine nesănătoasă” și nu la odoarele agitatorilor
comuniști de Cartierul Primăverii) a trăit toate discrimi-
nările posibile. Și dure, și triste. Sau am crezut eu că
au fost toate. A venit însă și altă stigmatizare: de vârstă
(și încă prin ordonanță militară), pe care nu mi-am ima-
ginat-o. Restricții cauzate de „etate”, pe bază de CNP,
n-am crezut că or să fie. 

O fi recluziunea pe criteriul data nașterii o bună
intenție? Iadul e pavat de intenții bune, o știu, dar nu
știu de ce Eternitatea trebuie pusă sub zăvor de Paște
și de Paștele Blajinilor. Doar e destulă „distanțare so-
cială” între morminte. Nici nu cer prea mult de la minis-
teriabili: să am acces la cimitir. Măcar la 1 octombrie,
de Ziua Vârstnicilor, să pot merge acolo, să aprind o
candelă. Sună patetic, sentimentaloid, pentru domnul
aflat la grupa mică de vârstă, 68 de ani? Las’ să sune!
Îmi iau acest risc.

Deși la 55 de ani am primit carte de identitate cu va-
labilitate nelimitată, nu m-am considerat cetățean de
starea a treia. La urma urmelor, pentru filosoful Mihai
Șora căsătoria a fost posibilă și la 90 și de ani, la un
pas-doi de centenar.

Bătrânețea se asociază cu recluziunea, ca și cum
cei „în etate” n-ar mai fi trăit-o. Pentru cei cândva fără
drept la pașaport, apoi de vize, a mai căzut o cortină,
ca și cum n-ar fi trăit epoca blestematei cortine de fier.
S-a ridicat un gard, o plasă de sârmă între noi și gră-
dină, între noi și parcuri, primim flori virtuale (că nu-s vi-
rale), iar dreptul la spațiul public ni s-a restrâns la câteva
ore pe zi. Bun și-atât.

Pun și eu o întrebare: s-a dat cumva limită temporală
în Constituție? Scrie cumva acolo că tinerii au mai multe
drepturi decât bătrânii? Dimpotrivă. Precizarea există:
președintele trebuie să aibă minimum 35 de ani, un se-
nator – 33, iar prima ședință a plenului parlamentului e
condusă de un decan de vârstă.

Domnul Cornea jr. intră în dispută cu acad. Ioan-
Aurel Pop, pe tema Socrate. Ia să vedem dacă-i așa.
Socrate a primit paharul cu otravă pentru că deranja
experiența celor 70 de ani; dacă era un tinerel de
18  ani, n-ar fi fost ascultat, deci n-ar fi fost ucis de cu-
cuta diriguitorilor. Și a plecat în moarte, spunând disci-
polilor rămași în viață: „Care dintre noi se îndreaptă spre
un bine mai mare (lumea pământeană sau cerească,
nota mea, Magda U.) nu știe decât Zeul.” 

Eleganța discursului îndrăgostit de semeni al acad.
Ioan-Aurel Pop impune, nu și contestările domnului A.C.
La vremuri de pandemie, polemicile cu fălci încleștate
și scrâșnirea dinților (stil care pe care), conținând
dispreț și ură, nu dau bine și nu fac bine.

Să închei cu o spusă a Socratelui nostru, Petre
Țuțea: „Dumnezeu, libertatea și viața viitoare sunt ter-
menii reali ai existenței”.

Ei, dar nu s-a terminat încă! Bătrânii mai au un cu-
vânt de spus.
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Éteinte la vie…
(S-a stins viaţa…)

Éteinte la vie de la splendide Venise!
Ni chants joyeux, ni lumières de bals,
La lune passe sur ses vieux portails noirs
En blanchissant le marbre des marches grises.

Okéanos pleure sur le canal,
Son âge en fleur n’est pas toujours de mise
Il donnerait son âme à sa promise;
Il frappe aux murs, aux rives, au désespoir.

Toute la cité – désert de solitude!
Prêtre resté de la nuit des temps,
Saint-Marc sonne minuit de sa voix rude

Qui parait dire – Sibylle des jours d’antan,
Ces mots profonds, chargés de lassitude:
«Les morts c’est pour toujours, mon cher enfant!»

1880

De tant penSer à toi
(Gândind la tine)

De tant penser à toi, j’ai appris à me taire.
Je ne sais plus ma vie quel sens a-t-elle
Quand je n’ai eu la moindre étincelle
D’amour – rien qu’amertume, rêves éphémères!

Pourquoi dans la nuit noire, froid ton appel?
Verrai-je encore ton corps de lumière,
Femme merveilleuse, trésor qui sur la terre
Je l’ai eu sur ma bouche comme un rayon de miel!

Ô, toi, blonde chance d’un rêve disparu,
Toi, mon rêve blond d’une chance qui s’enfuit,
Si tu me reviens, je ne te pardonnerai pas

Car mon amour, pour te punir, ravi,
Te meurtrira par des baisers si doux
Comme à personne jamais je n’avais… dit.

1875-1876

pourquoi revienS-je verS toi ?
(De ce mă-ndrept şi-acum?)

Pourquoi reviens-je vers toi une nouvelle fois?
Puisque sans toi je n’ai rien à dire...
L’avis du monde entier, quand on va lire
Ma poésie, me laisse tout à fait froid.

Faudrait-il que je joue au monde de la lyre?
II n’a qu’à prendre mes enfants; Pour moi
Ton avis, ma compagne, vaut mille fois
Le monde entier, j’en tremble, j’en soupire.

L’amour, la mort, éternels ennemis:
D’avoir aimé celle-ci, je l’ai toujours cherchée
Mais je t’ai rencontrée, chère enfant, et la vie

Pour une nouvelle fois tu me l’avais donnée
Avec tous ses biens et tous ses fruits.
Prends-la, elle t’appartient à tout jamais.

1876

Paula Romanescu

MIHAI EMINESCU - SONNETS
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Delegaţia Ungariei la Conferinţa păcii de la Paris, or-
ganizată după Primul Război Mondial, a adresat Comi-
siei de experţi, Consiliului Miniştrilor de Externe şi
Consiliului Suprem Aliat numeroase memorii, însoţite
de documente, hărţi, statistici şi alte materiale prin care
cerea menţinerea integrităţii teritoriale a Ungariei, con-
testând deciziile românilor, slovacilor, sârbilor şi croaţilor
de a se desprinde de acest stat „milenar”. 

A căutat să impresioneze prin afirmaţii ca acestea:

- „Decizia Adunării de la Alba Iulia a fost opera unui
mic grup de români din Transilvania şi chiar şi această
adunare s-a abţinut să pronunţe unirea cu România; s-a
mulţumit să proclame dreptul românilor din Transilvania
de a dispune de ei înşişi.”

- „Adunarea naţională română, reunită pe 1 decem-
brie la Alba Iulia, nu era în esenţă diferită de adunările
populare obişnuite din Ungaria; în acelaşi timp, nu
poate fi privită ca reprezentând legal întreaga naţiune
română, pentru că nu au luat parte la ea deputaţii aleşi
de popor, ci mulţimile reunite la întâmplare.”

- „La începutul acestui an [1919], câţiva saşi reuniţi
la Mediaş, în ianuarie 1919, sătui că statul [ungar] îi
abandonase celor mai răi duşmani ai lor, românii, în tim-
pul epocii politice demne de silă a lui Károlyi1, au prefe-
rat să-şi pronunţe unirea cu România pentru a se
sustrage persecuţiilor noilor stăpâni. Această decizie a
fost pronunţată într-o reuniune restrânsă şi cu rezerve.
Azi, aceşti oportunişti regretă gestul lor şi se alătură din
nou ungurilor. Din milă, punem sub tăcere numele aces-
tor persoane, pentru a-i salva de persecuţiile dezlănţuite
ale românilor.”2

Deşi documentele i-au contrazis pe delegaţii Unga-
riei la acel for internaţional, asemenea „teze” au conti-
nuat să fie vehiculate timp de 100 de ani. 

Cei 1228 de delegaţi întruniţi la Alba Iulia în ziua de
1 decembrie 1918 au fost aleşi în adunări organizate în
toate localităţile Transilvaniei, în cadrul cărora românii
au stabilit, prin credinţionale (mandate), ca la Adunarea
Naţională să voteze pentru unirea acesteia cu Româ-
nia. 

Primul punct al Rezoluţiei adoptate prevedea: „Adu-
narea Naţională a tuturor românilor din Transilvania,
Banat şi Ţara Ungurească3, adunaţi prin reprezentanţii
lor îndreptăţiţi la Alba Iulia în ziua de 1 decembrie 1918,
decretează unirea acelor români şi a teritoriilor locuite
de dânşii cu România”.

Între „principiile fundamentale la alcătuirea noului
stat român”, Adunarea Naţională a proclamat: „Deplină
libertate naţională pentru popoarele conlocuitoare. Fie-
care popor se va instrui, administra şi judeca în limba
sa proprie prin indivizi din sânul său şi fiecare popor va
primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi în
guvernarea ţării în proporţie cu numărul indivizilor ce-l
alcătuiesc.”4

În discursul rostit cu acel prilej, Iuliu Maniu – fruntaş
al Partidului Naţional Român – a declarat: „Noi, onorată
Adunare Naţională, privim înfăptuirea unităţii noastre
naţionale ca un triumf al libertăţii omeneşti. Noi nu voim
să devenim din oprimaţi oprimatori, din asupriţi asupri-
tori [...] Noi nu voim să verse nimenea lacrimile pe care
le-am vărsat noi atâtea veacuri şi noi nu voim să sugem
puterea nimănui, aşa cum a fost suptă a noastră veacuri
de-a rândul. Noi ne încredem în trăinicia noastră şi în
vrednicia proprie şi nu vrem să istovim forţele altora”5.

Prin decretul-lege din 11 decembrie 1918, regele
Ferdinand a ratificat actul adoptat de Adunarea Naţio-
nală de la Alba Iulia, iar toţi locuitorii Transilvaniei, Ba-
natului, Crişanei, Sătmarului şi Maramureşului –
indiferent de naţionalitate – au devenit de drept cetăţeni
români. 

Ioan Scurtu

Trianon 100

MINORITĂŢILE NAŢIONALE 
ŞI UNIREA TRANSILVANIEI 

CU ROMÂNIA
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Minorităţile naţionale şi-au exprimat punctele de ve-
dere privind unirea Transilvaniei cu România în cadrul
unor întruniri proprii, fără niciun fel de ingerinţe din par-
tea oficialităţilor române.

Primii au fost saşii. Întrunit în ziua de 8 ianuarie
1919, la Mediaş, Consiliul Naţional Săsesc a adoptat o
rezoluţie în care se menţiona: „Prin unirea Transilvaniei
şi a teritoriilor ungureşti locuite de români cu România
s-a creat un teritoriu unitar, a cărui apartenenţă îşi gă-
seşte motivaţia în realităţile etnografice. 

În baza acestor fapte şi a convingerii că aici are loc
un eveniment istoric de importanţă mondială, şi spriji-
nindu-se pe dreptul de autodeterminare a popoarelor,
poporul săsesc din Transilvania îşi exprimă adeziunea
la Regatul României şi transmite poporului român salu-
tările sale frăţeşti şi sincere felicitări pentru îndeplinirea
idealurilor sale naţionale”. Din acel moment „poporul să-
sesc se consideră membru al Regatului Român, iar pe
fiii şi fiicele sale ca cetăţeni ai acestei ţări.”6

Cităm un alt document semnificativ: „Evreii ardeleni
domiciliaţi în Bucureşti, întruniţi în ziua de 18 martie
[1919], luând cunoştinţă de actul din Alba Iulia din
18  noiembrie [1 decembrie, stil nou], aderă din inimă şi
cu multă satisfacţie la programul cuprins în acest act,
având în vedere că dispoziţiile privitoare la libertatea
naţională, a limbei materne în învăţământ, administraţie
şi justiţie, la reprezentarea proporţională în parlament
şi guvern, la asigurarea de drepturi egale, de autonomie
culturală, religioasă şi politică, precum şi de necondiţio-
nată libertate a presei, a întrunirilor şi a asociaţiilor co-
respund în totul principiilor liberale şi democratice ale
vremurilor actuale”7

La 27 aprilie/10 mai 1919 a avut loc în localitatea
Ibaşfalău (Dumbrăveni) Adunarea Națională a ţiganilor
din Transilvania, prilej cu care s-a încheiat un proces-
verbal în care se menţiona că „adunarea ţigănească a
locuitorilor din Ardeal” a hotărât ca aceştia să adere la
actul Unirii votat în ziua de 1 decembrie 1918 la Alba
Iulia8. 

După retragerea trupelor sârbe şi franceze din
Banat  – care au aplicat un regim de ocupaţie în acest
teritoriu – şvabii au dobândit libertatea de exprimare. În
ziua de 10 august 1919 a avut loc la Timişoara o adu-
nare prin care se declara adeziunea deplină la unirea
Banatului cu România: 

„Adunarea reprezentanţilor şvabilor din Banat ţinută
la 10 august a adoptat în unanimitate următoarea hotă-
râre: 

1) În numele tuturor şvabilor din Banat declarăm că
numai de la Banatul nedespărţit sperăm binele fiecărei
naţiuni din Banat, căci un Banat împărţit în graniţe ne-
fireşti înseamnă o ruină economică pentru toate popoa-
rele care trăiesc aici, o cauză pentru sfadă veşnică şi
nemulţumiri continue şi de tulburare a păcii dorite. Noi
dorim, în consecinţă, indivizibilitatea Banatului. 

2) Timişoara fiind centrul vieţii economice şi sociale
a Banatului şi ea fiind încorporată României şi suvera-
nitatea Majestăţii Sale regele României fiind extinsă

asupra Banatului şi deoarece noi vedem în Manifestul
de la Alba Iulia o garanţie că în statul nostru viitor ne
este asigurată dezvoltarea liberă a caracterului nostru
poporal, folosirea liberă a limbii noastre materne şi
amândouă, caracterul poporal şi limba maternă le vom
putea promova nestingherit pe teren politic, cultural,
economic şi social, şi astfel să ne asigurăm viitorul nos-
tru naţional, dorim ca întreg Banatul, unitar şi nedespăr-
ţit, să se alipească Regatului României Mari. 

3) Această hotărâre se va comunica Conferinţei de
pace.”9

Peste mai puţin de o lună, la 6 septembrie 1919, a
avut loc, tot la Timişoara, adunarea generală a germa-
nilor de pe întreg cuprinsul României, la care s-a hotă-
rât: 

„Germanii din vechiul Regat, Banat, Basarabia, Bu-
covina, Transilvania, precum şi din celelalte zone ale
României Mari aderă uniţi la politica statului român la
care s-au raliat de bună voie şi prin hotărâri proprii.
Reînnoind această adeziune solemnă faţă de statul
român, se stabilesc, de comun acord, următoarele linii
directoare pentru reorganizarea vieţii politice din Româ-
nia Mare.”.

Prima dintre acestea era: „Hotărârile luate de Marea
Adunare Naţională a românilor de la 1 decembrie 1918
la Alba Iulia vor fi extinse asupra întregului teritoriu al
statului”.

Liderii politici maghiari au adoptat o atitudine de ex-
pectativă, aşteptând hotărârea Conferinţei de pace. Unii
dintre aceştia au acceptat actul unirii Transilvaniei cu
România şi au participat la alegerile parlamentare din
România Întregită, desfăşurate în zilele de 2, 3, şi 4 no-
iembrie pentru Adunarea Deputaţilor şi de 7 şi 8 noiem-
brie 1919 pentru Senat, pe baza votului universal.

Minorităţile naţionale au candidat pe liste proprii, ob-
ţinând următoarele rezultate: în Adunarea Deputaţilor –
Partidul Naţional Democrat Maghiar-Secuiesc – 8 man-
date, Gruparea Saşilor – 8, Gruparea Şvabilor – 6. În
Senat: Gruparea Şvabilor – 3 mandate. La acestea se
adaugă mandatele obţinute de cei care au candidat pe
listele partidelor româneşti sau ca independenţi.

Aşadar, în momentul semnării, la 10 decembrie
1919, de generalul Constantin Coandă şi Ion Pelivan a
Tratatului de pace cu Austria, care conţinea şi Tratatul
minorităţilor, acestea – beneficiind de drepturi politice
depline – participaseră la alegerile parlamentare şi erau
reprezentate în cel mai important organ politic al Româ-
niei.

Primul parlament al României Întregite ales prin vot
universal s-a deschis în ziua de 20 noiembrie 1919, în
Sala Mare a Ateneului Român din Bucureşti, prin me-
sajul rostit de regele Ferdinand.

În cadrul dezbaterilor parlamentare, reprezentanţii
minorităţilor naţionale au ţinut să-şi exprime punctele
de vedere faţă de România întregită10. 

Din partea minorităţii germane a luat cuvântul Ru-
dolf Brandsch în şedinţa Adunării Deputaţilor din 12 de-
cembrie, cu prilejul validării mandatelor: „Declar în
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numele naţionalităţii mele că alegerile în Ardeal s-au
făcut în ordine şi în deplină libertate”. Totodată, şi-a ex-
primat speranţa că prevederile Rezoluţiei din 1 decem-
brie 1918 adoptată la Alba Iulia „vor fi duse la
îndeplinire, că ele asigură toate drepturile pe care le
cere naţionalitatea germană din Ardeal”. După validarea
alegerilor, Brandsch a luat din nou cuvântul: „În numele
naţionalităţii germane din România Mare şi în numele
Partidului Popular German salutăm primul parlament al
patriei noastre”. Cu acelaşi prilej a citit o declaraţie:
„Onorată Cameră, noi, reprezentanţii liber aleşi ai na-
ţionalităţii germane din România Mare, la intrarea noas-
tră în Adunarea Constituantă, ne simţim datori a reînnoi
declaraţia solemnă că ne-am alipit statului român prin
liberă hotărâre şi că îi vom aparţine ca cetăţeni credin-
cioşi şi leali”. Declaraţia se încheia cu apelativul: „Tră-
iască România Mare!” Hans Otto Roth a vorbit în
şedinţa din 14 februarie 1920, apreciind că datorită „mo-
ralului şi puterii de acţiune a armatei române avem a
mulţumi că teritoriile Austro-Ungariei de altădată, unite
cu România, au rămas curăţate de furtună”, făcând alu-
zie la situaţia din Ungaria, Polonia şi Ucraina. 

În aceeaşi şedinţă, Fritz Connert a apreciat:
„Dându-ne seama de spiritul epocii noastre, când nimic
nu se pare mai important decât înţelegerea frăţească,
contribuţia muncii adevăraţilor bărbaţi de stat şi oameni
politici apare de două ori necesară”.

La 26 martie 1920, Rudolf Brandsch a ţinut să întă-
rească declaraţiile anterioare: „Onoraţi domni deputaţi,
noi saşii din Transilvania, şvabii din Banat şi toţi ceilalţi
germani din România Mare, ne-am unit din liberă hotă-
râre la România Mare sub premise foarte bine definite.
Am în vedere înainte de toate principiile cunoscute sub
denumirea Hotărârile de la Alba Iulia”.

O idee similară exprima în aceeaşi zi, de la tribuna
Senatului, Adolf Schullerus: „Noi toţi, indiferent de limba
ce vorbim, ne-am unit de bună voie statului român, pen-
tru că considerăm unirea întregului popor român, şi prin
aceasta şi a populaţiunilor care trăiesc în mijlocul po-
porului român, ca un fapt istoric neschimbător, imuabil”.

Parlamentarii secuilor şi maghiarilor au avut inter-
venţii substanţiale. În şedinţa Adunării Deputaţilor din
19 februarie 1920, Iosif de Fáy, ales în circumscripţia
Odorhei, s-a scuzat pentru eventualele greşeli, „deoa-
rece eu româneşte vorbesc numai de câteva luni”. A
precizat că ia cuvântul în numele secuilor – populaţie
„de omenie şi sârguincioasă. Având nădejdea că inte-
resele sale vitale vor fi ocrotite în marginile noului stat,
secuii au primit cu linişte şi cu încredere unirea cu Ro-
mânia. Cum este aşa, aceasta o dovedeşte faptul că
parlamentarii maghiari din întâiul parlament al României
Mari au ieşit aproape fără excepţie din sânul acestei na-
ţionalităţi”.

Deputatul a făcut un istoric al secuilor din Ardeal,
apreciind că „partea cea mai mare a vieţii, secuimea a
trăit-o ca copil vitreg al statului ungar. Viaţa tradiţională
separată a acestei naţionalităţi a căzut jertfă tendinţelor
maghiare de unificare şovinistă”. A amintit că „oştile se-

cuieşti au luptat pe la 1600 alăturea de oştirile lui Mihai
Viteazul”. Şi-a încheiat discursul cu declaraţia: „Ca ce-
tăţean credincios al statului român şi ca secui care îmi
iubesc neamul”, solicita ca aceştia să fie trataţi cu prie-
tenie, deoarece „acest popor de secui  mult a suferit şi
este vrednic de o viaţă mai bună. Făcându-se astfel, eu
sunt convins că în scurt timp populaţia secuiască va fi
una din pietrele cele mai sigure la edificiul României
Mari”. 

Bela Maurer, ales în circumscripţia Ciuc, pe listele
Partidului Unit Secuiesc şi Democrat Maghiar, a vorbit
în ziua de 2 martie 1920, mărturisind că este „membru
al unei familii vechi maghiare din Transilvania, care a
avut un rol deosebit în viaţa politică a Ardealului”. Tatăl
său a luat adesea apărarea românilor faţă de abuzurile
oficialităţilor de la Budapesta. Educat în acest spirit, el
şi fratele său, au fost „expuşi la insulte şi neplăceri din
partea presei ungare şoviniste, care nu putea nicidecum
înţelege ţinuta noastră”. El, Bela Maurer, aprecia că
apropierea faţă de naţiunea română se datora şi faptului
că „m-am născut şi am crescut în castelul «Buia», pro-
prietatea familiei mele, care castel, Adunarea ţării de la
Alba Iulia, din 28 martie 1598, l-a dăruit lui Mihai Vitea-
zul. Prin aceasta am avut şi un motiv şi prilej să mă
ocup mai intensiv cu literatura şi istoria naţiunii române”. 

A făcut „mărturia sinceră: Pentru că m-am născut
maghiar şi cu inima sângerândă am văzut
prăbuşindu-se patria mea ungară şi principalul scop al
vieţii mele este acela ca, în interesul consângenilor mei
rămaşi în România Mare, să muncesc şi, dacă va fi
lipsă [nevoie], chiar să lupt pentru drepturile noastre”.
În toamna anului 1918, fiind convins că Ungaria se va
dezmembra şi Transilvania se va uni cu România, a edi-
tat ziarul „Uj Vilag” („Lumea nouă”) prin care a decis „să
fac să înţeleagă poporul maghiar cum că la finirea răz-
boiului mondial am încheiat o epocă şi epoca ce îşi ia
începutul va aduce esenţiale schimbări, atât în referin-
ţele internaţionale, cât şi referitor la harta Europei.
M-am străduit să-i fac să înţeleagă cum că Conferinţa
de pace, pe baza principiului etnografic ajuns în triumf
prin victoria Antantei, va recunoaşte Ardealului unirea
cu România”. Nu a putut ajunge „la rezultatul dorit, de-
oarece vechii conducători ai maghiarilor nu s-au împă-
cat cu situaţia nouă”. Partidul Unit Secuiesc şi Democrat
Maghiar avea ca obiectiv: „să căutăm o armonie cu na-
ţiunea română, iar pe de altă parte ca, eliberând popu-
laţia secuiască şi maghiară din Ardeal de sub influenţa
concetăţenilor şovinişti maghiari, de conducătorii lor
vechi şi de seducătorii lor de astăzi, să-i transformăm
şi educăm de cetăţeni cinstiţi ai României Mari”. 

Bela Maurer a evocat „drepturile asigurate de Hotă-
rârile de la Alba Iulia” şi a mărturisit că secuimea, „cu
inima dureroasă îşi ia rămas bun de la fosta patrie, în
care de o mie de ani în mod cinstit ne-am făcut datoriile
patriotice”. După alegerile din noiembrie 1919 era plin
de „încredere în parlamentul democratic al României
Mari”. 

Preşedintele Adunării Deputaţilor, N. Iorga, a mulţu-
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mit lui Bela Maurer, „în numele parlamentului întreg,
pentru francheţea şi sinceritatea declaraţiunilor sale”.
Prezent în sală, Ştefan Ciceo Pop, preşedinte ad-inte-
rim al Consiliului de Miniştri (prim-ministrul Alexandru
Vaida-Voevod se afla în străinătate) a declarat: „noi
voim să învăţăm din păcatele altora şi nu voim să
cădem în aceeaşi vină în care au fost opresorii noştri.
În Hotărârile noastre de la Alba Iulia am garantat mino-
rităţilor cele mai largi drepturi naţionale, bisericeşti, şco-
lare şi economice”.

În şedinţa Senatului din 28 februarie 1920 a luat cu-
vântul, în numele maghiarilor, senatorul Victor Truppel.
A mărturisit că ungurii din Ardeal au văzut „prăbuşirea
cea mare a dualismului austro-ungar” şi au căutat „o
idee salvatoare”, pe care „am găsit-o în ceea ce pri-
veşte politica externă, într-o prietenie sinceră şi defini-
tivă între România Mare şi Ungaria, şi în ceea ce
priveşte politica internă, într-o prietenie frăţească a po-
porului român şi naţionalităţii maghiare”.

Victor Truppel a declarat că de un an de zile Partidul
Unit Secuiesc şi Democrat Maghiar promovează
această idee, timp în care „de nenumărate ori existenţa
ne-a fost în pericol”. A precizat: „Noi nu am voit, nu voim
şi nu vom voi altceva decât să fim sinceri cu poporul
român şi oneşti faţă de naţionalitatea noastră maghiară.
N-am fost, nu suntem şi nu vom fi trădători ai ţării în
care trăim”. 

Mitropolitul primat Miron Cristea a declarat că a as-
cultat cu atenţie discursul senatorului Victor Truppel şi
a ţinut să precizeze în numele „românilor de pretutin-
deni: să fie siguri fraţii maghiari, care au să trăiască în
graniţele României Mari, că noi nu o să-i persecutăm
nicicând şi n-o să le facem răul pe care noi l-am suferit
de la ei”. L-a rugat pe „domnul antevorbitor” să perse-
vereze pentru ca „mica grupare onorabilă din care face
parte să năzuiască să se generalizeze în cercuri tot mai
largi ale neamului unguresc care este aşezat în pămân-
tul României noastre întregite, şi să fie siguri că toţi fac-
torii ţării au să le arate cea mai largă bunăvoinţă, ca aici
să se găsească acasă fericiţi împreună cu noi”.

În calitate de reprezentant al minorităţii evreieşti,
Iancu Meilic Meilicshon a luat cuvântul în şedinţa din
12  decembrie 1919, apreciind că alegerile parlamentare
„au fost conduse cum se cade, cu libertate şi oricine a
vrut să vină să voteze a şi votat”. A menţionat că a fost
ales „nu numai de poporul evreiesc, ci şi de poporul ţă-
rănesc român”, care l-au rugat: „să ne capeţi dreptate
şi bunătate pentru tot poporul, nu numai acela al majo-
rităţii, ci şi pentru al minorităţii. Eu, ca evreu, pot să vă
făgăduiesc că voi fi cetăţean al României, aşa cum zice
rusul «veri podani», deci «cu dreptate întotdeauna» faţă
de dumneavoastră”.  

Preşedintele Senatului, Paul Bujor, a deschis şe-
dinţa din 28 februarie 1920 cu următoarele cuvinte:
„Domnilor senatori, înainte de a intra în ordinea zilei,
am durerea să vă comunic încetarea din viaţă a unuia
din colegii noştri, dl Iacob Hecht, din Bucovina. Sena-
torul Iacob Hecht este unul dintre marii industriaşi locali,

evreu, dar care a simpatizat mult cu cauza românilor, a
luat parte la actul important al Unirii Bucovinei cu ţara
mamă şi la toate mişcările pentru întregirea României
Mari. A fost un bun industriaş, stimat şi iubit, prin viaţa
lui şi prin toată activitatea lui. Cred că sunt interpretul
dvs., comunicând familiei condoleanţele noastre”.  Se-
natorii au aprobat, în unanimitate, aprecierile şi propu-
nerea lui Paul Bujor.

Între telegramele de felicitare sosite pe adresa Se-
natului s-a aflat şi cea citită în şedinţa din 8 martie 1920:
„Asociaţiunea Evreilor Români, adânc mişcată, salută
cu bucurie izbânda dreptăţii îndelung nesocotite, şi se
închină cu evlavie în faţa jertfelor de tot felul aduse pen-
tru victorie. Cetăţeni credincioşi sfintei datorii către ţară,
făgăduim prinosul muncii noastre pentru propăşirea Ro-
mâniei Mari, în veci unită prin dragostea cu care va
ocroti deopotrivă pe toţi fiii săi. Trăiască România
Mare!” În numele Asociaţiunii semna inginer Jacques
Katz, preşedinte11.

Şi celelalte minorităţi naţionale, cu o pondere mai
mică din punct de vedere numeric, au fost prezente în
primul parlament al României întregite, luând cuvântul
de la tribuna acestuia. 

Astfel, Vasile Sniatinciuc a vorbit la 12 decembrie
1919 „în numele naţionalităţii rutene” din Bucovina,
apreciind că alegerile parlamentare „s-au făcut foarte
corect”, iar „în ce priveşte Unirea Bucovinei cu România
Mare suntem nu numai mulţumiţi, dar şi recunoscători”.  

Orestie Ilniczchi, reprezentantul rutenilor din Mara-
mureş, a exprimat „sentimentele de nemărginită mulţu-
mire şi loialitate M.S. regelui Ferdinand şi toată
recunoştinţa Consiliului Dirigent pentru respectarea atât
de corectă a drepturilor naţionalităţilor cu ocazia alege-
rilor”. A cerut guvernului, în numele populaţiei rutene din
părţile Maramureşului, „să ia toate măsurile necesare
pentru a fi unită definitiv, conform liniei demarcaţionale
de azi, pentru totdeauna la România”.

În aceeaşi şedinţă, Gheorghe Hrabovschi a transmis
de la tribuna Adunării Deputaţilor un mesaj limpede:
„noi, slovacii am cerut unirea cu România Mare potrivit
cu dreptul la autodeterminare al naţiunilor, şi suntem
puternic încredinţaţi că Conferinţa de pace va recu-
noaşte în deplin această rugăminte a noastră”. A apre-
ciat că alegerile parlamentare „s-au făcut în cel mai
mare spirit de dreptate” şi a dat asigurări că: „Noi, slo-
vacii, vom fi credincioşi cetăţeni ai României Mari”.

În numele turcilor din Dobrogea a vorbit Mustafa
Mehmed Fehim: „D-lor deputaţi, suntem fericiţi că am
venit în mijlocul dvs. Suntem fericiţi pentru că au intrat
în Camera românească patru musulmani deputaţi de
când există statul român, act ce dovedeşte că alegerile
şi la noi s-au făcut cu mare libertate”. A ţinut să declare:
„Noi, musulmanii din Dobrogea întreagă totdeauna am
fost şi suntem supuşi credincioşi statului român”, deoa-
rece România „este patria noastră iubită”. Preşedintele
Uniunii Armenilor din România, Khiritirian, a transmis
pe adresa parlamentului „călduroase felicitări pentru
unirea ţinuturilor româneşti cu Patria Mamă”.  
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Dincolo de alegaţiile unora care au vorbit şi au scris
că în România Mare minorităţile naţionale nu au avut
drepturi politice, fiind persecutate, se află faptele reale,
atestate documentar, între acestea – luările de cuvânt
în primul parlament al României Întregite.

Tratatul de la Trianon din 4 iunie 1920 a confirmat
pe plan internaţional decizia de la Alba Iulia din 1 de-
cembrie 1918. Regimul politic din România a cunoscut
o evoluţie democratică12.

Constituţia din 1923 prevedea: „Românii, fără de-
osebire de origine etnică, de limbă sau religie, se bu-
cură de libertatea conştiinţei, de libertatea
învăţământului, de libertatea presei, de libertatea întru-
nirilor, de libertatea de asociaţie şi de toate libertăţile şi
drepturile stabilite prin legi” (art. 3). 

Legea învăţământului din iulie 1924 stabilea: „Învă-
ţământul primar în şcoalele statului  se predă în limba
română. În comunele cu populaţie de altă limbă decât
limba română, Ministerul Instrucţiunii Publice va înfiinţa
şcoale primare cu limba de predare a populaţiei respec-
tive, în aceeaşi proporţie ca şi comunele româneşti. În
aceste şcoli studiul
limbii române va fi
obligatoriu în numărul
de ore stabilit prin re-
gulament”.

Legea pentru uni-
ficarea administrativă
din iunie 1924 preve-
dea alegerea consilii-
lor comunale şi
judeţene prin votul tu-
turor cetăţenilor din
unitatea teritorială
respectivă, indiferent
de etnie, limbă sau
religie. În mai multe
localităţi au fost aleşi
primari din rândul mi-
norităţilor etnice. De
exemplu, Bernády
Gyorgy, ales primarul municipiului Târgu-Mureş în 1926,
îşi exprima „recunoştinţa sinceră şi deosebită ce o am
şi o voi avea faţă de guvernul regal al României”, apre-
ciind că această alegere „m-a onorat pe mine şi toto-
dată întreaga maghiarime din România Mare”13.

În aprilie 1932, Rudolf Brandch, lider al Partidului
German din România, a fost numit subsecretar de stat
pentru minorităţile naţionale în guvernul prezidat de Ni-
colae Iorga.

Principalele minorităţi naţionale (maghiari, germani,
evrei) au avut partide proprii, care au participat la ale-
gerile parlamentare din perioada interbelică, au avut
grupuri parlamentare atât în Adunarea Deputaţilor, cât
şi în Senat. Reprezentanţii minorităţilor naţionale au
participat la dezbaterile parlamentare, exprimându-şi
punctele de vedere asupra tuturor problemelor societăţii

româneşti. 
Contrar unor afirmaţii, în Rezoluţia de la Alba Iulia

nu se prevedea autonomie administrativă pe criterii et-
nice. Într-o conferinţă ţinută în mai 1924 la Institutul So-
cial Român, Iuliu Maniu preciza: „Adunarea Naţională
[de la Alba Iulia] n-a hotărât autonomia naţională pentru
minorităţi şi n-a înţeles să le-o acorde. Din contra, a ho-
tărât în mod conştient şi într-un mod expres că nu li se
poate acorda şi că prin urmare nu li se poate pune în
vedere o asemenea autonomie naţională”. Liderul ar-
delean se referea şi la Tratatul minorităţilor, semnat de
România la 10 decembrie 1919, amintind că acesta „nu
asigură prin nimic autonomie naţională pentru minori-
tăţi, asigurând numai o autonomie locală sub controlul
statului şi numai în chestiuni culturale şi religioase”14.

Precizările lui Iuliu Maniu sunt un răspuns pentru cei
care, şi după 1989, invocă aceste documente pentru a
susţine autonomia „ţinutului secuiesc” pe criterii etnice.
În fond, enclavizarea României este o modalitate prin
care Ungaria urmăreşte să submineze unitatea naţio-
nală a statului român şi o formă de contestare a Trata-
tului de la Trianon.

1 Prim-ministru al Ungariei (no-
iembrie 1918-martie 1920)

2 Vezi, pe larg, Poblema
Transilvană reflectată în notele
prezentate de delegaţia maghiară
la Conferinţa de pace de la Paris
(1920). Coordonator Cristina
Ţeneghe, Bucureşti, 2006.

3 Crişana, Sătmar şi Maramu-
reş.

4 România. Documentele Unirii.
Coordonator Ioan Scurtu,
Bucureşti, Arhivele Statului din Ro-
mânia / Fundaţia Culturală
Română, 1993.

5 Ioan Scurtu, Alba Iulia 1 De-
cembrie 1918, Bucureşti, 1988,
p.  148. 

6 Minorităţile naţionale din Ro-
mânia. 1918-1925. Documente. Coordonatori Ioan Scurtu şi
Liviu Boar, Bucureşti, Arhivele Statului din România, 1995,
p.  128. 

7 Ibidem, p. 129.
8 România. Documentele Unirii, p. 152.
9 Minorităţile naţionale…, p. 155.
10 Vezi „Dezbaterile Adunării Deputaţilor” şi „Dezbaterile

Senatului” din sesiunea noiembrie 1919-martie 1920.
11 Stelian Neagoe, Istoria Unirii Românilor, vol. II,

Bucureşti, 1993, p. 370.
12 Vezi, Academia Română, Istoria Românilor, vol. VIII. Ro-

mânia întregită. Coordonator Ioan Scurtu, Bucureşti, 2003.
13 Ioan Scurtu şi Ioan Dordea (coordonatori), Minorităţile

naţionale din România. 1925-1931. Documente, Bucureşti,
Arhivele Statului din România, 1996, pp. 161-162.

14 Iuliu Maniu, Problema minorităţilor, în vol. Politica
externă a României, Bucureşti, 1925, pp. 232-233.

Semnatarii Tratatului din partea României: 
dr. I. Cantacuzino şi Nicolae Titulescu
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Criticul este şi el, după Ralea, un cititor, diferit faţă
de cel comun numai prin faptul că „are obiceiul să-şi
strige tare impresiile tuturor”. El e acela care descoperă
întotdeauna într-o operă lucruri noi pe care alţii nu le-au
văzut, aspecte care au fost neglijate până la el şi, mai
ales, un nou sens general menit să intereseze un număr
cât mai mare de oameni. „Criticul e un creator de puncte
de vedere noi în raport cu o operă.” Aceasta e propozi-
ţia-cheie a lui ralea, care a fost şi mai des pomenită şi
comentată. Din ea se poate conchide uşor că nu e
vorba aici de creaţia de valori de care discutau Sainte-
Beuve, Gourmont şi alţii şi care nu e, în fond, nimic mai
mult decât simpla afirmare şi impunere a judecăţii de
valoare pe care o implică orice act critic complet. Eseis-
tul român aparţine altui moment în care nu creaţia de
valori interesează în primul rând, ci creaţia de semnifi-
caţii, prin urmare nu abordarea axiologică primează, ci
aceea hermeneutică.

Într-adevăr, problema nu mai pare a fi în acest caz
de a justifica din nou valoarea bine stabilită a unei ca-
podopere, dar de a explica de ce ea continuă să atragă
mereu un public fără sfârşit, ca şi cum excluziva ei con-
diţie estetică n-ar fi un factor suficient de convingător.
E limpede insinuat aici un unghi de vedere mai cuprin-
zător şi mai pretenţios care nu se mulţumeşte cu pura
contemplaţie a împlinirii artistice şi caută în măruntaiele
operei, ca într-o ezoterică hieroglifă, nişte revelaţii mai
profunde, nişte rezerve secrete de viziune iniţiatică, ora-
culară, ca şi cum artistul n-ar fi numai artist, ci şi un tip
particular de filosof al existenţei. O privire ca aceasta a
condiţiei artistului creator e organic legată de vechea
idee romantică despre supremaţia cunoaşterii prin in-
termediul artei. În profunzimea inepuizabilă a marilor
opere trebuie căutată şi descoperită adevărata imagine
a existenţei, a lumii, a omului.

Oferindu-ne această imagine în intuitivitatea ei, arta
ne oferă, de fapt, un simbol, am putea zice un „simplu”
simbol, nici mai mult, dar nici mai puţin decât atât.
Opera de artă există numai ca simbol, ea nu ne spune

în definitiv nimic, ci doar ne sugerează unele semnifi-
caţii la care nu ajungem altfel decât prin raportare la
anume chei sau coduri de interpretare, mereu deose-
bite şi originale în funcţie de sistemul de referinţă adop-
tat şi aplicat în demersul hermeneutic. Încât rezultă de
aici că, după cum sugestiile colaterale covârşesc inten-
ţia originară a operei, tot astfel încărcătura semantică a
simbolului artistic pare să treacă înaintea purei şi exclu-
sivei sale condiţii estetice.

Lărgind perspectivele de abordare şi înţelegere a
operei, criticul practică un soi de prozelitism în slujba
ei, observă Ralea. „Şi descoperind panorame neobiş-
nuite, generalizează creaţia artistului. Criticul întreţine
longevitatea artei.” Viaţa creaţiei ar depinde aşadar de
pluralitatea interpretărilor ei, a complexelor de asociaţii
şi de implicaţii care o pot înscrie în cele mai diverse şi
mereu mai noi perspective spirituale. Cu cât este, prin
urmare, mai aderentă la cele mai diverse tipuri de abor-
dare, cu atât opera îşi probează mai bine soliditatea şi
durabilitatea.

Este interesant că şi un critic estetic mărturisit pre-
cum G. Călinescu împărtăşea un punct de vedere ase-
mănător când scria în „Tehnica criticii şi a istoriei
literare” că „orice fel de consideraţie este un fel de a
afirma vitalitatea operei de artă şi întâi de toate exis-
tenţa ei”. Dar el credea că „a face psihologia şi patologia
lui Hamlet, a face sociologia lumii lui Dostoievski ori a
determina gândirea eroilor lui, nu este deloc o lucrare
în afara esteticei, ci critica literară însăşi”. Sub cuvânt
deci că pe orice cale trebuie afirmată mai presus de
orice existenţa operei, se văd legitimate din unghiul cri-
ticii înseşi operaţiile cele mai eteroclite, care iau materia
ficţională ca obiect al concluziilor lor pozitive. Fiind cât
se poate de limpede că, într-adevăr, universul imaginar
al operei de artă admite prin natura lui simbolică toate
varietăţile de speculaţie şi conjectură, a confunda exis-
tenţa acestuia cu lumea empirică, materială, obiectivă,
în care ne mişcăm cu toţii este o gravă eroare. Aplicarea
oricăror grile de interpretare la simbolistica operei nu

Florin Mihăilescu

MIHAI RALEA: 
„DESPRE CRITICA LITERARĂ”

(revizitări critice)
(II)
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poate să se menţină în planul strict al esteticii decât ţi-
nând seama prioritar nu de ceea ce apropie obiectul
im aginar de acela real, ci tocmai de ceea ce le des-
parte, căci forma estetică rezultă numai din deformarea
celei obiective, nu din plăcerea unei pure diferenţieri, ci
din ireductibila implicare în imagine a viziunii subiective
a realităţii, viziune din care izvorăşte însuşi lirismul ori-
cărei opere de artă, care nu reproduce o lume existentă,
ci produce sau creează o lume imaginară, ca simbol al
relaţiei existenţiale dintre artist şi ambianţa lui.

Se poate înţelege acum mai bine de ce nu toate in-
terpretările care se dau unei opere sunt legitime din
punct de vedere estetic, ci numai acelea care pornesc
de la anamorfoze (sau deformarea) estetică a imaginii,
al cărei statut rămâne întotdeauna acela de „iluzie re-
ferenţială”, cum îl numeşte semiotica astăzi, tocmai
pentru a respinge orice confuzie şi a bara drumul orică-
rei interpretări extraestetice. Desprinse de planul este-
ticului, multe consideraţii asupra operei de artă plutesc
aerian şi se destramă fără cel mai mic profit de ordin
exegetic, în cea mai pură şi mai simplă vorbărie goală,
prilej cel mult de vană şi pedantă erudiţie fără finalitate.
Se vede bine în acest context câtă dreptate avea teo-
reticianul american René Welleck când atrăgea atenţia
că dinamismul şi complexitatea unei opere de artă nu
îndreptăţesc orice variantă de interpretare: „aceasta nu
înseamnă că toate interpretările sunt la fel de corecte,
că nu există nicio posibilitate de a stabili o deosebire
între ele. Există interpretări absolut fanteziste, interpre-
tări parţiale, deformante”; iar în altă parte preciza: „Di-
feritele puncte de vedere nu sunt nicidecum la fel de
juste. Va fi întotdeauna posibil să stabilim care punct de
vedere sesizează subiectul în modul cel mai complet şi
mai profund. În noţiunea de interpretare adecvată este
implicită o ierarhie a punctelor de vedere, o critică a în-
ţelegerii normelor”.

În viziunea lui Ralea, libertatea interpretărilor  nu
pare să cunoască nişte constrângeri care să-i limiteze
avânturile şi să o reîntoarcă la obiect. Diversitatea infi-
nită a consideraţiilor pe marginea unei opere de artă e
luată în considerare numai prin efectul ei vitalizant, ne-
glijându-l total pe cel relativizant: „orice interpretare cri-
tică, oricât de fantezistă, nu strică cărţilor şi tablourilor.
Criticii conving pe oameni că tabloul sau cartea cutare
conţine şi ceea ce caută ei. Şi mai adaugă încă o înfă-
ţişare, adică câteva decenii de viaţă mai mult”. De unde
rezultă că aversiunea artiştilor faţă de critici nu e numai
nemotivată, ci şi nedreaptă, de vreme ce aceştia din
urmă nu sunt decât „fraţii lor”, care „colaborează fără
vanitate la perfecţia operei de a cărei celebritate numele
lor nu e legat”, zice Ralea în mod cam curios, căci în
realitate lucrurile stau mai curând invers: exegeza con-
tribuie la celebritatea operei, în nici un caz la perfecţiu-
nea ei. Oricum, rămâne faptul în sine că marile opere
generează o amplă bibliografie critică şi istorică, ade-
vărată vegetaţie luxuriantă ce creşte parazitar pe trupul
viu al creaţiei, ameninţând câteodată să o sufoce, îm-
bălsămând-o mai întotdeauna în comentarii, analize, in-
terpretări şi explicaţii de tot felul, sub greutatea cărora
aceasta riscă să dispară uneori, dar prin a căror contri-
buţie ea îşi trăieşte în acelaşi timp un lent proces de
conservare în genere ireversibil şi triumfător.

Pe această cale, marile opere trec din câmpul criticii

în acela al istoriei literare, iar unele împrumută cu scur-
gerea vremii un aer muzeal care le dăunează. Se poate
remarca pe drept cuvânt că atunci când o valoare e
abandonată în exclusivitate exegezelor istorico-biblio-
grafice, când deci nu mai stârneşte interesul viu al criti-
cii, ea cade din domeniul circulaţiei curente în acela al
documentaţiei arhivistice, „clasicizându-se” în sensul
acelor glorii de bibliotecă pe care toată lumea le citează,
dar nimeni nu le mai citeşte, cum cu ironie scriau im-
presioniştii de la sfârşitul veacului trecut. Este aşadar
incontestabil rolul criticii în a menţine trează forţa de
atracţie a marilor opere şi în acest sens M. Ralea are
fără cea mai mică îndoială dreptate.

Se pune totuşi întrebarea dacă puterea criticii de a
construi o situaţie operei de care se ocupă nu e în adân-
cime legată indisolubil de valoarea ei, a operei, iar nu a
actului de valorificare. Problema nu e una oarecare, ci
s-ar spune tocmai dimpotrivă, una dramatică şi esen-
ţială pentru statutul criticii. Există desigur cazuri de mari
personalităţi critice, în genul lui Sainte-Beuve de pildă,
cărora le-a fost dat să se exercite pe valori mediocre şi
să se înşele tocmai în privinţa celor autentice. Virtuţile
de ordin literar şi intelectual ale unor asemenea speci-
mene de critici îi pot scăpa de la uitare pe ei ca indivizi,
dar nu acordă circumstanţe prea atenuante şi activităţii
lor. Criticii rămân, dar critica lor trece, se perimează şi
se uită. Sunt opinii care susţin că aici s-ar găsi de fapt
adevărata demnitate a actului critic: în puterea lui de a
ajunge dincolo de obiectul său, de a-i supravieţui prin
însuşiri proprii şi inalienabile. Însă aceste însuşiri nu
sunt altele decât cele ale artei înseşi. Nimic altceva nu
menţine şi nu consolidează mai mult decât talentul, fapt
pe cât de adevărat, pe atât de regretabil, căci astfel se
conservă multe lucruri deturnate de la rostul şi sub-
stanţa lor. Un critic înzestrat cu un mare talent scriitori-
cesc poate convinge, fie şi temporar, prin harurile sale,
de excelenţa unei opere destul de oarecare sau invers,
de banalitatea unei capodopere. Vede oricine ce rezul-
tate deplorabile în ierarhia culturii se obţin de aici.

Din acest motiv, nu se înşela Lovinescu atunci când
nota că peste toate calităţile criticului trebuie să domine
şi să le încununeze probitatea morală, caracterul, cin-
stea intelectuală, impersonalitatea judecăţii. Interpretă-
rile criticii şi chiar ale cititorilor de rând, dacă sunt numai
fanteziste, cum scrie Ralea, nu pot finalmente salva o
operă prea multă vreme, nefiind întemeiate pe o valoare
reală, ci doar pe nisipul amăgitor şi mereu mişcător al
iluziei. Punctul slab al ultimei concluzii din frumosul ar-
ticol al eseistului nostru rămâne în consecinţă relativis-
mul, altfel spus, o anumită neîncredere în existenţa
constrângătoare a valorii. Operele artei pot dobândi
uneori situaţii de cea mai înaltă clasă, dar niciodată nu
pot dobândi valori pe care să nu le conţină în virtualita-
tea şi latenţa lor.

Încât dacă este sigur că, aşa cum ne încredinţează
Ralea, critica menţine longevitatea artei, nu încape nici
cea mai infimă îndoială că nu ea se substituie creaţiei,
ci aceasta din urmă o poate confirma sau, dimpotrivă,
compromite. Geniul sau după alţii servitutea criticii nu
stă în frumuseţea, ci numai în justeţea ei. Fermecătorul
şi în multe privinţe paradoxalul eseu al lui Ralea nu tre-
buie să ne facă niciun moment să uităm acest adevăr.
Critica e bineînţeles creatoare, nu însă de iluzii, ci de
argumente!   
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Lui Florin (Florică) Roman, 
prieten nedezminţit şi geograf 

mai mult decât pasionat

Preliminarii şi anticipări
Piese în dosar: Putna, Zăbala, Zăbăluţa, Zăbrăuţ,

Zboina, Năruja, Nereju, Zârna, Hârboca, Streiu, Straua,
Stogu (Astrog), (Pârâul) Porcu(lui), Lepşa, Lepşuleţ sau
Lepuşul, Lapoşu, Leadova (Leadvu, Leadva), Prahuda,
Tişiţa, Mera, Arişoaia, Arva 

Alte elemente de interes: Cacíu, Căbălaşu, Chinu,
Chiosa, Coza, Darabanu, Dălhăţaş, Deju, Gociu, Goru,
Horumbăţ (Corumbăţ?), Lăcăuţi, Mârdanu (Mordanu?),
Milcov, Mişina (Mişâna), Palcău, Peţic, Sociu, Şagău,
Şarba, Şuşiţa, Tepa, Tojanu, Ţâpău (Ţipău), Văsui,
Vidra, Vizăuţi

Dublete în Covasna: Hârboca (de Bâsca Mică),
Lepşa (de Oituz), Zârna (de Râul Negru), Zăbala (de
R.  Negru), Zăbrătău (afl. al Buzăului). În Harghita:
Putna (afl. al Bistricioarei), Sabo. În Buzău: Hârboca (?),
Zârna (de Bâsca Mare)

Serie în -na: Putna, Zârna, Covasna, Râmna, Dorna,
Cerna, Lăpuşna, Loşna, Lozna, Moşna, Radna, Talna,
Teşna etc. etc.

Serie în -oca: Hârboca, Caşoca, Bisoca (?), Glâm-
boca, Dâlboca,  top. Săpoca, Soroca şi anticele Alboca,
Napoca

Trimiteri bibliografice, în ordinea apariţiei în text:
[Conea 1993] = Ion Conea ‒ Vrancea. Geografie

istorică, toponimie şi terminologie geografică,
Ed.  Acad. Române, Buc., 1993 (postumă)

[Ivănescu 1965: 267-271] = Gheorghe Ivănescu ‒
Un hidronimic de origine dacică: Năruja, în Analele
Univ. Timişoara, seria Ştiinţe filologice, III, 1965,
pp.  267-271

[Villar 1997: 469-470] = Francisco Villar ‒ Gli in-
doeuropei e le origini dell’Europa, Il Mulino, Bologna,
1997, pp. 469-470

[Vraciu 1980: 175, 176] = Ariton Vraciu ‒ Limba

daco-geţilor, Ed. Facla Timişoara, 1980, p. 175, 176
[Toma 2015: 151] = Ion Toma ‒ 101 nume de locuri,

Ed. Humanitas, 2015, p. 151
[Russu 1981: 367-368] = Ion Iosif Russu ‒ Etnoge-

neza Românilor, 1981: pp. 367-368
[DELR 2008: 729] = Mihai Vinereanu ‒ Dicţionar

etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de
indo-europenistică, Ed. Alcor Edimpex, Buc., 2008,
p.  729

[Russu 1969] = I. I. Russu – Ilirii, Ed. Acad., Buc.,
1969

Vrâncenii sunt consideraţi „procesomani”. Şi ştim de
ce: din vechi timpuri erau îndârjiţi în apărarea libertăţii
lor şi a drepturilor la proprietate, mai ales obştească. La
începutul sec. XIX (1801-1814) s-au judecat cu un boier
cadorisit de domnitorul (fanariot) de atunci al Moldovei
cu „moşia” Vrancei şi, din fericire, au avut câştig de
cauză. În 1950 s-au răzvrătit şi chiar au pus mâna pe
arme împotriva regimului stalinist (indus de Marele
Frate de la răsărit) ce trecuse la raptul sistematic al avu-
ţiei naţionale. Luptă disperată a comunităţii organice,
ancestrale, contra uriaşului fake istoric,  politico-ideolo-
gic, numit „comunism”. 

Eu nu-s vrâncean propriu-zis, ci putnean, dar, întru-
cât adoptat administrativ şi mai mult decât contaminat
(voi fi izvorât de acolo?) de spiritul muntenilor de dincolo
de Măgura Odobeştiului, îmi închipui că le-ar plăcea să
fac recurs în favoarea hidro-toponimiei microregiunii
noastre, bănuită adesea c-ar fi de origine slavă ori ma-
ghiară. Sunt deci un fel de avocat.

*
Să începem cu Putna, râul care rupe barajul de pia-

tră de la est şi ne aduce în câmpie seva codrilor. Poartă
un nume ce a fost interpretat ca „apă cu drum” (puti în
slavă). Dacă această etimologie are vreun merit (invo-
luntar), acela e că subînţelege „apa” în al doilea ele-
ment al compusului şi ne îndreaptă cu primul către
ro.  potecă. Nu este neverosimilă calitatea lui -na. Urmă-

Ioan Dumitru Denciu

RECURS (HIDRONIMIC) VRÂNCEAN 
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torul râu mai important, spre sud, se numeşte Râmna.
Peste munte, în actualul Ţinut Secuiesc, găsim Co-
vasna. Dar putem aminti şi Dorna, Cerna, Lăpuşna,
Moşna etc. în largul României. Aventuros, sar deja cu
gândul în Toscana, la Arno, şi apoi la... hydra (cf. Vidra)
din Lerna.  Iar de pe acolo pescuiesc gr. potamos ‘râu,
fluviu’ pe de o parte (nu-i de neglijat nici insula Patmos,
nici golful Petalia) şi nord-italicul Padus, pe de alta. Şi
revenind acasă, mă opresc la Pathissus (Tisa), apoi la
Padul din Gorj (afl. al Viezuratei!, care se varsă în sla-
voidul Sohodol)), pe urmă la Patacu (afl. al Bâscăi
Mari), câteva Petac-uri,  în fine la un râuleţ de mai sus
de Găeşti ce se numeşte Potopu (de parcă pe acolo se
plimba Noe!) şi la Potelu (lac din lunca Dunării, în jud.
Olt, desecat în anii ’60 ai secolului trecut de dorul unei
agriculturi intense iluzorii; a rămas doar un sat mare,
omonim). Pe acesta eu îmi permit să-l leg de numele
tribului dac Potulatenses ‒ localizat de Pârvan, greşit?,
în N Olteniei şi V Munteniei.

Putna „cade” din munţi mai sus de Tulnici. La con-
fluenţa cu Zăbala se face lată, iar după ce iese în câm-
pie devine de-a dreptul largă, întinsă. (Nu concurează
totuşi cu Padul sau Tisa!) O ciudăţenie e faptul că pe
cele mai vechi hărţi, începând cu a lui D. Cantemir, nu-
mele său figurează la vale, dincoace de dealurile sub-
carpatice. Se poate spune că era normal să apară
numai o dată, şi anume acolo unde albia („patul”) şi de-
bitul căpătau importanţă. Însă cel puţin mie mi se dă şi
impresia că Zăbala a primit Putna, şi nu invers: prima
face o curbă lină pentru a-şi schimba cursul (vine din-
spre sud) către est, pe când Putna se uneşte cu ea pie-
ziş, în unghi. De aceea, nu este exclus să se fi numit
altfel la munte: de exemplu Bârsa (deoarece satul cel
mai vechi de pe terasa ei se cheamă Bârseşti) sau
chiar... Vrancea (fiindcă la Cantemir pe hartă / nu în tex-
tul cărţii / aceasta e un sat [Vranczia], situat aproximativ
la întâlnirea celor două ape, nu denumirea ţinutului. 

Între timp, am aflat de următoarele Putne: 
- Putna din jud. Harghita, afluent al Bistricioarei. Ia

naştere din Putna Noroioasă şi Putna Întunecoasă. (Ar
fi fost straniu ca în creierii munţilor să se fi pus accentul,
slavoneşte, pe un „drum”.)

- Putna din jud. Mureş. Borzonţul (Mare), afluent al
Mureşului, e numit pe cursul superior Putna.

- Putna de la... Putna! (Bucovina). Izvorăşte din Ob-
cina Mare şi se varsă în Suceava.

- Putna din bazinul Moldovei. Izvorăşte din Giuma-
lău, unde se formează din Putna Mare (sau Pârâul
Roşu) şi Putna Mică. 

- Putna din Caraş-Severin. Nera are un afluent Pri-
gor, care traversează o localitate Putna, numită astfel
de la un (dispărut?) curs de apă omonim.

- O Putnă din Oltenia: pârâu care  – extrag din
I.  Conea, Vrancea. Geografie istorică, toponimie şi
terminologie geografică, Ed. Acad. Române, Buc.,
1993 – „străbătea lunca mlăştinoasă a Jiului pe locul
unde se află astăzi oraşul Târgu Jiu” (p. 172).

În plus, am ajuns, pe calea analogiilor istorico-geo-
grafice, la oraşul maritim al Macedoniei antice Pydna,

celebru din cauza unei bătălii între romani şi macedo-
neni, fatale pentru aceştia, pentru Pen. Balcanică şi, aş
zice, chiar şi pentru noi (168 î. Chr.). Şi, răscolind în „ar-
hivele” Troiei, am „descoperit” în preajma faimoasei ce-
tăţii o aşezare dardană Pytna, relaţionabilă mai mult
decât firesc cu topicul macedonean tocmai menţionat.

[Găsesc util să inserez o notă aici, dacă tot ne ocupăm de
procese de revendicare şi recuperare: marele geograf şi isto-
ric Ion Conea, între altele şi teoretician al geopoliticii, a avut
probleme cu autorităţile comuniste. S-a stins în 1974. De
aceea, opera citată mai sus n-a putut apărea decât postum.]

*
Zăbala vrânceană nu pare să poarte zăbală spre a

se potrivi etimologizării prin maghiară. Şi nu este nici
zgomotoasă, cum pretind slaviştii că spune numele ei.
Se umflă însă adesea şi muşcă furioasă din maluri,
di slocând chiar stânci (mai recent betoanele şi asfaltul
şoselelor). Nu cunosc amănunte despre sora sa din Co-
vasna. Dar, dat fiind relieful şi faptul că o alimentează
acelaşi plafon abundent pluviometric şi nivometric (din
jurul vf. Lăcăuţi), cred că e la fel.

Cea din Vrancea se naşte din două pârâuri (nu pâ-
raie, cum se recomandă, fiindcă n-ar mai avea legătură
cu râuri!): Mârdanu (sau Zăbăluţa) şi Arişoaia (cf. Arieş
şi terminaţia getodacică -aris). Ea are la nord, către ba-
zinul Caşinului, o coechipieră Zboina (ce merită rapor-
tată la Zboiul din jud. Călăraşi, afluent al Argeşului) şi
un coechipier, Zăbrăuţ. La sud, mai are unul: Zăbrătău
(jud. Covasna), afluent al Buzăului. Să se observe „si-
nonimia” Zăbăl-uţa = Zăbră-uţ, în care avem scheletul
bifurcat *ZəBL- / ZəBR- .

După părerea mea, toate acestea trebuie tratate îm-
preună cu Sabo (jud. Harghita) şi Sabău (Neamţ), Sa-
basa (Săbaşa) (id.), Sabar (afl. Argeşului), Savar
(Bihor), Sebiş (Arad), Sebeş (cel puţin 10 – în Alba,
Bihor, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Mureş). Şi cu anticul
Savus (=Sava), pe lângă altele.

Dar pentru etimologia Zăbalei cu Z, poate că nu e
nevoie să ajung până în Afganistan (regiunea Zabul)
sau să mă plimb prin munţii Zagros (Iran) – care apar-
ţineau kuttu/gutti-lor acum vreo 4000 de ani ‒, unde se
etalează râurile Zab (se pronunţă zäb / zăb): Zabul
Mare şi Zabul Mic. [Zabala se pare că era şi un vechi
oraş sumerian.] Există localităţi Zavala mai aproape, în
districtele de pe Neretva din Bosnia-Herţegovina şi
Croaţia, şi în Bulgaria (reg. Pernik). Numai că în aceste
cazuri s-ar putea să se adeverească o origine slavă, de
la un zavál ce funcţionează încă şi în limba română, ca
regionalism, cu înţelesul de ‘înlănţuire de bălţi’, şi a dat
numele Zăval unei localităţi din lunca Jiului (com. Ghi-
ghera, jud. Dolj). 

*
Trec acum la tot atât de misterioasa Năruja, inter-

pretată printr-o exhibiţie slavistă drept „frumoasa” şi la
fratele ei mai mic Nereju (chipurile „mistreţ”), afluenţi ai
Zăbalei. Cele două hidronime fac parte dintr-o serie din
care mai amintesc doar Nera (din Banat), Niraj (Ardeal),
Narenta = ilir Naron, azi Neretva (Dalmatia). În vecină-
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tatea acesteia C. C. Giurescu (apud Conea) a desco-
perit toponimul Vranj (care are legătură cu marele nos-
tru topic Vrancea!).  În fine, mi-au atras atenţia demult
râul Nar din Umbria-Toscana, probabil râu etrusc, şi lo-
calitatea adiacentă Narnia, precum şi un lac Nar în Ana-
tolia.

Din Conea (op. cit.) am reţinut că Gh. Ivănescu
[1965: 267-27] a demonstrat originea dacică a hidro-
nim(ic)ului ‒ exclusiv vrâncean?! ‒ Năruja încă din
1965. Semnificaţia dată fiind „apă”.

Ce trebuie să credem, având în vedere că etrusca
zicea neri la „apă”, că neogreaca foloseşte azi nero şi
că nīr(u) este prin excelenţă „apa” dravidiană?

*
Însă, înainte de a căuta noi detalii şi analogii suges-

tive, remarc un fenomen de excepţională importanţă:
prezenţa de o parte şi de alta a munţilor noştri a unor
dublete, triplete etc.: în primul rând Zăbala /sora celei
vrâncene se varsă în Râul Negru şi acesta în Olt/; apoi
Putna /cu cele din Harghita şi Mureş/; Hârboca /de Ză-
bala Vrancei şi de Bâsca Mică, aceasta afluind înspre
Buzău/; Zârna /2 în Vrancea, un afl. al R. Negru în Co-
vasna, unul al Bâscăi Mari/; Lepşa /2 de Putna, 1 de
Oituz > Trotuş/ şi Tisa /afl. al râului Putna Întunecoasă,
braţ care formează (împreună cu cea Noroioasă) Putna
harghiteană, altă Tisa /afl. al râului Lemnia, debitor către
R. Negru > Olt/, dacă le aşezăm împreună cu Tişiţa (şi
mt. Tisaru). Asta înseamnă că spiritul onimistic – adică
denominator – al (epi)centrului vrâncean reverbera pe
o arie mai largă şi că alţii s-au aşezat peste straturile
(replicile) sale. Pe de altă parte, întrucât există Zârne,
Putne, Tise, cvasi-Lepşe şi cvasi-Zăbale şi la mari dis-
tanţe pe cuprinsul ţării, rezultă că el comunică pe dede-
subt cu centre asemănătoare, spre a revela sursa lor
unică: „energetica” umană specifică din arcul carpatic
şi respirul Dunării. Sunt convins că deschiderea geo-
grafică ne face bine, pentru a ne ajusta privirea în...
adâncime! 

Zârna ca nume generic de râu apare nu numai la
cele 4 din zona noastră, ci şi în Argeş (Zârna de Râul
Doamnei), Botoşani (Zârna de Pleşu), Cluj (Zârna de
Drăganu şi o Zârnişoară), poate şi în Gorj. Întru deslu-
şirea lui, explorez două posibilităţi: 1. aceea de a pro-
veni de la denumirea plantei (otrăvitoare şi deci
endemică şi în sens biogeografic) zârnă, care a fost eti-
mologizată de Hasdeu, întrezărind-o în fitonimul dac
prodiarna, şi tradusă drept „neagra”; 2. aceea de co-
respondent al hidrotoponimului antic Dierna (Orşova de
azi), transcris ulterior Tierna, Tsiern-, Zern-, Zernae,
Zernes [Vraciu 1980: 175]. Pe această cale, s-a presu-
pus că s-a ajuns firesc, nu prin intermediul unei pronun-
ţări slave, la Cerna, al cărei înţeles ar fi tot „neagra”. Or,
mie mi se pare că nu mai trebuie să aleg între „braţele”
alternativei, ci să propun un o a treia ipoteză: Zârna să
se înfăţişeze ca un «dublu» al Dornei, şi implicit să mă
duc către hidronime de tip Durău şi Tur, Turia (cf.Tyras,
numele antic, probabil autohton, al Nistrului), toate ex-
plicabile prin complexul semantic ‘apă, a curge’, de
unde, mai aproape de noi, cuvintele (celtice) bret. deur

/ dour, cymr. dŵr /pronunţat tur/ „apă” şi, mai departe,
pers. daria („fluviu, mare”) sau egipt. iteru („râu, fluviu”).

Amintitele Hârboca (două sau trei?) se încadrează
într-o serie care mai cuprinde cel puţin Caşoca (afl. al
Buzăului), Bisoca (astăzi doar localitate montană din
jud. Buzău, însă cu lacuri, unele dispărute, cf.  şi satul
component Lacurile), Dâlboca (jud. Mehedinţi), Glâm-
boca sau Glimboca (afl. al râului Bistra, în Caraş-Se-
verin). Putem atrage în sfera lor şi toponimele din
Antichitate Alboca, Napoca şi pe actualele Săpoca, So-
roca, de care nu se mai ştie dacă provin de la nume de
«ape» (râuri, lacuri). Acestea, probabil, nu au în comun
o terminaţie, ci sunt nişte compuse ce şi-au pierdut
transparenţa şi în care al doilea element e acelaşi. Dar
cu ce semnificaţie? Cea deja intuită cu gândul la IE
*akw- (de unde lat. aqua) şi la Timacus (numit aşa,
zice-se, latineşte), care a devenit între timp Timoc. De
altminteri, falsul sufix se arată la noi şi în forma origi-
nală, în Budacu (afl. al Şieului din Bistriţa-Năsăud) sau
Patacu (al r.Bâsca Mare, Buzău).

În Vrancea avem şi Strei(u): un pârâu (care a dat şi
numele unei culmi muntoase) afluent al Putnei. Nu mă
mai ocup de el; autohtonia echivalentului din vatra Da-
ciei, cu referire şi la rădăcinile trace, a fost intens dez-
bătută şi în general acceptată. Semnalez însă o
variantă  feminină a sa, Straua, care vine prin p. Deju
în aceeaşi mamă (bunică) Putna. Le-aş alătura un to-
varăş foarte ciudat şi frumos sonic, Astrog,  dacă aş fi
sigur că e denumirea autentică, veche a actualului
Stogu, şi nu o deformare urechistă a numelui acestuia
de către geografii / cartografii străini (austrieci, fran-
cezi?). Atras de amintirea atestării microhidronimului
antic Astron din Mysia şi / sau Troada, raţionez astfel:
deoarece Stogu apare în hidronimia românească de
mai multe ori (vreo 6) şi în diferite locuri, iar Astrog sau
similare nu figurează pe nicăieri (cel puţin în listele ca-
dastrale publicate pe internet), fie e un fals (dar de
bună-credinţă, neintenţionat!), fie  toţi (re)nominatorii
populari (germ. Namengeber-i) ‒ inclusiv cel vrâncean
‒ din „era” românească s-au înşelat, nemaiînţelegând
numele originar, şi atunci toate Stogu-rile de acum au
fost anterior Astrogu-ri.  Nu văd cum un curs „apos” sin-
gular ar sugera «stogul». În schimb, prin terminaţie am-
bele forme urcă la etimonul invocat în paragraful
precedent (*-acu > - oca > -og, prezumptiv ‘apă’).

Un caz analog de pierdere a înţelesului, însă cu păs-
trarea mai fidelă a formei, îmi oferă pârâul Porcu sau
al Porcului (> Putna) şi râul Porcu (> Şuşiţa). Ele au nu-
meroase „copii” (înregistrate) în ţară: Porcu (9), Porcul
(1), Pârâul Porcului (4). La acestea trebuie asociate de-
rivate precum: Porcaru, Porcăreasa, Porcăreţ, Porcă-
reţu, Porcescu, Porcoviţa. Cu o uşoară modificare, apar
vreo 11 Purcaru, Purcăreţ, Purcăroaia. O posibilă va-
riantă afundă a lui Porcu poate fi Perchíu (> Policin) din
jud. Bacău. [Vezi site-ul Râuri din România pe Goo-
gle-Wikipedia]. Întâmplarea face că, pescuind (sic!)
de-a lungul timpului moştenirile lexicale ale popoarelor
din Europa străveche, am dat peste un eşantion deose-
bit de valoros din limba ligurilor: hidronimul Porcobera
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(azi Polcevera), care într-o foarte sagace interpretare a
specialiştilor [Villar 1997: 469-470] s-a dovedit a fi un
compus din IE *perk- / pork- «ştiucă, păstrăv” şi *bher-
«a purta». Din prima rădăcină se trag gr. πέρϰη, lat.
perca «biban», fr. perche id. şi altele. Ligurii au valorifi-
cat al doilea radical ‒ în cantonul Ticino (Elveţia) eu am
remarcat top. (l’Alpe di) Porcaresc ‒ şi... Româna însăşi
cunoaşte un soi de peşte numit porcuşor (Gobio
gobio). 

În continuare, mă voi apleca asupra Lepşei vrân-
cene cu aceeaşi plăcere speculativă. Privind-o desigur
‒ cum îmi e caracteristic ‒ în cadrul sistemului nostru
hidronimistic. Ea îmi apare mai întâi însoţită de un pui
Lepuşul (numit pe la 1848 Lăpuşul) sau Lepşuleţul şi
un frate Lapoşu, apoi în largul panou românesc îm-
preună cu următoarele cursuri de ape: Lapoş (4 râuri),
Lapoşa, Lapşea (cf. hăt-departe Lapsias în Bitinia),
Lepuş, Lăpuş, Lăpuşna. Are în oglinda lingvistică tema-
tică un fundal bogat, format din Lola, Lolaia (cu cores-
pondente în spaţiul balcano-anatolian antic), Laloşu,

Lom, Lomaş, Loşna, Leaota (2), Leaotu, Leadova
(Leadva / Leadvu) (pârâu vrâncean, Văsuiului), Lea-
dova (r. afl. al Nistrului), Latoriţa (2), Lotru. Potrivit lui
Vraciu 1980: 176, acesta ar fi fost atestat în antichitate:
Latron. 

De astădată, -şa pare un sufix (reducere la -ş a di-
minutivalelor -aş, -uş şi desinenţiere pentru feminin).
Radicalul *La-, Le-, Lo- este străvechi, pre-indoeuro-
pean sau nostratic, şi a dat în special termenii pentru ‘a
spăla’ în importante limbi IE ‒ gr., lat., alb.(laj), arm.,
luv., toh. B, la care se poate adăuga şi ro. arhaic (a) la
/lăia, ce a contribuit evident la formarea titularului ‒, dar
şi unii pentru ‘râu’ (cf. alb. lumë, dacă nu e o deformare
a lat. flumen) şi numeroşi pentru ‘lac’ (alb., arm., gr.,
bret., toh. B, hit.).  

Numele pârâului Prahuda (afl. al Zăbalei) îmi permit
să-l asociez cu Prahova, descifrând în ambele cuvântul
prag, nu praf, fiindcă e mai normal ca o apă, mai ales
de munte, să aibă praguri (căderi) decât să fie „pră-
foasă”. De altminteri, primul apare ‒ ce-i drept că într-un
document străin ‒ şi sub forma Praguda, care, dacă
s-ar dovedi autentic română, ne-ar arăta compoziţia
prag + ud. Personal, n-am nici o îndoială că al doilea
este un element autohton preroman (şi încă din nucleul
vocabularului nostru fundamental), iar pe primul îl bă-
nuiesc de aceeaşi calitate. În Prahova am avea o cal-
chiere slavonă, unde terminaţia -ova (ca în Moldova şi
altele, plus microhidronimul vrâncean Leadova,
cf.  supra) este reflexul sufixului românesc -oba din
Boba, Doba, Cosoba, care la rândul său e o variantă a
lui -aba (din Baba, Cârlibaba, Ohaba ş.a.) = apa!:
cf.  Apo flumen în Dacia, Apiaria loc. la sud de Dunăre;
în Tracia Burdapa, Zaldapa, Priapus în Mysia. De  alte
variante (-amba, -umba, -uba, -ba dau seama top. ro.
Hamba, Ramba, Strâmba,  Cotumba, Cociuba, Duba,
Huluba, Solduba, Bulba, Cherba, Firijba, Gurba, Ilba,
Oarba, Şarba (şi în Vrancea), Sârba, Torba [regrupare
după Toma 2015: 151]. 

*
Ar fi cazul să mă opresc în sfârşit, mai ales că am

pornit ‒ „câine surd la vânătoare”? ‒ în căutarea unui
cititor probabil inexistent sau dispărut, şi să sistematizez
oarecum cele găsite ori adulmecate:

Nu voiam să ajung cu Putna la Patuca (Honduras)
şi Putumayo (afl. al Amazonului), în corpul cărora com-
ponentul secund e transparent în idiomurile locale:
araucan co, quechua yacu înseamnă ‘apă’, incaş yaco
‘râu’, respectiv quech. mayo id. Doream să ajung cel
mult prin Suedia (vizând Pite), după Germania (Bode),
Ungaria (Bódva şi Bodrog), de la ale noastre Botiza
(afl.  al Izei), amintitul Budacu (Bistriţa-Năsăud) şi Buda
(afl. al Bârladului). Cât despre -na, terminaţia ei, o so-
cotesc acum sufix derivativ după ce am avut tentaţia s-o
iau drept element plin, purtătorul adevărat al sensului
„acvatic”, prin analogie cu lexemul egipt. n ‘apă’ şi ob-
servarea dăinuirii în limba română a acestei teme: de
la Noes (râu atestat de Herodot, IV 49), care ar fi fost

Vrancea - Lepşa
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numit ulterior Novas şi ar fi identificabil cu Ialomiţa, la
Nap-aris [pleonastic „apa râu”!] şi Naissus [> Navissus
= Niş], apoi la a înota (arom. not) /acesta din vocabula-
rul nuclear/, năboi, noian. Pe ultimul, Russu 1981:
367-368 îl considera autohton, tocmai trimiţând la pre-
cedentele hidronime antice. L-ar mai fi putut, dacă era
îndrăzneţ, raporta la Nun, oceanul primordial din mito-
logia egipteană, şi poate la ge-nune! Şi lega Naparis de
năboi, alt pleonasm: „apă-apă”! 

Deci, neexcluzând eventualitatea ca baza Put- să în-
semne altceva (de ex. pat, pod etc.), mă mulţumesc s-o
interpretez în compania variantelor cu B sus-menţio-
nate, la care atrag ‒ din pricina macedonenei Pydna şi
dardano-troienei Pytna ‒ ilir. Bathinus (azi Bednja) şi
trac. Bathynias şi implicit să recad peste rădăcina IE
*wed-, wod- ‘apă, ud’, responsabilă la noi de Vedea şi
ud (cf. balcano-anatolianului antic βεδυ). Asta ca să nu
citesc Putna & co. în cheie ainu (Japonia), unde pet sau
bet(su) înseamnă „râu, fluviu”. 

Ca atare, las „apa” /NR/ în apanajul Nărujei şi co-
echipierilor săi. Capitol la care vreau să plusez doar
cu... un dublet /MR/. Seria hidronimică Merezu, Mireş,
Mureş şi baza lor, reprezentată de formele simple Mara,
Măra, Mera (un omonim găsim şi în Elveţia), Miru, se
oferă ca o paralelă la cea din care face parte râul nostru
şi care pare mai veche, de vreme ce permite analogia
cu eşantioane etrusce, anatoliene, dravidiene
(cf.  supra). E semnificativ că în bazinul Milcovului, peste
coasta ce delimitează la sud Vrancea arhaică, se află
Mera ‒ râu chemat, probabil mult înainte de întemeie-
rea localităţii omonime (şi apoi mănăstirii), Mira. 

Zăbalelor (sic!) îmi mai rămâne să le caut un înţeles
şi îl găsesc prin intermediul corespondentelor în S, în
special Sabar şi Savar, şi graţie etimologizării binecu-
noscutului râu iliric (din Serbia actuală) Sava de către
eminentul indoeuropenist Mihai Vinereanu (DELR 2008:
729 sub voce), de la care am învăţat un pic de etimolo-
gie ştiinţifică. Domnia-sa explică acest hidronim (şi al-
tele atestate în Gallia: Sava, Savara) prin radicalele PIE
*seu-, su- „zeamă, umezeală” > *sou-s. Personal, am
impresia că tema *saba avea în antichitate semnificaţia
‘a se umfla, a face spumă’, după cum testimoniază nu-
mele berii ilire sabaia (sabaium) /obţinută din orz şi
grâu/, împrumutată şi de italici /şi considerată „băutura
săracilor”/, şi exploatarea metaforică a sensului în an-
troponimele masculine: Sabbo, Sabulus, Sabuleidas
(messap.), Sabathiros / Sabathyros (Russu 1969), et-
nonimele trace Saboi, Saboci, dar şi în teonimul Saba-
zios / Sabadios (= „Dionysos” frigian, după ştiinţa mea).
Misterioasa trecere a lui S în Z s-ar putea datora pro-
nunţării maghiare, însă nu e sigur deoarece e şi un re-
flex slav (cazul zaval, Zavala), având în fundal
analogii... sumeriene. Ba încă, remarcând prezenţa ma-
sivă a lui Z, la iniţială, în aşa-zisele „resturi” ale limbilor
tracice ‒ inclusiv într-un cuvânt ca frig. zeuma „izvor” ‒
mă întreb dacă nu cumva în unele cazuri trecerea a fost
inversă. 

„Terminaţia” -la a Zăbalelor (!) este corelativă cu -ar

din Sabar etc. Diferenţa e că primul mai ales spală şi
eventual lăcuieşte (vezi cele spuse apropo de Lepşa),
iar al doilea curge ‒ am selectat din ansamblul hidro-
nomastic de pe teritoriul nostru următoarele râuri /R/ pa-
sibile de o interpretare... originară: Eriu, Iara, Arieş,
Arişoaia (de care am amintit, din Vrancea), (afl. Milco-
vului) Arva (prin intermediului unui *arba), Raba, Răuţ.
Şi le-am atras în magnet pe unele din cele atestate în
antichitate:  Auras şi Araros (legate de Dunăre), Areus
(Bitinia), Arion (Iliria). Prin urmare, dacă Sab-ar (prin
comparaţie cu Nap-aris ş.a.) s-ar traduce „râu care se
umflă”, de ce Zăba-la n-ar fi „apă umflată ce spală”? Pe
lângă faptul că suntem nevoiţi să acordăm, în treacăt,
statut de cuvinte autohtone „latineştelor” râu
(arom.  arău) şi respectiv lac, ar urma să mai medităm
la compania în care se aşează Zăbala, cu Zboina, Zbo-
iul, dar şi cu „slavoidele” zăpor, zăpadă, zăpodie.

*
Sper că „iluzoriul” meu cititor ‒ dacă a devenit real,

îi cer scuze ‒ s-a frecat la ochi şi a constatat inepuiza-
bila bogăţie şi profunzime a tezaurului hidronimic al
acestui ţinut care, în havuzul de „axe ale lumii” („stâlpi
ai cerului”, „coloane fără sfârşit”) pornind din spaţiu-tim-
pul românesc, ţâşneşte şi el în universalitate. 

Balş (Olt) 1 ian.- 15 febr., Focşani (Vrancea) 
16-27 febr. 2020
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Primesc un mesaj pe Facebook, „Bună! Umbli van-
dra!” Ripostez: „E verificare SRI dacă sunt acasă?” Pe
vremuri, „băieții cu ochi albaștri” făceau astfel de verifi-
cări, iar prietenul meu are ochi albaștri, dar știe să-și
ascundă bine uniforma de SRI (dacă o avea-o!) în spa-
tele cortinei irisului, de un albastru blând, plăcut.

În timpul ăsta de coronavirusare, când ești erou
dacă stai acasă și chiar te roagă toți cu cerul și pămân-
tul să nu ieși din casă, a umbla vandra e cel mai mare
delict antisocial. Și atunci, tentația fructului oprit, te
apucă așa un dor de ducă, să mori de dorul hoinărelii,
nu alta, să pleci așa, în dorul lelii... 

„Umblu vandra” e titlul unui blog de călătorie, mi-ar
fi plăcut să fie al meu, dar eu când călătoresc abia apuc
să notez doar pe ceva fițuici, nu știu cum să am timp de
blog, să fie totul fierbinte, live, așa cum mi-ar plăcea.
Acum, în timpul jurnalului pandemic, nu mai sunt posi-
bile decât călătoriile imaginare, de acasă din fotoliu, ori
din pat, cu ochii în tavan, pe o bicicletă pe cai mari, pe
cai verzi zburdând între pereți și tavan. Pentru acces la
orice călătorie, nu mai e nevoie de rezervări, de bani,
totul e de-a moaca, gratis, cu capul în nori, chiar și în
cel mai luxuriant loc, pe Lună, pe Marte, ori la Vandra –
o localitate în Estonia.

Echipamentul e asigurat de „Vandra Office & Sports
compartments Vandra – Swedish, care comercializează
articole vestimentare pentru doamne şi domnişoare, la
cele mai mici prețuri. Altă Vandră oferă rucsac practic,
ușor, sigur antișoc „Vandra Eco Backpack for your
eve ryday adventures”. 

Soțul unei prietene era impacientat: ce nume să-i
pună fetiței? Repede! S-o contracareze pe nașă, ori pe
moașă, că nu-i plac numele lor, Marița și Marghioala.
Ce-ar fi să-i pună Vanesa? Ori Lavanda, Vanda, sau
Vandra, zic eu! Nu știu de ce mi-a venit asta! Mă gân-
deam poate la Mayank Vadra din Canada. 

Nu umblam vandra, din întâmplare eram în pat, cu

laptopul în poală (nu degeaba denumirea e „de pus în
poală (lap) deasupra (top)”, de fapt pe o minimăsuță

Maria Nițu

STAŢI ÎN CASĂ! PENTRU SĂNĂTATEA
DUMNEAVOASTRĂ, EVITAŢI 

SĂ UMBLAŢI VANDRA!
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care se răsfață și ea numai în pat. respect instrucțiunile
de întrebuințare, Să „nu se încingă” la corazon. Cum te
poate exaspera statul în casă! Pentru divertisment, me-
sajul mi-a sugerat o „temă de casă/ acasă”,să caut ce-i
cu vandra asta. Amicul mi-a înfulecat însă repede pâi-
nea de la gură, adică obiectul muncii, al căutării pe Mis-
ter Google „știe tot”: bănățeanul din el, mândru și mereu
informat, mi-a răspuns prompt: „vandra e vagabond în
Banat”. Îl provoc la continuare „Și?! De pre limba cui?”
Nu mi-a mai răspuns, pesemne nu-l interesa subiectul. 

Îmi reiau atunci căutarea documentară: „Vandră s.f.
(reg.) Vagabond. Expr. A umbla (sau a se duce) în van-
dră ori (adv.) a apuca vandra = a vagabonda”. Ceea ce
aflasem deja. Regionalismul ăsta e bănățenism, ar fi
să completez eu. Mai are și o formă de masculin, van-
dăr, văndraș, hăndrălăul, văndrălăul nostru,
vagabonțelul mamii.

A umbla vandra – a călători fără un scop precis, așa,
după plăcerea proprie, à ton aise, a vagabonda, a bate
lela, de aici și varianta contopită, a umbla vandralela.

Cum Banatul a fost o vreme parte a Imperiului Aus-
tro-Ungar, termenul poate fi din maghiarul vándorló,
vendor – nomad. Dar și acela e „luat” cu japca din ger-
mană, termen cu o istorie veche, de pe vremea vanda-
lilor și gepizilor, având grai cu substrat gotic comun. La
germanici, verbul „wand” e legat de mersul pe jos și
chiar au umblat vandra, au hoinărit din Europa până în
nordul Africii, arată istoricul bizantin Procopiu, e drept,
într-o manieră cam nemanierată, peste măsură de răz-
boinici, au vandalizat tot. 

În suedeză și-n norvegiană este verbul vandra (van-
drar; vandrade; vandrat), cu o etimologie din suedeza
veche, medievală, din vechea saxonă, și mai departe
din stratul proto-germanic (wandrōną). Imperativul: Van-

dra!, mai pe românește: „Valea! „Huști de aici!”)

Expresia – echivalentă cu a hoinări, a pribegi, a ră-
tăci, a peregrina, a flana (franțuzism),a hăimăni, sino-
nimă cu a pierde vremea – are o droaie de alte expresii
sinonimice, după limba fiecăruia, pentru umblatul ăsta
fără rost, aiurea, în toate felurile. a umbla creangă
(creanga), a umbla craina (razna), a umbla lela (ori în
dorul lelii, ori de frunza lelii), brambura, gură-cască, de
colo până colo, pe coclauri, cu cortul, (de) frunza frăsi-
nelului (păltinelului), ori a bate prundurile, drumurile, a
nu-și strânge picioarele de pe drumuri, a număra pie-
trele, ori chiar a înnoda coada la câini, a înnoda câinii
în coadă, ori a căuta potcoave de cai morți.

Când umbli haihui, și hăimănești, ești hoinar și hai-
mana, cine umblă teleleu-Tănase este un teleleu, cine
bate ulițele e ulițar, sau ulițarnic...

Ca-ntr-un joc de domino, pentru hoinăreală și vaga-
bondaj, sunt, iară, mamă-mamă!, o mulțime de sino-
nime, dovadă că românului îi place mult hoinăreala, sub
toate mărcile, și soiurile: haimanalâc, vagabondare, go-
lănie, aventurism, pribegire; pușlamalâc... Iar hoinarul,
vagabondul nostru, este plimbăreț, ori pribegitor, vân-
tură-lume ori vântură-țară, fluieră-vânt și pierde-vară.

În limba engleză, verbul wander pre românește e a
călători, a rătăci, a umbla, a hoinări, a cutreiera, a bân-
tui. 

Până la urmă regionalismul ăsta, bănățenismul nos-
tru, se internaționalizează.

Mister Vandra ori Madame Vandra – cetățeni univer-
sali.

Let’s wander!, Hai s-o ștergem… englezește.



istorie literară

28 SAECULUM  3-4/2020PR
O

Toată viața lui Cioran a fost adumbrită de un discon-
fort ființial – marcat în parte de neputința sa de a se sta-
tornici într-o convingere fermă, marcată de insomniile
lui devastatoare. Starea de trezie permanentă, fără
acele alternanțe cu somnul, mai exact cu uitarea și cu
inconștiența îi producea o neîntreruptă tensiune psihică,
dar și un orgoliu dement, cum recunoștea în dialogul cu
Gabriel Liiceanu. Insomnia suprimă inconștiența, adică
petreci 24 de ore pe zi fiind lucid, ceea ce omul e prea
slab ca să suporte. Insomnia te obligă să faci experiența
lucidității, a conștiinței – fără întrerupere (Gabriel Lii-
ceanu, Apocalipsa după Cioran, Editura Humanitas,
București, 1995, p. 77). 

Îmbătrânea, totuși, frumos. În decembrie 1989, când
s-a produs revoluția românească, avea 77 de ani și
putea, măcar ca turist, să revină în țară, să-și viziteze
Rășinarii, Șanta, Sibiul și alte locuri ale copilăriei, să-și
revadă prietenii din tinerețea lui năvalnică, dar a refuzat
cu îndărătnicie. Revoluția a avut pentru el aceeași
semnificație majoră ca și Revoluția franceză pentru
Kant. Era interesat de felul cum se așază lucrurile în
țară și dezamăgirile induse de noii politicieni, cu Iliescu
în frunte, curgeau într-o ritmică greu de suportat. 

Sigur, timpul și evenimentele au mai netezit câte
ceva din asperitățile vieții. Acum numele lui Cioran este
o chestiune de mândrie națională și înflorește pe buzele
tuturor, chiar și a celor ce i-a terorizat familia rămasă în
țară și l-ar fi condamnat și pe el, de n-ar fi părăsit țara
la timp. Mulți dintre românii aflați în trecere prin Paris îl
caută pe Cioran și speră într-o convorbire cu el. Simone
îi mai zburătăcește, dar scepticul, avid de știri despre
ce se petrece în România, arată o bunăvoință
neașteptată. 

Cu ceva timp în urmă, în iunie 1989, când s-a come-
morat o sută de ani de la moartea lui Eminescu și Aurel
Răuță a organizat acel simpozion faimos la Madrid, cu
participarea multor intelectuali români din exil, Cioran
și-a declinat participarea, din motive de sănătate, dar
și-a trimis comunicarea Rugăciunea unui dac, prin
Sanda Stolojan, care a citit-o în cadrul reuniunii ca pe

o pagină acrită despre specificul și destinul românesc.
Convingerea lui Cioran era că poemul lui Eminescu nu
este nici pe departe o rugăciune, ci un blestem nemai-
întâlnit și nu răsfrânge doar destinul nefericit al poetu-
lui, ci însăși soarta cumplită a neamului românesc din
acest colț de lume, sabotat de Dumnezeu. 

Acum însă, după furtunosul decembrie ’89, se
schimbase ceva și în România și Cioran era curios să
vadă cum se așază lucrurile şi cu ce oameni se în-
cearcă o eventuală reconstrucție. La 1 februarie 1990,
prim-ministrul Franței, Laurent Fabius, a dat o mare
recepție în reședința sa de la Lassay în cinstea unei nu-
meroase delegații române venite în Franța pentru a ci-
menta prietenia româno-franceză. Erau prezenţi Andrei
Pleșu, la acea dată ministru la Cultură, Ion Caramitru,
Dan Hăulică, Nicolae Manolescu, Ana Blandiana, pia-
nistul Dan Grigore, un grup de copii din Maramureș, în
total circa 80 de persoane. Dintre cei ce se remarcaseră
pe scena politică românească, aflată la discreția multor
vântură-vânt, nu lipsea decât Doina Cornea – o absență
care nu putea fi trecută cu vederea. Prezent și el, Cio-
ran l-a apreciat pe pianistul Dan Grigore, singurul cu
care a dat mâna și i-a adresat câteva cuvinte măguli-
toare, deși toți cei prezenţi au făcut coadă la pupături
cu el. A rămas însă cu un gust amar. N-a sesizat, printre
cei prezenți, nicio personalitate politică în stare să fruc-
tifice momentul astral în care se afla România postde-
cembristă, capabilă să rupă orice legătură cu trecutul
comunist, să-i gestioneze situația nouă în care se afla
și să-i imprime un trend de evoluție modern. Locul e
liber și nomenclaturiștii vor profita de ocazie, îi explica
telefonic Sandei Stolojan (Sanda Stolojan, Ceruri no-
made, Humanitas, 1990, p. 8). A fost profet.

S-a convins repede că România nu are nicio șansă
de a se rupe definitiv de trecutul comunist, dar lega
această convingere de teoria sa a neantului valah,
cum se va pronunța într-un articol publicat în „Le Nouvel
Observateur”. Sigur, propaganda iliesciană, deosebit de
activă la acea vreme, nu va lăsa netaxată observația lui
Cioran și a reacționat imediat printr-o scrisoare anonimă

Ionel Necula

CIORAN – TREPTE ALE ALUNECĂRII
ÎN NEANT
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expediată scepticului la Paris, prin care era considerat
el însuși, un neant, un nimic, un gunoi. Putea fi
mulțumit. Doina Cornea și Ana Blandiana primiseră, fie-
care, sute de asemenea scrisori, cu toate abjecțiile în-
găduite și neîngăduite de limba română.  

Bolile lui Cioran. Sănătos cu adevărat, în înțelesul
deplin al cuvântului, Cioran n-a fost niciodată. Într-o
vreme avea probleme cu vederea. Văd musculițe tot
timpul, se plângea fratelui său, lui Aurel Cioran, în scri-
soarea din 14 ianuarie 1975. Punea tot pe seama
eredității și problemele sale de vedere. Mi s-a descope-
rit zilele trecute un început de cataractă la ochiul drept,
singurul normal, celălalt nu-mi slujește la mare lucru
decât să văd musculițe de vreo doi ani. N-ai ce să mai
faci cu o mașină hârbuită și în special împotriva
eredității astritice, de unde mi se trag toate. În perspec-
tivă – operație pe toată linia. La drept vorbind nu
prea-mi fac sânge rău. Am trăit până acum aproape
cum am dorit, ceea ce, la vârsta mea, înseamnă ceva
(Scrisori către cei de-acasă, Humanitas, București,
1995, p. 150). Avea doar 64 de ani și deja era încercat
de cataractă. Apoi au venit problemele de stomac și-a
fost nevoit să adopte un regim de viață foarte sever –
fără cafea. alcool și țigări – cu o dietă specială în care
predominau fructele fierte. 

Semnele bolii lui Alzheimer vor veni ceva mai târziu.
La 19 octombrie 1992, prietena lui din München, profe-
soara de filosofie Friedgard Thoma, aflată în vizită în
mansarda lui Cioran, după o masă copioasă pregătită
de Simone Boue, îl invită pe Cioran la o plimbare prin
grădina Luxemburg, care se întindea pe partea cealaltă
a străzii cu mansarda lui Cioran, dar scepticul o trage
spre Cimitirul Montparnasse. Vrea cu tot dinadinsul să-i
arate locul de veci, pregătit să-i adăpostească trupul o
veșnicie. Niciodată până acum, mărturisește tânăra pro-
fesoară, nu m-a mai tras atât de hotărât înspre o țintă.
Ținta e drept înainte spre cimitirul meu preferat. Ceea
ce la început doar bănuiam, acum devine certitudine.
Cioran e în căutarea propriului mormânt. Simone a
cumpărat pentru ei doi un loc de veci în cimitirul Mont-
parnasse. El cunoaște direcția de la intrarea principală
la stânga pe lângă mormântul nefericitului Jean Seberg,
pe urmă la dreapta pe potecile înguste dintre morminte.
Se vântură încoace și încolo, clătinându-se pe picioare
și foarte hotărât, așa încât de data asta, mi-e frică și-mi
fac griji să nu cadă. Înainte mai glumeam: Cioran, iată
că tot ai devenit până la urmă mare latifundiar la
Paris. Și el: E mai bine să-ți vizitezi mormântul îna-
inte de moarte decât după. Dar potecile înguste dintre
lespezile cu margini tăioase, cruci și plăci funerare mă
enervează acum, fiindcă Cioran se tot împiedică și cu
toate astea înaintează într-un tempo razant, așa încât
nu-l pot prinde. Să nu cumva să cădeți printre lespe-
zile de piatră, așteptați puțin, nu este chiar atât de
urgent, o să găsiți mormântul destul de curând –
ș.a.m.d. O blondină durdulie mătură neabătută un mo-
nument strălucitor și pompos cu o nuia mică, poate con-
struită tocmai cu acest scop. Și iată că Cioran se
oprește brusc în fața unei plăci cenușii din granit,
așezate la nivelul pământului. Este aproape sigur că

această piatră pe care nu scrie nimic e a lui și latră de
două ori furios și amenințător la ea, două sunete îngro-
zitoare, întunecate și complet imprevizibile îi ies din
gură și seamănă foarte bine cu un lătrat veritabil. Dar
rămâne încă neliniștit, nesigur dacă e sau nu locul cău-
tat. Brusc se miră cum de nu e niciun semn pe piatra
aceea. Eu chiar că nu înțeleg cum trebuie, ba mai și
citez prostește din Hölderlin: Suntem un semn fără de
sens, dar pe urmă mi se limpezește totul; el își caută
numele pe piatra funerară. Cioran, numele vine mai
târziu. Privilegiul ăsta trebuie să vi-l cuceriți mai
întâi. Atunci cade în genunchi pe piatra aceea râzând
tare și disperat și se lovește cu palma peste frunte.

Amnezia lui Cioran, dar și celelalte manifestări ciu-
date erau indicii evidente că boala începuse să lucreze.
Oricum, tânăra profesoară alemanică a rămas într-o co-
municare telefonică frecventă cu familia Cioran și câ-
teva luni mai târziu, la 6 martie 1993, când a telefonat
la Paris, i-a răspuns Simone, care a informat-o că în
ziua anterioară Cioran căzuse în mica lor mansardă și
a fost internat la Spitalul Cochin din Paris. Începuse cal-
varul, pentru el, dar și pentru Simone, care avea de par-
curs zilnic drumul până la clinica unde scepticul era
internat. 

O vreme s-a zvonit că doctorii făceau experiență pe
el, mai exact că încercau un medicament nou pe trupul
lui Cioran, și Simone a reacționat cu o indignare
nereținută. Aici este vizitat de ambasadorul României
la Paris, Constantin Flitan și de Eugen Mihăescu, în
speranța c-ar putea obține acceptul unei întrevederi
amicale cu Ion Iliescu. Sigur, Cioran nu mai era apt pen-
tru o decizie așa de derutantă. În țară, „Tineretul liber”,
prin Ion Cristoiu, pune în circulație știri alarmiste – că
Cioran nu este bine îngrijit, că sunt numai două asis-
tente pe palier, că în salonul lui Cioran intră cine vrea și
că scepticul ar dori, chipurile, să fie adus în țară. Știrea
era scandaloasă și Simone a reacționat prompt și cu
vehemență. A liniștit-o Relu Cioran, care i-a explicat te-
lefonic că știrea nu este decât o speculație de presă și
că în realitate nu se pune această problemă. 

De la spitalul Cochin este transferat la Clinica de Ge-
riatrie Broca, dar doctorii care l-au consultat s-au arătat
rezervați. Nu-și pierduse luciditatea, dar vorbea din ce
în ce mai greu. Primește scrisori și portarul trebuie să
urce de mai multe ori pe zi pentru a le înmâna destina-
tarului. La fel poștașul, față de care Simone ar vrea
să-și arate recunoștința și-l roagă pe Cioran să scrie
ceva pe volumul său Cartea amăgirilor, ceea ce scep-
ticul acceptă, dar nu reușește decât să-și scrie numele
cu majuscule: CIORAN. 

Una dintre scrisori era trimisă de Ion Iliescu, care
încă mai păstra maniera bombastică din vremea când
redacta telegrame celui mai iubit fiu al poporului. Era
încă o dovadă că rămăsese un captiv al vechilor idealuri
comuniste, pe care fostul șef al statului român doar le
întinase și lucrul acesta era bine perceput în Europa.
Fostele țări socialiste, care doreau cu adevărat o rupere
de trecutul comunist, formaseră deja grupul de la
Vișegrad, unde România nu fusese invitată tocmai pen-
tru că nu dovedise că este interesată de o reformare
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reală. În telegrama sa, Ion Iliescu nu schimbase decât
adresantul, conținutul era cam același, bine bătătorit în
vremea vechii perechi prezidențiale. Celui mai mare
gânditor al acestui sfârșit de veac, dar, firește, Cioran
nu i-a acordat vreo atenție.

Vizitatorii lui Cioran. Cum era de așteptat, numărul
celor ce voiau să-l viziteze era așa de mare (prieteni,
cunoscuți, scriitori), că Simone a fost nevoită să impună
un regim foarte sever. Era foarte slăbit, cu ochii duși în
fundul capului și Simone voia să fie ferit de vederea pu-
blicului. Fără consimțământul său nu avea nimeni voie
să ajungă în salonul lui. Au existat totuși câteva excepții:
profesoara din München, Friedgard Thoma, Sanda Sto-
lojan, Marie-France Ionesco și Rodica Ionesco (fiica și
soția dramaturgului Eugen Ionesco) și Verena Van der
Heyden-Rynsch, o altă admiratoare germană a scepti-
cului. Altfel, era foarte bine îngrijit. În octombrie-noiem-
brie 1994, când l-a vizitat pentru ultima dată, Relu
Cioran a putut constata că se schimbau câte două-trei
echipe pe zi, care-l preluau și-l îngrijeau. Mai cu seamă
Hanna, o tânără angajată special pentru Cioran, ținea
foarte mult la el. Câtă vreme a stat în Paris, Relu Cioran
îl scotea zilnic cu căruciorul și-l plimba prin parcul spi-
talului. Îi vorbea tot timpul, îi amintea de năzbâtiile lor
din copilărie, îi relata întâmplări hazlii, îi povestea des-
pre cunoștințe comune și Emil Cioran reacționa, dădea
semne suficiente că înțelege bine despre ce este vorba.
Concluzia lui Relu Cioran este că fratele său a fost lucid
până în ultima clipă și nu excludea ideea că chiar moar-
tea și-ar fi provocat-o singur prin refuzul alimentației. 

Friedgard Thoma l-a vizitat împreună cu Simone
Boue când încă era internat la spitalul Cochin. La acea
vreme încă vorbea, nu fluent, dar putea să articuleze
unele cuvinte. Când mă vede, Cioran se saltă în sus din
pat și mă privește fix, ca și când ar trebui să fixeze apa-
ratul de fotografiat Richard Aveton. Pe urmă spune tare,
clar și important, ba chiar patetic, în germană: Am fost
un mare vânător de fuste. A rostit aceste cuvinte în
limba germană ca să nu înțeleagă Simone, care nu știa
nemțește, despre ce este vorba.

O altă vizitatoare statornică și frecventă era Sanda
Stolojan, lidera românilor din exil, care nu avea nicio
interdicție. Îl vizita ori de câte ori îi permitea timpul și
nota cu exactitate în jurnalul său despre starea în care
îl regăsea pe sceptic, astfel că notațiile sale sunt o ade-
vărată fișă clinică a evoluției maladiei lui Cioran. În
notația din 15 februarie 1995 redă mărturisirea tinerei
(o doamnă pe care Simone a angajat-o ca să fie în
permanență cineva lângă el) ceva de necrezut. Într-un
moment de luciditate a șoptit, pretinde ea: Je suis
foutu, je ne suis pas fou (sunt terminat, dar nu sunt
nebun...) Dacă doamna a auzit bine e cutremurător –
ar însemna că Cioran trăiește dincolo de zidul de Tă-
cere în care s-a închis. Simone nu este la curent. A fost
operată de o tumoare benignă la gât. Câteva zile mai
târziu era iar lângă Cioran și se plimba cu el prin grădina
spitalului. Cât timp va mai rezista? Am înțeles că s-a ho-
tărât să doneze toată arhiva Cioran Fundației Doucet.
Gallimard se va ocupa de opera lui franceză. Între timp
s-au găsit inchizitori care scotocesc în trecutul lui din

anii treizeci în România, desigur pentru a lansa o cam-
panie de denigrare împotriva lui, acum că nu se mai
poate apăra. Simone este indignată și scârbită. (Sanda
Stolojan, Ceruri nomade, pp. 133-134) 

Era evident că pentru Cioran începuse numărătoa-
rea inversă. Dar exact în acele zile de agonie o
delegație a României, condusă de Ion Iliescu, se afla la
Paris și nimeni dintre cei ce-l însoțeau pe șeful statului
nu s-a interesat de starea scepticului care, precizează
tot Sanda Stolojan în jurnalul său, supraviețuiește com-
plet absent. Rareori mai trece o licărire prin ochii lui încă
frumoși. Un fel de blândețe emană din trupul lui străbă-
tut uneori de o tresărire de umanitate, apoi nimic... Cio-
ran – între ființă și neant – în sensul cel mai literal, cel
mai puțin filosofic al termenului! Cioran în starea asta.
Simone face față dezastrului cu simplitate și cu un de-
votament fără margini izvorât din dragostea pentru Cio-
ran. Circulă între spital și strada Odeon, gonește intrușii,
se ocupă de drepturile lui de autor, găsește resurse su-
plimentare, căci clinica este un adevărat hău financiar.
Acest calvar mai poate dura mult (Ib., pp. 194-195)

La 30 martie 1995, Sanda Stolojan, împreună cu
Ilinca Zarifopol – care trăiește în Statele Unite și predă
la aceeași universitate ca și Matei Călinescu, cel care
declară că are în lucru un articol despre Cioran (pentru
care Liiceanu i-a pus la dispoziție întreaga
corespondență încă inedită) – a luat masa în mansarda
Simonei Boue. Simone, foarte nervoasă, este exaspe-
rată de ideea că Schimbarea la față ar putea fi publi-
cată la Gallimard în seria de opere complete, care vor
apărea în curând. A fost lansată o campanie în America
și în curând vor apărea articole și la Paris, ca să-l com-
promită pe bietul Cioran care nu se poate apăra. Si-
mone are încredere în Gallimard – dar va rezista
Gallimard la presiunile care împing la scandal? (Sanda
Stolojan, op.cit., p. 198).

Când calvarul a luat sfârșit, fila din calendar arăta
20 iunie 1995. Era o zi senină, însorită și cu plafonul ce-
rului ridicat foarte sus. Nimic nu prevestea că în acea zi
obișnuită lumea se va împuțina cu un cătrănit care ocă-
râse omul, etnia și-l mâniase poate chiar și pe Dumne-
zeu. A făcut-o însă cu stil, cu rafinament, cu candoare
și cred că și omul, și etnia, și Dumnezeu l-au iertat, pen-
tru că prea le-a spus în cheie kalokagathonică – atât de
bine, adevărat și frumos, că nu se poate să nu fie iertat
pentru îndrăznelile lui. De vreme ce frumosul poate
salva lumea, de ce nu l-ar putea salva și pe Cioran? 

În ziua a douăsprezecea a lunii lui mai, colaboratorul nos-
tru Ionel Necula, profesor, critic şi istoric literar, locuitor al ora-
şului Tecuci, a trecut pragul vârstei de 80 de ani. Am ales a-l
omagia în acest număr... dându-i cuvântul mai mult decât ar
fi normal, punând articolele semnate de sărbătorit sub re-
marca distinsul cărturar Theodor Codreanu:

„Ionel Necula face parte din categoria criticilor care trăiesc
în provincie mai ales din 1989. El a depăşit complexele spiri-
tului provincial şi face de la Tecuci cultură de nivel naţional.”

La mulţi ani, domnule Ionel Necula, în slujba culturii naţio-
nale! (Redacţia)
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Unii dintre cei care disprețuiesc ciobanul din Miorița
au citit-o superficial și au înțeles-o anapoda. Alții nu au
înțeles nimic și îi cred pe cei care își trâmbițează
disprețul, așa că ei repetă ce au auzit de la gurile rele.
Pe lângă cei ce denigrează ciobanul, mai sunt și alții,
de bună credință, care cu cele mai bune intenții înșiră
vrute și nevrute. Abuzul de neologisme inutile și sintaxa
întortocheată sunt un ambalaj ce acoperă uneori sără-
cia de idei, alteori bogăția de idei eronate. Unii scriu vor-
bărie goală, menită să le dea o aureolă de
intelectualism pretențios, ca să ne obosească ochii și
să nu băgăm de seamă că ne împotmolim într-o o
scriere fără niciun miez. Din fericire, cei mai mulți dintre
noi știm că versurile Mioriţei conțin idei luminoase, su-
blime și înălțătoare, exprimate în cuvinte simple, însă
cu aceeași măiestrie literară ca în cele mai valoroase
și mai cunoscute capodopere ale unor autori celebri. Ba
poate că Miorița este și mai emoționantă, mai turbură-
toare și mai folositoare pentru înnobilarea sufletului nos-
tru, decât ceea ce am apucat să citim fiecare din noi
prin cărți. 

Profesorul universitar austriac Leo Spitzer a afirmat
că Miorița este „una dintre marile creații clasice din lite-
ratura universală” (eine der großen klassischen Schöp-
fungen der Weltliteratur). Miorița este inclusă în mai
multe dicționare enciclopedice și enciclopedii naționale
din diferite țări occidentale, alături de cele mai impor-
tante opere literare din lume. Care este explicația că o
asemenea capodoperă nu e apreciată la justa ei va-
loare, tocmai în propria sa țară, ba chiar e hulită? Unii
dintre noi o prețuim mai presus de orice, iar alții vor să
fie aruncată la gunoi și uitată. În ce fel vor ei să o scoată
din enciclopediile Occidentului? Un poem național
unește poporul. Cum se face că acest poem dezbină? 

Miorița a fost încă de la începuturi utilizată de politi-
cieni vicleni, răuvoitori și de acoliții lor ca un instrument
pentru a ne înjosi și a ne manipula împotriva interesului
și binelui nostru. Cine îi crede pe aceștia a căzut în laț
și face jocul celor ce ne dușmănesc, ne mint și ne
înșală. Atât legionarii cât și comuniștii și-au susținut pro-

gramul politic cu versuri din Mioriţa. Comunismul la în-
ceput s-a sprijinit pe Miorița, apoi a interzis-o în școli,
iar în cele din urmă a îngăduit-o. După căderea comu-
nismului, se discută iarăși să fie interzisă în școli, pe
motiv că ar fi psihic destructivă, dăunătoare individului
și națiunii. Nu este logic ca străbunii să ne fi lăsat
moștenire un poem dăunător, în peste două mii de va-
riante, care mai de care mai bine gândite și mai cizelate
artistic. Cum să se ostenească atâția creatori și rapsozi
populari din toată țara, de-a lungul atâtor generații, cu
atâta sârg, pentru a lăsa ceva dăunător urmașilor?
Orice om lasă urmașilor ce are mai de preț și mai folo-
sitor. Tocmai de aceea calomniază unii Miorița și insistă
să o aruncăm la gunoi, ca să rămânem fără cea mai de
preț moștenire culturală. La fel cum adesea
moștenitorilor, fie că sunt indivizi sau națiuni, li se fură
moștenirile materiale și le rămân gunoaiele.

Am publicat la Stockholm și apoi la București o carte
despre Miorița, sub îndrumarea și controlul științific a
doi profesori universitari emeriți, suedezi, care o
cunoșteau din ce au scris Mircea Eliade și alți savanți
occidentali. Am analizat 973 de variante ale Mioriței, cu
cele mai noi metode de cercetare învățate la Universi-
tatea din Göteborg și am înțeles mai bine de ce Miorița
este o capodoperă universală, așa cum au spus Leo
Spitzer, G. Călinescu și mulți alții. Altminteri cum s-ar
putea explica interesul traducătorilor, editorilor, cititorilor
și chiar al enciclopediilor din atâtea țări, pentru Miorița?
Regretatul profesor universitar Petru Ursache a înregis-
trat că la sfârșitul anului 2000 se ajunsese la 123 de tra-
duceri ale Mioriţei, dintre care 18 în franceză, 15 în
italiană, 14 în germană, 9 în engleză, 8 în rusă, cât și
în spaniolă, suedeză, finlandeză, letonă, polonă, ucrai-
neană, maghiară, slovenă, sârbă, greacă, japoneză,
arabă și esperanto. Am mai făcut eu o a doua traducere
în suedeză. Am tradus și publicat în Suedia vreo
1500  de versuri din diferite variante ale Mioriței.

S-a crezut greșit că Miorița ar relata niște fapte con-
crete, care s-ar fi petrecut cândva prin Carpați, ca în
Baltagul lui Mihail Sadoveanu. Oricât de adevărate ar fi

Victor Ravini
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CAPODOPERĂ UNIVERSALĂ
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crimele printre ciobani, Miorița prezintă cu totul altceva
decât o crimă. Crimele ajung la tribunal, iar nicidecum
într-o capodoperă a literaturii universale. Călinescu
afirmă în Istoria literaturii române că Miorița este unul
din cele patru mituri fundamentale ale românilor. El pre-
cizează că Miorița este un „mit cu ecoul cel mai larg” și
că „prin mit se înțelege o ficțiune ermetică, un simbol al
unei idei generale.” Noi nu mai putem înțelege ficțiunile
ermetice, tainice, din mituri așa cum le-au gândit stră-
bunii, pentru că ei gândeau mitologic. Noi gândim logic
și am pierdut capacitatea de a înțelege simbolurile și
sensurile ascunse din mituri. Le privim mirați, ca pe
niște mistere bizare sau enigme de nedezlegat. Toate
miturile au un conținut tainic și sacru, accesibil celor din
vechime, dacă erau inițiați în tainele sacre de pe atunci.
Noi nu mai suntem inițiați în așa ceva și suntem înclinați
să înțelegem miturile ca texte profane, ca basme și min-
ciuni pentru adormit copiii sau ca un fapt divers din
ziare. 

Strămoșii se exprimau prin metafore și alegorii, pline
de sensuri tainice, ca în ghicitori, pe care noi azi nu le
mai înțelegem cu ușurință, dar le putem descifra pe în-
delete, cu metode științifice adecvate. Azi, când știința
și tehnica ne-au ajutat să vedem cealaltă față a Lunii,
științele umaniste ne ajută să vedem și adevărata față
a Mioriței, așa cum au gândit-o străbunii. Nu cum o
înțeleg unii dintre noi, ce s-au îndepărtat de izvoarele
cu apă vie rămase din străvechime în folclor. Mai exact,
s-au înstrăinat de gândirea și de simțirea strămoșilor.
Așa analfabeți cum erau țăranii arhaici, aveau o
cunoaștere a lumii și a sufletului omenesc mai profundă
și o înțelepciune de viață mai înaltă decât a multora din-
tre noi. Am arătat pe larg în cartea Miorița – Izvorul ne-
muririi în ce constă „ficțiunea ermetică” din Miorița și
care este „ideea generală”, cum zicea Călinescu, folo-
sitoare nouă azi.

Ciobanul întâmpină știrea uciderii sale prin a oferi o
viziune poetică asupra universului. Pe cine mai intere-
sează azi aspectul poetic al universului, când îi calcu-
lăm aspectul comercial? Reacția ciobanului nu a fost
înțeleasă și a stârnit nedumeriri. Mulți s-au întrebat:
Cum de reacționează așa, când el are câini mai puter-
nici, este cel mai bogat, cel mai destoinic, cel mai robust
și e în cei mai buni ani ai săi? Cum se face că el, baciul,
adică șeful, nu trece la acțiune, apărat de toți câinii săi
și să pună bâta pe cei doi subordonați? De ce nu se
apără și acceptă așa ușor să fie ucis? Uciderea de care
vorbește mioara năzdrăvană nu este o ucidere reală, ci
e un fel de a vorbi cifrat și a îi spune ciobanului cu totul
altceva decât ceea ce înțelegem noi, nescăldați în apa
adevărurilor sacre. Mioara îi spune ceva secret, numai
pe înțelesul lui și al câtorva ca el, nu pentru oricine.
Frăția ciobanilor este o asociație profesională cu carac-
ter închis, cu diferite grade de inițiere în tainele mese-
riei, ale vieții sau ale universului și cu legi secrete, mai
presus decât legile din societatea înconjurătoare. Noi și
toți cei din afara societății lor restrânse și exclusiviste,
înțelegem vorbele mioarei pe un nivel accesibil oricărui
profan. Credem că este vorba despre cu totul altceva
decât ceea ce e în realitate și e ținut în taină. 

Vorbele mioarei, ale ciobanului și vocea autorului
anonim sau a rapsodului, se pot înțelege pe două nive-

luri semantice. Nivelul primordial este cel ezoteric, ac-
cesibil numai unor inițiați, din grupul social secret și dis-
cret, dar la fel de ușor de înțeles ce către alți ciobani,
din alte frății sau de către unii țărani, care au cam aflat
din auzite cum e cu secretele ciobanilor. Nivelul secun-
dar este exoteric sau profan, accesibil oricui din exterior,
cum sunt toți ceilalți din afara frăției ciobanilor și a me-
diului lor social apropiat, printre care și noi. Noi, cei din
afara frăției, suntem excluși de la înțelegerea tainelor
care nu sunt de nasul nostru. Noi suntem publicul, care
rămâne cu gurile căscate și în care rapsodul, după ce
a cântat Miorița, a aruncat prune uscate, a încălecat pe
o șa, și ne-a spus povestea așa. Știm bine că țăranii,
ca în Moromeții lui Marin Preda, au grijă să gândească
ce spun, ca să nu spună ce gândesc. Autorul colectiv
și anonim al Mioriței, nu spune pe înțelesul oricui, ce au
în gând ciobanii. Autorul potrivește cu grijă vorbele pe
care le pune în gura ciobanului sau ale mioarei, ca să
pară fățișe dar să aibă un tâlc ascuns, accesibil unora,
însă nu tuturor. Ce taine poate să ne destăinuie Miorița
nouă, azi? Ce adevăr tainic au vrut să ne comunice
strămoșii? La o citire atentă, textul cuprinde mai multe
idei decât cuvinte.

Stilul în Miorița e lapidar și enigmatic. Cuvintele con-
crete din versuri simbolizează metaforic niște
abstracțiuni de cea mai mare importanță pentru oricine
și oricând, dar totuși nu chiar pentru orice nechemat.
Aceste abstracțiuni sunt idei nepieritoare, care nu s-ar
fi putut exprima mai bine decât așa, încât să le poată
înțelege cine poate și să nu le poată înțelege cine nu
poate. Dacă ne oprim la sensul concret al cuvintelor și
nu vedem că sunt niște metafore ce exprimă
abstracțiuni și idei frumoase, vom fi induși în eroare, ca
aceia dintre noi care au ajuns să creadă că ciobanul
nostru e fatalist, pesimist, pasiv, un leneș incapabil să
se apere și se resemnează să fie ucis, ca un laș. Așa
multe variante, toate cântate de-a lungul atâtor
generații, nu pot să fie închinate în cinstea unui perso-
naj atât de mizerabil, cum li se pare unora că ar fi cio-
banul. Tainele din Miorița au fost înțelese aiurea, cum
înțeleg gurile căscate, care nu pricep nimic din ce văd
și ce aud. S-a crezut că ciobanul ar fi un nevolnic și s-au
făcut generalizări pripite, cum că pasivitatea, resemna-
rea și lașitatea lui ar fi reprezentative pentru întreg po-
porul român, întrucât cică noi am fi predestinați să fim
așa. Eroare. 

Pasivismul, resemnarea și lașitatea nu pot fi în sân-
gele poporului nostru, „noi ăștia get-beget coada vacii,
născuți și îmbătrâniți în țara asta”, după exprimarea lui
Ion Ghica. Știm de la Herodot (IV, 94) că strămoșii noștri
geți-begeți trăgeau cu săgețile în sus, spre cer, asupra
zeului lor de prim rang – singurul zeu în care credeau –
și îl amenințau când nu le plăcea lor felul în care zeul
împingea norii, tuna și fulgera. Ne tragem din străbuni
aprigi, care cutezau să tragă în zeul atotputernic și să
amenințe cerul nesfârșit. Cu asemenea educație din fa-
milie și exemple din societatea în care trăiau, nici nu e
de mirare că dintre geto-daco-traci s-au ridicat mulți
comandanți militari, care s-au revoltat împotriva sena-
tului și au răsturnat împărați de la Roma. Mulți generali
romani, ridicați dintre soldați, au fost proclamați împărați
de către soldați, recrutați din neamurile lor de la Dună-
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rea de Jos și au creat așa-numita „dinastie de împărați-
soldați”, pe care uneori senatul îi considera uzurpatori
și tremura de frica lor. Toți acești împărați erau ridicați
din strămoșii noștri. Au învigorat armata romană, au în-
genunchiat senatul și au introdus în Imperiul Roman
democrația militară. Au anulat strâmbând din nas deci-
ziile senatului corupt sau au pedepsit prin înfometare
senatorii și patricienii cu întreg sistemul lor parazitar de
la Roma. Au salvat prin acțiuni militare imperiul de la
prăbușire și i-au frânat derapajul moral și declinul, așa
după cum se știe. Generalul Aetius, originar de pe malul
Dunări dobrogene, a nimicit hoardele lui Attila și i-a eli-
minat pe huni din istorie, într-o singură bătălie, din zori
și până în noapte, considerată una dintre cele mai mari
și mai cumplite bătălii din istoria omenirii. Aetius a fost
imortalizat de către folclorul german în personajul Re-
gele Etzel, din Nibelungenlied, unde i se atribuie și
însușirile lui Attila. 

Împăratul Constantin cel Mare a înfruntat voința se-
natului și a altor rivali puternici, a impus creștinismul ca
religie oficială, l-a structurat și i-a definit dogma așa cum
a vrut el, oricât nu le-a plăcut unor contemporani sau
papilor de atunci încolo și dintotdeauna. A reorganizat
Imperiul Roman, i-a mutat capitala, a pus temelia celui
mai longeviv imperiu din istoria Europei – cel Bizantin –
și a schimbat mersul istoriei ca nimeni altul. El este pri-
mul împărat roman care a lăsat tronul moștenire pro-
priilor săi urmași, sânge din sângele lui. Turcii s-au
instalat în Imperiul Bizantin ca într-o casă gata con-
struită, așa cum o clădise și o lăsase Constantin cel
Mare. El era dac din Timoc, pe malul drept al Dunării.
Așa spun scriitorii antici care au trăit sub sceptrul lui, in-
diferent dacă le-a plăcut de el sau nu. El era timocean
de al nostru, cutezător și aprig. Aceste două cuvinte
sunt de origine geto-dacică și s-au menținut în limbă
tocmai pentru că definesc caracterul românilor. Longe-
vitatea acestor două cuvinte în istoria limbii române
atestă păstrarea și permanența acestor însușiri în ca-
racterul și în firea românilor, din străfundurile istoriei și
până azi.

Nu poate să fie pasiv și resemnat un popor din care
s-au ridicat frații Asănești, Mircea cel Bătrân,
Corvineștii, Vlad Țepeș, Ștefan cel Mare, Ioan Vodă cel
Cumplit, Mihai Viteazul, Horia, Tudor Vladimirescu,
Iancu Jianu, Nicolae Bălcescu, Ana Ipătescu zisă Băr-
bata, Ecaterina Teodoroiu și sumedenie alții, bine
cunoscuți, alături de toți eroii necunoscuți, dar neînfricați
în războaie, la fel ca gloatele de țărani, ce se răzvrăteau
mereu, cam la fiecare generație. Răscoala de la noi din
1907 a fost ce mai mare revoltă populară din Europa
după răscoala condusă de Horia, Cloșca și Crișan și
după războiul țărănesc din Germania pe vremea lui
Lut her. Tot ce au făcut românii dintotdeauna dezminte
dogma fatalității și resemnării naționale, acreditată de
câțiva savanți renumiți, dar care, cu felul cum ne-au ex-
plicat Miorița, și-au dat în petic. 

Dogma cu pasivitatea și resemnarea e o aberație
care servește vrăjmașilor și opresorilor, ce vor să ma-
nipuleze românii, să îi dezbine și să îi facă să nu mai
fie așa cum sunt. Denigrarea ciobanului din Miorița are
scopul antinațional de a distruge voința românilor de
apărare contra atacatorilor și de răzvrătire împotriva

nedreptăților. Spiritul de apărare și de protest
sălășluiește în firea românilor, transmis prin ereditate,
prin educația de acasă și prin exemplul înaintașilor.
Înverșunarea unora împotriva Mioriței este pe măsura
fricii lor față de dârzenia, de curajul și de forța patriotis-
mului românilor. 

Am scris cartea Miorița – Izvorul nemuririi din spirit
de revoltă contra dogmei care denigrează românii și ca
să le arăt suedezilor și tuturor frumusețea sublimă a
conținutului din poemul nostru național și actualitatea
lui pentru oamenii de azi, din toată lumea. Să vadă toți
cum au știut strămoșii noștri să creeze o capodoperă în
care natura este divinizată, divinitățile sunt umanizate,
iar omul e îndumnezeit și să ne arate calea pentru în-
nobilarea sufletului oricărui om, atunci ca și azi, indife-
rent ce religie ar avea. Miorița este giuvaerul cel mai de
preț din moștenirea rămasă de la străbunii noștri. Cele
peste două mii de variante ale Mioriței sunt tot atâtea
giuvaeruri poetice, cum nu știu să mai aibă așa multe,
vreo altă țară. Ce țară mai are vreo creație populară re-
prezentativă, cu atâtea variante, aparținând unor diferite
specii literare și cu atâta răspândire sau adeziune în
toate colțurile țării, ba chiar dincolo de hotare? Dacă știe
careva, să-mi spună și mie. 

Varianta publicată de Vasile Alecsandri reprezintă
mai puțin de 0,05% din tezaurul de variante ale Mioriței.
Nu este cea mai autentic păstrată, mai bine închegată,
mai frumoasă sau mai emoționantă. Sunt alte variante
ale Mioriței, mai autentice, mai valoroase și mai tulbu-
rătoare, deși sunt mult mai scurte și mai concentrate.
Și totuși, varianta lui Alecsandri, oricât ar fi mai prejos
decât alte variante, a uimit Occidentul și a influențat fa-
vorabil opinia marilor puteri, care au zis că un popor ce
a creat și transmis oral o asemenea capodoperă, cum
nu toate popoarele au, are dreptul să aibă un stat
național și au fost de acord să se facă Unirea Moldovei
cu Muntenia, de la 1859. Desigur că asta a deranjat
nostalgiile imperialiste ale unora dintre dușmanii
tradiționali ai țării noastre. Aceștia ne mint prin guri
românești, ca să ne facă să disprețuim Miorița, să
disprețuim ciobanul și să ne disprețuim pe noi înșine,
ca să ne resemnăm, să ne lăsăm îngenunchiați,
conduși de străini vrăjmași și de cozile lor de topor, ca
să le fim slugi, la mila lor.

Privirea sinoptică asupra atâtor sute de variante ale
Mioriței, aranjate în ordine după diferite criterii, mi-a dat
posibilitatea să văd că în variante revin mai multe cu-
vinte cheie, cărora nu li s-a dat suficientă atenție. În cele
mai multe variante, ciobanul își începe așa-greșit-numi-
tul „testament” cu cuvintele: Dacă o fi să mor. Niciun
testament nu se începe cu conjuncția condițională dacă.
Această conjuncție nu a fost luată în seamă de către
cercetarea anterioară. Verbele ce se referă la uciderea
ciobanului sunt la modul condițional-optativ sau con-
junctiv. Acestea sunt moduri prezumtive în Gramatica
Academiei noastre, ce exprimă o acțiune eventuală și
neefectuată. Deci este vorba de o eventualitate. Nicio
variantă nu prezintă vreo ucidere sângeroasă. În multe
alte variante, ciobanul preia inițiativa și poruncește el
însuși să fie ucis. El folosește modul imperativ, dar cu
aspect modal și înțeles prezumtiv. Nici în aceste va-
riante el nu este ucis cu adevărat, ci în toate este vorba
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de un ritual ca o reprezentare teatrală a uciderii sale.
Aceasta este o etapă din ritualul de inițiere a persona-
jului principal, urmată de apoteoza lui: unirea cu divini-
tatea feminină, dominantă în vremurile matriarhatului. 

Miorița prezintă înscenări teatrale, un ritual în aer
liber, pe un picior de plai, sub soare și sub stele, unde
ciobanul joacă rolul unui personaj mitologic ce este ucis
periodic, la anumite momente cruciale ale soarelui, din
zi sau din an, în fiecare an. Această datină avea funcția
de liturghie pre-creștină a ciobanilor arhaici. Datina s-a
menținut de-a lungul generațiilor și mileniilor în textele
sfinte și cântate, ce nu s-au pierdut și le avem azi. Va-
riantele menționează procedura ritualului, cu multitudi-
nea de semnificații privitoare la filozofia vieții, așa cum
s-au păstrat ca mărturii ale unor gânduri, idei și senti-
mente din vremuri trecute. 

Deseori, cei doi ciobani întreabă personajul principal
cum vrea să fie ucis. Niciun ucigaș nu întreabă pe ci-
neva cum vrea să fie omorât. Ciobanul le răspunde cum
vrea el să fie ucis, iar adesea chiar le poruncește să îl
ucidă. Nicio victimă a unui omor nu apucă să spună
cum să fie ucis și cu atât mai mult nu poruncește să fie
ucis și în ce fel. Este vorba de pregătirea unui ritual
tradițional, în care este sacrificat simbolic un personaj
mitologic, iar nu vreun cioban din realitate. Acest teatru
popular se poate desfășura cu mici variațiuni, după cum
vrea actorul principal, în calitate de regizor și de produ-
cător al spectacolului. Spectacolul, ca orice ritual dintr-o
societate închisă și secretă, este văzut numai de actorii
implicați în ritual. Ritualul se desfășoară în sihăstria
munților, iar spectatorii sunt elemente ale naturii. Cei
trei ciobani își joacă rolurile în fiecare an, pentru ei înșiși
dar mai cu seamă pentru bunul mers al naturii înconju-
rătoare și al universului nemărginit. Ciobanul cere în
unele variante să fie ucis sau îngropat în anumite locuri
cu o importanță specială, cum ar fi locul unde se face
sărita berbecilor sau jocul mieilor. Scopul ritualului
poate fi de a asigura fecundarea oilor, proliferarea și
înmulțirea turmei. Uneori, ciobanul poruncește să fie
ucis la răsăritul soarelui, la amiază și la apus. Unde s-a
mai pomenit fie cineva omorât dimineața, la prânz și
seara? Mai vrea și să fie îngropat de trei ori, în diferite
locuri. Niciun etnolog și nimeni nu a mai auzit despre
un asemenea obicei de înmormântare în realitate.
Numai la teatru sau într-un ritual simbolic poate cineva
să fie omorât de trei ori și îngropat de trei ori, în trei lo-
curi, în aceeași zi. Ciobanii discută între ei calm, cu res-
pect reciproc și cu duioșie, ca la pregătirea a ceva sfânt,
nu a unei crime.

Cei doi ciobani îl vor omorî cu securi și cu topoară și
cu bolovani de moară. De ce așa multe obiecte ucigă-
toare? În altă variantă, îl vor ucide cu nouă topoare.
Cum să folosească doi ucigași nouă topoare? Deci nu
poate fi vorba de o ucidere reală. E vorba de un ritual
pre-creștin, în care scena uciderii e repetată, așa cum
repetă preotul în biserică anumite gesturi și vorbe im-
portante, de un anumit număr de ori. Moartea și îngro-
parea ciobanului sunt scene de teatru folcloric, cu
sensuri simbolice sacre. Numărul de 9 topoare din
această variantă coincide cu numărul de 9 topoare de
bronz descoperite lângă Iași de către Cezar Cioran în
2015. „Acestea erau așezate în cerc, ca niște raze so-

lare, ceea ce sugerează o dispunere cu o semnificație
ritualică, masculină” afirmă Senica Țurcanu, arheolog
și șefă a Muzeului de istorie a Moldovei. 

Unele variante spun că ciobanii suflă în buciume sau
în trâmbițe pentru a înștiința locuitorii de pretutindeni că
vor începe acțiunea. Niciun criminal nu anunță societa-
tea că va comite o crimă. Ei anunță că vor începe ritua-
lul cu uciderea conform datinii știute de toți cei din
vremea lor, la fel cum clopotul sau toaca bisericii anunță
oamenii că va începe liturghia. Nicio variantă nu rela-
tează uciderea ciobanului în realitate și nici măcar efec-
tuarea ritualului, ci doar pregătirea lui psihologică pentru
a intra în rolul principal pe care îl joacă în acel ritual sau
viziunea lui poetică, despre ceva ce nu se întâmplă.
Miorița se încheie cu cuvintele lui, ceea ce confirmă că
nu despre uciderea lui reală este vorba în text, ci e
vorba de o ucidere simbolică, părelnică, a ciobanului ca
actor într-o piesă de teatru, unde el joacă rolul unui per-
sonaj mitologic. Cercetătorul Ion Filipciuc afirmă că „cio-
banul din Miorița nu este o victimă, ci un ales, un sol,
un reprezentant al comunității”.

Sunt câteva variante în care omorul este la modul
indicativ trecut, omorul e înfăptuit, ciobanul e îngropat,
crește iarbă pe mormântul lui, iar apoi el e reînviat de
mama lui și își reia activitatea. Fără îndoială, aceste va-
riante prezintă cu cea mai mare claritate un personaj
mitologic. Asemănarea cu alți eroi mitologici, din alte
culturi vechi, care mor, sunt îngropați și reînvie cu aju-
torul unei femei, cum ar fi mitul lui Osiris înviat de Isis,
este evidentă. Moartea simbolică și reînvierea unui per-
sonaj are loc și în jocul călușarilor, moment eliminat din
spectacolele de azi. S-au făcut și comparații cu îngro-
parea și revenirea la viață a lui Zamolxis. Aceste
comparații au stârnit aversiunea unor celebrități care,
în lipsă de argumente, au trecut la atac cu invective îm-
potriva celor ce au făcut comparațiile. Aceștia au fost
huliți și discreditați. Indiferent de verdictele savanților,
probabil frustrați că nu au descoperit ei înșiși asemănă-
rile, în aceste variante ciobanul din text este un erou mi-
tologic sacrificat, care a biruit moartea, e reînviat și
apoteozat cu o nuntă cosmică, o hierogamie bine-cu-
noscută în fenomenologia religiilor, domeniu în care
Eliade era autoritatea absolută. Și totuși, inexplicabil, el
a condamnat pe cei ce au scris despre așa ceva. 

La fel ca în alte texte mitologice ale altor popoare,
personajul mitologic din unele variante ale Mioriței este
ucis, dar nu e ucis și vreun cioban în realitate. Ciobanul
din realitate doar joacă rolul eroului mitologic, ca într-o
piesă de teatru. Personajul principal din toate variantele
Mioriței, nu este o ființă reală, ci e un erou mitologic, la
fel ca mulți alți eroi mitologici ce trec prin moarte și revin
la viață, bine-cunoscuți din diferite culturi străvechi și în
istoria religiilor, domeniu patronat de Eliade. 

Strămoșii noștri l-au identificat pe Isus cu ciobanul
din Miorița și astfel mesajul umanist al creștinismului,
sau Hristos Pantocrator (Atotputernicul), nu li s-a părut
ceva contrar credințelor și mitologiei lor. Așa se explică
de ce au acceptat creștinismul de bună voie și fără po-
runcă sau cu vărsări de sânge, cum a fost la alte po-
poare. Străvechea mitologie pre-creștină din variantele
Mioriței, întreg folclorul nostru străvechi, cât și obiceiu-
rile sau tradițiile strămoșilor noștri sunt baza fundamen-
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tului și fundamentul bazei pe care s-a încetățenit
creștinismul la români. De aceea biserica ortodoxă ro-
mână nu a avut nevoie să folosească violența, schin-
giuirile și pedeapsa cu arderea pe rug pentru a întări
credința, cum a făcut biserica catolică. Și tot de aceea
este atacată acum Miorița, simultan cu atacurile contra
ortodoxiei.

O regretabilă confuzie de definiții i-a făcut pe toți cer-
cetătorii anteriori să nu observe că așa-numita alegorie
a morții și nunții cosmice a ciobanului, așa cum o
înțelegeau și o explicau ei, nu se încadrează în definiția
alegoriei, ci a eufemismului, greșit etichetat de ei ca ale-
gorie. A înțelege ceva conform definiției eufemismului
și a zice că e alegorie, este la fel ca o falsă declarație
vamală. E de mirare că această confuzie de definiții
pornește tocmai de la o eroare metodologică a lui
Blaga. Cercetarea anterioară nu a observat că moartea
și nunta cosmică sunt două alegorii diferite. 

Ciobanul vorbește de o moarte simbolică, la fel cum
spune apostolul Pavel, din Biblie, când zice că el moare
în fiecare zi, pentru a se uni cu Dumnezeu și reco-
mandă credincioșilor să facă și ei la fel (1 Cor. 15:31,
Rom. 6:11, Col. 3:3, Gal. 2:19), sau cum zice evanghe-
listul Ioan că a trecut prin moarte la viață (1 Ioan 3: 14).
Moartea ciobanului este alegoria ce reprezintă o etapă
din ritul de inițiere a lui în tainele mitologiei precreștine:
îndepărtarea de bunurile lumești, etapă prin care trec și
unii creștini, considerați mistici. Nunta cosmică e alego-
ria despre ultima etapă de inițiere a ciobanului, la nivelul
cel mai înalt: unirea psihologică cu divinitatea. 

Mândra crăiasă din cer este o divinitate uranică. Ea
e înlocuită în multe variante cu o fată frumoasă ce apare
din senin pe munte, împodobită cu simboluri solare.
Aceasta e o divinitate chtonică, adică ivită din pământ,
iar nicidecum o nimfomană, cum au crezut unii savanți.
Ambele sunt apariția sau manifestarea (hierofania) unor
divinități din mitologia ciobanilor arhaici. Nunta cosmică
a ciobanului este o hierogamie, adică unirea sufletului
omului cu divinitatea în care crede, ceea ce îi dă o stare
de fericire supremă, cu senzația de nemurire și că tim-
pul s-a oprit în loc. Ciobanul a reușit ceea ce nu a reușit
Dante Aligheri, nici măcar ca personaj în propria sa
operă, nu au reușit nici Gilgamesh, nici Faust al lui
Go ethe și nici alte personaje din literatura universală
sau din textele altor religii pre-creștine. Am explicat
aceste alegorii în patru capitole din Miorița – Izvorul ne-
muririi. 

Un alt cuvânt cheie – ce apare în sute de variante,
dar nu și în varianta lui Alecsandri – și care ne-ar putea
deruta, cum i-a derutat pe mai mulți cercetători, este
lege. Acest cuvânt a dus la o interpretare juridică a
Mioriței, cum că ciobanul ar fi judecat și condamnat la
moarte pe drept sau pe nedrept. În toate dicționarele
explicative, lege are două sensuri. Sensul nr. 1 este re-
ligios și e mai vechi. Sensul nr. 2 este juridic și e mai
nou. Dicționarele mai ample arată cu citate că în cultura
populară orală, lege este atestat numai cu sens religios
și niciodată cu sens juridic. Așadar, cauza și scopul uci-
derii în Miorița nu pot să fie juridice și reale, ci religioase,
într-o liturghie pre-creștină cu aspect teatral. Caracos-
tea și Constantin Noica au arătat că lege din Miorița nu
poate avea sens juridic, nu reglează relații sociale, ci

are sensul de nomos din limba greacă: lege ce reglează
relația omului cu cosmosul. Același sens e atestat în
franceza veche și în limbile scandinave vechi. Spusele
celor doi nu au fost luate în seamă.

S-a crezut fără temei că mioara ar fi un oracol ce îi
prevestește viitorul și îi spune ce să facă pentru a se
apăra. Nu s-a observat că mioara nu se încadrează în
criteriile necesare pentru a fi un oracol. Ciobanul o în-
treabă de ce nu îi mai place iarba. Nimeni nu se ducea
la oracolul de la Delfi să o întrebe pe Pythia dacă îi plă-
cea mâncarea sau ca să afle ceva despre cum se
simțea ea. Pythia nu spunea nimănui exact ce avea să
se întâmple și nicidecum ce anume să facă. Cine a mai
pomenit vreo operă literară în care animale fabuloase,
cum e mioara năzdrăvană, vorbesc despre animale
reale? O mioară năzdrăvană nu poate vorbi despre un
câine adevărat. Animalele care vorbesc într-o operă li-
terară sunt personificări ale unor aspecte din psihicul
oamenilor. 

Mioara este termenul concret într-o metaforă, care
simbolizează o abstracțiune. Iar câinele de care
vorbește ea este o altă metaforă, care simbolizează alt-
ceva. Vom vedea ce. Vorbele mioarei nu se referă la o
realitate concretă, ci la o trăire lăuntrică a ciobanului,
asemănătoare cu experiențele psihologice ale altor
personalități din istoria religiilor și prezentată cu
aceleași mijloace de expresie, sub formă alegorică.
Mioara îi spune ciobanului să-și cheme un câne, cel mai
bărbătesc și cel mai frățesc (versurile 40-42, în varianta
Alecsandri). Deci cel mai… dintre mai mulți. El are câini
mai bărbați (v. 21), la plural, și spune: Să-mi aud cânii
(v. 58). De ce să își cheme numai un singur câine și nu
toți câinii pe care îi are? E știut că nici cel mai puternic
câine nu își poate distribui atenția ca să facă față la doi
adversari, ci este eficient numai în haită cu alți câini.
Deci mioara nu îl avertizează să se apere. Câinele aici
nu are menirea să îl apere, ci este un simbol pentru o
bine-cunoscută realitate psihologică din străfundurile
sufletului omenesc. Cercetarea anterioară nu a obser-
vat că dialogul ciobanului cu mioara este un monolog
interior. Mioara este alter-egoul său, la fel cum Virgiliu
e alter-egoul lui Dante sau Mefisto e alter-egoul lui
Faust și al lui Goethe. Mioara năzdrăvană poate sim-
boliza partea feminină din sufletul omenesc, pe care
C.  G. Jung o numește Anima, iar câinele simbolizează
Animus, partea masculină.

Nimic în Miorița nu este realitate concretă, ci fantezie
poetică și sumedenie de imagini cu înțelesuri abstracte.
Totul în Miorița e simbol cu sensuri multiple, pe cât de
profunde, pe atât de înălțătoare. Dar cine mai are timp
azi să citească pe îndelete o poezie înălțătoare sau să
o analizeze cu vreo metodă științifică, sprijinindu-se pe
definiții și lucrări de referință? Orice cititor experimentat
observă că personajul principal din Miorița nu este o
persoană concretă, care să fi trăit cândva cu adevărat,
ci e un personaj literar imaginar, idealizat. Ciobanul este
un exponent al bunătății și perfecțiunii omului în gene-
ral, un erou din mitologia pre-creștină a ciobanilor, plăs-
muit din aceeași substanță imaterială ca și eroii din alte
mituri antice, ce simbolizează fiecare altceva. Se știe
că toate personajele mitologice și multe personaje din
literatură, chiar și când acestea sunt inspirate din reali-
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tate, sunt proiecțiuni ale unor părți din sufletul oameni-
lor, în care ne putem recunoaște sau nu. Confundarea
mitologiei arhaice din Miorița cu acțiunea din Baltagul,
sau cu crimele pentru jaf de la tribunal, a dus la regre-
tabila răstălmăcire a poemului. Miorița nu prezintă o
crimă sângeroasă, ce s-ar fi petrecut cândva prin
Carpați, ci un ritual de inițiere în tainele universului și
ale psihicului uman, așa cum le înțelegeau ciobanii ar-
haici și care se repeta în fiecare an, la anumite ceasuri
sfinte din zi sau la anumite zile sfinte. Cele mai vechi
variante ale Mioriței sunt colinde din Transilvania, ce se
cântă în fiecare iarnă la casa fiecărui țăran, identificat
cu personajul principal din cântec, ca să îi ureze belșug
în anul ce vine. Colindătorii nu urează nimănui să fie
ucis, ci îi urează sănătate și bunăstare. 

La o lectură neatentă, Miorița dă impresia că ar fi o
narațiune care povestește ceva ce s-ar fi întâmplat în
realitate, într-un spațiu geografic. La o lectură mai
atentă, putem observa că totul se petrece în peisajul
lăuntric, psihologic al ciobanului și este proiectat asupra
peisajului exterior, geografic. Cuvintele concrete din pei-
sajul geografic paradisiac și astrele de pe cer sunt me-
tafore pentru raiul ce este în sufletul ciobanului. Textul
tuturor variantelor Mioriței amestecă imagini externe vi-
zibile și imagini interne, închipuite, a ceea ce simte și
gândește ciobanul. Autorii colectivi și anonimi ai tuturor
variantelor Mioriței au aceeași virtuozitate derutantă
cum au Petrarca, Eminescu sau alți mari scriitori din li-
teratura universală, la care farmecul este că luăm
abstracțiunea drept adevăr concret, ne trec fiorii și ne
identificăm cu personajul principal. Acest fenomen a
fost bine explicat de către profesorul american de psi-
hologie analitică James Hillman, cu exemple din litera-
tura universală, ce conțin aceleași procedee literare ca
în Miorița.

Frumusețea peisajului geografic din Miorița simboli-
zează metaforic frumusețea și armonia sufletească a
ciobanului. Versurile din Miorița, în toate variantele, in-
diferent cât de bine au fost păstrate, îmbină peisajul din
Carpați și cel sufletesc cu o desăvârșită măiestrie. Tot
ce pare că s-ar petrece în jurul ciobanului se petrece de
fapt în inima lui și se adresează inimii noastre. Spațiul
mioritic este atât cel ce se poate vedea cu ochii și poate
fi reprodus într-o fotografie, cât și cel pe care îl putem
simți doar în inimă și este deja reprodus în versuri.
Miorița poate fi înțeleasă ca un imn închinat omului și
naturii, ce arată înalta măsură a capacității omului de a
se minuna de măreția naturii și de a avea sentimentul
de fericire sublimă, că este una cu universul înconjură-
tor. Am arătat în carte că Miorița poate fi înțeleasă și ca
un ghid spiritual de înălțare în cele mai înalte sfere ale
poeziei și ale cerului. Fiecare dintre noi ne putem mi-
nuna de măreția naturii și a Mioriței după măsura
atenției pe care o acordăm versurilor și după puterea
cugetului nostru. Unii au râs de Marin Sorescu pentru
că vede în Mioriţa metafore ce simbolizează
abstracțiuni luminoase, poezie sublimă și o pune alături
de Luceafărul lui Eminescu. Fiecare poate vedea într-o
poezie ceea ce poate vedea. Iar ce nu poate vedea, nu
poate.

Strămoșii ne-au lăsat moștenire o vastă literatură
orală, în versuri și în proză, cum poate că nimeni nu mai

are. Noi astăzi, prea îngâlviți de cultură modernă și
ahtiați după bunuri materiale sau copleșiți de griji și ne-
cazuri, lăsăm să se aștearnă praful pe moștenirea pri-
mită din vechime, iar unii dau cu noroi în Miorița, ba
chiar și în Eminescu și în tot ce avem mai valoros. Petru
Ursache scria despre cum receptăm noi Miorița: „Meri-
tăm lecția. Trebuie să vină străinii să ne atragă atenția,
civilizat și discret, asupra propriului tezaur cultural și ar-
tistic.” 

Avem datoria să repunem Miorița pe piedestalul pe
care au pus-o traducătorii și cititorii străini încă de la în-
ceput, pe vremea lui Alecsandri. Dar nu numai varianta
publicată de el, ci toate cele peste două mii de variante
sunt capodopere, care mai de care mai frumoase și mai
cutremurătoare. De ce nu avem o antologie care să le
cuprindă pe toate? Fiindcă ar fi necesare prea multe vo-
lume? Avem o datorie morală față de strămoșii care au
creat Miorița și ne-au lăsat-o nouă și lumii întregi, în atâ-
tea variante, un șirag imens de perle literare. La fel ca
și perlele, variantele Mioriței sunt la fel de valoroase
chiar și când nu sunt perfecte. E o datorie față de
civilizație, să împărtășim tuturor bogăția culturală a stră-
bunilor noștri, așa cum împărțim din colivă. Cele mai
strălucitoare opere în limba română sunt Luceafărul lui
Eminescu și Miorița. Nu toate popoarele lumii au ase-
menea opere, din care ne vin identitatea națională, uni-
tatea etnică și trăinicia limbii române. Limba română
este patria noastră a tuturor, dinăuntrul și din afara țării.
Ne regăsim împreună în limbă, când nu putem să ne
regăsim la vatră. Izvorul nemuririi unui popor este ne-
murirea limbii, nemurirea creațiilor sale literare și artis-
tice, culte și populare, cât și a credințelor sale. În primul
rând credința în tine însuți ca individ și credința în po-
porul din care faci parte. Credința în valorile morale și
culturale românești, bine recunoscute în Occident și
care ne luminează pe drumul cel drept.

Mioriţa poate fi la fel de importantă și actuală pentru
cultura universală ca și alte mari creații ale românilor.
Miorița poate fi citită, rumegată și cugetată ca un ghid
spiritual. Fiecare variantă ne învață ceva în plus, pe
calea înnobilării sufletului nostru. Unele variante încep
astfel: Trei vulturi de soare. Nu-s vulturi de soare, Ci-s
trei păcurari. În alte variante ciobanii sunt trei fluturi sau
trei vânturele. Versurile dau o informație codificată și to-
todată explicită asupra unor trăiri poetice minunate,
simțite de personajele din text ca un zbor de vulturi sau
de fluturi. Versurile înfățișează cu maximă economie de
cuvinte stări sufletești, cu efecte luminoase ca soarele,
frumoase ca fluturii și imateriale ca vânturile, ca în vi-
sele în care se face că zburăm la înălțime și suntem
cuprinși de fericite. Fiecare variantă a Mioriței este un
exercițiu intelectual pentru accesul în sferele înalte ale
poeziei pline de idei frumoase și fermecătoare. Unii din-
tre noi putem vedea sensul metaforic al cuvintelor și
înțelegem că toate variantele ne învață cum să ne
înălțăm sufletește deasupra intereselor sau grijilor coti-
diene, deasupra munților, către soare și către stele. Alții
rămân la sensul concret al cuvintelor și continuă să
creadă că e vorba despre o crimă pentru jaf. Fiecare
înțelege Miorița cum îi place să o înțeleagă. Cine nu pri-
cepe sensurile abstracte și ideile dintr-o poezie, nu
avem ce să îi facem și îl lăsăm în boii lui. Nu putem de-
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fila cu orice bălălău în papainoage, ce râde de Marin
Sorescu, vrea să aruncăm la gunoi Miorița sau îi e silă
de Eminescu. Hulitorii valorilor noastre românești au dat
ceva bun și folositor? Au creat ceva mai presus decât
ceea ce disprețuiesc ei? Ce lasă ei în urma lor? Au ieșit
pe piață cu false valori culturale, murdării negru pe alb,
lăudăroșenii sau diplome a căror valabilitate ei nu o do-
vedesc prin ceea ce scriu ori prin felul cum gândesc. 

Miorița este moștenirea noastră nepieritoare și in-
alienabilă. Este conștiința noastră de noi înșine ca indi-
vizi și ca națiune, e mândria noastră de români în lume.
Folclorul nostru e cu atât mai important și trebuie să-l
punem la vezeală, acum, când se duce o politică supra-
statală de desființare a națiunilor, de înrobire a indivizilor
și de denigrare a românilor. Am putea fi mândri că unii
ne urăsc sau ne disprețuiesc pe noi, românii, mai mult
decât pe alții. Înseamnă că ne invidiază mai mult și sunt
mai geloși pe noi, pentru că nu au bogățiile culturale și
materiale pe care le avem noi. 

Transhumanța ciobanilor noștri a răspândit Miorița
pe întreg teritoriul unde locuiau români, chiar și în afara
hotarelor țării. Miorița a contribuit mai mult decât orice
alt factor la unificarea și la stabilitatea limbii române,
cum nicio altă limbă nu mai e la fel de unitară și stabilă
în timp, chiar și dincolo de hotare, prin teritoriile vecine.
Miorița este izvorul nemuririi limbii române, izvorul cul-
turii românești, al identității și eternității neamului nostru.
Iar dacă unii vor să înrobească lumea cu arme sau cu
șiretlicuri ascunse, românii îi vor dezarma cu vorbe și
cuvinte potrivite, cu idei nobile, cu creații de artă și cu
omenia românului, conștient că binele întotdeauna în-
vinge răul, așa cum ne învață mitologia din basmele

noastre multimilenare și așa cum este legea echilibrului
universal dintre antiteze. 

Constantin Brăiloiu, vorbind tinerimii interbelice, a
spus pentru eternitate: „Numai prin cultura noastră ţă-
rănească vom însemna şi noi ceva în lumea asta mare.
Cu armele Occidentului nu vom bate niciodată Occiden-
tul şi va trece multă vreme până vom înceta a mai fi o
caricatură sau, în cel mai bun caz, o copie fără impor-
tanţă a Apusului.” Brăiloiu a făcut enorm de mult pentru
înregistrarea și propagarea folclorului muzical româ-
nesc în lume, însă a avut o înțelegere bizară a folcloru-
lui nostru literar. El vedea în Miorița un bocet arhaic și
un descântec pentru a împiedica mortul să se întoarcă
printre cei vii, răuvoitor, ca strigoi. Ideea scornită de el
sau auzită de la alții, cu protecția contra strigoilor, a fost
preluată de mulți savanți, până chiar și de Eliade. Noi
nu putem însemna ceva în lume prin bocete și descân-
tece de protecție contra strigoilor. Brăiloiu și încă alții nu
au știut că poemul nostru național are de spus Occiden-
tului un mesaj mai sublim, mai luminos și mai înălțător,
decât a avut vreodată Apusul să ne spună nouă.

Cui lăsăm Miorița și cum o lăsăm? Pe mâna unora
care sunt puși pe negarea valorilor noastre culturale?
Lăsăm Miorița pe seama școlilor, a profesorilor de ro-
mână, a elevilor și a studenților, cât și pe seama noastră
a tuturora, să o ducem mai departe, ca un mesaj uma-
nist al străbunilor noștri către toți cei ce o citesc în ori-
ginal sau în traduceri.

Notă: Pentru fluiditatea textului, am eliminat multe din pre-
cizările bibliografice. Acestea se pot găsi în Miorița – Izvorul
nemuririi, Editura Alcor, București 2016 și 2017.

Nicolae Grigorescu – Ciobăniţă
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Mitul este o categorie a filosofiei culturii care, chiar
dacă nu poate fi prins satisfăcător într-o definiție deopo-
trivă concisă și cuprinzătoare, răspunde totuși unui
număr impresionant de întrebări privitoare la vechea
cultură a popoarelor. Împrejurarea se datorează
complexității fenomenului și, prin urmare, conceptului
ca atare. De aceea cei mai mulți mitologi s-au încurcat
în încercarea de a-l lămuri până la ultimele consecințe,
complicând și mai mult lucrurile. Cel care a reușit cel
mai bine să definească totuși conceptul a fost Mircea
Eliade. De altfel, sunt convins că el a izbutit tocmai fiind-
că nu și-a propus să-l epuizeze, intitulându-și studiul
doar Aspecte ale mitului (ediția românească la Editura
Univers, București, 1978). Evident, nu trebuie să se
înțeleagă de aici că ar fi procedat reducționist, lăsând
anumite laturi ale fenomenului să plutească în gol.
După cum se va putea constata, dimpotrivă: el vorbește
despre structura miturilor, despre prestigiul magic
al „originilor”, despre mituri și rituri al înnoirii, es-
hatologie și cosmogonie, despre faptul că, prin mit,
timpul poate fi dominat, despre mitologie, ontologie,
istorie, despre măreția și decăderea miturilor, în fine,
despre supraviețuiri și camuflaje ale miturilor, în tot
atâtea capitole. Bogăția studiului e și mai semnificativă
când coborâm la nivelul subcapitolelor. Abia acum ne
dăm seama că, în fapt, Eliade exhaustează cercetarea
fenomenului. Că este aşa rezultă din împrejurarea că,
punând cap la cap „aspectele” mitului, așa cum le re-
levă studiul savantului, se ajunge la acele „perspective
multiple și complementare”, despre care vorbește tot el:
filosofică, religioasă, estetică, istorică, magică, antropo-
logică etc.

Când Mircea Eliade tentează o definiție a mitului, el
își rezervă o serie de precauții: „Ar fi greu să dăm mitului
o definiție care să fie acceptată de toți savanții și care
să fie în același timp accesibilă nespecialiștilor. De alt-
minteri, este oare măcar posibil să găsim o singură
(s.aut.) definiție susceptibilă să îmbrățișeze toate tipurile
și toate funcțiunile mitului, în toate societățile arhaice și
tradiționale? Mitul este o realitate culturală extrem de
complexă care poate fi abordată și interpretată în per-

spective multiple și complementare.” (Ediţia româ-
nească, p. 5).

Mircea Eliade a folosit un procedeu simplu, propu-
nându-şi să răspundă la o serie de întrebări derivate din
arborescenta zestre culturală a popoarelor vechi. De
exemplu: ce formă capătă mitul ca demers discursiv?;
care este referentul cel mai vizibil al acestui demers?;
când se plasează, temporal vorbind, conținutul contex-
tualizat al mitului?; ce rezultă din împrejurarea că acest
conținut are caracter ciclic? Răspunzând unui aseme-
nea chestionar, se configurează o definiție a mitului. În
consecință, mitul este o „istorie” al cărui referent/subiect
are în vedere un eveniment creator (al întregului univers
sau a unei părți din el: un teritoriu «geografic», o stea,
o specie vegetală sau animală, un sentiment sau un
complex de sentimente, o circumstanță cardinală, a rea-
lizare cultural-civilizațională, un mod comportamental
cerut de o situație existențială etc.) petrecut la începu-
turi.

Într-o carte consacrată lui Mircea Eliade (Camera
Sambô. Introducere în hermeneutica lui Mircea Eliade,
Editura Universității „Al. I. Cuza”, Iași, 1999), Petru Ur-
sache face o analiză a acestui concept de bază a cul-
turii umane, punând câteva accente asupra articulațiilor
lui. El vorbește, astfel, despre: primatul narativ, carac-
terul evenimențial petrecut la începuturi, preeminența
mitului cosmogonic asupra celui antropogonic; actul
mitic în sine și actualizarea lui sunt de esență drama-
tică, în fine, despre tipologia miturilor: cosmogonic, an-
tropogonic, de origine (întemeiere), precum și despre
atenția acordată de Eliade mitului străvechi carpatic al
lui Zalmoxis, în limita documentelor de care a putut be-
neficia, despre care Petru Ursache notează: „este mai
original, mai profund, mai real decât mulți dintre zeii gre-
cilor, dar noi nu știm ce s-a întâmplat după ele. A dispă-
rut? A fost uitat? S-a transformat și camuflat într-unul
dintre personajele folclorului nostru? Este cauza pentru
care Zalmoxis n-a jucat rolul pe care-l merita în istoria
religiilor sau a culturilor.” (Apud: Iordan Datcu, mono-
grafia Petru Ursache, Editura Eikon, București, 2016,
pp. 73-74).

A. Gh. Olteanu

REFLECŢII ASUPRA MITULUI
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În cultura română, interesul pentru mit și mitologie a
fost și este foarte viu. Trecând peste preocupările pen-
tru mit şi mitologie în secolul al XIX-lea, la un Hasdeu,
Seineanu şi alţii, la care mitologicul este mai mult impli-
cat decât teoretizat, revenim în contemporaneitate. Mir-
cea Eliade, care a fost teoreticianul prin excelenţă al
acestui patrimoniu cultural al omenirii, este şi autorul ‒
se ştie ‒ studiului Le mythe de l’éternel retour, Galli-
mard, Paris, 1949; ediţia românească, Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 1999. Iar pentru că deja l-am
amintit pe Petru Ursache, să adăugăm că el a scris un
studiu foarte important consacrat Mioriţei, intitulat Mio-
riţa. Dosarul mitologic al unei capodopere (Casa Edito-
rială Demiurg, Iaşi, 2010; ultima ediţie revizuită de autor,
Editura Zikon, Bucureşti, 2015, 298 p.). Aici, Petru Ur-
sache introduce conceptul de Mioritism, iar metoda fo-
losită  este comparatismul, sursele celuilalt termen al
comparaţiei fiind mitologia sumeriană, asiro-babilo-
niană, evident cea grecească, dar şi cea a vechilor
geto-daci. În genere, Petru Ursache ridica mioritismul
pe o treaptă superioară, „spre înţelegerea antropologică
a acestuia: „sacrificiul păstoresc din Vrancea, zice Petru
Ursache, îşi asumă un cod de înţelesuri sensibil evoluat
(faţă de mitologia orientală avută în vedere, n.ns.
A.Gh.O.) şi de interes filosofic...” Tot Mioriţa este obiec-
tul unui alt amplu studiu, cu suficient de multe inserturi
mitologice, pe care-l scrie Victor Ravini, român stabilit
în Suedia, mai întâi în suedeză (2012), apoi în română
(2016, Mioriţa. Izvorul nemuririi, Editura Alcor Edimpex,
Bucureşti, 340 p.). Apoi: Victor Kernbach, Dicţionar de
mitologie generală, prefaţă de Gh. Vlăduţescu (Editura
Albatros, Bucureşti, 1983, 783 p.) şi poate, mai ales,
Universul mitic al românilor (Editura Ştiinţifică, Bucu-
reşti, 1994). În fine, Mihai Coman, Sora Soarelui. Schiţă
pentru o frescă mitologică (Editura Albatros, 1983).

Fiind vorba de un eveniment cardinal petrecut în illo
tempore, a pune în opoziţie timpul mitic cu cel istoric
e un lucru justificat. Calitatea timpului amutic e asigu-
rată de structura permanentă, adică repetabilă (acea
eternă reîntoarcere a mitului despre care vorbea Mircea
Eliade în Le mythe de l’éternel retour), ceea ce face ca
înţelesurile şi funcţiile mitului să străbată epocile isto-
rice, iar timpul mitic să implice, deopotrivă, trecutul, pre-
zentul şi viitorul. Prin repetabilitate, prin „eterna
reîntoarcere”, timpul mitic este, așadar, reversibil, spre
deosebire de timpul istoric care este, cum se știe, ire-
versibil. Fără a tenta o ierarhie axiologică, putem afirma
totuși liniștiți că, nu rareori, timpul mitic se îmbogățește
cu valori, în măsura în care ele există, ale timpului isto-
ric, rezultând de aici că timpul face posibilă reversibili-
tatea unor elemente, măcar, din timpul istoric.

Discurs narativ fiind, mitul/scenariul mitic presupune
vehicularea unor personaje. Acestea sunt, cel mai ade-
sea, făpturi sacre sau supranaturale cu caracter simbo-
lic: zei, semizei, întruchipări himerice, eroi: Prometeu,
Zmeul, Zburătorul etc. (Deși sunt socotite ființe sacre,
nu rareori personajele mitice își găsesc corespondențe
printre oameni, generalizează caractere, întâmplări,
sentimente umane. Împrejurarea deschide altă fereas-
tră semnificativă privind bogăția mitului: relația lui
strânsă cu literatura, aspect asupra căruia vom zăbovi

la un moment dat.) Revenind la personajele mitice, să
adăugăm că, adesea, acestea sunt alese din comuni-
tatea umană ‒ lucru, de altfel, sugerat în paranteza de
mai sus. Între acestea, un loc de seamă îl ocupă eroii
civilizatori/culturalizatori: Hammurabi (Hammurapi) la
asiro-babilonieni, autorul sau inspiratorul elaborării pri-
mului cod de legi, Codul Hammurabi. Și tot din vremea
sa cele două eposuri: Imnul creațiunii și Epopeea lui
Ghilgameș. Apoi: Moise din Vechiul Testament, Dece-
neu-Burebista, la vechii daci, Meșterul Manole ‒ în Evul
Mediu românesc, Ciobanul mioritic etc. Privit din cea-
laltă perspectivă, Panteonul zeiesc și/sau mitic univer-
sal s-a constituit el însuși în cultură. Evul Mediu
european avea ca sursă, nu numai spirituală ci și cultu-
rală, Biblia și dezbaterile teologice pe marginea ei. In-
ventarea tiparului de către Gutenberg ‒ într-un anumit
fel, el însuși un erou mitic ‒ a facilitat fenomenul. Venind
către epoca modernă și în timpul acesteia, Renașterea,
prin studiile ei clasice, a stimulat și adăugat o nouă
sursă culturală care avea să domine copios mai ales
secolul al XIX-lea și prima jumătate din cel de al XX-lea.
Cine cunoștea panteonul zeităților greco-latine era so-
cotit un om deja cult. În fine, în secolul al XX-lea, deci
în plică Epocă Contemporană, se vor adăuga două mai
ramuri cultural-științifice: Istoria religiilor și Mitologia.

Miturile au fie funcție etiologică, fie funcție de model
moral și comportamental. Comunitățile umane arhaice
și tradiționale au dat expresie, explicându-și-le la modul
figurat, metaforic-simbolic, sentimentelor fundamentale:
dragostea, ura, răzbunarea etc., sau realităților obiec-
tive (naturale: ciclurile anotimpurilor, munți, văi, insule,
ape etc., sau sociale: un sat, o seminție, un popor; în
acest context, un rol important îl ocupă miturile cosmo-
gonice). Ca atare, miturile reprezintă o primă treaptă a
cunoașterii, efortul prim a omului de a stabili, prin
intuiție, marile adevăruri ale lumii pe care o lua în stă-
pânire, efortul lui de a înțelegere situarea lui în Univers.
Multe adevăruri mitice se pot explica științific, pentru că
nimeni n-ar putea, de pildă, contesta adevărul exprimat
de filosofia din Miorița, potrivit căruia omul, murind, rein-
tră în circuitul cel mare al elementelor universului. Ade-
văr pe care Lucian Blaga îl exprima plastic și simbolic
în poezia Glas de seară: Intra-voi iar, sub veghea lor,/
în ciclul elementelor…/ Înmormântat în astă stea/ în
nopți voi lumina cu ea.

Cum am mai afirmat deja mai sus, miturile se înru-
desc strâns cu literatura. Omul va fi întotdeauna înclinat
și dispus să asculte poveștile timpurilor primordiale. Mai
mult, pare că aceste istorisiri fac parte din esența lui
umană și o să încercăm să demonstrăm ce s-ar întâm-
pla dacă, dintr-un motiv sau altul, uneori independent
de voința lui, omul ar fi lipsit de esența lui mitică. Fiindcă
el găsește în mit, cum am și afirmat, modele de urmat,
ceea ce-I dă siguranță de sine și încredere în destinul
lui pe pământ.

De la această indestructibilă relație dintre mit și lite-
ratură pleca fără doar și poate, Lucian Blaga, care
înțelegea mitul ca modalitate fundamentală de repre-
zentare artistică a vieții interioare a omului. Când afirmă
că „fără o gândire mitică nu ia ființă, din păcate sau din
fericire, nicio poezie”, Blaga pune gândirea și
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cunoașterea mitică în ecuație cu gândirea și
cunoașterea metaforică, amândouă dobândite de om
de-a lungul mileniilor.

Toate popoarele lumii au cristalizat în timp sisteme
de credințe și mituri care au căpătat to mai mult o
funcție de ordonare și reglare a vieții sociale. Se știe,
cât de bine era articulată mitologia grecească și cât de
bine reflecta ea structura socială a Greciei antice, semn
al funcției de care vorbeam mai sus.

Miturile universale s-au transmis, ajungând la noi
sub diferite forme, nu rareori fragmentar sau, în cazurile
fericite, ca părți integrate unor opere literare. Epopeea
lui Ghilgameș, la asiro-babilonieni, Mahabharata, la in-
dieni, Iliada și Odiseea de Homer sau Teogonia, de He-
siod, la greci, Vechiul Testament, în literatura ebraică,
conţin mituri sau chiar sisteme mitologice întregi (vezi
Teogonia, de Hesiod). Alte scrieri: filosofice (dialogurile
platoniciene), istorice (Herodot) etc. dau şi ele informaţii
sau descrieri întregi de credinţe sau scenarii mitice.

Miturile indiene ale creaţiei cosmice din Vede (patru
la număr) antrenează în procesul cosmogonic o seamă
de zei precum Vishnu, Brahma, Shiva ş.a.

O altă categorie de mituri personifică elementele
materiei primordiale, organizate (cosmogonic) prin
intervenția creatoare a diferitelor zeități. Elementele
(apa, focul, pământul, aerul, tunetul, eterul) sunt
despărțite din haosul inițial și recombinate într-o lume
coerentă, capabilă să se autopropulseze și regenereze.

Alte mituri îi au în vedere pe zeii înșiși ‒ foarte
numeroși în religiile politeiste – care alcătuiesc panteo-
nul fiecărui popor. De obicei, există zei supremi (Zeus,
la greci, Ra, la egipteni, Brahma, la indieni) și zei su-
balterni, personificând diferitele aspecte al realității
cosmice (lumina, întunericul, timpul, viața, moartea),
sociale (justiția, războiul, artele, comerțul), psihologice
(dragostea, speranța) etc.

În fine, o situaţie interesantă o deţin miturile arheti-
purilor, cu personaje de provenienţă divină sau ridicate
la rang de zeitate din chiar rândul oamenilor. Ele îi au
în vedere pe primii realizatori ai unor acte sau gesturi
fundamentale pentru viaţa societăţii, pe descoperitorii
unor secrete ale naturii sau pe creatorii primelor ele-
mente de civilizație: focul, scrisul, navigația, arcul, agri-
cultura, roata, medicina etc. Ei sunt eroii civilizatori,
despre care, în treacăt, am mai amintit: Prometeu, Her-
cule, Zalmoxis, Ghilgameș etc.

Când vorbește despre mituri, privindu-le mai ales din
unghiul de vedere al relației lor cu literatura scrisă,
G.  Călinescu constată că „patru mituri sunt nutrite din
ce în ce mai mult de mediile literare, tinzând a deveni
pilonii unei tradiții autohtone”. Și le enumeră: Traian și
Dochia, mitul etnogenezei românești; Miorița, simboli-
zând „existența pastorală a poporului român”; Meșterul
Manole, „mitul estetic, indicând concepția noastră des-
pre creație, care e rod al suferinței”; Zburătorul, care e
„mitul erotic, personificarea invaziei instinctului puberal”
(Istoria..., 1941, pp. 62-65). După această enumerare,
istoricul literar lasă deschisă calea unei posibile desco-
periri, în mediile folclorice, și a altor mituri: „Pe lângă
aceste patru mituri, încearcă să se ridice și altele...” Pre-
viziunea s-a confirmat, pentru că cercetările folclorice

și mitologice naționale din a doua jumătate a secolului
al XX-lea au scos la iveală existența în folclor a mitului
„marii călătorii” (sau al „marii treceri”), care e mitul me-
dierii opoziției dintre viață și moarte.

Miturile românești se înfățișează astăzi fragmentar
și mai ales sub formă lirică, chiar când e vorba de ba-
ladă sau colind: două treimi din Miorița sunt acoperite
de testamentul ciobanului; sub aparența epică a
desfășurării întâmplărilor, în balada despre Monastirea
Argeșului clocotește zbuciumul sufletesc al lui Manole
sau ni se relevă puternica dragoste a Anei pentru mare
meșter ș.a.m.d. Datorită acestei liricizări, ca o
consecință a ei, probabil, se constată caracterul lor cva-
sireligios: nu întâlnim, de pildă, personaje supranaturale
‒ sau, dacă sunt, sunt implicite ‒ acestea ridicându-se
din mijlocul oamenilor obișnuiți. Rămâne însă un fapt,
și anume că aceste creații mitico-folclorice ale culturii
noastre poartă cu ele prin timp o idee mitică, un mesaj,
în fine un adevăr mitic. Aceste idei, mesaje, adevăruri
alcătuiesc o unitate foarte bine articulată și armonizată,
relevând pregnant datele fundamentale ale unui popor,
de la geneză la saltul în maturitate, creație și viziune
asupra existenței. Cu alte cuvinte, miturile românești
menționate întregesc concepția poporului nostru despre
istorie și evoluție, despre muncă și creație, despre
existență. Relevând o atât de completă sferă de
semnificații, era firesc ca miturile românești, ale căror
elemente sunt adânc răspândite în sistemul de credințe
și rituri populare, să fie intens cultivate, la vremea ză-
mislirii ei romantice, de către literatura scrisă. Mitul et-
nogenezic e, de fapt, un construct cult. El a fost
formulat, în datele lui de bază, de către Gheorghe
Asachi: Dochia, urmărită de Traian, împietrește îm-
preună cu oile sale, evitându-l pe urmăritor. Asachi
pleca, se zice, de la elementele de legendă pe care i le
punea la îndemână tradiția orală. Mitul originii va vorbi
mult mai lămurit lui Eminescu, care, în câteva din poe-
mele sale (postume) de inspirație folclorică (Mușatin și
codrul, Povestea Dochiei și ursitorile) va filtra ceva din
substanța lui.

Zburătorul, celălalt mit, ori capătă formă explicită la
modul artistic în balada lui Heliade Rădulescu, ori de-
vine motiv romantic în Călin (file de poveste), ori cum-
ulează semnificații mai înalte, cu implicații mitologice
mai numeroase, ca Luceafărul. Pe de altă parte, în pos-
tuma Peste codri sta cetatea..., tot Eminescu încearcă
definirea însăși a mitului Zburătorului, recognoscibilă în
relația, dintre cauză și efect.

Absorbția mitului folcloric în creația cultă se constată
ca fenomen pregnant și în literatura mai nouă. S-a
putut, astfel, demonstra că romanul lui Mihai Sado-
veanu, Baltagul (publicat în 1930), este „altoit” pe un mit
folcloric, cel al marii călătorii, altul decât cel mioritic, cu
care se înrudește totuși strâns prin implicații reciproce.

Datele fundamentale ale mitului marii călătorii le
găsim în textele ceremoniale de înmormântare: Cânte-
cul bradului, Zorile, Cântecul mare de petrecut. Între
acestea, ultimele două ocupă locul principal, pentru că,
pe lângă sugestie și simbol, textele lor conțin o des-
criere concretă a „marelui drum” printr-o mare densitate
de imagini. Mitul marii călătorii este un foarte bun exem-
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plu pentru afirmațiile, de atâtea ori făcute în acest de-
mers, privitoare la caracterul repetabilității, permanenței
mitului („eterna reîntoarcere”), fiindcă el se reactuali-
zează, revine, se întoarce, se repetă ori de câte ori ci-
neva moare și când, prin urmare, ceremonialul
înmormântării se cere săvârșit.

***
În ultimele decenii, omenirea parcurge, cumva fără

voia ei exprimată expres, o perioadă a dezvrăjirii, a de-
mitizării. Mai corect spus, în ultimele decenii procesul
desacralizării s-a accelerat, fiind însoțit de fenomenul
secularizării. Chiar dacă procesul a început mai demult,
chiar un seco-un secol și jumătate, efectele se văd și
se simt fără dubii. Cauzele și factorii favorizanți sunt
multiple și salturile cuceritorilor științifico-tehnologice
par să fie determinante. Acest proces nu e străin de rit-
mul tot mai trepidant al vieții cotidiene, care-i sufocă pe
oameni, lipsindu-i de timpul necesar pentru viața lor in-
terioară, pentru latura spirituală a vieții lor. Ei sunt tot
mai mult tentați de alte, numeroase, preocupări și, cu
voia sau fără voia lor, abandonează cea mai de preț
achiziție culturală a lor. Cea mai de preț și cea mai
veche: credințele (religia), eresurile, miturile etc. În
aceste condiții, poziția miturilor în viața lor slăbește,
funcțiile acestora diminuează.

Să lămurim mai bine acest fenomen, concretizându-l
prin apelul la un mit cu o funcție pregnant ordonatoare
a vieții unei comunități tradiționale: mitul marii călătorii.
Cristalizat din nevoia omului de a împăca viața în urma
morții unui membru al comunității sătești, el regla
existența umană concepută ca fiind alcătuită din două
jumătăți complementare, cea a lumii vii și cea lumii
nevii, de dincolo. Mai explicit: prin ceremonialul lui, mitul
ușura integrarea „dalbului de pribeag” (defunctul) în ju-
mătatea lui existențială și, deopotrivă, „integrarea”, îm-
păcarea cu noua situație a lumii rămase în partea vie a
existenței. În ultimă instanță, prin medierea situațiilor
contrare intervenite, mitul marii călătorii asigura păstra-
rea nealterată a vieții sociale și psihice a comunității
sătești tradiționale. Comunitatea sătească însăși era
concepută ca un tot unitar incapabil să funcționeze ar-
monios fără ă sănătate, fizică și psihică, perfectă. Toate
componentele ultimului rit de trecere au apărut, așadar,
din această imperioasă nevoie: medierea și împăcarea
sufletelor, asigurarea „vieții” de dincolo a „dalbului de
pribeag” în vederea asigurării liniștii vieții de dincoace,
a comunității sătești. Funcția cathartică a mitului marii
călătorii este, deci, de ordinul evidenței. Sunt, în acest
sens, grăitoare ultimele versuri ale Cântecului mare de
petrecut, când este invocat „dalbul de pribeag” (ca erou
mitic, acesta are un rol activ în scenariul ceremonialu-
lui): „Roagă-mi-te, roagă/ De copiii tăi,/ Să aibă răb-
dare,/ Să nu plângă tare, /C-acum nu-i pe dare,/ Ci e
pe răbdare./ Că de-ar fi pe dare,/ Soțul tău ar da/  Plug
cu patru boi,/ Cu plugar cu tot,/ Doară mi te-ar scoate/
De la neagra moarte./ Dar nu e pe dare,/ Ci e pe răb-
dare.” (s.ns. A.Gh.O. Pentru texte, vezi: Constantin
Brăiloiu, Ale mortului, din Gorj, 1936, sau: Flori alese
din poezia populară, poezia obiceiurilor tradiţionale, vol.
II, Editura pentru Literatură, b.p.t., ediţie îngrijită de Ioan
Şerb, prefaţă de Mihai Pop, Bucureşti, 1967,

pp.  242- 247).
Deja odată cu apariţia vieţii citadine funcţia mitului

marii călătorii a diminuat sau chiar dispărut. Societatea
modernă pare a se putea lipsi de binefacerile acestei
funcţii. Oamenii de azi, ajunşi deja în postmodernitate,
sunt foarte grăbiţi. Când moare cineva, de îndată ce în-
mormântarea, săvârşită de serviciile funerare (unde mai
e loc pentru ceremonialul mitului?!), fiecare își vede de
treabă. Și totul pare să fie în ordine. La urma urmei, va
avea răbdare. Oare așa să fie? Lipsit de putere persua-
sivă a cuvântului din textul mitului, nu cumva, într-o cută
a conștiinței, sau, mai ales, în subconștient, va fi rămas
o undă de regret nevindecată? Nu-și va cere ea,
această undă de regret, drepturile la un moment dat?
Poate că da, dacă omul nu va găsi o cale oarecare pen-
tru ameliorarea suferinței și salvarea de alienare, cea
mai de seamă vulnerabilitate a omului modern, pe care
puțini indivizi o conștientizează. Cu atât mai mult cu cât
alienarea de care vorbim nu trebuie confundată, în sens
unilateral, cu pierderea minților, ci alienarea înseamnă
ceva mult mai grav și anume înstrăinarea de esența
umanului, care poate căpăta proporții de masă. În acest
sens, alienarea nu e proprie numai omului modern sau
postmodern. Cine citește cu atenție poezia lirică folclo-
rică constată cu ușurință că anonimul, ca ființă sensi-
bilă, conștientizează acest pericol și-i dă expresie,
supunându-se unei terapii prin cântec. El, acest pericol,
survenea atunci când individul era despărțit de ai săi
(ca ființă socială, apartenența omului la familie, comu-
nitate sătească etc. era resimțită de către acesta mult
mai puternic în vechime) în diferite împrejurări: militărie
(cătănie), căsătorie în străini („sus în munți/ La alte curți/
La părinți necunoscuți”), muncă la străini etc.

E lesne de observat că eşafodajul funcţiei mitului a
fost construit pe structura comunităţii arhaice şi tradiţio-
nale. Nu-i rămâne, aşadar, omului modern şi postmo-
dern să-şi găsească şi el o terapie a timpului său. Poate
una farmaceutică. De ce nu? Doar trăim în anii când
cărțile lui Yuval Noah Harari (Sapiens. Scurtă istorie a
omenirii, Editura Polirom, 2017; Homo deus. Scurtă is-
torie a viitorului, Polirom, 2018; 21 de lecții pentru se-
colul XX, Polirom, 2018) fac valuri pe toate meridianele
lumii. Autorul anunță când triumfalist că omul urmează
să devină nemuritor și să se îndumnezeiască, să fie,
adică, zeu, când circumspect, avertizând („Progresul IA
și al biotehnologiei va transforma cu siguranță lumea,
însă nu are un singur rezultat determinist obligatoriu.
Toate scenariile schițate în această carte ar trebui
înțelese mai curând ca posibilități decât ca profeții.
Dacă nu vă plac unele dintre aceste posibilități, sunteți
liberi să gândiți și să vă comportați în mod diferit, astfel
încât să le împiedicați să se materializeze.”, Homo
deus..., p. 344), când, în fine, cu îngrijorare („Există
ceva mai periculos decât niște zei nemulțumiți și ires-
ponsabili care nu știu ce vor?”, Sapiens..., „Epilog”,
p.  351).

Indiferent, însă, cum va evolua omul și cum, even-
tual, se va încheia istoria lui ‒ lucru greu de prezis ‒ pe-
rioada când, vorba Poetului celui mare, „Lumea...
gândea în basme și vorbea în poezii” rămâne, nu în-
cape îndoială, cea mai frumoasă dintre toate.
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În sens etnologic, mitul este o naraţiune „primor-
dială”, „exemplară”, „adevărată”, având o forţă care li se
revelează tuturor celor ce-l trăiesc (rostindu-l, ascul-
tându-l, „jucându-l” ritual) şi se manifestă în experienţa
fundamentală de alteritate pe care le-o provoacă. „Pro-
toreligie” sau „protofilosofie” a culturilor iliterate, după
cum i s-a mai spus, mitul asigură, deopotrivă, „legarea”
de Sacru, dar şi forma mentală în care omul „primitiv”
poate primi şi „traduce” lumea sa, deopotrivă exterioară
şi interioară, recreând-o după chipul şi asemănarea
acestei forme sau „multiforme”. Semănând cu fata să-
racului cea isteaţă din basmul cules de Petre Ispirescu,
aceea care ştia să umble „nici îmbrăcată, nici dezbră-
cată”, „nici pe drum, nici pe lângă drum”, mitul se află,
în acelaşi timp, înăuntrul şi în afara limbajului, în po-
veste şi dincolo de ea.

Această condiţie paradoxală a mitului îl separă de
sistemul categoriilor narative ale tradiţiei folclorice, în
care adesea este încadrat din cauza alcătuirii sale în-
şelătoare, plasându-l, în schimb, aşa cum am anticipat
deja, între facultăţile cognitive ale omenirii aflate la vâr-
sta copilăriei, dar şi ale omului „tradiţional” de pretutin-
deni şi de oricând.

Astfel, nu este de mirare că etnologii au rezerve în
a aşeza mitul alături de basm ori chiar de legendă şi-i
caută urmele mai ales în ritualuri şi practici magice şi în
repertoriile poetice aferente acestora. În acelaşi timp,
însă, recunoscând că forma narativă, proprie mitului,
dar şi poveştilor, poate transporta secvenţe din codul
genetic al acestuia şi către naraţiunile fabuloase de tip
basm ori legendă, cu ajutorul plăcii turnante a imagina-
rului, înţelegem că discuţia despre relaţia dintre mit,
basm şi poveste, în general, este departe de a fi înche-
iată.

Trei volume româneşti recente de exegeză a mitului
în legătură cu basmul şi povestea propun trei abordări
antropologice deosebit de interesante ale relaţiei dintre
cele trei entităţi narative, abordări care, deşi diferite, pot
fi privite ca un dialog al ideilor şi ca o pledoarie pentru
actualitatea inepuizabilă a subiectului. Le voi prezenta

în continuare în ordinea apariţiei lor.
Primul, Timp şi mit în basmul tradiţional (Editura De-

tectiv, Bucureşti, 2013, 316 p.), este semnat de Marian
Nencescu, în prezent, cercetător asociat la Institutul de
Filosofie al Academiei Române. Din lămuritorul „Cu-
vânt-înainte” al acad. Gh. Vlăduţescu, intitulat „O lectură
în paradigma «conglomeratului»”, aflăm că, în esenţă,
cartea lui Marian Nencescu ridică (din nou) problema
posibilităţii unei „filosofii populare” româneşti: „există o
filosofie în «cultura profundă» sau «negramaticalizată»,
ori, cum se mai spune, în «conglomeratul tradiţional»?”
În opinia lui Gh. Vlăduţescu, argumentul celor care
admit că  există filosofie în „conglomerat” este acela că
aflăm acolo „motive, sau, mai curând, paradigme cultu-
rale, aparent, cel puţin, saturate filosofic”, însă nu în in-
teriorul culturii care le generează, ci prin „resemnificare”
în cultura savantă. În schimb, cei ce contestă „filosofia
populară” subliniază distincţia dintre „gândire” şi „filoso-
fie”, arătând că nu putem discuta despre filosofie ca şti-
inţă populară, aşa cum nu putem discuta, de exemplu,
nici despre fizică în aceşti termeni. Dar important este
că filosofia găseşte, în „conglomerat”, un material adec-
vat interpretării cu uneltele sale, aşa cum şi o interpre-
tare antropologică, în care se folosesc mijloacele
interne ale culturii ce furnizează obiectul de studiu, este
deopotrivă legitimă, pentru că oferă o „perspectivă ho-
listică”, precum aceea din studiul lui Marian Nencescu.

Autorul îşi structurează volumul în şase capitole,
pornind de la circumscrierea filosofică a noţiunii de
„timp” în gândirea modernă şi în gândirea românească
a secolului XX şi continuând cu un capitol despre „Timp
şi mitologie românească”, pentru a traversa puntea
către reprezentările timpului în basmele populare, ajun-
gând la preocuparea sa centrală, aceea de a desluşi
„ipostaze ale timpului” în basmul „Tinereţe fără bătrâ-
neţe şi viaţă fără de moarte” şi a contura un „model on-
tologic al tinereţii veşnice”, „resemnificând” materialul
aceluiaşi basm.

Trecerea în revistă a „gândirii” filosofice a timpului,
precum şi aceea a rezultatelor studierii antropologice a

Ioana-Ruxandra Fruntelată

MIT, BASM, POVESTE
ÎN TREI ABORDĂRI CONTEMPORANE
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mitului şi basmului, ne oferă o sinteză informată a celor
mai importante repere pentru înţelegerea „intercultura-
lităţii” motivului mitic al nemuririi ca suspendare a tim-
pului-durată. Ţinând cont de natura proteică a creaţiei
orale tradiţionale, putem folosi textul basmului cules şi
publicat de Ispirescu drept „text-control” pentru a inter-
preta antropologic (în „logica mitului”), dar şi filosofic,
relaţia protagonistului cu timpul: 

„Formal, naraţiunea este secţionabilă în două unităţi
simetrice. Pe de o parte se situează naşterea, copilăria
şi călătoria lui Făt-Frumos spre «răsărit», ţinutul unde
este identificată nemurirea. Cealaltă unitate este con-
stituită din întoarcerea pe acelaşi traseu, de data
aceasta în sens invers, urmată de îmbătrânire şi
moarte. Central, este plasată petrecerea eroului în ceea
ce Noica numea «timpul sau vremea uitată» (...)”. 

În cheie filosofică, întoarcerea lui Făt-Frumos în des-
tinul de muritor se explică prin apartenenţa lui la „vre-
mea” trecătoare, singura dată omului, chiar dacă se
poate situa, prin credinţă şi creaţie, în „timpul” ce stă în
loc, etern.

În lectură antropologică, această călătorie în spaţiu,
spre tărâmul „tinereţii fără bătrâneţe şi vieţii fără de
moarte”, este o re-venire la timpul originar, acela în care
eroului i s-a promis nemurirea. Întoarcerea înapoi la
casa părintească, deşi va conduce la moarte, este o ie-
şire din „ne-timpul” şi amnezia din ţinutul nemuririi şi o
re-intrare în „timp”, asumată ca o opţiune de „recupe-
rare a memoriei” şi implicit, a condiţiei umane a prota-
gonistului.

Făt-Frumos se naşte, aşadar, cu „nostalgia paradi-
sului”, însă drumul lui spre acest paradis iluzoriu, în mij-
locul căruia se cască Valea Plângerii,  are puncte
comune cu experienţa thanatică a coborârii în Infern,
aşa cum, în general, „motivul călătoriei în basm poate
fi asociat cu un motiv thanatologic”. 

Păstrând această idee din cartea lui Marian Nen-
cescu, trecem spre o alta, intitulată Pentru un imaginar
al basmului fantastic românesc. Interdicţia de a te uita
în urmă (Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2018,
294  p.). Autorul ei, Costel Cioancă, de formaţie istoric
şi arheolog,  este muzeograf, coordonator cultural-şti-
inţific de colecţie la Muzeul de Artă Veche Apuseană
„Ing. Dumitru Furnică-Minovici” al Academiei Române
şi doctor în filologie cu o teză coordonată de prof. univ.
Mihai Moraru, din care s-au dezvoltat atât cartea despre
care vorbim în rândurile de faţă, cât şi una precedentă,
Contribuţii la o fenomenologie a corpului din basmul
fantastic românesc (Craiova, 2017).

În buna tradiţie a cercetării academice, studiul se
deschide cu două întrebări care vor orienta permanent
discursul autorului: 1) prezenţa în basmul românesc a
motivului „interdicţiei uitării înapoi” este „o schemă de
gândire mitică sau doar o simbolică (recte, reflexă) col-
portare a unor mituri antice?; 2) oricare ar fi
originea/substratul mitic şi cărturăresc al acestui inter-
dict la nivelul unei societăţi tradiţionale orale, care este
rolul” acestuia „în imaginarul tradiţional românesc, ge-
nerator şi consumator (şi) de basm fantastic?”.

Referinţele mitice sunt antice clasice (Iason, Orfeu)

şi biblice (Lot). Din folclorul românesc, nu sunt exami-
nate doar basmele, ci şi practicile magice „cu substrat
erotico-marital” ori pentru dobândirea abilităţii de a
cânta la un instrument muzical şi cântecele rituale fu-
nerare, care oferă un context revelator pentru interpre-
tarea dinamicii motivului „interdicţiei uitării înapoi” de la
mit la basm (ar fi putut fi adăugate şi practici rituale fu-
nerare, precum aceea de separare a „lunaticilor”, din
Oltenia).

Analiza foarte subtilă, aducând în discuţie corpora-
litatea şi calitatea magică a privirii (lumina ochilor care
este „sorbită” ca un lichid de fiinţa malefică, dacă eroul
de basm îndrăzneşte să se uite la ea; privirea care
ucide a făpturilor mitice, precum Gorgona), demon-
strează atributul iniţiatic al acesteia. Constatând că, din
corpusul de câteva mii de texte pe care l-a studiat, re-
lativ puţine (în jur de 35, dintre care unele sunt variante
ale aceluiaşi tip) conţin explicit motivul focalizat, Costel
Cioancă încearcă să afle ce semnifică încălcarea „in-
terdicţiei uitării înapoi” în basmele româneşti. Concluzia
aduce în prim-plan relaţia dintre sacru şi profan în „mi-
tofolclorul” autohton, pentru că, privind „peste umăr”,
eroul de basm „dezizolează” limita dintre divin şi uman
(o transgresează, comite un hybris), dar, în acelaşi timp,
„presimte, graţie unei pre-iniţieri făcute de cineva deja
iniţiat, că participă la regresiunea, diminuarea sau de-
zagregarea (trecătoare) a sacrului”. Cu alte cuvinte,
dacă, în călătoria lui Orfeu în Hades, privirea „înapoi”
anihilează, cel puţin la o primă suprafaţă a mitului, saltul
în transcendent pe care-l reuşise protagonistul, în bas-
mul românesc, încălcarea interdicţiei fără urmări grave
(ba, adesea, chiar „răsplătită”, aşa cum se întâmplă cu
multe „încumetări” primejdioase din universul fabulos)
ne arată că avem de-a face cu un imaginar în care sa-
crul şi profanul pot ajunge la un „compromis”, tocmai
pentru că basmul desacralizează mitul, deşi îi păstrează
„memoria”.

Mai mult, „privirea de tip mitic” se menţine şi în post-
modernism, afirmaţie demonstrată de frecvenţa motivu-
lui „privirii înapoi” în „filme, romane autobiografice,
poeme, versuri pentru melodii etc.”, în care acesta „în-
carnează toate vicisitudinile vieţii, toate ratările posibile”,
însemnând, în general, întoarcerea într-un trecut dure-
ros sau imposibil de recuperat, ca o schimbare de semn
a drumului către origini al Făt-Frumosului din „Tinereţe
fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte”.

O altfel de explorare a mitului, din perspectiva „ne-
voii de poveste” a omului contemporan, propune Andra
Samson în volumul Povestea şi sacrul. Căutarea sen-
sului în dinamica socială a prezentului. O privire antro-
pologică (Prefaţă de Mario Barangea, Institutul
European, Iaşi, 2019, 226 p.). Având o formaţie de filo-
log şi antropolog, autoarea lucrează ca trainer, facilitator
şi consultant în comunicare, profesie în care foloseşte
adesea naraţiunea. Cartea ei are la bază disertaţia sus-
ţinută la absolvirea masteratului de Etnologie, Antropo-
logie culturală şi Folclor de la Facultatea de Litere a
Universităţii din Bucureşti.

„Posibilul” argument al studiului lansează ipoteza că
poveştile ne plac pentru că au în ele un mit. Mai exact,
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povestea semnalează întotdeauna prezenţa mitului,
pentru că acesta e parte constitutivă a ei, aşa cum e şi
„element constitutiv al celor mai adânci reflexe ale mo-
delelor gândirii contemporane”.

Andra Samson fixează câteva „cadre teoretice se-
lective” ale mitului, oprindu-se la „perspectiva etnolo-
gică” (mai ales lévistrauss-iană, conform căreia mitul se
generează/regenerează continuu prin povestire/repo-
vestire şi toate variantele lui trebuie privite ca un an-
samblu ce include transformările), la „perspectiva
filosofică şi a istoriei religiilor” (mitul este o încercare de
revelare a misterului „categoriilor abisale” ce alcătuiesc
„matricea stilistică” a unei culturi etnice/naţionale – Lu-
cian Blaga; sau mitul produce o „irumpere” a sacrului în
profan – Mircea Eliade) şi la „interpretarea psihologică”
(miturile transpun în imagini şi simboluri conţinuturi psi-
hice ale inconştientului individual, dar şi colectiv, în linia
teoriei lui Jung).

Apoi, încearcă şi o „circumscriere etnologică” a po-
veştii, ajungând la ideea că „suprapunerea imperfectă”
între mit şi poveste se datorează mai ales arhetipurilor,
adevărate „nuclee de creaţie” ale „constructelor mitolo-
gice”, exprimând „visurile colective ale popoarelor”.

Demersul teoretic se continuă cu o cercetare de
teren: autoarea stă de vorbă cu cinci persoane (intelec-
tuali, scriitori, „comunicatori”) despre importanţa poveştii
în viaţa lor şi le integrează răspunsurile în argumenta-
rea „nevoii de poveste” a omului contemporan: „Fără
deosebire, toţi interlocutorii intervievaţi au convingerea
că povestea nu moare”.

Concluzia cărţii subliniază o idee ce o traversează
de la un capăt la altul: povestea (ca şi mitul) operează
o ieşire din timpul istoric: „puterea poveştii rezidă în
atemporalitate”. În acelaşi timp, ea răspunde unei
„nevoi de semnificaţie” şi unei „nevoi de eroi” într-o lume
cu valori amestecate, reuşind să „democratizeze” stilul
„hermetic” al mitului şi să-l „traducă” într-un limbaj ac-
cesibil persoanelor formate în cultura vizuală şi al căror
imaginar s-a atrofiat. 

Existenţa unui corpus pe care se bazează demon-
straţia este, întotdeauna, apanajul cercetării calitative
de tip etnologic/antropologic. Dacă Andra Samson rea-
lizează un document-sursă din transcrierea detaliată şi
contextualizată a conversaţiilor cu cei cinci interlocutori
ai ei, studiul lui Marian Nencescu propune o Antolo-
guema braeve de extrase din opiniile unor savanţi şi
scriitori români despre basmul „Tinereţe fără bătrâneţe
şi viaţă fără de moarte”, iar Costel Cioancă îşi alcătu-
ieşte un corpus din fragmente de texte clasice antice,
secvenţe din Vechiul şi Noul Testament, notaţii etnogra-
fice şi citate din basme, dar şi „texte (post-)moderne” în
limba engleză, conţinând motivul „interdicţiei uitării în-
apoi” (no looking back).

Cele trei „călătorii” ştiinţifice pe care ni le propun au-
torii, fiecare într-un alt relief şi cu alte mijloace, dar toate
deopotrivă de bune călăuze spre tărâmul întrebărilor
fundamentale legate de mit, basm şi poveste, pot fi, la
rândul lor, citite antropologic, arătându-ne cât de mult
este modelată opera umanistă de contextele ce for-
mează personalitatea creatorului ei. 
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Nu e un lucru neobişnuit ca poeţii să devină la un
moment dat şi autori de romane. S-a întâmplat mereu
şi cam în toate literaturile. La noi, cum bine se ştie, în-
ceputul s-a făcut cu Dimitrie Bolintineanu, dar ispita nu
a fost singulară în veacul al XIX-lea, deşi epica de în-
tindere s-a manifestat şi prin încercări epopeice (Ion He-
liade Rădulescu, Dimitrie Bolintineanu), dar fără a se
putea apropia de nivelul Ţiganiadei lui Ion Budai De-
leanu. Oricum, romanul avea să câştige teren, deşi cu
oarecare timiditate până la Liviu Rebreanu. Era, totuşi,
o ofertă tot mai atractivă, inclusiv pentru poeţi. Nici
Mihai Eminescu nu şi-a refuzat o astfel de experienţă,
deşi, la un moment dat, privea cu multă severitate pro-
pria-i operă romanescă. La rândul său, Alexandru Ma-
cedonski, experimentând cam prin toate încăperile
literaturii, îşi publică romanul (Thalassa) în 1916, fiind,
de fapt, traducerea unui roman scris în franceză în urmă
cu vreo zece ani. Precum şi în cazul altor scrieri ale
sale, caracterul dificil şi controversat al omului Mace-
donski i-a cam umbrit pe nedrept opera. 

De îndată ce romanul avea să devină un gen de suc-
ces în literatura română, după Primul Război Mondial,
poeţii nu se sfiesc să îi calce pragul. Ar fi suficient să îi
amintim aici pe Lucian Blaga şi Tudor Arghezi, cu ro-
mane de luat în seamă, dar autorii lor au rămas în timp,
în memoria colectivă, ca poeţi, lirismul lor puternic, ori-
ginal, lăsând într-un con al uitării opera romanescă. Mai
târziu, acelaşi lucru s-ar putea spune şi despre Marin
Sorescu. Poate ar fi cazul să îl amintim aici şi pe Ion Mi-
nulescu, cu succes de romancier doar în epocă. Am
putea însă vedea o excepţie în Vasile Voiculescu, de-
opotrivă poet şi prozator (inclusiv romancier). Toate
aceste călcări ale hotarelor genurilor care i-au consa-
crat reprezintă până la urmă lucruri fireşti şi ele sunt o
permanenţă a oricărei literaturi, fără să putem afirma că
ar fi vreun fenomen aparte, vreo manifestare deosebită.

În schimb, în ultimele decenii, cred că putem vorbi
de un aspect mai puţin obişnuit când, de astă dată, un
număr mare de poeţi, din generaţii diferite, ajung să co-

munice prin roman. Mă refer aici la autori care s-au con-
sacrat mai întâi în spaţiul liricii, nu la cei care, acciden-
tal, sunt şi autori de poeme. Aşadar, ei vin cu o
experienţă poetică bine consolidată. Iată-i pe o bună
parte dintre aceştia: Mircea Cărtărescu, Nichita Danilov,
Radu Ulmeanu, Varujan Vosganian, Adrian Popescu,
Gabriel Chifu, Horia Bădescu, Marta Petreu, Adrian Alui
Gheorghe, Emilian Galaicu Păun, Matei Vişniec, Liviu
Ioan Stoiciu, Radu Sergiu Ruba, Ovidiu Nimigean, Horia
Gârbea, Dumitru Crudu, Dan Coman, Radu Vancu, Leo
Butnaru, Şerban Foarţă, Gellu Dorian, Hanna Bota ş.a.
Listă incompletă, fireşte!

Într-o astfel de situaţie, când un număr mare de poeţi
iau cu asalt romanul, parte dintre ei dovedindu-se chiar
voci de neocolit ale genului, se impun şi câteva nece-
sare întrebări. Având o carieră poetică de audienţă, ca
să nu spun neapărat împlinită, ce îi determină să se în-
drepte spre roman? Care este zestrea lor lirică trans-
pusă în narativ? Aduc ei modificări de structură
romanului, îmbogăţesc în vreun fel formele lui? Dacă
da, în ce ar consta aceste contribuţii? Dar substanţa co-
municării aduce noutăţi? Sunt doar câteva întrebări la
care am încercat să găsesc răspunsuri prin luarea în
seamă a scrierilor multora dintre autorii enumeraţi mai
sus. Aşteptările mele au fost foarte mari, mai cu seamă
la început, dar răspunsurile, treptat, au început să se
nuanţeze, să se ramifice, până la a se disipa uneori.
Dacă mă văd nevoit să afirm că nu am ajuns la concluzii
conform aşteptărilor nu înseamnă că a fost o muncă za-
darnică şi că nu există câteva observaţii de luat în
seamă. Am pornit încercând să propun şi să dezvolt o
temă şi m-am pomenit lucrat eu însumi şi stăpânit de
tema respectivă. Până la urmă, aşa cred că este firesc.
De aceea, mă voi feri să formulez, în general, concluzii
ferme, fiind convins că deschiderea unei teme spre dez-
batere este un lucru mult mai important.

Pătrunderea poeţilor în imperiul romanului (invaziile
s-au făcut totdeauna spre teritorii bogate!) cred că ar
începe cu Mircea Ciobanu (1940-1996), poet de mare

Andrei Moldovan

POEŢII ŞI ROMANELE LOR
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originalitate, greu de încadrat în modele literare, cu o
cultură temeinică şi un debut în poezie (1966) absolut
convingător (vezi şi prefaţa lui Nicolae Manolescu la Im-
nuri pentru nesomnul cuvintelor, volumul de debut). El
îşi cucereşte un loc distinct în poezia românească, fără
să plătească tribut unor direcţii sau unor mari poeţi (ex-
cepţie, într-o oarecare măsură, ar face I. Barbu). La
roman ajunge destul de timpuriu (1968), dar cu o vădită
nevoie de a extinde orizonturile sale poetice în lumea
narativului. Romanele sale apar astfel ca un spaţiu mai
generos deschis unei problematici din poeme (Martorii,
Epistole, Cartea fiilor, Tăietorul de lemne). Se poate
spune că, prin acest mod de a pătrunde în narativ, ro-
manul dă semne de convertire, de necesară raportare
la poematic, chiar dacă, la vremea aceea, creaţiile epice
ale lui Mircea Ciobanu nu s-au bucurat de recunoaşte-
rea la care, cu siguranţă, erau îndreptăţite. La fel de
adevărat este şi faptul că Istoriile sale care au urmat
(cinci volume) vădesc o acaparare a autorului de un
anumit realism. Oricum, pătrunderea puternică şi ma-
sivă a poeţilor în roman nu avea să se întâmple imediat,
ceea ce nu îi diminuează lui Mircea Ciobanu rolul de
deschizător de drumuri. Multe dintre răspunsurile la în-
trebările pe care le-am formulat mai sus pot fi căutate
şi în romanele sale.

Prima întrebare formulată de noi, care vizează mo-
tivaţia preferinţelor pentru roman a unor poeţi consa-
craţi, este una care se impune cu necesitate, dar care,
din păcate, nu poate aduce şi răspunsuri ferme, fie şi
din pricina faptului că e nevoie să pătrundem în zona
poieticului pentru a le căuta, un teritoriu cu mai multe
ipoteze decât certitudini. Mărturisesc că, la începutul
demersurilor mele, am intenţionat să adresez câte un
chestionar fiecăruia dintre autorii pe care i-am vizat, iar
cu o seamă dintre ei am avut chiar unele dialoguri în
acest sens. Până la urmă, am renunţat, convins fiind că
aş fi avut o multitudine de perspective care, ar fi riscat
să deturneze sau să disipeze întreaga problematică,
mai mult sau mai puţin justificat. Am preferat să dau cre-
zare mai cu seamă textelor, dar, în documentarea mea
prealabilă, să consult şi o seamă de interviuri, când
acestea au existat, sau opiniile unor alţi comentatori în
problematica de interes pe care mi-am propus-o. 

Am observat că o seamă de poeţi consideră că nu
au trecut hotarele unui alt gen literar, ci că, pur şi simplu,
au perceput că narativul este un spaţiu care, din punctul
lor de vedere, aparţine şi poemului. Edificatoare sunt în
acest sens, printre altele, afirmaţiile repetate ale lui Mir-
cea Cărtărescu. Îi mai putem consemna aici şi pe
Adrian Alui Gheorghe, Gabriel Chifu, Radu Vancu. Pro-
blema e de natură să readucă în actualitate Poetica lui
Aristotel, lucrare în care se afirmă existenţa a doar două
genuri literare: dramaticul şi epicul. Liricul nu ar fi un
gen distinct, ci ar exista în structurile celorlalte două.
Chiar dacă lirismul pur nu poate fi astăzi negat, pătrun-
derea unor energii poetice în epic, precum recucerirea
unor vechi teritorii, ne-ar îndreptăţi să dăm o atenţie
sporită primului tratat de teorie literară. Operele consul-
tate ne-ar mai îndemna să afirmăm că o parte dintre au-

torii poeţi caută romanul ca pe o experienţă nouă, atraşi
de posibilitatea unei comunicări diferite, comunicare ce
ar putea să le descopere posibilităţi noi de exprimare a
personalităţii creatoare, mai generoase în narativ (Ni-
chita Danilov, Radu Ulmeanu, Adrian Popescu, Liviu
Ioan Stoiciu, Varujan Vosganian, Horia Bădescu).

Zestrea lirică pe care autorii o aduc în roman este
una resimţită şi la nivelul limbajului, chiar şi la suprafaţa
textului, dar nu prea diferită de a celorlalţi romancieri.
În schimb, în profunzime, sensurile comunicării se me-
taforizează şi, susţinute de un discurs marcat de ambi-
guitate şi transparenţă (calităţi ale limbajului poetic!),
comunică de cele mai multe ori în adâncime, în subtext
(Adrian Alui Gheorghe, Nichita Danilov, Horia Bădescu,
Emilian Galaicu Păun). Dacă aduc sau nu aduc modifi-
cări semnificative în structura romanului este discutabil.
Nu am putea afirma că avem notabile tentative, chiar
dacă îi avem în vedere pe Matei Vişniec (Negustorul de
începuturi de roman) sau pe Emilian Galaicu Păun
(Ţesut viu. 10x10). Dar, să recunoaştem, asemenea
tentative sunt comune multor romancieri, ele nefiind
doar un monopol al poeţilor. Cert este că în mai toate
romanele acestor autori nu avem de-a face cu aşezarea
narativului în forme devenite comune, că mereu se
tinde, dacă nu chiar spre structuri noi, măcar spre per-
spective noi, spre o lume care se interiorizează tot mai
mult şi care îşi conturează un nucleu generos, mereu
de explorat. Este şi aceasta o zestre cu care vin poeţii
spre îmbogăţirea celui bogat. Şi se dovedeşte că roma-
nul are nevoie de o astfel de zestre.

Mai interesantă pare să fie substanţa comunicării,
lucru de urmărit în contextul în care evoluează. Se cu-
vine să observăm că ruperea de romantism are direcţii
diferite pentru poezie şi roman. Dacă în poezie îşi face
loc tot mai mult sentimentul de îmbătrânire a sacrului,
cu erupţie prin Florile răului, pe urmă prin poeţii bleste-
maţi şi prin numeroase direcţii care se desprind la în-
ceputul veacului trecut precum dintr-o răspântie a
drumurilor lirice făcând loc tot mai mult experimentului
relevant, în roman câştigă în primul rând direcţia rea-
listă, o izbândă importantă a momentului. Realismul se
nuanţează destul de repede prin identităţi distincte, ra-
portate la balzacianism, la romanele frescă sau la ciclu-
rile de familie. Calea este şi una a sondării universului
interior prin scriitori care au influenţat decisiv cursul ro-
manului (Feodor Dostoievski, Marcel Proust, Franz
Kafka, Albert Camus, apoi, ceva mai târziu, noul roman
francez). De o puternică rezonanţă a fost realismul
magic, cu „focar” în America Latină, dar contaminând
repede literaturile de pretutindeni. Sunt acestea direcţii
relativ noi care convin în bună măsură şi comunicării
poetice. Ele pot da naştere unui teritoriu comun sau cel
puţin unor tentative ceva mai bine conturate. Nu este
de mirare să constatăm că majoritatea poeţilor-roman-
cieri se îndreaptă de preferinţă spre o explorare a uni-
versului interior (am putea să îi cităm pe toţi autorii
români enumeraţi deja), cu vădite tendinţe poematice. 

O asemenea substanţă convertită la narativ este
una în dezvoltare, într-un demers epic în care cultivă un
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simbolism în stare să impună perspective noi asupra
romanului, să propună la un moment dat un mod diferit
de acceptare a personajelor, cu relaţiile, atitudinile şi în-
tâmplările lor (Mircea Cărtărescu, Gabriel Chifu, Liviu
Ioan Stoiciu, Matei Vişniec, Varujan Vosganian). Ele
echivalează uneori cu o răsturnare de teme. De aici şi
tonul profetic ce nu lipseşte în romanele poeţilor, cu to-
nuri mai puternice sau mai discrete. Ba chiar aş putea
spune că, fără o astfel de voce oraculară, romanele ar
pierde mult din rostul lor, dacă nu chiar totul. Vedem,
totuşi, că profeţiile sunt de cele mai multe ori ale unor
sceptici, pentru că mai nimic nu deschide orizontul ce-
nuşiu constatat cu resemnarea înţeleptului. Nu sunt
acestea viziuni apocaliptice, pentru că apocalipticul pre-
supune o curăţare a lumii, fie şi prin sabie şi foc, pentru
a lăsa loc unei lumi noi, pure, aşteptate. Viziunile la care
ne referim sunt mai degrabă catastrofice, în sensul în
care expresionismul impune termenul, adică lipsite de
speranţă, dar şi de disperare.

În aparenţă, tocmai tinerii autori par să fie atraşi de
formele romaneşti clasice (Dumitru Crudu, Dan
Coman), alături de câţiva din generaţiile anterioare, pre-
cum Radu Sergiu Ruba, Ovidiu Nimigean (romancierul
Horia Gârbea reprezintă un „caz” aparte). Numai că
structurile tradiţionale devin, în cazul lor, teritorii vulne-
rabile, asaltate de limbaj, tematică şi, mai ales, de o per-
spectivă narativă în care nu lipseşte agresivitatea, fie
că se manifestă în raport cu propriile personaje printr-o
devoalare a celor mai ascunse şi intime unghere ale fi-
inţei, fie faţă de cititor, într-o tentativă de a-l prinde
într-un vârtej al ludicului din care nu se iese decât iniţiat
sau nu se mai iese deloc. În romanele în care se oglin-

desc şi evenimente sociale şi istorice cunoscute, per-
spectiva este una necesar subiectivă, dinspre persona-
jele care, şi ele, suportă maladiile vremurilor, fie că tind
să le domine, fie că sunt dominate.

Ceea ce nu poate trece neobservat este faptul că,
în mai toate romanele autorilor la care facem referire,
realitatea iese din tiparele la care tradiţia a osândit-o şi
îşi năruie limitele, trece peste convenţiile sedimentate,
oferind astfel o altă imagine, surprinzătoare deseori, cu
forţa necesară de a se impune. Este fabulosul asimilat
realităţii sau, mai bine spus, latura mai generoasă a
lumii. Ar fi greşit să spunem că avem de-a face cu fan-
tasticul (cu excepţia unor situaţii rare!), ci cu o redimen-
sionare din interior, ceea ce este mult mai important,
pentru că redesenează lumea, îi dezvăluie un potenţial
nemăsurat.

Raportarea poeţilor la roman este un demers care
s-a făcut diferit, de fiecare autor şi cu rezultate la fel de
diferite. Câţiva dintre ei s-au „convertit” în aşa măsură,
încât sunt percepuţi acum mai degrabă ca romancieri
(Varujan Vosganian, Gabriel Chifu, Dan Coman, Marta
Petreu, Radu Sergiu Ruba), alţii îşi păstrează nealterat
nimbul poetic (Adrian Popescu, Nichita Danilov, Liviu
Ioan Stoiciu, Horia Bădescu, Adrian Alui Gheorghe, Du-
mitru Crudu). Chiar dacă dreptul de a afirma că roma-
nele poeţilor au adus mutaţii esenţiale în structurile
epice stă sub o reală incertitudine, contribuţia lor ră-
mâne una de luat în seamă, pentru că nu au intrat
într-un domeniu, fie el şi bogat (aşa cum de altfel este!),
ca oaspeţi, ci ca fiinţe creatoare active, într-un teritoriu
care este/ devine şi al lor. Este încă o temă de discutat.
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Dialogurile și schimbul de mesaje cu Niculae Ghe-
ran au continuat cu intermitențe, ca la time out, ori cu
pauze mai largi. Acestea depind de circumstanțe. „Ce
faceți în momentele zilei când nu scrieți? mi-am zis de-
unăzi c-ar fi o întrebare potrivită să „gheranjeze”, numai
bună să surprind clipa când telemobilul sună și
„Păgubașul” mă „ia la rost” după bunul obicei, atunci
când nu-i convine ceva. Mai ales dacă am dat scântei
de comun acord asupra unui subiect care în convorbirile
noastre ar merita abordat, iar eu, aiurea, îl interoghez
despre pisicile din Monaco sau pun o întrebare, tam-
nisam, despre.... (Fiindcă despre activitatea virusului
din Wuhan și spaima europenilor față de coronavirus,
în forma dezastroasă la care s-a ajuns, consideram că
trebuie abordați numai specialiștii. Ne aflam înainte de
mijlocul lui martie 2020). Precizez că Niculae Gheran –
indiferent cum îl asociezi sau pentru ce anume îl con-
tactezi  – , răspunde cu promptitudine, însă oricărui „su-
biect” pus la înaintare, de fiecare dată îi găsește un
cusur, corijând: „Eram pe-o linie bine fixată, iar tu mă
tragi pe paralela ta”...; „Nu pune întrebări lungi prin care
pe jumătate îți și răspunzi comentând savantlâcuri”...;
„Ai obiceiul să le amesteci, să sari de la una la alta fără
veste”...     

– Până în prezent am vorbit despre viață și muncă,
editori, edituri, rânduiala editorlâcului din cadrul fostului
Consiliu al Editurilor și Difuzării Cărții, din anii 1963-70,
și a mărturisit cum a reușit publicarea ediției critice in-
tegrale „OPERE Liviu Rebreanu”, unică în istoriografia
românească, am dialogat despre anii adolescenței și
maturității, până la cei ai senectuții – o serie a convor-
birilor purtate a fost chiar intitulată „Arta de a fi nonage-
nar” –, am descifrat multe dintre „valorile” unui trai viu
și frământat (ca în tetralogia „Arta de a fi păgubaș”), ne-
obosit însă, primind răspunsuri maiestoase la toate so-
licitările mele. De data asta am variat tematica
discuţiilor: Dar viața de zi, oră de oră... Ce faceți în
momentele zilei când nu scrieți?

– Întreabă-mă să te întreb. Zilnic primesc reproșuri
de la cunoștințe, confrați și amici, care mă bombar-
dează cu volume, plachete lirice sau cărămizi în proză
(mai mult prozaice), ori doar cu lungi epistole, invitat să
le fac prefețe sau să scriu despre o carte sau alta, „nu
c-ar fi a mea, dar e cu totul deosebită”. Editor în activi-
tate de-aș mai fi, crede-mă, mi-ar trebui să angajez pe
puțin 5-6 redactori să facă față valului de oferte, uitând
cererile câtorva reviste, mai mult provinciale, care, cal-
culându-mi zilele rămase, vor și ele un cuvânt de adio,
înaintea unui necrolog. Ce să zic de prieteni la cata-
ramă de când ne știm, care o țin langa cu „întrebări ne-
puse” de-a lungul anilor de alții (vreo 30 de convorbiri
fiind publicate în Addenda volumelor „Rebreniana”)…
Rău e când te uită lumea, dar și când te ține în evidență
contre cœur. Degeaba le spun că văd cu un singur ochi,
că am labele picioarelor butuci, că mi se interzice atâr-
narea lor, recomandându-mi-se doar poziționarea ori-
zontală, riscând ca în sicriu să stau în ciorapi, acoperiți
de un buchet mare de flori, că-s programat la diabeto-
logi, urologi, cardiologi, oreliști, reumatologi, cu dureri
mari de șale și genunchi, că sunt nevoit să abandonez
procese drepte pentru averi ale tatălui meu, din lipsa
unor minime deplasări, că nu s-a încumetat nimeni
să-mi ofere o rezervă, fie și pe bani, într-o clinică gene-
rală, de la care să fiu mișcat pe scaun la consultări pe

Niculae Gheran

ZODIA COVIDULUI
- Interviu provocat (acum, cu răspunsuri – martie-aprilie) 

de Virgil Rațiu -
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specialități. Nu e medic, la care apelez, în cabinete par-
ticulare, de unde să nu plec cu recomandarea a
2-3  pastile. Ajunsesem la 24 de boabe, dar din proprie
inițiativă le-am redus la 19. Sunt ca o mașină de colecție
ținută în ploaie: unde se deschide și se uită mecanicul,
acolo e nevoie de reparații. Nu-i loc de întoarcere. Mai
toți apropiații au prioritățile lor: „Lasă totul, citește-mă și
scrie despre mine”.

Și, crede-mă, n-am primit o carte sau o revistă fără
să n-o frunzăresc, fără să confirm primirea ei și, unde a
fost cazul, să-mi spun o părere de prețuire. Numai că
unul sau altul nu se mulțumește cu o vorbă, două –
care, poate, mâine-poimâine, ar însemna mult –, vrea
s-o fărâm, s-o fac pietriș, ca pe-o hârtie de-o sută, zdru-
micată în bănuți, ca în pălăria unui cerșetor. Port cu
mine o geantă cu lucruri necesare, greu de adunat în
grabă, de la pijama la pasta de dinți, bună când te ia
de-acasă Salvarea… Mă bate gândul să renunț la toate
și, îmbunătățindu-se vremea, să plec la Breaza… Uite
ce i-am recomandat unui prieten care mi-a trimis și o
carte, pe care am răsfoit-o destul de atent, știind că eu
prea mult nu am de trăit, dar asta va rămâne: Caută să
ieși din casă și diversifică-ți drumurile, care nu toate duc
la popi și cimitir. Va veni și timpul lor. Ridică-ți ochii la
cer, în seninul căruia regăsești în egală măsură trecutul,
nu țărâna lui, și viitorul, uită de naftalină și pregătește-te
să mergi în întâmpinarea primăverii. Poți să râzi, dar eu
așa fac, sfidând timpul și spațiul… Lumea-i mică, prie-
tene, și așteaptă s-o cucerești. Nu te da bătut decât de
Dumnezeu. Păcat că la moartea terestră nu putem râde
în hohote, când bieții oameni îs dispuși să plângă!

– Toate astea sună ca o mare fabulă, ca orație des-
pre cărți și oameni… Doar că nu e vorba de fabulație,
ci de pură realitate…

– Nu trebuie să fabulez. Rândurile sunt gata scrise,
trebuie numai să le cern. Dacă acum aș putea pleca la
Breaza, loc de meditație și taifas, acolo aș lua în
paporniță și cartea prietenului, un om bun și devotat,
„copacul suferinței” sale, să stau la umbra lui, să citesc,
nu că n-aș avea ce citi (dacă s-ar ști ce goluri am...),
dar, știindu-l cu har, să văd, măcar din curiozitate, ce-o
fi scris despre unul care – zice-se – ar semăna cu mine.
Nu de alta, dar eu prea mult n-am de trăit…

În ceea ce-l privește, de două ori am plecat de la ar-
deri autentice și, încet, încet, am deschis o cărare. Și
nu e deloc fabulație… În cazul de față, personal m-am
pornit de la un reproș ascuns al unui confrate medic-
scriitor, total demontat de moartea unei soții îndrăgite,
ambii onorându-mă cu mari afecțiuni, și am ajuns, iată,
la mărturisiri calde, însă incapabil să țin pasul cu
dorințele sale. De-ar fi singurul... Scrisese un roman, și
în imaginația lui s-ar fi cuvenit să las orice preocupare
și să-l citesc, neajungându-ne orele de discuții, în care
încercam să-i domolesc tristețea. Nu e singurul. Zilnic
primesc cereri care presupun timp îndelungat de rezol-
vare, consum mental, în condiții în care nu sunt în stare
să-mi văd de grijile, de obligațiile mele.

– Din jarul asta întrevăd că vă frământați nespus și
am observat că pe parcursul discuției, pe nesimțite am
ieșit din zona fabulației. Și nu e vorba numai despre cin-
ste, onoare, corectitudine, atitudini lăuntrice relațiilor
umane, întotdeauna fierbinți atunci când e vorba de

prietenie. Cum reușiți să vă împărțiți între toate aces-
tea?

– Să îți dau un exemplu, suficient de recent ca să fie
convingător. Un prieten care nu e din București s-a
anunțat că urmează să îmi facă o vizită. Fiind de acord,
am așteptat să mă sune să-mi precizeze ziua când va
sosi. Dar nu s-a ținut de cuvânt. Nu m-a sunat. O fi uitat,
nu însă și eu. Acum sunt sigur că se va văita vorbind
de „sacrificiile lui”, de zbaterea de a deveni și a accepta
să fiu „cetățean de oroare” al unui anumit loc, fără să
fie în stare să înțeleagă că pe mine mă lasă totalmente
indiferent această „mare onoare”, atâta timp cât am
fost onorat de mai multe ori în viață, nu într-un anumit
loc, ci pe țară, saturat de diplome și cartoane cu rame
și de statuete. În schimb, cum am spus, mă zbat în
grave nevoi de sănătate, fără să beneficiez de asistență
medicală așa cum o văd eu, de asistență juridică acolo
unde am nevoie în procese, în care cu acte originale nu
pot intra în posesia unor bunuri familiale, cheltuiesc lei
și lei cu medici, avocaţi, medicamente, diplomele ne-
ajutându-mă la nimic. Prietenul de care vorbesc poate
o să spună că n-am vrut să-l primesc și-a trebuit să ape-
leze la terțe persoane ca să își rezolve treburile. Dacă
a venit în ziua convenită împreună, când l-am așteptat
cu masa pusă și dispus să-l și cazez la mine sau singur
într-o garsonieră, pentru ce nu a dat un telefon, așa cum
ne-am înțeles? Nerespectând programul fixat, de ce nu
a găsit de cuviință să-mi fi dat măcar un telefon ori să
mă anunțe că i-ar fi apărut alte urgențe? Dacă nimic din-
tre astea nu s-a întâmplat, la ce să se fi putut aștepta
din partea mea, care, pe bună dreptate, aveam să-mi
fac un alt program?... Da, despre astfel de lucruri merită
să vorbim: despre seriozitate, bună creștere, maniere,
chiar și despre bădărănii, atunci când este cazul… Doar
că în clipele de față, în aceste momente în care, nu
numai noi, ci întreaga omenire se află la o răscruce de
felul căreia societatea nu a mai întâlnit, care solicită din
partea tuturor decizii rapide, ferme și metode tehnolo-
gice ultrasofisticate, fiind de natura faptului că în cazul
în care ai luat o decizie nepotrivită cale de întoarcere și
reparație a greșelii nu mai există, mă refer la pandemia
de coronavirus, în aceste momente simt că ceva a in-
tervenit și în programul meu de lucru și meditație.

– Vreți să spuneți că actuala criză pe care o traver-
sează omenirea – produsă/instalată cu o rapiditate care
ne-a surprins total nepregătiți – vreți să spuneți
că v-a stârnit anumite trăiri, aduceri aminte? Traversăm
porțiunea apocaliptică a „războiului rece”, care ni s-a
părut că s-a încheiat în 1989, acum împrumutând în
manifestările imprimate de anumite forțe, fațetele unui
„război chimic”?

– Virus nou, metehne vechi… Pe vremuri depărtate
şi reactualizate după decembrie ’89, cu alegeri aburite
de ţuică şi vin fiert, ori consumat direct de la canea, din
butoiaşul bine proptit în curtea primăriei, unde se mai
încingea şi o horă cu „Hai să dăm mână cu mână”, fără
să ne fie teamă că ne procopsim cu vreo molimă, era o
vorbă: în fiecare rău e ş-un bine. Aşa că după un divorţ,
te despărţeai plângând de dorul uneia şi te pomeneai
zâmbind cu două, că unde-i una nu-i putere, la nevoi şi
la plăcere. Cu scuza că şi după „Anuarul statistic” e
lăsat de la natură să se nască mai multe femei decât
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bărbaţi, plus raţia la care renunţă gay-i părinte 1 şi pă-
rinte 2 –, cum ne învaţă normele UE să le zicem, în loc
de mamă şi tată, mai util decât să guiţăm porcul de Cră-
ciun, în loc să-l lichidăm civilizat cu pistolul, cu riscul ca,
piliţi în jurul lui Ghiţă, să ne împuşcăm între noi, să
scape jivina pe uliţă, pierdută şi lichidată la repezeală
de pomanagii c-un cuţit. Dar mă luai cu vorba şi uitai de
avantajele de-acum, când, scuzaţi de împrejurări, nu
mai dăm mâna cu toţi nesuferiţii, mai stau bărbaţii pe
lângă nevestele lor, scutindu-le, în afară de bucătărie,
să facă şi curăţenie, unii evitând să-şi viziteze cu dis-
creţie amorurile – nu doar că motivarea dusului la meci
nu mai ţine, dar şi că nu se ştie unde-şi mai şi plimbă
divele măştile. De femei nu zic nimic, să nu să spună
că-s misogin, deşi unele… să nu mai vorbim: recupe-
rează şi-n contul altora, când rămân cu ochii-n soare.
Vorba ceea: mai bine să greşeşti şi să regreţi târziu,
decât să fii lacrimă şi să boceşti la bătrâneţe, când te
poţi spovedi şi face mătănii, că Dumnezeu e bun şi
iartă. Dar, până atunci, să fim optimişti, fără să uităm că
paza bună trece primejdia rea, atenţi la recomandările
igienice cu spălarea mâinilor, evitarea locurilor aglome-
rate, dus batista la gură când strănutăm sau tuşim, pu-
patul excesiv, folosirea spirtului şi altor dezinfectante,
badijonând clanţele la uşi, precum şi alte indicaţii medi-
cale.

Un lucru mă înspăimântă: ce facem cu banii, ochiul
dracului? Cum îi manipulăm, că nimeni nu vinde şi cum-
pără pe gratis? O să ziceţi cu mănuşi. „Inutil degeaba”.
Doar o bancnotă sau monedă de-i contaminată, ne-am
ars. (Şi, oricum, mănuşile trebuie puse pe foc, înlocuite
cu perechi neumblate.) Ajungem la troc?... Și-n afară
de casă, îți spun, fixează-te la una, două ieșiri, că nu-i
vreme de dezmăţ, haram nesăţios!

– Vă arde de glume. Am trecut foarte repede în
„epoca online” sau la plata cu cardul. Nu mai umblă ni-
meni cu bancnote, doar cu unele excepții. Facem haz
de necaz, tipic, nu numai românește.

– De ce nu? Și pentru ce numai românește? Privind
în jur, îmi vine să zic „de pe Wall Street la Wuhan”… Mă
întrebam adesea dacă m-am născut prea devreme sau
prea târziu. LA TIMP – îmi spun azi. Mi-am trăit traiul,
mi-am mâncat mălaiul. M-am născut într-o luni, în „săp-
tămâna neagră” a crahului bancar din 1929 de pe Wall
Street, care a declanşat criza mondială, cauzată de
supra-producţie, ce-avea să ducă la izbucnirea primei
conflagraţii ştiute. Al Doilea Război Mondial, de care am
fost scutit, a tocat un surplus de populaţie, prevederile
lui Malthus dobândind valoare de lege. S-ar zice că, de-
ocamdată, s-a evitat o nouă confruntare mondială
printr-o cale mai „umanitară” de laborator, prin produ-
cerea unui virus care să vizeze prioritar bătrânii parazi-
tari în economie. (Să terminăm naibii şi cu ciorovăiala
din jurul pensiilor, mari şi mici, pentru magistraţi, aviatori
şi pitici.)

Cu mult timp în urmă, în Africa, boşimanii urcau bă-
trânii în pom, pe care apoi îl scuturau energic, iar cei
care nu reuşeau să se ţină bine de ramuri şi cădeau
erau omorâţi cu pietre. Barbar. Trebuie să recunoaştem
că omeneşte am evoluat.

Ca să nu fiu povară, mi-am pregătit din timp lăcaşul
terestru, cu epitaful: „Fereşte-mă, Doamne, de mai rău”,

regretând că odată cu interzicerea oricăror adunări, nu
pot face safteaua, inaugurarea monumentului, repetiţie
generală, cu invitaţi pe sprânceană, avanpremieră a
spectacolului final, s-apuc să zic şi eu ceva, măcar un
„La revedere” optimist, acompaniat de un ţambal şi-o
vioară, în loc de dascăli şi bocitoare. „Vreme trece,
vreme vine,/ Tu rămâi la toate rece!” (De data asta, rece
definitiv.) Îţi promit însă solemn că de mă voi întâlni cu
Slavici, renovat într-o lume fără timp şi spaţiu, ca nou
venit îi voi spune: „Magister, te dezamăgesc, dar de
mult soarele nu mai răsare la Bucureşti”. Pe de altă
parte, mi-aştept liniştit executarea sentinţei – ş-aşa în-
târziată –, sincer bucuros de limitarea cortegiului fune-
rar la 8 persoane, scăpat de grotescul spectacolului
final, tentat să mă stabilizez cât mai departe, la mânăs-
tirea Dobric, să scap de alai, mergând pe mâna maici-
lor.

– Cum ați ales singur să reconstituiți/proiectați spec-
tacolul burlesc, aveți din partea neimplicaților gândul:
„Inaugurare optimistă!” Mai puneți lângă țambal și
vioară un acordeon (vechi instrument pentru neciopliți
– vorba bunicii lui G.G. Márquez) și o trompetă (care ar
aminti de Armstrong, genialul), iar spectacolul ar fi și
mai și. Nu e nicio ironie în cele ce spun, tocmai pentru
că traversăm clipe cumplit de tragice din toate direcțiile
venite și în toate direcțiile îndreptate. Un astfel de „spec-
tacol” am văzut în viu, în 1985, primăvara, la Băilești: o
înmormântare, un cortegiu însoțit de instrumentiști care
urmau unui car mortuar tras de vite. Fiecare instrumen-
tist interpreta pe armonia lui un fel de bocet, total
neacordați și nesincronizați. Tot astfel, nesincronizați ne
găsim și noi la toate cele ce au loc în jurul nostru, de la
spitalele din orașe și instituțiile implicate în contracara-
rea pe cât posibil a efectelor Covid-19, în aeroporturi,
gări, autogări până în toate localitățile țării… Întrebare:
Ce se întâmplă de fapt?

– Asistăm în ultima vreme la o luptă ascuţită între
globalişti şi suveranişti. Desigur, libertatea de a gândi,
implicit de a greşi, e una din condiţiile democraţiei te-
meinice, totalmente opusă tentaţiei paranoice de a
crede că doar părerea personală exprimă adevărul. Om
bătrân, de modă veche, mi-a mers la inimă un eseu
bine argumentat, scris de o mare doamnă, iar patosul
cu care e scris m-a cutremurat, ca şi cum şi-ar fi muiat
peniţa în sângele neamului, noţiune „perimată”, ca şi
noțiunea „ţară”, în mintea globaliştilor. Azi, când trecem
prin momente de urgie, de criză, imprevizibilă prin con-
secinţe, când nimeni din adevăraţii stăpâni nu ne sare
în ajutor, sintagma „unitate naţională” ar fi baza înţele-
gerii, încetării războiului româno-român, cultivat din
afară. Lovitura de stat din decembrie ‘89, transformată
în răscoală populară pentru sfărâmarea dictaturii, s-a
dovedit, în pofida jertfelor, diabolică prin manevrele or-
ganizatorilor, găzduind un veritabil „bordel nou cu
şteoarfe vechi”. De unde milioane de români rămaşi pe
drumuri, milioane plecaţi în bejenie după o pâine, cu fa-
milii sfărâmate, milioane de înfometaţi, ce visau la o
adevărată eliberare, ajunşi sclavi, țară cu peste 100 de
miliarde de euro datorii bancare, de la zero lei din ‘89,
cu o economie făcută pulbere şi cu bunuri vândute în
pagubă. Spre binele cui?... „Tu te-ntrebă şi socoate!”…

Din păcate, cum spuneam, trăim într-o lume bol-
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navă, cancerizată de pofta unor nesăţioşi de supremă
putere, luptă subterană, care pe care, adevărat război,
aparent bipolarizat, deşi din urmă vine şi un al treilea
candidat asiatic (totuna cu „rasa galbenă” pomenită în
Biblie?). La versiunea primei manipulări despre care am
pomenit, bazată pe teoria credibilă a lui Malthus – dis-
părut însă dintre noi cu aproape două secole, timp în
care societatea n-a stat pe loc –, există o versiune con-
trarie, n-aş zice a celeilalte părţi, fără să dispun de eta-
larea celui de al treilea gropar: China, care tace şi face,
păstrând dictatura ca formă de guvernământ şi genera-
lizând plusurile economiei capitaliste, după preluarea
Hong Kongului, chemată să împace capra cu varza. Mi
se pare dubios că apariţia molimei a explodat la Wuhan,
cu ecouri paralizante pe Wall Street, după cum, mira-
culos, şi-a stins focarul – în raport cu furia stârnită în
lume, semn că posedă şi antidotul. Un semn bun, de-
ocamdată, ar fi că au apărut fisuri în gândirea unei părţi
dominante, antiglobaliste, la care a aderat şi Trump,
dacă nu va avea soarta lui Kennedy.

Doar cât suntem împreună cu „mondializaţii” de
baftă. De când am devenit „parteneri” cu SUA, plătind
bani grei pentru că şi-au montat baterii împotriva even-
tualilor atacatori ruşi, iranieni, medo-perşi sau dracu’
să-i ia, ei îşi văd acum de pielea lor, că au mijloace, iar
noi de fundul nostru, gol-puşcă. Din prezenta lume bol-
navă trebuie să ieșim total schimbați, sub girul unei mo-
rale noi, cu o viziune nouă asupra lumii de capital și a
ordinii mondiale. Dar reiau ceea ce mi-a comunicat de
pe cealaltă parte a globului un bun prieten, punctând
câteva aspecte:

Evenimentele la care asistăm în prezent, ascund de
fapt o luptă finală care se dă între două tabere:
SUVERANIȘTII și GLOBALIȘTII. În cele din urmă, toate
imperiile mor și suntem în faza terminală a Noii Ordini
Mondiale, care va pierde războiul... Se pare că am
ajuns la un moment crucial în timp, care confirmă faptul
că Vladimir Putin și Donald Trump sunt uniți și ajută
umanitatea să-și câștige libertatea, distrugând Noua Or-
dine Mondială. Lumea se va schimba profund între
2020 și 2024, deoarece aceștia ar fi ultimii 4 ani ai aces-
tor doi reprezentanți în puterea politică a națiunilor lor.
Noua Ordine Mondială se confruntă cu cele mai puter-
nice două țări de pe planetă, iar pandemia va schimba
totul. Se arată cât de disperați sunt bancherii și dacă nu
vrem să ajungem cu focoase nucleare care zboară pe
ambele direcții, Putin și Trump trebuie să-i oprească
acum, mai ales că între timp a apărut o nouă putere
mondială: China. Odată cu dispariţia multor aşezăminte
internaţionaliste, dominatoare, lumea noastră nu va fi
perfectă, dar va deveni mai bună decât acum. Ne-am
ars o dată cu impunerea internaţionalismului proletar,
să nu păţim la fel cu mondializarea capitalismului. Ştim
ce-am dorit în stradă în decembrie 1989 şi ce-a ieşit
după 30 de ani de „revoluţie”. Astea le-am înțeles, în
mare, și le pot face cunoscute. S-ar putea să mă înșel,
la fel cum și alții, dispuşi să mă contrazică. Dar oare
când am cunoscut noi cu exactitate ceea ce am vrut să
cunoaștem cu adevărat?

– Un gând de final… mărturisire?
– Să-i zicem constatare biografică: m-am născut la

14 octombrie 1929, într-o luni, în aceeaşi săptămână cu

„vinerea neagră”, când a avut loc dezastrul bancar de
pe Wall Street, care a marcat declanşarea primei crize
economice mondiale. Naştere grea, rău prevestitoare.
Plec mai departe după un uriaş scandal, cu rădăcini în
Wuhan – toponim precedat de aceeaşi grafie W –, de
unde boala care azi ameninţă întreaga omenire, ce va
da de furcă finanței mondiale/internaționale, care nu
m-ar mira să ducă la desfiinţarea bancnotelor şi mone-
delor, principalii agenţi – cum am descris mai sus – ai
bolii mortale. Păcat de bănuţul de argint, lăsat în buzu-
narul decedatului, obicei din străbuni, să-l dea barca-
giului la trecerea Styxului. Cum, Doamne iartă-mă, să-l
plăteşti cu cardul?!

Plec mai departe dintr-o lume învrăjbită, plină de tan-
curi, avioane, bombe atomice, gaze otrăvitoare, subma-
rine, cuirasate, tunuri,  mitraliere, pistoale, armament
greu şi uşor, soldaţi, ofiţeri şi generali, armate active şi
în rezervă, pregătite toate  să ucidă, din păcate cu pu-
ţine ventilatoare care să-ţi redea răsuflarea când, bă-
trân, ajungi să te sufoci, spre bucuria Satanei, când
Dumnezeu ne-a dat viaţa s-o trăim. De ce atâta risipă
de bănăret în pofida multiplelor avertismente,
precum cutremurele catastrofale, ce ne-ar fi îndemnat
să fim pregătiţi de dezastre? Măcar atât, dacă nu o fo-
losire mai dreaptă a disponibilităţilor materiale împotriva
foamei şi neajunsurilor omului de pretutindeni.

(15 aprilie 2020, deocamdată)
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– Pe 12 decem-
brie 2019, în Aula
Academiei, ați trăit,
aș putea spune,
momentul culmi-
nant al vieții dum-
neavoastră ca om
de litere. Cât de
mult l-ați așteptat și
cât de sigur ați fost
că el va veni?

– Absolut sin-
cer, nu l-am
așteptat. A venit
surprinzător, ca
orice întâmplare.
N-am scris nimic,
niciodată, cu gân-

dul la premii și n-am trimis nicicând o carte vreunui juriu
însărcinat să stabilească premii. Principala mea preo-
cupare a fost să-mi execut cât mai adecvat subiectele,
folosind informațiile și mijloacele expresive de care dis-
pun. Am sperat însă – recunosc – să fiu citit de mai mulți
decât tirajul meschin al fiecăreia din cărțile publicate.
Finalmente, m-a evidențiat faptul de a fi scris despre
Bacovia. Nu cred că ajungeam la același rezultat moral,
dacă aș fi scris despre altcineva, căci, până la recentul
Premiu al Academiei, cărțile despre poet mi-au mai
adus și alte premii: al Asociației Scriitorilor din Iași, al
revistei Ateneu, al Bacfes-tului, al Filialei Bacău a USR.
Iartă-mi trufia a ceea ce voi spune imediat: le-am primit
detașat și cu convingerea că le merit, preț (financiar in-
signifiant) al fidelității față de subiectul ales și al muncii
investite. Băcăuan prin adopție, dacă stau să judec,
chiar am făcut ceva pentru Bacovia: organizare de fes-
tivaluri, conferințe, un curs universitar, articole, o ediție...
Dar – repet – am făcut toate astea din datorie, nu pentru
premii, al căror singur beneficiu e impulsul de a merge
mai departe. Sunt lopata de cărbuni care întreține focul
de sub cazanul unei locomotive.

– Cei care au citit, în integralitate, Dosarul Bacovia
au aflat deja că din clipa anunțării lui, în planul Editurii
Junimea (1970), și până la apariția ultimului tom a trecut
aproape o jumătate de secol. Cert e însă că ideea în-
tocmirii lui v-a venit cu mult înainte, așa încât vă provoc
să vă întoarceți în timp și să devoalați pentru cititorii
noștri în ce constă misterul și reușita acestei singulare
descinderi în intimitatea vieții și operei lui Bacovia?

– Inițial, Dosarul Bacovia a constituit tema mea pen-
tru doctorat, „formă de perfecționare” la care m-am an-
gajat în 1967. În acel an încă eram la Institutul
Pedagogic, iar teza ar fi trebuit să-mi servească la con-
solidarea „carierei didactice“. Însă situația socială (eram
tată, dar n-aveam casă) m-a determinat să părăsesc
catedra și să trec redactor-șef adjunct la Ateneu, cu pro-
misiunea de rezolvare a problemei locative. În publicis-
tică – așa cum știi – nu-i nevoie de doctorat. Autoritatea
o obții prin frecvența și calitatea semnăturii, nu prin titlu.
Acolo doctoratul nu-i o condiție, arăți ce ești cu fiecare
articol. Radu Cârneci mă adusese în redacție, întrucât
știa că sunt „muncitor”, astfel că mi-a dat și sarcini peste
cele cuvenite postului. M-am dedicat lor, aproape uitând
de teză, care, în prima fază a elaborării, urmărea „do-
sarul” receptării. Câțiva prieteni m-au sfătuit s-o public
în forma în care o aveam. Bunul Dumnezeu m-a ferit de
această greșeală. Cert, nu era ce trebuia, nici ca
substanță, nici stilistic. Apoi am fost împins șef la Cul-
tură, o altă discontinuitate, unde n-aveam timp pentru
scris, efectuând deplasări la căminele culturale și biblio-
tecile din întreg județul, plus alte „acțiuni”. Nicăieri nu
m-am comportat ca sinecurist și n-am tras chiulul
funcției. În fine, de la mijlocul anilor ’70 și până la
sfârșitul lui ’89, n-am avut zile prea bune în redacție. Nu
mai detaliez, pentru că ești în curent cu tulburările pe-
riodice de atunci. De teză m-am ocupat abia când
susținerea doctoratului a devenit mai curând o che-
stiune de onoare (onoarea de a termina ceva), decât
una de „carieră”, care (mă refer la cea pedagogică), de
altminteri, mi-am și încheiat-o peste un lustru. 

– Punând punct trilogiei, vă simțiți „eliberat de dato-

Constantin Călin

„SUNT ÎN SITUAŢIA BOLNAVULUI
DIN PILDA EVANGHELICĂ”

- Interviu de Cornel Galben -
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rie”, dar am certitudinea că veți rămâne în continuare
cantonat în universul bacovian și că nu considerați în
totalitate închis Dosarul Bacovia, adăugând noi glose și
pagini de jurnal, cum ați și făcut, de altfel, în 2011, când
ați lansat În jurul lui Bacovia. Ce va urma, așadar?

– Poate că ai remarcat, anii trecuți am publicat în
Ateneu o serie de articole (glose și jurnal) intitulate
„Iarăși Bacovia...” Ele sunt dovada că nu m-am des-
prins, și nu mă pot desprinde, de vechiul meu subiect.
Firește, am vrut să mă despart, deoarece mi-a creat o
imagine dezavantajoasă, de ins care tărăgănează,
încet, monoton. Or, în jumătatea de secol de care
amintești, eu am făcut și altceva: am scris, în ziare și
reviste, numeroase articole, cronici și „zigzaguri”. Plă-
tesc persistența în studierea lui Bacovia cu, iată, igno-
rarea celorlalte părți de activitate, în care, de
asemenea, am depus efort și suflet. Uneori zic că mi se
face o nedreptate, alteori că nu-i puțin lucru să fii autorul
unui titlu care, prin citare, a devenit pregnant. Cum vezi,
oricât m-aș sili să rămân în paradigma modestiei, nu pot
să nu mă gândesc la modul în care sunt receptat...

– Afinitatea pentru universul bacovian v-a îndepăr-
tat, inevitabil, de alte proiecte pe care le-ați fi putut
aborda, cum ar fi, bunăoară, cel legat de Perpessicius,
pe care l-ați și anunțat la un moment dat. Vă veți în-
toarce la ele? Veți aborda altele?

– Dacă puterea mă va ține, desigur, da. Perpessicius
a fost, pentru mine, unul din modelele critice, care m-a
atras din clipa când am venit în contact cu opera sa. Us-
căciunea și simplitatea mea aveau (și au) nevoie de tre-
ceri prin meandrele unui scris artistic, perifrastic,
nuanțat până la amănunt, atașant. Din cât am scris des-
pre autorul Jurnalului de lector și al Mențiunilor, aș
putea alcătui micromonografia promisă în urmă cu de-
cenii Editurii Minerva. Criza de timp în care m-a adus
vârsta mă va obliga însă, probabil, să mă limitez la o
„Perpessiciana”, compusă din articole neincluse în vo-
lume, dar publicate în Cronica, Orizont și, mai încoace,
în „Acolada”. Fiecare zi îmi amintește de „datorii uitate”,
de restanțe. Una, aproape dureroasă, e față de memo-
ria lui Eusebiu Camilar, ilustrul meu consătean, scriitor
nedreptățit și încă neapărat corespunzător. Nu în ultimul
rând, datorii am și față de tineri, îndeosebi de tinerii
scriitori băcăuani, cu care – neîndoielnic, ai observat –
păstrez relații cordiale. 

– Cum vedeți comunitatea scriitoricească băcăuană
și care sunt șansele ei de afirmare în contextul literar
actual?

– „Comunitatea scriitoricească băcăuană” e, ca și
celelalte comunități scriitoricești de azi, cam pestriță,
atât în privința talentelor, cât și a caracterelor. Sunt co-
legi eminenți, care și-ar găsi loc oriunde, și colegi care
au parvenit inexplicabil la statutul de scriitor, deși au de
partea lor, fiecare, o bibliografie abundentă. Unii, parcă
ostentativ, scriu mult și otova. A scrie mult, mecanic, ru-
tinier, înseamnă însă, adesea, a scrie lung, inconsistent
și a gândi diluat. În atari cazuri, cantitatea nu se dato-
rează prodigalității talentelor robusteții, ci maniilor de
grafomani, adică unui gen curios de lăcomie. Scriind
fără o minimă autocritică, neglijent, improvizând fără
haz, repetându-se, acești oameni comit un abuz fla-
grant. Așa s-a ajuns la vorba unora de pe margine, că
dacă ar vrea, ar putea fi și ei, oricând, poeți, romancieri,

dramaturgi, critici. Ca redactor, am cunoscut pe vremuri
destui autori închipuiți, nuli, dar cu cele mai bune păreri
despre „creațiile” lor. Nu o dată, însă, avântul lor literar
se oprea la „Poșta redacției”. Azi accesul pe cont pro-
priu la tipar permite ieșirea în lume cu orice maculatură.
Să revin însă la întrebarea dumitale. Afirmarea nu-i un
proces colectiv, ci unul individual. Până la urmă, ca în-
totdeauna, se vor afirma cei cu talent real și care se vor
angaja serios în „munca literară”.

– Cu ce gânduri ați pornit în acest an jubiliar pentru
dumneavoastră?

– „Jubiliar”, zici. Mă întinerești. Jubileul, după
definiția pe care o cunosc, se sărbătorește la 50 de ani.
Eu am încă aproape 30 în spate. Din fericire, deocam-
dată, nu mă apasă foarte tare. Asta îmi dă cutezanța de
a-mi face încă planuri. Așadar, am început anul cu gân-
duri de muncă și, bineînțeles, cu neliniști legate de po-
sibilitatea de a le îndeplini. Sunt – cum spuneam și
deunăzi – în situația bogatului din pilda evanghelică, sa-
tisfăcut de ce a adunat, fără să știe ce se va întâmpla
cu bogăția sa. Eu am adunat fișe de lectură, note di-
verse, impresii, gânduri... Încerc și sper să le valorific.

– Mă bucur că v-am întinerit. Augustin Scriban, în
Dicționarul limbii românești (Iași, 1939), admitea totuși
o  derogare de la regulă în cazul sărbătorilor aniversare,
așa că nu-mi rămâne decât să vă felicit pentru presti-
giosul premiu și să aștept noile cărți. Sănătate!

(Preluat, cu acordul autorului, din Cadran cultural, 
ianuarie-februarie 2020)
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– Dragă Tudore, ştiu că ai debutat ca elev de liceu
(1977), cu o proză publicată în „Tribuna”, sub girul lui
D.R. Popescu, care era atunci redactor-şef. Te rog să
ne povesteşti despre debutul tău, moment anturat de o
aură de mister şi inefabil pentru mulţi scriitori!

— Dragă Ilie, a trecut foarte mult timp de la acel
debut. Foarte multe lucruri, foarte multe întrebări pe
care tu mi le adresezi (pentru că am trecut prin toate în-
trebările odată) vor avea răspunsuri destul de imperfect,
pentru că, atât trecerea timpului, cât şi mutarea dintr-o
cultură într-alta (asta este explicaţia mea), produc difi-
cultăţi pentru memorie. Ştiu doar că debutul meu a fost
o surpriză pentru redactorul-şef , D.R. Popescu. De
asemenea, a fost o surpriză şi pentru tatăl meu, care
pe vremea aceea era redactor-şef adjunct la „Tribuna”.
Adevărul e că începusem să scriu de pe la 15-16 ani,
mai ales în timpul deplasărilor lungi, pe care le făceam
jucând tenis. Pe atunci nu erau bani, ca să călătoreşti
cu avionul la concursuri, uneori mergeam – ţin minte –
şi câte 30 de ore (de pildă, am avut un turneu la Berlin,

unde am mers 30 de ore). Pe parcursul multor călătorii
din acelea, fie citeam, fie încercam să scriu câte ceva.

– După terminarea liceului, ai dat la Filologia clu-
jeană, la română-engleză. Cum de nu ai ales franceza,
amândoi părinţii tăi fiind francofili? (Urmărind destinul
tău, recunosc că opţiunea pentru engleză a fost una
providenţială!)

– Da, după terminarea liceului am dat la filologia clu-
jeană. Nu eram hotărât ce vreau să fac, dacă mai voiam
să-mi încerc norocul cu tenisul sau dacă voiam să
urmez o carieră spre zona literară. Am ales engleza
pentru că, în liceu, făcusem engleza şi atunci mi-am
spus că probabil e mai uşor să mă pregătesc la limba
engleză (cu franceza stăteam destul de slab).

– Deşi ai început facultatea la Cluj, ai terminat-o la
Bucureşti, la fără frecvenţă. Care a fost raţiunea acestei
schimbări? Voiai să te angajezi încă din timpul studen-
ţiei, ca să eviţi cei trei ani de stagiu în producţie?

– Sunt mai multe raţiuni pentru acea schimbare.
Una, importantă, a fost că ştiam că ar putea să se des-
chidă un post de corector la revista „Tribuna”, unde aş
fi vrut să lucrez. Ştiam că postul va exista după vreo doi
ani, aşa că am hotărât să mă transfer la fără frecvenţă.
O altă explicaţie e legată de faptul că tatăl meu, la vre-
mea respectivă, era rectorul universităţii clujene şi
exista o opinie – probabil justificată –  că poate unele
dintre notele mele sunt prea mari, că poate răspunsurile
mele la examene sunt supraevaluate şi voiam oarecum
să mă testez într-un alt mod.

– Încă student fiind, aşadar, te-ai angajat la „Tri-
buna”, pe post de corector. Cum ai fost primit în redac-
ţie, care avea atunci un mare număr de angajaţi,
organizaţi pe secţii (critică, poezie, proză etc.)?

– Pentru mine, a lucra la revista „Tribuna” era un vis.
Încă elev fiind, mergeam pe acolo şi-mi plăcea să ascult
discuţiile din redacţie. Îmi amintesc acum cu claritate
cât de mult îi admiram pe unii dintre colegii mei. Gân-

Tudor Vlad

„A TE MUTA ÎNTR-O CULTURĂ 
SIMŢITOR DIFERITĂ LA 40 DE ANI 

NU ESTE DEFEL UŞOR”
- Interviu realizat de Ilie Rad -
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deşte-te că la vremea respectivă îi aveam în redacţie
pe Dumitru Radu Popescu, Augustin Buzura, Victor
Felea, Nicolae Prelipceanu, Ion Cocora, Mircea Vaida,
mai tinerii Marcel Constantin Runcanu, Tudor Dumitru
Savu. A fost pentru mine o experienţă extraordinară să-i
văd, să-i ascult. Trecerea de la statutul de vizitator la
cel de corector a fost destul de uşoară, pentru că toată
lumea mă cam ştia de pe acolo şi se obişnuiseră deja
cu prezenţa mea. Repet: era o colecţie de scriitori de
primă mână, de la care am avut enorm de învăţat. Nu
vreau să-l uit nici pe Vasile Sălăjean, următorul redac-
tor-şef. Ţin minte că, atunci când tatăl meu a aflat că
mă interesează proza şi că nu fac numai tenis, ci încerc
să şi citesc şi să scriu proză, l-a rugat pe tânărul pe
atunci redactor Vasile Sălăjean să stea de vorbă cu
mine. Am avut mai multe plimbări pe străzile centrale
ale Clujului cu Vasile şi am învăţat enorm de la el în
ceea ce priveşte proza. După aceea, când Dumitru
Radu Popescu a mers la Bucureşti, ca preşedinte al
Uniunii Scriitorilor, am fost foarte încântat să-l am ca re-
dactor-şef pe Vasile Sălăjean.

– Încă erai student când ai publicat primul tău
roman, Al cincisprezecelea (1981), care a luat Premiul
pentru debut al Uniunii Scriitorilor din România. Cum de
ai debutat direct cu roman şi nu cu povestiri sau schiţe,
cum se întâmplă de obicei?

– Niciodată nu am avut un prea mare interes în a pu-
blica un volum cu povestiri. De altfel, toate cărţile mele
de proză publicate sunt romane. Nu ştiu exact de ce,
întotdeauna m-a fascinat mai degrabă arhitectura
amplă a prozei de mare respiraţie, a romanului. Nu am
fost prea inspirat în povestirile mele, am şi foarte puţine
schiţe. Totdeauna un obstacol a fost faptul că nu gă-
seam cu uşurinţă titluri şi îi invidiam pe alţi colegi, care
publicau nişte schiţe, nişte proze scurte, care nu neapă-
rat că erau întotdeauna grozave, dar aveau titluri reu-
şite! La o proză scurtă, un titlu bun face cât aproape
jumătate din proză.

– Într-un interval destul de scurt, ai publicat încă trei
romane (Ascensiune nocturnă, 1984; Porţile serii,
1987; Adunarea şi scăderea zilelor, 1988). Ai avut
probleme cu cenzura comunistă la publicarea acestor
romane, mai ales că ele au apărut în perioada „dece-
niului satanic”, cum numea Mircea Zaciu ultimul an al
dictaturii comuniste?

– Probleme cu cenzura au fost, dar nu trebuie acum
nici să le supraevaluăm. Nu mi-a plăcut perioada ime-
diat următoare Revoluţiei, când toţi cei care nu reuşi-
seră să se remarce în spaţiul literar spuneau că aveau
mari romane sau volume de versuri la sertar. Ce am
constatat după ’89 este că, de fapt, nu au prea apărut
mari cărţi de sertar! Sigur că uneori trebuia să faci con-
cesii cenzurii. Au existat situaţii – cel puţin în cazul unui
roman al meu – în care a existat ca să zic aşa un fel de
complicitate din partea cenzorului, care mi-a transmis
prin intermediari să adaug eventual câteva pagini, care
să nu afecteze arhitectura romanului şi pe care ea să
le taie, în aşa fel încât să poată lăsa ceea ce conside-
ram eu – şi ceea ce considera şi ea – important pentru

romanul respectiv. Cred că noi toţi am avut un pic de
noroc că cenzura comunistă era extrem de severă în
zona audiovizualului şi mai puţin aspră pe partea de
scris. Eu cred că unii dintre conducătorii comunişti ai
vremii respective aveau impresia că cuvântul scris, car-
tea, nu are un impact atât de mare asupra unui public
larg, comparabil cu cel al televiziunii sau al cinemato-
grafiei. Pe această direcţie am profitat noi, cei care
voiam să scriem.

– Ştiu că, în Adunarea şi scăderea zilelor, ai folosit
şi fragmente din jurnalul de front al bunicului tău, Victor
Vlad, mort de tifos exantematic în timpul Primului Răz-
boi Mondial (1917). Se înrolase în armata română? Te
rog să ne povesteşti despre această experienţă şi întâl-
nire a ta cu trecutul!

– Pe când aveam vreo 20 de ani, am cotrobăit
într-un dulap al bunicului meu dinspre tată şi am găsit
acolo un jurnal: ferfeniţit, dar care putea totuşi să fie
încă citit. L-am întrebat despre ce e vorba. Fără prea
mult entuziasm, fără a da prea mare atenţie lucrului res-
pectiv, mi-a spus: „E jurnalul tatălui meu, scris până în
pre-ziua morţii sale (a murit de tifos exantematic, la
Iaşi)”. Am început să-l citesc; şi, pentru câţiva ani buni,
nu am ştiut ce să fac cu el, nu am ştiut cum aş putea
să-l fructific. Era un jurnal extrem de simplu, al unui
ţăran din Şercaia, de lângă Făgăraş, care se refugiase,
alături de Armata Română, dar nefiind înrolat (era şi
prea în vârstă, pentru a fi înrolat în Armata Română), în
timpul retragerii din Primul Război Mondial. Din cât îmi
amintesc, bunicul meu mi-a spus că tatăl lui – deci stră-
bunicul meu – îşi exprimase puţin prea zgomotos şi cu
prea mare entuziasm bucuria, atunci când Armata Ro-
mână trecuse Carpaţii, să elibereze Transilvania, şi s-a
temut de eventualele repercusiuni după retragerea Ar-
matei Române. Abia după câţiva ani buni am realizat
că aş putea folosi jurnalul respectiv: nu ca pe o piesă
istorică, ci incluzându-l într-un roman de-al meu. Roma-
nul pe care eu l-am scris atunci povestea ce mi se în-
tâmpla mie în viaţa de toate zilele, în timp ce transcriam
jurnalul său: de aici şi titlul, Adunarea şi scăderea zile-
lor. Ideea era că, de câte ori adaug o nouă zi transcrisă
din jurnalul străbunicului meu, de fapt îi scad zilele ră-
mase, zilele pe care le mai avea. Am scris romanul prin
1986-1987 şi ideea era că erau multe similitudini între
perioada pe care el o descria la Iaşi (frig, foamete,
spaimă, suspiciune) şi perioada pe care o traversam eu
la finalul acelui deceniu.

– În intervalul 1990-1999 ai fost redactor-şef adjunct
al revistei „Tribuna”, redactor-şef fiind Augustin Buzura.
Cum ai trăit revoluţia de la Cluj, având în vedere că re-
dacţia era foarte aproape de locul unde s-au înregistrat
primele victime?

– Iarăşi, memoria îmi joacă feste, dar e foarte inte-
resant că am vorbit cu mulţi oameni care au fost în zilele
respective în zona unde revista „Tribuna” era situată
(cum bine ai menţionat, centrul oraşului, deci într-o zonă
fierbinte). Exista o contradicţie între ce spunea unul şi
altul, între oamenii care observaseră exact acelaşi
lucru. Nu mai spun că timpul a făcut să fie şi mai multe



contemporanii noştri

56 SAECULUM 3-4/2020PR
O

schimbări. Ce-mi amintesc este că în ziua discursului
lui Ceauşescu de la Bucureşti, eram în redacţie. Nu as-
cultam discursul radio sau la televiziune. Şi dintr-odată,
colegul Tudor Dumitru Savu a intrat în biroul unde eram
noi şi a spus: „L-au interrupt!” Nici nu am ştiut întâi la
ce se referă, după care toţi ne-am repezit la radio şi,
normal, am încercat să aflăm mai mult. După cum bine
îţi aminteşti, la vremea respectivă sursa cea mai bună
era „Europa Liberă”. La evenimentele tragice din piaţă
nu am fost de faţă. Am discutat cu oameni care au fost
acolo, dar cum am spus: şi din partea lor am avut rela-
tări adesea inconsistente, fie de la oameni diferiţi, fie în
timp.

– Cum s-au reflectat evenimentele postdecembriste
în revista pe care o conduceai?

– Sigur, schimbarea a fost majoră şi extrem de
bruscă. Ne amintim cu toţii că, înainte de 1989, „Tri-
buna” era o revistă în care tirajul era în mare măsură
controlat, în care ne primeam salariile, în care nu ne pu-
neam problema ce se va întâmpla luna viitoare. Am tre-
cut direct la un sistem pentru care nu eram pregătiţi.
Cum bine ne amintim cu toţii, nu exista încă nicio idee
de publicitate, de bani care să vină din publicitate. Pe
de altă parte, noile instituţii aveau alte priorităţi decât de
a subvenţiona nişte reviste de cultură, într-o anumită
măsură pe bună dreptate. Aşa că a fost o tranziţie de
fel uşoară. Un ziarist american, care m-a vizitat după
revoluţie şi cu care m-am reîntâlnit în Statele Unite după
câţiva ani buni, mi-a reamintit că a făcut un interviu cu
mine, pe când eram redactor-şef adjunct la „Tribuna”,
şi că mi-a pus o întrebare legată de cum e acum, în tâ-
năra democraţie, să fii ziarist şi mai ales conducătorul
unei reviste, comparativ cu perioada comunistă. Şi tot
el mi-a amintit – uitasem complet – că i-am răspuns că
în perioada comunistă mă simţeam cu mâinile legate la
spate, iar acum, în perioada imediat următoare (deci la
începutul anilor ‘90), parcă aveam mâinile legate în faţă!
Cam asta era diferenţa.

– La un moment dat ai lucrat şi la Institutul de Studii
Transilvane, unde ai fost redactor-şef la „Transylvanian
Review”, revistă faimoasă, care publică şi studii şi arti-
cole cotate ISI. În ce împrejurări viaţa ta s-a intersectat
cu a acestei instituţii?

– Legătura mea cu Institutul de Studii Transilvane
s-a datorat lui Augustin Buzura, căruia, ca şi lui D.R. Po-
pescu, îi voi fi recunoscător pe veci. În 1989, când Au-
gustin. Buzura a preluat frâiele „Tribunei”, a decis să mă
pună pe mine, care eram cel mai tânăr din redacţie la
vremea respectivă, secretar general de redacţie, pentru
ca la câteva luni să mă promoveze redactor-şef. Mai
mult, Augustin Buzura a fost numit directorul Fundaţiei
Culturale Române, o instituţie de prim rang. Îşi petrecea
aşadar cea mai mare parte a timpului la Bucureşti. A
avut încredere să-mi lase „Tribuna” pe mâini, probabil
pentru că între noi s-a creat o legătură de încredere, de
mare respect din partea mea pentru marele prozator. În
momentul în care a decis să creeze, ca filială a Funda-
ţiei Culturale Române, acest Institut de Studii Transil-
vane, mi-a propus să mă ocup de publicaţiile centrului.

Am amintiri extrem de frumoase legate de centru: îmi
amintesc că primul director al centrului a fost dl profesor
Liviu Maior, care apoi a devenit ministru al Învăţămân-
tului, pentru ca succesorul său, dacă bine îmi amintesc
– nu ştiu dacă a fost cineva interim – să fie profesorul
şi academicianul Ioan-Aurel Pop, de care mă leagă o
prietenie extraordinară, care s-a născut şi s-a consolidat
în acei ani ai Institutului de Studii Transilvane. Au fost
ani realmente frumoşi, au fost ani în care am crezut că
facem nişte lucruri bune, publicând nişte reviste se-
rioase, publicând nişte cărţi remarcabile. Repet: sunt
foarte recunoscător acad. Buzura că s-a gândit în toţi
acei ani la mine.

– Apropo de articolele ISI, care este atitudinea me-
diului academic din SUA faţă de acest tip de articole?

– Eu mai mult despre acest ISI am aflat aici, în Ro-
mânia. În Statele Unite (şi aici pot vorbi despre publica-
ţiile de masă), în general lumea ştie care sunt
publicaţiile cu cea mai bună reputaţie, dar nu există, din
câte ştiu eu (cel puţin pe zona de jurnalism), o ierarhi-
zare extrem de riguroasă a acestor publicaţii. Lumea
vrea să publice, este important, mai ales când lucrezi
într-o universitate, care pune accent pe cercetare. Vrea
să publice în publicaţii prestigioase, dar se uită mai ales
la publicaţiile care răspund zonei de cercetare pe care
o întreprind. Deci nu putem numi o serie de două-trei
publicaţii, care sunt cele mai importante, ci există publi-
caţii importante pe diverse zone: de management al
presei, pe zona de istorie a presei, pe new media; şi în
funcţie de ce îţi alegi tu ca domeniu de cercetare, tre-
buie să te orientezi spre acele reviste. Ceea ce aş su-
blinia este că – aşa cum bine ştii – cercetarea
cantitativă în Statele Unite nu este atât de bine recep-
tată ca în Europa. Cercetarea calitativă primează şi, din
experienţa mea, cam 80-90% din fondurile de cercetare
pe jurnalism şi comunicare de masă merg spre această
cercetare. Poate că nici nu am folosit termenul bun,
poate ar trebui să spun cercetare empirică, pentru că
nu este vorba neapărat de date, de cifre, ci este vorba
de o cercetare realizată pe bază de observaţie directă.

– Am ajuns la un moment despre care voiam de mult
să îţi cer mai multe informaţii. În 1993 ai devenit lector
la specializarea jurnalism, a Universităţii „Babeş-Bo-
lyai”, specializare inexistentă până atunci la Universita-
tea clujeană. Poţi să ne spui cum s-a născut această
specializare, la care ştiu că tu ai avut un rol esenţial?

– Înfiinţarea secţiei de jurnalistică la „Babeş-Bolyai”
a fost o adevărată aventură. Ea a început cu o vizită a
rectorului de atunci, profesorul Andrei Marga, la „Tri-
buna” (dânsul venea de fapt destul de des la „Tribuna”,
a fost un colaborator constant, mai ales în perioada
când D.R. Popescu era redactorul-şef al revistei). A fost
o vizită prin 1991 sau 1992, dacă nu mă înşel, a recto-
rului Marga la redacţie. Dânsul mi-a adresat o întrebare
destul de directă: „Te-ar interesa să ajuţi la crearea unei
secţii de jurnalistică la «Babeş-Bolyai»?” Cu o anume
iresponsabilitate şi cu elanul specific unei anumite vâr-
ste, i-am spus: „Sigur că da, m-aş bucura să fac asta”.
S-a creat atunci un grup de iniţiativă pentru crearea, de
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fapt nu numai a secţiei de jurnalistică, ci a unei secţii de
ştiinţe politice şi a uneia de studii administrative (admi-
nistraţie publică). Astfel s-a născut această facultate, de
Ştiinţe Politice, Administrative şi Jurnalistică la vremea
respectivă, unde mi s-a propus – şi am acceptat – să
fiu şeful Şecţiei de jurnalistică. Alţi oameni care au con-
tribuit la naşterea acestei facultăţi, pe lângă rectorul
Marga, au fost primul decan, Vasile Boari, prorectorul
Nicolae Bocşan, care ne-a susţinut în demersul nostru.
În plus, mai erau câţiva oameni tineri, care ni s-au ală-
turat destul de repede: Emil Boc, Vasile Dâncu. Cum să
spun? A fost o iniţiativă a unui grup şi cred că datorită
faptului că eram toţi tineri am depăşit enorm de multe
dificultăţi, pentru a produce o curriculă, pentru a găsi
profesori (fiindcă, cum bine se ştie, a fi un bun jurnalist
nu înseamnă neapărat a fi un bun profesor). Cert este
că am avut la început dificultăţi cu spaţiul (am ţinut se-
minarii şi în Grădina Botanică); nu aveam manuale, nu
aveam o tradiţie în învăţământul de jurnalistică. Dar
le-am depăşit şi am avut şi norocul unui program Ame-
rican, coordonat de o instituţie cu care sunt acum foarte
familiar, Irex, care ne-a dat bani şi am reuşit să aducem
profesori americani pe toate domeniile pe care le-am
menţionat, ceea ce, iarăşi, a fost un factor care ne-a
ajutat, atât ca să susţinem anumite cursuri, cât şi ca să
dezvoltăm o programă de învăţământ viabilă.

– Prin vara anului 1995, cred, m-am întâlnit pe
stradă cu tine şi m-ai întrebat dacă nu vreau să candi-
dez pe un post de lector la Catedra de Jurnalism. Ţi-am
cerut un răgaz de gândire, iar după ce ţi-am spus că
sunt de acord, m-ai atenţionat că mai trebuie să îl întrebi
pe profesorul Andrei Marga, ca să ai şi acordul lui, pen-
tru a scoate postul la concurs. Cum s-au petrecut lucru-
rile, acum un sfert de veac?

– Dragă Ilie, cum ştii, te respectam, te cunoşteam:
te cunoşteam şi ca om de litere, te cunoşteam şi ca pro-
fesor. Îţi respectam calităţile, inclusiv o calitate extrem
de importantă: aceea de organizator. Simţeam că aş
avea în tine un sprijin extraordinar la Catedra de jurna-
lism. Ştiam, de asemenea, că eşti un om care se poate
adapta, un om care ar putea să predea lucruri la care
nu se gândise cu un timp înainte. De asemenea, oa-
meni aveam nevoie acolo! Pentru că, aşa cum am mai
spus, nu existau profesori de jurnalistică şi nu exista o
tradiţie a învăţământului jurnalistic. Aşa că, evident
m-am gândit la tine şi ţi-am propus să vii să candidezi.
Nici nu ştiu dacă a trebuit să-l întreb pe profesorul
Marga sau pe profesorul Boari (pentru că, dacă nu mă
înşel, decanul aproba scoaterea postului la concurs).
Evident că i-am spus decanului, poate şi rectorului
Marga, la cine mă gândeam. Dar, după cum bine ştii, la
concursurile acestea se poate înscrie oricine. Aveam
încrederea că tu vei fi cel mai bun candidat, dar discuţia
a rămas, evident, la faptul că „uite, ar fi util să scoatem
acest post la concurs, ar fi util să vorbim cu nişte oa-
meni de calitate” şi că eu deja îţi sugerasem să participi
la concursul respectiv. 

– În anul în care am venit eu la tânăra facultate, în
1995, ai organizat un simpozion internaţional pe pro-

bleme de copyright, care a fost decisiv pentru evoluţia
ta viitoare. Cum s-au petrecut lucrurile?

– Da, îmi amintesc foarte bine de simpozionul pe
probleme de drepturi de autor. El a urmat unei vizite a
profesorului Marga la University of Georgia, unde lucrez
eu acum. Acolo s-a semnat un memorandum de cola-
borare şi ideea a fost ca un centru din cadrul Facultăţii
de Jurnalistică de la Georgia să colaboreze cu faculta-
tea noastră, pentru a realiza un simpozion, o conferinţă
pe această problemă a drepturilor de autor, care era ex-
trem de importantă la vremea respectivă, când se pirata
totul în România, de la casete video la cărţi, care apă-
reau în traducere fără a se fi cerut drepturile de autor.
În pregătirea acestui simpozion am colaborat cu profe-
sorul Lee Becker, directorul de atunci al centrului Cox.
Ulterior, când am decis să aplic pentru o bursă Ful-
bright, în 1999, am fost întrebat de comisie dacă există
vreo universitate care ar dori să mă găzduiască pe un
an. Au fost trei scrisori de acceptare, de la trei universi-
tăţi americane, iar una dintre ele a venit de la Lee
Bec ker, directorul Centrului Cox. Astfel am ajuns eu, în
1999, la Centrul Cox.

– În 1996, ai plecat în SUA, ca visiting professor la
University of North Carolina în Capel Hill, mi se pare cu
actualul primar, Emil Boc. Cum ai obţinut această ple-
care şi ce a însemnat ea pentru tine?

– Asta s-a întâmplat, într-adevăr, înainte de plecarea
mea pe o perioadă mult mai lungă, din 1999. În 1996,
prin acel program Irex despre care ţi-am spus, am ple-
cat la University of North Carolina, în Chapel Hill, şi un-
deva în Virginia (nu îmi amintesc acum bine), la o altă
universitate a mers pe partea de ştiinţe politice tânărul
pe atunci Emil Boc. Ne-am vizitat, chiar am fost îm-
preună la Washington, a fost un sentiment reconfortant
pentru fiecare dintre noi să ştie că la câteva ore distanţă
exista un coleg român, la care ar fi putut apela în situaţii
de urgenţă. Din fericire, acele situaţii de urgenţă nu au
existat, dar ne-am simţit foarte bine împreună câteva
zile, în capitala Statelor Unite.

– Din 1998, ai fost director pentru Europa Centrală
la World Free Press Institute, din California. Cum ai
ajuns în această poziţie?

– Acest World Free Press Institute este o instituţie
privată. Preşedintele acestei instituţii a vizitat la un mo-
ment dat Clujul, a avut şi un program de training pentru
ziarul „Mesagerul transilvan”, care parcă tocmai îşi
schimbase numele [a devenit „Ştirea”, n. I.R.], pe când
frâiele lui au fost luate de Cozmin Guşă. Când el a venit
aici, ne-am cunoscut şi cumva ne-am plăcut, ca să zic
aşa. După aceea m-a întrebat dacă vreau să lucrez
pentru ei din când în când şi am acceptat: am făcut un
program pentru ei în Belarus, un alt program în Kenya.
Ţin minte că în Kenya a spus: „Te-ar interesa să ne re-
prezinţi în Europa Centrală şi de Est, ca director?” Evi-
dent, am acceptat. Mă leagă şi acum o prietenie faţă de
Clay Haswell, acesta este numele preşedintelui lui
World Free Press Institute, care la un moment dat a fost
vicepreşedinte la una dintre marile agenţii de ştiri din
Statele Unite, deci un ziarist cu o reputaţie desăvârşită.
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– Timp de un an (1999-2000), ai beneficiat de o
bursă Fulbright, la University of Georgia, Athens, dar
după efectuarea bursei nu te-ai mai întors în ţară. Ce
s-a întâmplat?

– Am povestit pe scurt cum am ajuns la University
of Georgia, deşi prima mea opţiune, atunci când am fost
întrebat, a fost din nou University of North Carolina,
unde mai fusesem. Însă comisia Fulbright a crezut că e
mai bine pentru mine să merg la Georgia. Universitatea
are o facultate de jurnalism extrem de reputată, Grady
College, care la rândul său are un centru unic, acest
Centru Internaţional Cox. Este singura facultate de jur-
nalism din Statele Unite, care are o entitate axată inte-
gral pe studierea şi pe programe de training
internaţionale. Deci Centrul Cox lucrează foarte rar în
cercetare în Statele Unite şi este foarte prezent cu pro-
grame de training şi de cercetare în noile democraţii.
Am stat acolo un an şi am colaborat foarte bine cu pro-
fesorul Lee Becker, care spre finalul primului an mi-a
propus să mai rămân un an: aveam deja în derulare
nişte programe de cercetare, nu vreau să intru în detalii.
Între timp, fiul meu, care fusese la University of West
Virginia, se transferase la Georgia, erau nişte stimulente
pentru mine, pentru a decide să mai stau un an. La vre-
mea respectivă programele Fulbright puteau să meargă
până la doi ani, deci se puteau solicita finanţări supli-
mentare, dacă bursierul făcuse o treabă bună în primul
an. Am decis să fac acest lucru, sperând că postul meu
la „Babeş-Bolyai” va fi păstrat. Postul meu nu a putut fi
păstrat, aşa că oarecum asta mi-a înlesnit decizia ulte-
rioară de a mai rămâne câţiva ani la Georgia. Aceşti câ-
ţiva ani s-au transformat în 20.

– După bursa Fulbright, ai devenit cercetător
(2000-2002), apoi director adjunct (din 2002), iar în pre-
zent director plin la James Cox Jr. Center for Interna-
tional Mass Comunication Training and Research la
University of Georgia. Cum ţi-ai construit această ca-
rieră?

– A fost oarecum un proces natural. Cum am spus,
atunci când am plecat în Statele Unite, ideea a fost că
vom fi acolo, familia şi cu mine, un an. Apoi a fost acea
idee de prelungire cu încă un an. Apoi a fost aproape o
decizie firească: cum spuneam, nu mai aveam postul
la „Babeş-Bolyai”, deci nu ştiam exact la ce m-aş în-
toarce. Între timp, am început tot mai mult să-mi găsesc
locul la acea universitate, în primul rând datorită faptului
că acest centru Cox, cum spuneam, face multe activităţi
în Europa Centrală şi de Est, în spaţiul fost sovietic
(bine, şi în alte zone), ocupându-se de probleme cu
care eu am fost şi sunt familiar. E vorba de aceste pro-
bleme ale tranziţiei, felul în care evoluează presa într-o
perioadă post-totalitară, sau post-autoritară.

– Ştiu că la un moment dat a venit în SUA şi soţia
ta, Cornelia, împreună cu cei doi copii ai voştri, Ionuţ şi
Oana. Care a fost motivul pentru care ai decis să nu
mai revii în România?

– Ei au fost cam tot timpul cu mine acolo. Deci noi,
în momentul în care am plecat, am plecat împreună, cu
soţia şi cu fiica. Principalul motiv pentru care eu am apli-

cat la acea bursă Fulbright, în 1999, a fost că fiul nostru
era deja în Statele Unite, la University of West Virginia,
cu o bursă de tenis. Deci faptul că era un bun jucător
de tenis îi plătea studiile universitare: nu primea bani în
mână, dar i se oferise o bursă, ca să joace pentru
echipa de tenis a Universităţii West Virginia. Noi, în mo-
mentul în care am decis să aplic la această bursă Ful-
bright, am avut în vedere că voiam foarte mult să fim
mai aproape de el. Cum am spus, el după aceea a vi-
zitat University of Georgia, când noi eram deja acolo.
Antrenorul de tenis de la University of Georgia, care are
o echipă extrem de puternică, i-a propus să se mute în
Athens, să joace pentru University of Georgia. Desigur
că asta a devenit, cum spuneam, un nou stimulent pen-
tru noi, ca să mai stăm acolo, să fim cu toţii împreună.
Deci, cum ţi-am explicat, dragă Ilie, decizia noastră de
a rămâne în Statele Unite nu a fost o decizie prealabilă
plecării noastre acolo; nu a fost o decizie nici chiar după
primul an, pe care l-am petrecut acolo; a fost un şir de
întâmplări care au dus spre această reconstruire a ca-
rierei mele şi a carierei soţiei, care a devenit profesoară
la liceu, acolo.

– Ce s-a întâmplat cu scrisul literar din viaţa ta?
După ce ai devenit cadru didactic la UBB, ai publicat
două cărţi de specialitate (Interviul. De la Platon la
Playboy, 1997, urmat de Fascinaţia filmului la scrii-
torii români, 1997, care este şi teza ta de doctorat).
Cred că aveai tot mai puţin timp pentru scrisul literar,
prioritar fiind acum cel academic!

– Din 1989 nu cred că am mai scris un rând de
proză. Poate să fi fost două-trei încercări, în care nu am
depăşit o pagină scrisă. Iarăşi a fost o serie de împre-
jurări. Imediat după 1989, preluând frâiele „Tribunei”,
împreună cu Augustin Buzura, ne-am investit enorm de
mult timp, ca să păstrăm în viaţă această revistă de cul-
tură, cu tradiţie atât de frumoasă şi de bogată. Apoi a
apărut şi Institutul de Studii Transilvane, a doua slujbă
(nici nu ştiu cum pe vremea aceea aveam energia să le
fac pe toate acestea), care din nou a absorbit foarte
mult timp. Apoi a apărut şi un sentiment care poate e
fals, dar aveam sentimentul că scrisul, proza, nu mai
are aceeaşi importanţă pe care o avea înainte de 1989.
Eu am susţinut adesea că înainte de 1989 lectura era
o formă de rezistenţă pasivă. Dacă ne uităm la tirajele
cărţilor la vremea respectivă şi le comparăm cu cele de
acum (nu vorbesc de bestsellerurile străine, ci de proza
autorilor români), prăbuşirea tirajelor este evidentă. Eu
ţin minte că, în 1977, am debutat cu acel roman pe care
tu l-ai menţionat, Al cinsprezecelea, iar Editura Dacia a
tipărit 20.000 de exemplare, care s-au vândut într-o
săptămână sau două. Asta, nu pentru că era cartea
bună, ci pentru că lumea era însetată de lectură. Cum
bine-ţi aminteşti, romanele marilor scriitori din vremea
respectivă (Preda, Barbu, D.R. Popescu) erau publicate
în 90.000 de exemplare şi se vindeau pe sub tejghea.
90.000 pentru că atâtea erau tirajele operelor lui Ceau-
şescu şi nu era voie să fie depăşit acest tiraj. Deci aveai
sentimentul că într-adevăr faci ceva important. 

Cum am spus, după 1989, la început nu am avut
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timp să scriu, iar după aceea nu am mai găsit motivaţia
de a scrie. Îi invidiez pe scriitorii care spun – şi sper că
şi cred – că pentru ei este vital să scrie, dar nu neapărat
vital să publice. Eu de fiecare dată când am scris proză
am avut în imagine cititorul. Poate că am avut în ima-
gine un cititor ideal, dar întotdeauna m-am gândit că
scriu pentru cineva. Şi de pe la mijlocul anilor ‘90, am
avut sentimentul că acel cineva nu mai există. Repet,
poate mă înşel. Îi invidiez pe colegii care au continuat
să scrie, dar în sfârşit: viaţa a mers pe un alt drum.

– Îmi amintesc că ai trimis din SUA unele articole,
fragmente de proză etc. la „Adevărul literar şi artistic”.
Ce s-a întâmplat cu acestea? De ce nu le-ai reunit
într-un volum?

– Da, am colaborat un timp la „Adevărul literar şi ar-
tistic”, dl C. Stănescu m-a invitat să colaborez acolo.
Am scris, dar nu destul ca să le adun într-un volum.
Unele dintre textele respective mi s-au părut nu foarte
inspirate şi treptat am rărit colaborarea. Nu am niciun
fel de dorinţă să adun într-un volum acele texte, pentru
că nu consider că reprezintă ceva dincolo de valoarea
unei lecturi săptămânale, care apoi poate să se odih-
nească definitiv la coşul de gunoi.

– Spune-mi cum s-au realizat copiii voştri în SUA?
Ei mai vin în România? Ce înseamnă Ina, nepoţica ta,
pentru tine?

– Amândoi copiii, şi Oana şi Ionuţ, s-au realizat
foarte bine. Au făcut şcoli serioase, Oana terminând un
masterat în business, Ionuţ terminând un doctorat în şti-
inţe ale educaţiei. Sunt realizaţi profesional şi personal,

vin des în România, evident ca să-şi vadă bunicii, dar
şi pentru că au păstrat legătura cu prietenii de aici. Sunt
extrem de interesaţi de tot ce se întâmplă în România,
urmăresc pe internet presa, posturile de televiziune,
deci e o legătură extrem de puternică, pe care ei o au
cu România. Iar nepoata noastră, pot să-ţi spun cu bu-
curie că acum, la doi ani şi jumătate, înţelege perfect
limba română, deşi la creşă, evident, ei vorbesc en-
gleză (soţul Oanei este american). Noi am încercat să
vorbim cu ea aproape numai în română şi asta din
multe motive: sigur, şi motivul sentimental, patriotic, dar
şi pentru că există dovezi clare că a stimula bilingvis-
mul, a stimula capacitatea unui copil de a vorbi cât mai
multe limbi aproape ca limbă nativă duce la dezvoltări
foarte pozitive ale unor zone din creier, care altfel sunt
mai puţin active.

– Cum se vede România din SUA? Ce te doare cel
mai mult, ca român, atunci când vine vorba de România
(în discuţii, în presă etc.)?

– Întrebarea aceasta are mai multe răspunsuri. Dacă
cineva m-ar întreba despre imaginea României în Sta-
tele Unite, aş spune că în principiu nu prea există o ima-
gine a României în Statele Unite, cum nu prea există o
imagine a Belgiei, cum nu există prea tare o imagine a
Portugaliei. Deci nu e vorba de România: este vorba de
faptul că în Statele Unite, nu numai că e vorba de un
teritoriu imens, dar avem de-a face cu state compo-
nente ale Statelor Unite, care au priorităţi foarte diferite.
Ele se concentrează extrem de mult asupra lor. Pe când
eram, în 1996, în Statele Unite, în Carolina de Nord, s-a
prăbuşit un avion în apropiere de Miami, un avion care
urma să meargă de la Miami până, dacă nu mă înşel,
la Washington. Toate posturile de televiziune, evident,
şi-au întrerupt programele, pentru a anunţa catastrofa.
Apoi au transmis, evident în regim de urgenţă, detalii.
Posturile locale din Carolina de Nord, unde eram eu, au
transmis susţinut cam o jumătate de zi. După care au
spus: „Am aflat că niciun cetăţean din Carolina de Nord
nu a fost în avionul care s-a prăbuşit”, din care nu a su-
pravieţuit nimeni. Ei, din acel moment, evenimentul res-
pectiv a fost aproape dispărut din buletinele de ştiri
locale. Şi atunci, cum să încerci să-i oferi ştiri telespec-
tatorului din Carolina de Nord, din Georgia sau din Wa-
shington, cum să-i oferi ştiri despre România, despre
Belgia sau despre Polonia, care să-l şi atragă? Pentru
că, după cum ştii prea bine, principalul scop al progra-
melor de ştiri şi al programelor de divertisment este să-l
ţină pe telespectator captiv în faţa televizorului, ca el să
se uite la reclame. Deci audienţa postului este ceea ce
generează bugetul de reclamă. Sigur că o spun cu o
anumită amărăciune, dar asta este realitatea. Foarte
greu va fi ca România, sau alte ţări europene, să poată
promova nişte lucruri pozitive despre ţara respectivă în
presa americană. Fie că e vorba de dezastre (şi atunci
presa se va referi la ele), fie că nu va face nicio referire,
dacă nu există măcar un cârlig, dacă nu există măcar o
legătură cu spaţiul american.

Ce mă doare pe mine este faptul că nu am văzut o
solidaritate pozitivă în zona emigraţiei româneşti. Sigur



contemporanii noştri

60 SAECULUM 3-4/2020PR
O

că orice emigraţie are componenţe diferite: nu e vorba
de oameni cu aceeaşi pregătire intelectuală, nu este
vorba de oameni cu aceeaşi viziune politică. Dar am ob-
servat că multe dintre grupurile de migraţie ale altor po-
poare se solidarizează în jurul unor idei majore. Chiar
dacă au alte opţiuni pe diverse teme, pe problemele
majore se solidarizează. Am fost extrem de trist să văd
că unii membri ai emigraţiei româneşti din Statele Unite
aproape că se bucură atunci când recepţionează veşti
negative despre ţară. Asta vorbeşte mult despre ei, vor-
beşte mult probabil despre nereuşita lor profesională,
despre nerealizarea lor câteodată acolo şi despre faptul
că aceste veşti negative le legitimează, poate, în mintea
lor, şederea lor acolo. E trist.

– Draga Tudore, avem amândoi o vârstă la care
putem să spunem că, în viaţă, totul are un preţ. Ne poţi
spune care este preţul plătit de tine (în plan uman, lite-
rar etc.), pentru opţiunea de a rămâne în America? Be-
neficiile le ştim (cariera ta strălucită pe pământ
american, realizările celor doi copii ai voştri etc.).

– Dragă Ilie, preţul rămânerii în Statele Unite nu a
fost în niciun caz mic. Cine spune că se adaptează re-
pede la trecerea într-o nouă cultură zic eu că minte. Am
citit un studiu care analiza generaţiile de emigranţi. Stu-
diul respectiv sugera că prima generaţie de emigranţi
este una de sacrificiu: chiar dacă profesional reuşeşti
să-ţi construieşti o carieră, chiar dacă financiar o duci
bine, nu vei fi niciodată complet integrat, asta este pă-
rerea mea. Deja a doua generaţie începe să se simtă
altfel; iar a treia generaţie poate chiar să-şi uite rădăci-
nile. A te muta într-o cultură simţitor diferită la 40 de ani
nu este defel uşor, mai ales a avea şi o carieră care este
legată de comunicare. Probabil că dacă aş fi fost zu-
grav, ar fi fost un pic mai uşor. Preţul nu e mic, dar până
la urmă pe nimeni nu-l leagă o altă ţară cu lanţuri; ni-
meni nu trebuie să stea (în afară de refugiaţii politici) cu
forţa într-un alt loc. Aşa că nici nu ar fi firesc aici să mă
plâng. Însă, repet: au fost nişte renunţări, a fost un efort
extraordinar, pentru că trebuia zilnic să dovedeşti că eşti
mai bun decât cei cinci-şase care mai doreau să-ţi
ocupe postul; că eşti mai bun, că ai capacitate de
muncă mai mare, că eşti dispus să înveţi noutăţi mereu.
Ţin minte că, într-o noapte, a trebuit să învăţ un întreg
program de calculator şi nu am fost deloc fericit, dar aşa
a fost să fie.

– Pentru că acest interviu va fi publicat într-o carte
despre Cortland (unde am fost şi eu de trei ori – în
2000, 2002 şi 2018), aş vrea să îmi spui impresiile tale
despre acest liniştit şi frumos orăşel din SUA, pe care
l-ai vizitat la invitaţia prietenului nostru comun, Henry
Steck!

– Ilie dragă, dă-mi un pic de răgaz să mă mai docu-
mentez. Sincer, am cam uitat. Lasă-mă un pic, trebuie
să-mi împrospătez memoria.

– Ai participat, în toamna anului trecut, la sărbători-
rea celor 90 de ani ai ilustrului tău părinte, profesorul
Ion Vlad, cunoscut critic şi teoretician literar şi fost rector
al Universităţii noastre. 

La puţin timp după întoarcerea ta în America, mi-ai

trimis un mesaj în care mi-ai spus, între altele (îmi cer
iertare că fac public un fragment dintr-un mesaj perso-
nal): „Îţi scriu acum, la o săptămână de la întoarcerea
în Athens, locul pe care îmi vine greu şi azi să-l numesc
«acasă».”

Unde te simţi acasă, dragă Tudore?
– Ilie, mă simt oarecum acasă şi în Cluj, mă simt oa-

recum acasă şi în Athens, Georgia. Partea interesantă
şi uşor tristă este că, după o primă perioadă în care mă
simt foarte bine, să zicem la Cluj, încep să am nostalgia
Georgiei, mai ales probabil pentru că soţia, copiii, ne-
poata sunt acolo. Pe de altă parte, când sunt în Athens,
am adesea nostalgia Clujului. Am povestit acest senti-
ment, ţin minte, la o masă cu câţiva prieteni de-ai mei.
Unul dintre ei mi-a spus: „Bun venit în categoria ţiganilor
internaţionali!” După aceea am aflat că prietenul res-
pectiv de fapt era originar din Africa de Sud, nu era
american cum credeam eu (vorbea o engleză perfectă,
fără accent). Deci el se recunoştea în ceea ce îi spu-
neam eu.

Până la urmă însa, cel mai adânc „acasă” e locul
unde locuieşte cea care mi-a dat viaţă, m-a crescut, m-a
ocrotit, m-a alinat, m-a învăţat ce e binele, m-a iertat
pentru toate greşelile, Mama mea Carmen. 

– Draga Tudore, îţi multumesc foarte mult pentru
acest dialog!

Ianuarie 2020
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aCtivitatea literarĂ

– De ce ați ales să
publicați la „Luceafărul”
sub pseudonim?

– De foarte puține ori
s-a întâmplat. Uneori
mă gândesc, cred că
trebuia să rămân
Ghe orghe, nu George,
nu știu de ce l-am
schimbat. Ca în cazul
lui Călinescu...

– Ce ne puteți relata
în legătură cum mo-
mentul debutului cu
schița Pământ?

– Este o poveste
țărănească, publicată în presa locală. În Marocco există
acest tip de povestiri. Unele au fost tăiate de cenzură.
Știi care era paradoxul cenzurii? Se conține, în prezent,
prin expozeul scamatorului care își prezintă numărul...
se întâmplă fel și fel de chestii; Lumea, dacă n-ar fi intrat
pe mâna cenzorilor de profesie, n-ar fi apărut.
Ceaușescu – și ăsta era oltean de-al vostru    – avea o
istețime foarte utilă în relațiile internaționale, așa cum îl
știu din afară, dar și dinăuntru, avea o cotă foarte im-
portantă...

Și până când a desființat cenzura, care era de fapt
„Direcția Presei”, tot se mai tipărea în țara asta. Mi-a
povestit mai târziu un ovrei bătrân și deștept, a trăit
mult, un om extrem de important care provenea din ve-
chea gardă comunistă și cunoștea toată povestea cu
Lumea. Zice: „Dumneata, știi, ai avut noroc; eu îți spun
că dacă nu aveai norocul să intri pe mâna unui cenzor
bun, unui profesionist, nu ți se publica”. Când s-a insti-
tuit cenzura fiecare a devenit cenzor pentru sine, de la
scriitor până la cel de la Ministerul Culturii care te citea

și nu știa ce e aia cenzură adevărată și tăia tot: de la
cuvinte, fraze... prostii. Bătea în politică. Cartea a stat
cam mult la cenzură și cei implicați se mirau. „Tipul care
ți-a citit cartea era un bou, dar un profesionist în materie
de cenzură și nu a înțeles nimic”. „– Atinge politica, sunt
chestiuni politice?. – Nu. – Atunci bagă-i ștampila că mă
tot presează unii.” Erau din lumea aceea oameni care
țineau la mine, nu mulți, dar importanți. Deși singurăta-
tea – îmi aduc aminte de o canțolină în care era o frază
din Valéry – este cel mai prost tovarăș de viață! Singu-
rătatea nu e chiar un blestem. Nu sufăr, deși sunt sin-
gur; singur e un fel de a spune, căci familia e
importantă. Eu țin la partea asta domestică, la fel ca și
la aia... Infernalia.

– Lăsând la o parte modelele pe care le-aţi avut prin-
tre scriitorii străini care v-au „luminat” calea atât dum-
neavoastră, cât şi altor colegi de generație, biografia v-a
influențat în vreun fel scrisul?

– Fără îndoială că da, cum să nu, chiar şi Lumea în
două zile. E ceva din biografie care să te împingă acolo.
Dar nu trebuie să te preocupe. Dacă talentul
funcționează cu adevărat, pentru că efortul, munca, nu
înlocuiesc talentul. Deşi în zilele noastre, în postmoder-
nism, talentul nu mai există. 

– Există vreo legătură între copilul George Bălăiță și
„Micul Cantemir?”

– Timpul pe care eu contez și în ale cărui zone
adânci nici eu nu pot să pătrund este copilăria, la polul
opus adolescenței. Știi, scribul zicea: mie nu mi se în-
tâmplă nimic. Totul li se întâmplă altora. E o ambiguitate
în frază care te duce unde vrei tu. Chiar fără voia mea,
dar a ieșit bine. 

– Pe lângă Gulliver în Țara Nimănui, carte care
conține eseuri despre înțelegerea scrisului, păstrați
vreun jurnal?

– Acolo sunt relatate niște texte (de la Roland Bar-
thes, la el e plăcerea asta cu textul) din Nopțile unui pro-
vincial, dar și multe texte care au apărut după 1989. Nu

George Bălăiţă

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

(III)
- Interviu de Sabina Marcu -
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scriu jurnale. Sunt niște notițe, notații, caiete, nu sunt
pe pagini, unele sunt pe hârtiuțe, observații, toată lumea
mea e acolo. Sunt mii de hârtiuțe de-astea. Sunt acolo,
se poate ajunge. Ele există, se pierde mult timp la răs-
foit. De la o vreme am descoperit povestea cu scrisul
în junețe. Nu notam nimic pentru că ținta mea, targetul
meu era naturelle, naturlish, nimic altceva decât lucrul
firesc, imediat, viu. Spontaneitatea. Atunci nu notam
nimic deoarece contam numai pe memorie, memorie
selectivă. Asta în tinerețe, demult, demult. Și, după o
vreme, mi-am dat seama că e bine să începi să notezi,
dar nu numai. Multe îmi fac plăcere.

Plus că nenorocirea asta care ni s-a întâmplat, ches-
tia cu politica... De pildă, Churchill, cel mai cinic perso-
naj din istorie, genial – englezii nu-l pot suferi mai
degrabă – are la Londra un spațiu unde sunt în mărime
naturală mai mulți oameni mari, pe el l-au făcut în ciudă,
gârbovit. După război, el a fost unul care a reușit să
depășească puterea germană. Era eroul, iar când a
participat în 1945 la primele alegeri, a împărțit lumea pe
un șervețel la restaurant, se păstrează hârtia aia. 

Ca și linia ferată de la Petersburg la Moscova care
a fost făcută din ordinul țarului care a luat harta și a tra-
sat un ciot greșit. Și asta e adevărată.

reGiMul CoMuniSt

– Haideţi să facem trecerea la un alt subiect: comu-
nismul! Mare parte din viaţă aţi trăit-o în regimul totali-
tar!

– Comunism e un termen cam altfel, am ales să fo-
losesc un termen din Balzac: vechiul regim. Mai potrivit,
pentru că lumea aia trăită de mine atunci, în fel şi chip,
nu e nici aceea ce tinerii de azi şi-o închipuie, de pildă,
şi nu e nici cea pe care cei din leatul meu, scârbele care
uită ce a fost chiar viața lor trăită şi uită în continuare şi
falsifică ce nu se poate falsifica. E o lume în care s-a
trăit în toate felurile, n-a fost o lume frumoasă, a fost,
dacă vrei, o lume urâtă, dar nu până la capăt. Şi totul
era o chestie pe cont propriu în ciuda aparenţelor că
sistemul voia să te aplatizeze, să nu mai fii tu însuţi, să
intri în turmă, la noi nu prea s-a aplicat niciodată până
la capăt, s-a reușit în Germania, în DDR. Nemții au
luat-o în serios, nu ai voie să glumeşti, dacă vezi nişte
filme DDR; pe vremea aceea, eu nu mai ştiu, eram
foarte tineri, a fost o... s-a întâmplat, nu eram destul de
bine așezat să facem copii, eram la mare cu nişte amici,
un alt cuplu, în anii ‛60 şi stăteam pe plajă pe vremea
aia de dimineaţa până seara, mergeam aşa cu apăsare
– plaja şi distracția – şi, la un moment dat, am stat cred
ca pe la 4-5, nu am mai mâncat, erau foarte ieftine,
mâncare foarte bună pe litoral şi curat, era accesibil
totul, asta face parte din sistem, dar nu e o păcăleală,
lumea aceea chiar exista, erai acolo, dacă ştiai să iei
viaţa pe cont propriu, subiectul devine complicat, dar
mă tem că nu ajungem unde trebuie, subiectul apare
ce am scris în destule locuri, dar nu ascuns, dar nu
agresiv... o puteai lua pe cont propriu dacă aveai putere,
răbdare şi caracter, era cu risc, dar în ceea ce mă pri-
veşte nu ştiu, în ciuda a tot ce am trăit din toate punctele
de vedere, în ciuda întâmplării că lumea aparține politicii

şi toate apar la un moment... dar asta am povestit la
Agopian; aceste interviuri pot fi reluate, afli o mulţime
de lucruri, poţi să scoţi ceva...

– Cum era parcursul cărții înaintea publicării? Când
intervenea cenzura?

– Era un proces întreg. Autorul depunea cartea la
editură, acolo se ocupa de ea un redactor; se stabilea
forma cărții, apoi pleca la Consiliul Culturii, unde ajun-
seseră funcționarii ăia nenorociți. Și eu eram în mare
dispută pentru o anumită carte la care țineam și voiam
să iasă. Eu ziceam „nu” chiar dacă nu puteam duce mai
departe punctul meu de vedere şi atunci spuneam aşa,
şi mie ştii cât îmi păsa că pot eu să rămân, zero. Am
ajuns acolo nu pentru că am vrut.

– Ce impact a avut cenzura?
– Cazul cu cenzura... atâta este de supralicitată, de

strâmbată de cele mai multe ori. Uite, comentariul ăsta
o să-l găsești iarăși. Aceea e o carte foarte importantă.
Acolo există răspunsuri. Am spus, norocul pentru
Lumea a fost cenzura. Erau cenzori adevărați, mulți din-
tre ei, oameni școliți, deștepţi, unii veniți din medii poli-
tice, unii erau evrei. Ei nu erau interesați chiar de orice.
Și aveau o grilă, politic, ideologic... a întrebat: „E ceva
politic?”. „Nu”. „Dă-i drumul”.

Gogol, Suflete moarte a fost bestial tăiată, forfecată
de cenzură. E ceva mare, a fost una dintre cele mai bru-
tal cenzurate cărți, cenzura țarului afiliată serviciului se-
cret din vremea lui Ivan cel Groaznic. Cenzorii noștri
erau mici copii pe lângă ce știau să spună ăia. Unul din-
tre cele mai bune servicii secrete. Vezi, noi nu știm ce
s-a tăiat din Suflete moarte, dar ce a rămas nu este
oare important? E simplu, pentru mine e foarte simplă
chestia asta. Ce poate omul, ce poate artistul, destulă
putere să înghită tot. Ce a avut el de spus se spune.
Are destulă putere să înghită tot. Așa e cu cenzura. La
un moment dat, a devenit agresivă: era făcută de un
funcționar de la Ministerul Culturii. Se cenzura tot, fraza,
cuvântul. Aveam de furcă. Problema e că eu am avut
această chestie şi nici de asta nu-mi păsa, nu mi-a plă-
cut niciodată politica. La Plenarele alea periodice nu am
luat cuvântul, pentru că instituția, după cum ţi-am mai
povestit, nu mai exista. La final am lipsit; m-a întrebat
cineva de ce lipsesc? Probabil că acest nucleu politic
important – teoretic – a existat la început. Au apărut
acolo pentru prima oară nişte traduceri şi toată lumea
s-a mirat cum au apărut. Eu nu am tremurat niciodată
pentru locul acela. Când încă fanaticii aveau control,
când încă se credea în ideea asta. Şi lucrurile au trecut,
când Stalin exista. Mie chestia asta mi s-a întâmplat din
cauza talentului. E important și atunci ei ziceau: ăsta
să-și rupă sigur gâtul. Și eu ziceam: „mă doare-n
paișpe!” Pe mine nu mă interesa decât scrisul meu.

– Cum ați intrat în Comitetul Central?
– S-a întâmplat, era o chestie şi nici nu voiam să o

dau la o parte, m-a amuzat că era foarte mare plicti-
seală. Această instituție C.C. e privită acum ohooo,
C.C., ușa C.C., era pe dracu! nu exista, o fi existat;
poate funcționa pe vreme bătrânilor, a întemeietorilor.
Probabil că şi funcționa pe criteriile sistemului, era o
chestie absolut formală. Își făceau treaba... era ceva
foarte bine gândit, adică toate profesiile şi oameni de
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toate felurile, erau oameni foarte deștepți pe partea asta
inginerească; cine a fost acolo? Sculptor Maitec, mare
sculptor; pictori, nu numai scriitori. Totuși, Breban, D.R.
şi cu mine nu suntem de ici, de colo. Am fost acolo, dar
nu pentru că ne dădea cineva atenţie, ci pentru că tre-
buia să existe şi oameni, cei mai buni cu putinţă. Conta
şi dosarul, nu aşa mult ca la început. Dosarul era aşa:
rude în afară nu aveam, familie, părinţii erau din mica
burghezie, dar clasa de mijloc, de jos, nu deasupra, ci
acolo. Îmi aduc foarte bine aminte viaţa de acolo,
aveam 5 ani la război; eram mare, ştiam! Eu am fost în-
trebat într-un interviu, cred că de Agopian, despre ches-
tia cu Supleantul, cu C.C.-ul. Cum mi s-a întâmplat
această chestie, este greu de crezut că i se poate în-
tâmpla cuiva, lăsând la o parte faptul că pe vremea în
care eram eu acolo, Comitetul Central era nimic. Pro-
babil, aşa cum am mai spus, el era implicat în mersul
politic la început, când oamenii implicaţi credeau, când
am venit eu, nu mai era nimic. Ședințe, doar atât. Eu
n-am luat cuvântul niciodată, m-au obligat la un moment
dat, dar nu...

– Ne puteți spune de ce v-au ales pe dumneavoas-
tră?

– În primul rând, pentru că eram bun. Eram acolo
printre alți artiști, sculptorul Pacea a fost și el în sistem,
D.R. Popescu, un oltean de-al vostru, foarte bun, am
rămas prieteni, unul dintre marii noștri scriitori. Fondul
este, de pildă, acesta: eu am avut un statut profesional
și chestia asta a fost foarte bine privită de toată lumea.
Nu știu cum să-ți spun, sistemul acesta de traduceri, pe
atunci eram un animal de lux care n-avea loc în tradu-
ceri, nu eram din putere, erau traduși băieții ăștia… Așa,
și am venit aici, am vrut să plec de la Bacău, nu știu de
ce, era liniște, dar parcă prea multă liniște. Am găsit aici
pe Macovescu. Da, aici pot să vorbesc despre mai
multe lucruri. El rămăsese președinte la Uniunea Scrii-
torilor, nu era un om rău, era însă limitat, nu știa foarte
multe lucruri, dar avea foarte multă experiență de viață.
Ținea într-un fel la mine, cam cât putea și apăruse un
post de secretar la Uniune, s-a gândit că Bălăiță este și
el un scriitor talentat, dar „n-are găști”. Asta s-a văzut și
la Cartea Românească, atunci când am fost director. 

De pildă, Paul Georgescu, un personaj foarte spe-
cial, don Pavelică, cum îi spuneam noi, venea din par-
tea aia a celor care chiar credeau. În ceea ce mă
privește și nici ceilalți n-au crezut în asta niciodată și
nici nu prea ne-a interesat, deși Comedia Neagră în
care am trăit și trăim în continuare: țara asta e o come-
die neagră, un sistem de farse, nu știu dacă e rău sau
e de bine condiția ei. Am ajuns supleant. Sigur, pe vre-
mea când D. R. și Titus Popovici (alt om cu talent și care
s-a consumat câștigând bani mulți de la cinematograf,
autor a două romane care nu depășesc contextul, pe
vremea aceea când nu se învățau limbi străine, era po-
liglot). Ivasiuc, după ce conversam – el era un fidel și
participat al logicii de toate felurile și eu, copil al Lunii
pline să zicem, nicidecum fidel logicii, pentru că așa văd
eu lumea și încerc să fac literatură foarte bine. Și Iva-
siuc, despre mine care am o conversație dislocată, deși
mereu reiau firul, îmi zice: „cauze și motivații!”. Îi zic: „eu
am un singur dar, eu povestesc lumea, o descriu, dacă

în descrierea mea, tu poți să depistezi cauze și
motivații, eu am ratat, am pierdut pariul. Dar foarte im-
portant în pariuri este miza, iar miza mea e mare”. 

Asta este: viaţa puteai să ți-o trăieşti până la capăt!
Eu... dacă am fost la o treime din ședințele obligatorii!
Nu am luat cuvântul niciodată, cum ţi-am spus! Nu mă
interesează ce cred proştii. E un clişeu, dar care
funcționează: este că viața trăită, așa cum este ea, e
mult mai simplă decât pare din afară, important nu e
cum o controlezi, ci cum ești dotat să o trăiești, e o
che stie de când te naști. Dacă stau să mă gândesc, eu
sunt liber-schimbist de când mă știu, vorba lui Nenea
Iancu. 

Eram odată la mare şi ne-am întâlnit cu nişte prieteni
pe plajă, ne-am oprit la o cofetărie înainte de cină să
luăm ceva dulce şi ceva rece. Şi înaintea noastră erau
nişte nemţi. Prietenii, el era prof de germană, dar unul
foarte reuşit, destul de leneş, fuma, bea, îi plăceau fe-
meile! Ei vorbeau în casă germana. Şi era limba lor na-
tală! Intrăm în vorbă cu ei: nu prea aveau chef de vorbă,
dar acceptă conversaţia. Tot vorbim aşa şi lui i s-a părut
că ăştia vin din RFG, din cea federală. „Germania fede-
rală?” îl întreabă şi numai nu a pocnit călcâiele foarte
nemţeşte şi răspunde: „Nicht, DDR, Acktivist!” Acesta
este un amănunt foarte important pentru ce voiam să
spun.

– Cum ați ajuns la Cartea Românească?
– Macovescu mă considera băiat bun şi, prin forţa

lucrurilor – eu nu mi-am dorit niciodată să fiu director la
Cartea Românească, cei care mă cunosc ştiu asta – şi
că ştia că nu-mi place clientela, am ajuns. Făcusem o
revistă care la un moment dat era bună, „Ateneul” care
urma „Ateneului român” al lui Bacovia, odată cu „Ramu-
rile” voastre [revista de la Craiova, n.n.] care erau şi
acelea tradiţionale. Atunci când s-a făcut deschiderea,
au revenit unele reviste vechi în Constanţa, Bacău, Bra-
şov, în mai multe oraşe şi funcţionau reviste cultural-li-
terare. A existat această mişcare şi când am ajuns la
Cartea Românească, era mare concurenţă, luptă mare,
iar eu am fost împins să candidez. Vreau să spun că pe
vremea când s-a făcut „Ateneul” şi Cârneci era acolo, a
vrut să mă facă adjunct. Pe vremea aceea, eu ca fire
sociabilă cum eram, aş fi vrut să mă fac diplomat, dar
originea mea nu mi-a permis. Cred că aş fi fost un func-
ţionar diplomatic bun.

– Care au fost realizările dumneavoastră editoriale?
– Am avut experiența asta cu Cartea Românească,

dar să știi că n-am vrut, cum să spun. Însă dacă am
apucat... Sunt şi eu Berbec. Am avut cu cine lucra şi cu
cine mă certa. Au apărut acolo pentru prima oară niște
traduceri de care toată lumea s-a mirat. Chestia este că
eu nu am tremurat nicio clipă niciodată pentru locul ăla.
Adică nu mă lega nimic rezistent, nici simțire, nici gân-
dire. Deși am fost acolo tot timpul și sunt mulțumit. 

– Şi ce regrete aveţi, domnule Bălăiţă?
– Bineînţeles, unul ar fi mai pronunţat, sunt necesare

foarte multe nuanţe: prea adeseori am tăcut şi n-ar fi
trebuit să tac, am tăcut şi când trebuia. Şi aveam tot
ce-mi trebuia ca să vorbesc. Dar nu din laşitate, nu am
această trăsătură mai mult decât o poate avea orice in-
divid, căci natura umană ne înzestrează puţin pe toţi. O
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nepăsare, asta era! „Tot mai tăcut şi singur,/ În lumea
mea pustie,/ Şi tot prea mult m-apasă/ O grea mizan-
tropie./ Din tot ce scriu, iubito,/ Reiese-atât de bine/
Aceeaşi nepăsare./ De oameni, şi de tine”.

– Vreţi să exemplificaţi vreunul? Are legătură cu po-
litica?

– Nu, acum nu! E amestecată şi politica, fireşte! Dar
nu vreau să-mi reproşez aiurea lucruri pe care nu am
de ce să mi le reproşez. Orice ar fi. Şi atunci am ajuns
la Cartea Românească, în toamna lui 1978 şi în 1979,
în primele zile ale anului, când am ajuns acolo, prin forţa
lucrurilor, Macovescu îmi povestea de Preda cum a
murit. N-am putut să zic nu, chiar n-aveam cum. Dar
nu-ţi dai seama ce luptă, ce ură. Şi în 1979 a fost Con-
gresul acela. Regula era ca o instituţie cum era Uniunea
Scriitorilor să aibă acolo două sau trei locuri obligatoriu.
Şi atunci s-au făcut trei propuneri: Ion Hobana, Chiriţă
care avea faima lui cu Cireşarii. Cu ocazia acelei pro-
puneri, nevastă-mea, pe atunci economist, fusese fată
de chiabur, a fost chemată la partid şi a vorbit despre
biografia ei. După ce s-a întors la mine, mi-a zis ce i-a
spus secretarul de partid cu care se cunoştea: „Eu cred
că-l face pe bărbatu-tău mare!” (vorbeşte despre episo-
dul cu aeroportul şi venirea la Bucureşti într-o perioadă
în care era navetist amintit și în alte interviuri). 

Ce crezi! Era amuzant, în timpul acela, cum am exis-
tat în ciuda aparenţelor, liber. Trăiam aşa pentru că nu
făceam dramă. Era o lume stabilă pentru 100 de ani. Îţi
dai seama ce ură, ce invidie pentru un loc. Acesta e re-
zumatul şi miezul. Nu-i aşa că e greu de crezut?

– Se pot compara aceste timpuri?
– Cine le compară direct o face fie din nepăsare, fie

din necunoaştere sau neaderenţă la miezul problemei,
la esenţa lucrurilor. 

artiCole Şi reviSte

– În deschiderea prozei Domino, scrisă în 1990,
afirmați că „unui scriitor care se prezintă cu proze la o
editură i se răspunde țara arde și baba se piaptănă”. Ce
s-a întâmplat cu cultura după 1989? Care au fost prin-
cipalele modificări?

– Există cenzura banului, cenzura editorului liber.
Aceasta este lumea adevărată, cu binele și răul ei, aia
era un artifex. Te asigur că nu ţi-am spus chiar tot? În
aparență lucrurile merg la fel: atunci era o lume
așezată, în ciuda aparențelor, mai bine așezată în va-
lorile ei și oficialii, decidenți, nu mai erau cei din anii ‛50,
nici pe departe. Lucrurile se mai așezaseră cumva și
adevăratele valori erau recunoscute chiar dacă nu chiar
cu toată gura. Adică te bucurai la un moment dat de o
anumită protecție, nu e vorba de autorii disidenți care
nici măcar nu au făcut așa. 

Eu am primit schimbarea de regim așa cum trebuie,
știind că așa este lumea; lumea e complicată în felul
ăsta, nu în felul celălalt. Cealaltă era impusă, nu era vie,
o lume făcută care nu are nicio șansă cum s-a văzut.
Comunismul sec e un eșec lamentabil. 

– Cu ce intenţii aţi publicat articolele? Cum aţi înce-
put să faceţi „gazetărie”?

– Articolele au fost gândite ca să facă parte dintr-un

volum masiv: Rondul de noapte, Timbrul a fost o chestie
mai veche. Acolo am făcut o selecție foarte severă, în
vremea aceea la Timbru, eram apropiat, că prieteni nu
am fost niciodată, cu Paler. Și aveam o rubrică la „Ro-
mânia liberă” unde era el director. Și a mai fost ceva.
Rondul de noapte și a mai fost ceva. S-a tot continuat
și la Bacău, la „Ateneu”, și la Iași, la „Convorbiri literare”.
Am folosit rubrica permanentă. Au fost scrise noaptea,
poți să faci analogie cu Rembrandt. Mie mi-a plăcut să
fac reviste, editura nu mi-a plăcut, dar pentru că am fost
pus acolo dintr-o pricină sau alta şi trebuia să fac față
situației, atunci mi-am dat toată silința să iasă bine. 

– Ce personalităţi din cultura română v-au impresio-
nat mai mult?

– Caragiale este printre cei mai deștepți scriitori ro-
mâni. Am acasă nouă variante de portret Caragiale. Toți
există. Fixați acolo pe un perete. E şi o poză de la
18  ani. Acolo e el Rică Venturiano. Citește, de pildă, Mo-
mente și schițe! Momente și schiţe adevărate, toate.
În ainte de 1990 erau scoase multe. Ca la Bacovia, s-a
ocupat Jebeleanu pentru repunerea lui în circulaţie. El
a fost unul dintre ucenicii lui Bacovia. A putut să-l scoată
aproape în întregime. 

– Cu ce scop au fost create revistele „Litere” şi
„ARC” și de ce au funcționat atât de puțin?

– Când mi-a venit ideea, m-am dus la Buzura, direc-
torul Fondului, în 1990. Ne cunoșteam destul de bine.
Eu am vorbit acolo, am nevoie de asta. El mi-a zis:
„Joci, e revista ta.” Avea bani pe atunci, ce-i drept, in-
stitutul. „Faci ce vrei, tu angajezi oameni, tu faci
redacția. Nu mă amestec. Faci tu singur”. Am făcut ce
se vede, primele 2-3 numere nu sunt foarte reușite. Cu
totul au fost tipărite 17 volume. E masivă ca volum. Sunt
acolo fel şi fel de chestii trăsnite şi foarte faine. Toată
articlăria mea de acolo vine din cartea asta, aia e proză,
şi în general asta s-a şi stabilit, e organic la mine, e
proză ce fac eu. Toate articolele, mai mult sau mai puțin
reușite. Știi cum e toată povestea asta. E altfel, e servită
altfel!

– Cum a fost să editați revista „ARC”?
– Eu aranjasem cu D.R. Popescu să fac ceva. Și

atunci finanțarea a fost problema! Dinescu nu mi-a mai
dat bani și am făcut „ARC” la fundație; bani erau, dar
nu au mai fost bani pentru „ARC”. Nu mi-am pus pro-
blema aşa, este o persoană cu care eşti în stare să-ţi
trăieşti, natura ta... şi pe chestia asta, probabil, mi-am
făcut foarte mulţi adversari ceva, de-a lungul timpului,
tipul asta, a devenit o persoană care nu are chef să stea
de vorbă cu noi, nu știu cum să spun... Și chestia asta
în timp mi-a făcut destui adversari. Au fost, dar tu faci
asta, nu dai seamă de nimic, tu îți alegi redacția, te
ocupi de revistă cum vrei tu, primele numere sunt mai
neclare, dar atunci am ajuns aşa... reviste, un fel de...
Ceva care să cuprindă nu numai literatură... şi primele
numere au fost foarte bune, și după, nu le-a mai finanțat
Buzura. 

– Într-un studiu, Roxana Sorescu ridică o întrebare
în ceea ce vă privește: este scriitorul Patter sau Anti-
patter? Rămânea cu o interogație.

– Se poate discuta, deși nu pot duce până la capăt
ideea asta. Lucrurile s-au schimbat foarte mult din vre-
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mea autorilor clasici, în perioada interbelică și în prima
jumătate a secolului al XX-lea, blestemat secol, experi-
mental nenorocit. Eu am un album, cadou de la fiul meu
de ziua mea, secolul XX ilustrat prin stampele vremii,
prin desene. L-am răsfoit multe zile, am experimentat
tot în secolul XX, până și un Holocaust. (vorbește des-
pre Matei și evoluția lui profesională). 

– Ați vorbit într-un interviu despre existența unui pro-
iect cinematografic pe care l-ați inițiat, dar nu a ajuns
să se concretizeze. Ați abandonat acest proiect?

– De fapt, Manolescu a început. Pe alții i-a băgat în
istorie fără să modifice. Eu am avut un proiect, un
roman cinematografic, în genul: trei nuvele pe relația
personală cu diavolul: „Stan Pățitul”, „Dănilă Prepeleac”
și „Soacra cu trei nurori”. Am scris un scenariu, i-am
găsit loc, de fapt, a intrat singur, perfect, ca un sertar.
L-am scris pentru romanul acesta pe care îl pregătesc
acum. Nu l-am tipărit în întregime, am vrut să fac o tri-
logie, dar nu s-a putut... Acum a intrat foarte bine acolo.
Manolescu l-a citit și i s-a părut absolut original, de la
amănunte până la concret: astfel, dacă îl iei pe Stan
Pățitul, nu se însoară pentru că se teme de femei; al
meu nu se însoară pentru că e sătul de ele. L-a lăudat
foarte tare pentru că i-a plăcut mult. Trebuia să fac un
referat ca să poată fi plătit de casa de filme. Al doilea
care l-a citit a fost Eugen Simion, care a spus că n-a
înțeles nimic din povestea asta. 

– Raporturile cu critica după ῾90 cum au fost?
– În general bune, nu au fost rele. Nici înainte nu am

publicat mult. În general, m-am înţeles cu lumea. Eu am
fost în consiliul de conducere al Uniunii şi am fost şi cu
Manolescu foarte bun prieten, în istoria noastră literară,
el este un om deștept, talentat, un cinic, cinismul este
o formă a inteligenţei. Bestia nu poate fi cinică! Și în co-
mitet când am intrat, în sală, la o ședință obișnuită, s-a
pus chestiunea ca toți membrii comitetului director să
ceară dosarul şi eu sunt printre primii care au primit răs-
puns pentru că și ăia s-au gândit ăsta sigur a fost. Și
era negativ. Pentru că eu păstrez hârtia, firește, nu avea
cum, nu am fost. 

– Ce alte prietenii literare ați avut?
– Sorin Titel. Bun prieten. D.R. Popescu, oltean de-al

tău, trăit în Transilvania, părinții au fost învățători, tatăl
lui Popescu, bătrânul, era oltean până în măduva oa-
selor. Mi-a fost apropiat Norman Manea, dar s-a termi-
nat deodată și urât. 

– În ce relaţii aţi fost cu Eugen Barbu?
– Foarte frumoasă prefața... dup-aia m-a înjurat de

moarte. El nu era foarte stabil clinic. Lui îi plăcea să te
duci la el, să-l adulezi, dar eu nu eram genul. Am publi-
cat vreo două-trei schițe care lui i-au plăcut foarte mult.
El m-a invitat odată la cenaclul lui, era șeful revistei „Lu-
ceafărul”. Și m-a lăudat. Așa l-am cunoscut. N-am fost
apropiat pentru că nu ieșea nimic. Iar prefața lui este
foarte frumoasă, e scrisă bine, iar pe vremea aia faima
lui nu era neagră de tot. Eu am avut succes atunci cu
primele povestiri publicate. De exemplu, un tip ca Geo
Bogza, un tip foarte interesant, care a început poezia
suprarealistă adevărată... Serbia, care avea o mișcare
foarte bine conturată, i-a dat un premiu important de-al
lor. Avea poezie foarte nonconformistă. 

Baranga, de pildă, autor de teatru, comedii intere-
sante ale timpului şi o prezență în publicistica anilor ‛30,
atunci când gruparea ‛27 își făcea loc: unul dintre ma-
nifestele importante ale generației sale: toți cei care au
depășit 27 de ani trebuiau să moară. 

Bogza a fost un om de stânga şi după război s-a tre-
cut de partea asta. El nu s-a conformat niciodată. N-a
fost membru al PCR. Era liber şi nonconformist. Și ei
erau niște oameni de stânga care au făcut politică pe
credința lor. Foarte multă lume bine. Și Călinescu, el nu
era băgat în politică, dar tot la stânga intra. Ralea. Niște
oameni foarte importanți. Au avut niște demnități: primii
ambasadori în ţări importante erau oameni de la vârf.
Era o viață care se reda că o să fie altfel. A fost altfel.
S-a trecut prin asta. 

– În ce relații ați fost cu scriitorii de-a lungul timpu-
lui?

– Nu pot să mă plâng de un rău tratament, au existat
persoane fără nicio legătură cu mine și, în general, cu
lumea, care mai vorbeau, dar doar atât. În rest, eu, de
pildă, când s-au făcut alegeri la USR, o conferință dra-
matică așa, în seara aceea când am avut şedința fulger
în 22/23, Dinescu  – nu am fost niciodată prieteni, dar
ne cunoşteam bine, dar el, cu un caracter așa ca al lui,
el cu poezia, a apărut meteoric; poemele din prima
carte au un firesc convingător, vin exact într-o formă de
talent care se expune fără complexe. M-a sunat și
ne-am văzut înainte de şedință, într-un părculeț la Ian-
cului și am stat vreo oră de vorbă: „Bătrâne, aș vrea să
te rog să rămâi director la Editură” și i-am răspuns: „Co-
pile, aventura mea, aici nedorită de mine, s-a petrecut”. 

Dar pentru că veni vorba iarăși: în ședința aceea, eu
mi-am dat demisia şi am spus: „mă, nu eu, dar nu aș
vrea să ajungă ăla”...și a venit Magdalena Popescu (Be-
drosian), autoarea unei cărți foarte importante despre
Slavici. Ea, foarte bun redactor. A venit directoare, dar
Editura nu a mai mers, pentru că aici nu e vorba de re-
dactare, nici eu nu sunt priceput în ale administrației,
nu sunt gospodar, chestia asta nu e de mine, nu spun
că e bine, spun cum e. (urmează o nouă digresiune) Și
nu a mers, dar nici nu știu cum... alta era administrația
atunci şi eu am un anume farmec personal și în felul
ăsta am reuşit să folosesc oamenii pe care îi aveam și
care erau buni redactori, i-am avut lângă mine pe toți,
nu stăteau unii bine cu caracterul, deși când am ajuns
eu acolo era mare îngrijorare. Eu am făcut Editura să
meargă mai bine, că la început am făcut lucruri bune şi
cei care ştiu, știu despre ce e vorba, am gândit ca atare.
Nu am simțit că sunt atacat, nu a fost niciodată agre-
sivă. Și când au fost alegeri atunci la prima ședință, la
prima conferință internațională, toată lumea a venit
atunci după ce mulţi ani nu mai fusese nimic, eu am fost
împietrit, am stat. Aş fi putut să cred, să intervin într-un
fel sau altul şi să stau... asta politică.

Mie mi-a fost deseori foarte frică în viaţă, că e
omenește, dar nu sunt un fricos, chiar deloc. Mi s-a
părut un spectacol ridicol; aşa mă gândeam şi „să fac
chestiile astea, pentru ce?!”. Eu nu am simţul ăsta prac-
tic foarte tare, ba dimpotrivă. Și am fost așa şi atunci...
(se opreşte, mă priveşte şi spune: „Simt că îți place să
mă asculți! Ce ne place fiecăruia e ce e bine!”).
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Hai să îţi mai spun ceva! La USR, în Casa Monteoru,
acolo sunt multe, erau foarte multe istorii şi acolo a fost
poate singurul loc din țara asta, şi se putea, cum să
spun, s-a şi făcut un fel de opoziţie la sistem, uneori
chiar vehementă. Parcă era un fel de a face politică, un
fel de a fixa viața, de a fixa sistemul. În toată această
perioadă nu mă pot plânge şi asta sigur. Dar nu am avut
parte de atitudini agresive. Pentru că alegerile astea din
‛90... Eu acolo am vrut să mă retrag, dar s-au făcut ale-
gerile în fierberea aia a primelor luni din an. Atunci ni-
meni nu se înțelegea cu nimeni. Eu am fost atunci în
Consiliu, am fost ales ca număr de voturi pe locul 4.
Consiliul de Conducere al USR. M-am gândit şi acum,
persoane cu care nu îmi puteam închipui, cu o adversi-
tate din asta, pe față, dar pentru mine e ca şi cum nu
au existat şi nici nu m-a preocupat această chestie. 

– Între 2005 și 2015, ce evenimente importante s-au
întâmplat în biografia dumneavoastră? Acolo se opreşte
cartea doamnei Donea!

– Păi a apărut la Polirom seria aceasta de opere, am
făcut două, Lumea și Marocco, care trebuia să fie un
singur volum. Am contract cu ei pe trei volume. Voiam
ca Marocco să fie unul singur. E o selecție foarte severă
făcută de mine. 

Nu știm câtă operă nepublicată se regăsește printre
caietele cu schițe de roman despre care ne povestea
George Bălăiță. Pentru un cercetător avid de răspun-
suri, preocuparea aceasta rămâne una legitimă. 

Puțini au șansa să își întâlnească scriitorul preferat

în viață. Cunoscându-l atât de aproape, fiecare frază
din romane vorbește altfel despre sine. E adevărat, fi-
gura biografică trebuie detașată de eul creator, ar spune
unii critici mai tehniciști... Dacă peste câteva zile ne-am
întâlni la aniversarea sa, i-aș spune cât de mare mi-a
fost bucuria să văd că astăzi fragmente din opera sa se
regăsesc în manualele de literatură, ceea ce indică o
evidentă tendință de înscriere în canonul școlar. 

Plecat spre Învoiala cu eternitatea în noaptea de În-
viere (16 aprilie 2017), încheind aproape perfect cercul
ermetic al vieții lui (n. 17 aprilie 1935), George Bălăiță
rămâne, fără îndoială, simbolul Scribului ori, mai bine
zis, al Scribului Neascultător. 

Transcrierile de mai sus nu sunt un interviu propriu-zis,
nici din acelea cu întrebări transmise înainte şi cu răspunsuri
elaborate în scris, nici din cele cu reportofonul pe masă în
care interlocutorii joacă un fel de ping-pong verbal. Ele sunt
rezultatul unor lungi taifasuri purtate pe durata a doi ani, după
cum mărturiseşte autoarea în preambulul publicat în numărul
trecut, de aici digresiunile, trecerea impetuoasă de la un su-
biect la altul, acea senzaţie de gânduri care dau pe dinafară
devansând viteza de exprimare, oralitatea accentuată. Rezul-
tatul unui astfel de (aşa-zis) interviu ar fi trebuit revăzut şi
aprobat de George Bălăiţă. Cum timpul nu a mai avut răbdare,
curmându-i brusc firul existenţei pământene, am acceptat to-
tuşi să publicăm aceste transcrieri, considerând că ele conţin
suficiente informaţii cât să stârnească interesul istoricilor lite-
rari, dar mai ales suficiente gânduri şi trăiri cât să îl aducă pe
Ucenicul  neascultător în memoria cititorilor săi. (R.L.)
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Vorbind despre „arta narativă” a lui Rebreanu,
G.  Călinescu remarca stilul sobru, anticalofil: „E incolor
ca apa de mare ținută în palmă; abia după câteva sute
de pagini capătă tonalitatea neagră-verzuie și urletul
mării”, în vreme ce T. Vianu accentua asupra imagisticii
„urâtului și chiar a grotescului”, astfel că: „Urâciunea na-
turalistă devine mijloc de realizare stilistică”. Nici criticii
moderni nu au fost mai generoși, Ov. S. Crohmălni-
ceanu semnalând tocmai „simplitatea stilului”, care, pe
măsură ce evaluează acțiunea, capătă solemnitate
„asemeni poeziei grave a marilor scriitori realiști”. Adept,
așadar, al unei arte narative de tip auctorial, în care
narațiunea înfățișează o lume ce nu poate fi concepută
în afara și în lipsa naratorului, Rebreanu este, în același
timp, cel mai realist dintre prozatorii noștri, viziunea sa
narativă încadrându-se, cum adesea s-a remarcat, în
ceea ce Tzvetan Todorov numea „focalizarea de tip
zero”, autorul descriind fapte, întâmplări, personaje cu
o precizie științifică, de parcă, permanent, s-ar afla, un-
deva, în spatele eroilor săi. De altfel, în eseul Cred, Re-
breanu însuși admitea: „Pentru mine arta înseamnă
creație de oameni și de viață”.

Nu e de mirare, deci, că, cercetând atent sursa
inspirației epice rebreniene, găsim întâmplări și perso-
naje reale, decupate direct din lumea satului năsău-
dean, toate translatate narativ, cu tot cu decorul social
unde au evoluat, în plasma narativă a romanului Ion
(apărut în 1920). Iată, de pildă, o secvență realistă, des-
prinsă din partea a II-a a romanului (Glasul iubirii, cap.
VII, Vasile), când, pe fondul unor încurcături bănești,
dar și judecătorești, cauzate mai degrabă de orgolii,
ambiții și pasiuni domestice, învățătorul Herdelea, unul
dintre eroii romanului, este confruntat cu dificultatea ale-
gerii unui deputat care să reprezinte comunitatea româ-
nească în Parlamentul de la Budapesta. Problema nu
e ușoară, mai ales că, în calitate de funcționar al statu-
lui, învățătorul este presat să facă politica oficială: „Crezi

dumneata că în Germania sau în Franța s-ar tolera un
învățător al statului a cărui soție să nu știe limba ofi-
cială?”, îl întreabă, mieros și insinuant, un avocat ungur,
interesat mai degrabă să-l jumulească de bani pe
învățătorul aflat la ananghie: „Nu ți-o spun ca o impu-
tare, adaugă binevoitor avocatul diavolului, ci mai de-
grabă răspundeam unui coleg român (s.n. – se va
vedea ulterior despre cine este vorba) care mai adi-
neauri se plângea că de-acuma au început presiunile și
samavolniciile față de sărmanii români...” (Ion, EPL,
1968, p. 237). Scena redă riguros, cu lux de detalii am
spune, atmosfera creată în satele năsăudene în pe-
rioada 1906-1910, când au avut loc, succesiv, alegeri
pentru Parlamentul Ungariei. După ce, timp de aproape
două decenii, după arestarea și condamnarea capilor
„memorandiștilor”, cu Ion Rațiu,  Gheorghe Pop de
Băsești și dr. Vasile Lucaciu în frunte, Partidul Național
Român declarase starea de pasivitate politică, înce-
pând cu 1905 s-a trecut, din contră, la activismul politic,
prilej pentru contele Tisza Istvan de a declara că intra-
rea românilor în lupta politică reprezintă ; „Cea mai te-
merară declarație de război față de politica națională
maghiară” ( Ioan Georgescu, Gheorghe Pop de Băsești,
60 de ani din luptele naționale ale românilor transilvă-
neni, Oradea, Ed. Astra, 1935, p. 123).

Într-o primă încercare, au fost aleși în Parlamentul
maghiar şase deputați români, semn că, fără a trage o
concluzie pripită, lupta politică, cu mijloacele legale, a
românilor merită continuată: „E o chestiune de onoare,
indiferent de succesele sau insuccesele acumulate”, se
spunea într-un editorial, intitulat Reforma electorală, pu-
blicat în Tribuna Transilvaniei, de unul din fruntașii
mișcării unioniste ardelene, avocatul bistrițean Victor
Onișor (Luminița Moga, Profesorul și jurnalistul
V.  Onișor, monografie istorică, Bistrița, Ed. Canon,
2019, p. 50). După un prim „insucces”, din 1906, când
candidatul P.N.R., avocatul Onișor a pierdut la limită,

Marian Nencescu

UN PERSONAJ AL LUI REBREANU,
FRUNTAŞ AL MARII UNIRI
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am spune, în fața rivalului său oficial, profesorul Ion Cio-
can, preferatul ungurilor, asta în ciuda determinării celor
600 de români electori, care „cu preoții în frunte” s-au
prezentat la vot, diferența fiind făcută de un număr de
50 de electori alogeni, care au venit să voteze exact
în aintea închiderii urnelor, naționaliștii au perseverat,
prezentându-se în fața electoratului și în 1910. Numit
de români „rabiner”, pentru a evidenția sprijinul ocult de
care s-a bucurat, deputatul Ion Ciocan, câștigă încă o
dată, tot prin fraudă, un mandat în Parlamentul maghiar,
făcându-se auzit în forumul politic suprem, se spune,
printr-o singură frază: „Fusese un om tăcut, ursuz, și
deci nu tulburase multă apă în capitală. O singură dată
a căscat gura, când rămânând deschise două uși, ar fi
strigat nervos: - Ușa, domnilor, că trage îngrozitor aici.
Pentru această improvizație oratorică, toată Camera l-a
aplaudat frenetic” (Ion, Op.cit., p. 246).

Așadar, în 1910, anul când, prezumtiv, se petrec în-
tâmplările relatate de Rebreanu în romanul său, avoca-
tul Victor Onișor revine în planul vieții politice locale,
fiind eternizat de narator sub numele, transparent, de
Grofșoru. În fapt, autorul recurge la o „licență” ca să
spunem așa, punându-l pe Grofșoru, din roman, să can-
dideze împotriva unui candidat „fictiv”, de la centru, de-
putatul Bela Beck. În acest sens, introduce și  o
așa-zisă scrisoare de recomandare, din partea subin-
spectorului școlar Horvat, un mod transparent de a forța
mâna sărmanului învățător Herdelea: „În ziua urmă-
toare primi o scrisoare în care era invitat oficial (s.n.)
să-și pună în cumpănă toată influența pentru alegerea
desăvârșitului patriot care este deputatul Beck. Am
toată încrederea în patriotismul dumitale încercat și să
fii sigur că oboseala dumitale va fi apreciată cum se cu-
vine, sfârșea scrisoarea. Mai ales sfârșitul îi părea
învățătorului plin de făgăduințe” (Ibidem, p. 255). În rea-
litate, contra-candidatul lui Grofșoru, din roman, a fost
tot profesorul Ion Ciocan, cum ne asigură Luminița
Moga în cartea sa, aceasta primind drept recompensă
pentru „patriotismul” său, Catedra de limba română de
la Universitatea din Budapesta, păstrându-și, concomi-
tent, și mandatul de deputat, pe care l-a câștigat cu
564  de voturi, contra celor 232 ale lui Onișor, și rămâ-
nând în funcție până în 1915, când a murit de un cancer
la esofag. Așadar, episodul cu deputatul Beck e pură
ficțiune. Cât despre abuzurile și violențele ce au însoțit
procesul electoral, Rebreanu nu exagerează cu nimic,
câtă vreme chiar Gazeta Transilvaniei consemna, la
27 mai/6 iunie 1910, că vice-pretorul ungur Uranyi i-a
aplicat unui alegător anti-guvernamental „o bâtă în cap”.
Rezultatul: românii au ratat și în 1910 momentul istoric
al unor alegeri corecte. „Ți se sfâșie inima de durere
când vezi cât de rău stă la noi cauza națională. Toți cei
de care ne-am temut că vor lucra contra curentului
naționalist și-au încordat puterile ca să ne poată com-
promite și mai mult”,  se mai spune în editorialul citat,
făcându-se referire, direct, la pătura de „cărturari” ro-
mâni.

Astfel de consemnări capătă „culoare” și forță epică
în proza lui Rebreanu, care descrie astfel momentul ale-
gerilor: „În ajunul alegerilor trecură prin Pripas două
companii de honvezi ca să dea o mână de ajutor jan-

darmilor concentrați în tot județul. În sfârșit, ziua cea
mare răsări frumoasă. De sus și din jos soseau mereu
cete de țărani, cu preoți și învățători în frunte, unii
pedeștri, plini de praf, alții în căruțe, toți veseli și  stri-
gând mereu: Trăiască! De-a curmezișul pieței se întin-
seră cordoane de jandarmi, cu pene de cocoș agitate
la pălării, răcnind: Înapoi! și amenințând cu puștile. În
mijlocul pieții, un grup de elevi de liceu, încadrați de
câțiva profesori mai tineri și de studenți îndrăzneți, cân-
tau Deșteaptă-te, române! și strigau: Trăiască deputatul
Victor Grofșoru! Când alegătorii ajungeau în față, grupul
îi aplaudau pe români și îi huiduiau pe unguri. Toată
piața gemea de țărani nealegători, aduși dinadins să
manifesteze, urlând:„Trăiască!” sau „Rușine!” (Ibidem,
p. 206). Ajuns în fața Comisiei electorale, învățătorul
Herdelea, după ce dă mâna cu judecătorul și cu Beck,
de la care spera un ipotetic ajutor declară: „Votez cu
domnul candidat Beck, uitându-se în ochii judecătorului,
de parcă ar fi vrut să-l roage să-l țină minte și să-l apere
când va veni la proces. După ce-i însemnă numele, ju-
decătorul rosti indiferent și obosit (s.n.) – Altul!” (Ibidem,
p. 268). Parcă spre a spori și mai mult dramatismul sce-
nei, Rebreanu introduce și un epilog, de asemenea fic-
tiv: numărându-se voturile se constată o diferență de fix
5 voturi, în favoarea ungurului, adică exact voturile lui
Herdelea și ale susținătorilor săi, din Pripas. „Cinci vo-
turi, adică voturile tatii, exclamă Titu Herdelea. Dacă nu
era procesul, triumfa ideea. Iată ce hotărăște soarta
unui popor: un fir de ață. Și totuși, ideea nu poate muri.
Ideea e sufletul omului... ” (Ibidem, p. 269).

Comentariul auctorial se suprapune, surprinzător pe
un text al lui Iuliu Maniu: „Șicanați, hârșiți, trași la răs-
pundere, eliminați sistematic de la lucrările Parlamen-
tului maghiar, deputații români au izbutit nu odată să se
impună atenției tuturor și să stoarcă mereu admirație”
(Ioan Georgescu, Op.cit., p. 123). Pentru a nu trece cu
totul peste personalitatea deputatului Grofșoru, din
roman, alias Victor Onișor, în realitate, sau „simpaticul
Onișor”, cum îl alinta presa vremii, vom semnala și mo-
mentul narativ, surprins de Rebreanu în Ion, când, tră-
dat de vremelnicii aliați politici, Herdelea se întoarce,
spășit, la Grofșoru, care îl dojenește „blând”, oferindu-i
un post de „scriitor” la cancelaria sa: „Victor Grofșoru
era un om deștept și șiret ca toți politicienii care  urmă-
reau să ajungă. Văzându-l pe Herdelea în sala de
așteptare, merse la el cu mâna întinsă: - Aha, adversa-
rul meu. Degeaba, tot al meu ești, oricât m-ai combătut
odinioară. Hai s-o dăm încolo... Ținând să-și sporească
pe viitor simpatiile, era hotărât să-l mulțumească pe
Herdelea. Astfel, câștiga un partizan și se ridica în ochii
întregului ținut. Cum să nu alegi un deputat care întin-
dea o mână adversarului de ieri ?”. (Ibidem, p. 316). Cu
acest mesaj, se părea că steaua politică a avocatului
Grofșoru, fost și viitor deputat de Bistrița, abia răsare.

Pentru a accentua parcă acest sentiment, Rebreanu
introduce, într-una din scenele de final, un personaj
nou, pe Maria/Miți Grofșoru, participantă, între priete-
nele soacrei mici, la nunta fiicei mezine a familiei Her-
delea, domnișoara Ghighi. Și, totuși, cine era avocatul,
omul politic și, aflăm din monografia Luminiței Moga,
folcloristul, jurnalistul și traducătorul lui Jules Verne în
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România, Victor Onișor, alias Grofșoru, din Ion? Născut
la Zagra (azi, județul Bistrița-Năsăud, denumire ce in-
dică, în slavă, literar, „peste munte/deal” – n.n.) în 1874,
într-o familie de țărani și militari (grăniceri) fruntași, Vic-
tor Onișor (patronimul amintește de un posibil strămoș
Onu, sau Onea, variantă locală pentru ardelenescul
Ioan – n.n.) se înrudea, de departe, cu familia Man (de-
venită, în timp, Many, sau Maniu), ai căror strămoși, no-
bili români maghiarizați, sub numele de Many de
Boerfalva (Manii din Boereni) au deținut pământuri în
zona Bistriței, încă de pe la 1700, un unchi, Dumitru
Maniu, ajungând chiar ofițer imperial, apoi consul la Iași
și la Odessa, și murind, pe la 1840, de holeră. Din do-
cumentele de arhivă studiate de cercetătoarea Luminița
Moga, rezultă că a urmat școala „trivială” (respectiv pri-
mară, unde se învățau doar trei materii - cititul, scrisul
și socotitul – n.n.) din Zagra, apoi Școala normală, din
Năsăud, fiind răsplătit și cu câteva premii școlare (conf.
Îndrumătorului arhivistic al Arhivelor Statului, județul
Bistrița-Năsăud, 1988, p. 72), finalizând ciclul școlar la
Gimnaziul superior greco-catolic, din Năsăud, cu califi-
cativul matur cum eminentia. Într-un Conspectu privind
clasificarea la maturitate, pe anul 1893, este trecut cu
nota 1 pe linie, cea  mai mare pe o scară de la 5 la 1,
fiind singurul elev cu rezultate maxime la învățătură (Ar-
hivele Statului, Fond Liceul G. Coșbuc, Năsăud, Dosar
nr. 14/1893). În același an, se înscrie la Facultatea de
Drept, din Budapesta, fiind finanțat, nu fără întreruperi
și întârzieri, din fondul Administrației Grănicerești Nă-
săudene. La Budapesta, pe lângă grija susținerii „rigu-
roaselor”, fără de care „stipendiul” se putea opri, se
înscrie în Societatea studențească „Petru Maior”, iar, ul-
terior, devine membru al Partidului Național Român,
ocupând funcția de secretar al Resortului interne, prac-
tic „mâna dreaptă” a lui Iuliu Maniu, cu care, am văzut,
se și înrudea, de departe. Ca membru al Societății
„Petru Maior”, dar și al „Societății de Leptură a Româ-
niei June Studioase”, din Pesta, desfășoară activități li-
terare și publicistice, fiind ales secretar al Comisiei
literare, pe anul 1894-95. Mai târziu, publică și articole
de atitudine, în Revista Familia, atrăgând atenția
autorităților: „Studenții valahi nu-și încap în piele. Do-
resc cu tot prețul să fie martiri. Aceia care nu s-au
împărtășit de această fericire, și nu au avut ocazia să
mănânce papricaș de Seghedin (aluzie la conducătorii
memorandiști, închiși în localitatea menționată – n.n.)
voiesc să facă servituți martirajului...”, se scria în ziarul
maghiar Egyertertes, din 22 iunie 1894 (Aspecte ale co-
laborării dintre Victor Onișor și Aurel Vlad, Revista
Bistriței, 2001, p. 240), cu referire directă și la activitatea
sudentului Victor Onișor, de la Budapesta. 

Despre activitatea politică a tânărului avocat
bistrițean, ce a atras, inclusiv, atenția lui L. Rebreanu,
am menționat deja. Ea a continuat, simultan, și pe plan
publicistic, fiind directorul și proprietarul unei publicații
locale, Revista Bistriței, înființată în 1902. Cercetând su-
marul publicației, de la înființare și până în 1908, ca și
Fondul dr. Victor Onișor, aflat la Arhivele Statului – Fi-
liala B.N. (Caiet 11, mss), Luminița Moga a descoperit
un amplu evantai de texte literare, juridice și folclorice,
o adevărată comoară publicistică pusă sub deviza: „Vii-

torul presei aparține gazetelor și gazetarilor care cred
în idee” (o idee la care, de altfel, aderase și L. Rebreanu
prin „glasul” lui Titu Herdelea, un alter ego destul de
transparent – n.n.). Întâlnim în Revisa Bistriței articole
diverse, scrise și semnate de directorul gazetei,  de la
teme politice, cum ar fi textul Alegerea de director de la
Năsăud, în care e vorba de  „eternul” său contracandi-
dat Ion Ciocan (fiind semnalate, cu acest prilej, neregu-
lile existente în școli – n.n.), dar și altele, vizând viața
familială, precum Onestitate, un comentariu despre
situația neplăcută în care se aflau fetele, nemăritate, ale
unui înalt judecător local, punându-se accentul pe
educația primită în familie: luxul, cocoloșeala maternă
și pretențiile nemăsurate, se pare că i-au alungat, pe
rând, pe potențialii gineri, avocatul și gazetarul Onișor
insistând pe o educație realistă, pe implicarea fetelor în
gospodărirea casei și pe repartizarea sarcinilor. De alt-
fel, problema educației rămâne o temă predilectă și la
Rebreanu, comentariile asupra relațiilor interfamiliale
ale  Herdelenilor constituind și un îndrumar etic bineve-
nit în contextul epocii. Din aceeași perioadă datează și
textul, rămas în manuscris, despre Scrierea limbii ro-
mâne cu litere latine și sistemele ortografice, ca și cu-
legerea de poezii „populare” Doine și strigături din
Ardeal, cuprinzând 230 de texte, între care 54 „de dra-
goste”, 61 de „dor și jale”, 62 de „mustrări și blestemuri”,
alte cântece de „cătănie” și de „voinicie”, toate culese
din localitatea natală, Zagra. Analizând, în revista Fa-
milia, eficiența a Zece ani de mișcare culturală în Tran-
silvania, criticul ardelean Ilarie Chendi (1871-1913)
nota: „Poeziile populare adunate de Victor Onișor din
împrejurimile Năsăudului, din patria lui Coșbuc,  alcă-
tuiesc o operă de o importanță socială specială în lite-
ratura folclorului român” (14/27 ianuarie 1900, p. 15).

Momentul de glorie politică al lui Victor Onișor îl re-
prezintă desemnarea, la 23 noiembrie 1918, ca delegat
din partea Biroului Consiliului Național Român, la Adu-
narea de la Alba Iulia. Menționam că acest Consiliu, sau
Comitet, înființat la inițiativa Partidului Național Român,
avea misiunea de a organiza contingente armate în
ținuturile românești, după naționalitate, și să preia con-
ducerea în județele  și comunele respective. După mo-
delul Senatului Central al Ofițerilor și Soldaților Români
din Viena, condus inițial de Iuliu Maniu, și ulterior de ge-
neralul Ioan Boeriu, comitete similare au luat ființă la
Praga (unde s-a înființat o Legiune Română, condusă
de Victor Onișor, pe care războiul îl surprinsese pe
acele meleaguri), apoi la Budapesta. Fondul V.O., de la
DJA Bistrița-Năsăud, păstrează Apelul Legiunii Ro-
mâne, din Praga, unde se spune: „Ofițerii și soldații ro-
mâni bucovineni, ardeleni și ungureni aruncați de oarba
oblăduire în celalt colț al fostei monarhii sunt gata să
vadă zorii unei vârste mai fericite... Legiunea din Praga
a nutrit aceleași gânduri cu frații din Viena și promite că
va ține cu trup și suflet de hotărârile ce le va lua Senatul
constituit ca Secție militară a Comitetului Național
Român...”. Semnează Victor Onișor, și adaugă:  „Cu
Dumnezeu înainte! Legionarii români din Praga, 5 no-
iembrie 1918”. (Op. cit. – fila 25).

În Marele Sfat Național al Țării, constituit la Alba Iulia
din 212 delegați, din toate zonele Transilvaniei – Bana-
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tul, Transilvania și Țara Ungurească, după denumirea
oficială, a vremii – Victor Onișor a reprezentat Năsău-
dul. Ulterior, Marele Sfat s-a transformat în Guvern pro-
vizoriu, sub denumirea de Consiliul Diligent al
Transilvaniei, alcătuit din 15 membri, și în care Iuliu
Maniu conducea Resortul Afacerilor Interne, avându-l
pe avocatul Onișor, secretar general. Cu totul, ministe-
rul avea șapte departamente și dispunea de o Gazetă
oficială unde erau publicate decretele emise de Guvern.
Inițial acest organism a funcționat la Sibiu, din decem-
brie 1919 mutându-se la Cluj, ședințele, cu totul 256,
ținându-se itinerant, la Alba Iulia, Sibiu, Cluj și București.
În ciuda unei situații firești, de incertitudine, Victor
Onișor organizează ministerul, controlând practic întreg
teritoriul unit cu România. Tot cercetătoarea Luminița
Moga, semnalează în monografia sa un document, aflat
la Arhivele Statului din București, prin care avocatul
Onișor solicită prefectului român de Sibiu, la preluarea
funcției, în ianuarie 1919, să întocmească o listă cu toți
funcționarii aflați în serviciu, situația depunerii Jurămân-
tului de fidelitate și măsuri pentru ocuparea locurilor va-
cante (Op.cit., p. 148). Alte aspecte administrative,
vizate de Consiliul Diligent, ce au purtat girul lui Victor
Onișor, priveau uniformizarea termenilor administrativi,
acordarea de ajutoare pentru veteranii și văduvele de
război, și, un lucru cu totul important:  decizia ca limba
de serviciu a Armatei Române să fie limba statului
(„Limba română nu poate fi străină pentru conlocuitorii
de sute de ani. Aceasta o recunoaște Consiliul german-
săsesc, afirmând că spiritul limbii române nu e străin

sașilor” – Dosar nr. 3 Fond V.O., DJABN, f. 14 v).
Aceste activități, și multe altele în sprijinul reorganizării
administrației publice centrale, din perioada 1919-1920,
laolaltă cu Tratatul de drept administrativ, elaborat în
calitate de profesor la Facultatea de Drept, din Cluj, l-au
îndreptățit pe Iuliu Maniu să declare, în 1932, la moar-
tea prematură a fostului său colaborator și apropiat:
„Numele lui Victor Onișor  rămâne întipărit în istoria
reînființării stăpânirii românești în Dacia Superioară”
(Revista Patria, 25 mai, 1932).

În încheiere, merită semnalat și un amănunt mai „pi-
cant” din viața familiei Onișor, cuprins într-unul din Ca-
ietele rămase de la Maria/Miți Onișor, soția avocatului
(decedată în 1971), am văzut, personaj secundar din
romanul Ion, de Rebreanu. Aceasta relatează că, în
toamna lui 1913, a sosit, la Bistrița, Aurel Vlaicu, în ve-
derea efectuării unui zbor demonstrativ pentru comuni-
tatea locală. Întrucât vremea a fost nefavorabilă, zborul
s-a amânat, dar Vlaicu s-a întâlnit cu oficialitățile locale,
în cadrul unui prânz familial, unde pilotul a savurat
„papricaș de pui a la Miți”, se pare o specialitate gas-
tronomică apreciată: „Mi-a fost dat mie să-l găzduiesc
pe Aurel Vlaicu, fala neamului românesc, în casa și în
familia mea, ca să se simtă bine cu toată vitregia ce i-a
stat împotrivă”, își încheie Maria Onișor relatarea (Teo-
dor Tanco, Aurel Vlaicu la Bistrița, în Ecoul, 1983, p. 6).
O ocazie fericită, am spune,  pentru Maria Onișor, zisă,
de consăteni, „Măreasa”, vrednică urmașă a istoricei fa-
milii  Man(iu) de Boerfalva, care a dat țării atâta strălu-
cire,  de a-și  etala calitățile  gospodărești deosebite.                                     

Prislop, Casa memorială Liviu Rebreanu
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În poetica strivirii ființei, elementele spațio-
temporalității au mai ales un rol agresiv. Aflată în fața
lucrurilor și ființelor, conștiința poetică e preocupată să
releve dimensiunea insolit-primejdioasă a acestora.
Transpunerea acestei esențe în limbaj figurat devine
sarcina majoră a vocii lirice, experiență însoțită de stări
mai ales negative: întristare, compasiune, groază, cu-
tremurare, revoltă etc. Ineditul descumpănitor e pus în
prim-plan, dar și trăirea relației cu el. Această latură ne-
văzută, dar mereu amenințătoare, determină urgența
comunicării. Tainicul mustind primejdii e în centrul evo-
cării, e făcut să crească sub ochii noștri, se maturi-
zează, ocupă tot tabloul și se constituie într-un simbol,
prin medierea abilă a oficiantei. Gestația e lentă, datele
despre miezul misterios vin în spirale, cu ocoliri aluzive,
alternări ale perspectivei exterioare, mimând obiectivi-
tatea, cu cea interioară a implicării în biografia obiectului
evocat. Informațiile lirice se acumulează cu fiecare
strofă, fragmentat, pentru ca „primejdia” să se între-
gească în cea finală. Într-un poem-revelare ca Aseme-
nea ielelor, esența tragică a ființei feminine e dezvăluită,
după lungi acolade tensionale, doar în final. Întâi auzim
vocea disperată a feminității conturând o situație-limită
pentru care nu are soluție: „Ieronim, frică îmi este acum,
ce  să mă fac,/ Ce trebuie să fac, ce se mai poate?” Ur-
mează o dezvăluire aluzivă a cauzei ce a declanșat
criza: „Pe lângă apa unde m-am scăldat/ De la naștere
până atunci/ Nu trecuse nici un bărbat”. Apele intimității
caste și-au păstrat statutul intact „până atunci”. Acest
„atunci” a frânt echilibrul lumii. E sugerată astfel intru-
ziunea privirii masculine în acest tărâm sacru al
intimității. Ca strategie de dezvăluire a insolitului, e pre-
ferată dilatarea informației auxiliare și reducerea pon-
derii celei esențiale, legată de imanența tragică din
lucruri și ființe. Iubita și Ieronim apar aici prin spaimele
lor, prin relația lor tulburată. Multă tensiune pentru a
spori indeterminarea termenului menținut deocamdată
în ascundere. Aceasta rememorează apoi momentul in-
truziunii masculine ce a determinat panica și conduita

sa buimacă, căci în loc să se ascundă, i-a ieșit în cale:
„Te-am auzit venind și nu știu cum/ Către tine am fugit
fără să vreau”. Sunt adăugate  starea de inconștiență
în care a acționat și răul pe care l-au declanșat gesturile
sale: „Nu am știut ce frică o să-mi fie/ De moartea ta
când mă vei întâlni/ În crucea nopții, pe câmpie”. Pauza
dintre strofe sugerează că prin întâlnirea din crucea
nopții, iubita a cunoscut atât sublimul erosului cât și
drama pierderii definitive a bărbatului. O ultimă acoladă
e constituită din invocarea transcendenței, cam indife-
rentă  față de creaturile sale, asupra căreia e aruncată
vina eșecului. Aceasta e dublu vinovată: de unicitatea
făpturii în care a întrupat-o și de faptul că nu l-ar fi aver-
tizat pe Ieronim asupra conduitei adecvate în relația cu
misterul feminin: „Acum neclintit rămâi și strig,/
Doamne, de ce nu ai făcut atunci/ Să vină cineva să-i
dea de veste/ Să se apropie cu ochii-nchiși…” Ultimul
vers dezleagă enigmatica sursă a răului produs: „Că
trupul meu asemenea ielelor este”. Fiind din tagma ie-
lelor, iubita este o intimitate ucigașă, anihilantă pentru
cel ce se aventurează s-o contemple. Ucide simbolic
privitorul neavizat, acesta nu va mai fi conștiința liberă
de până atunci. Moare ca om al lumii și acțiunii lucide.
Chiar și în asemenea momente de tandră exhibare a
misterului feminității e găsit, nu un atribut seducător
pentru ochiul bărbatului, ci unul ce ar trebui să îngrijo-
reze. Modul acesta de revelare a insolitului primejdios
devine definitoriu.

Percepția lumii exterioare se canalizează îndeosebi
spre insolitul amenințător al pervertirilor și alterărilor
din cuprinsul spațio-temporalității. Aceste pângăriri ne-
motivate vor alimenta sentimentul de insecuritate, de
precauție față de tot ce ne înconjoară: „Nimic nu mai
este imaculat/ pete hidoase au umplut pământul/ de
pretutindeni mocnește noroiul/ de pretutindeni bate vân-
tul” (Pastel). Eul se angajează în denunțarea lor, se în-
vârte în jurul obiectelor lumii căutând unghiuri din care
se revelează fisurile primejdioase. De obicei, cu ton ve-
hement, ambiguu, în doi peri, sfidător, care sugerează

Viorel Chirilă

CONDIŢIA FIINŢEI STRIVITE 
ÎN LIRICA ILENEI MĂLĂNCIOIU 

(II)
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încredere în rostirea sa, utilitatea ei. În cazul pastelului
citat acesta sfidează cursul declinant al ordinii mun-
dane, al alterărilor exasperante prin gesturi teatrale,
grandilocvente, însoțite de un râs histeric: „Aș putea să
râd în neștire/ acum aș putea chiar să scriu/ cuvinte ro-
tunde și aurite/ ca pe capacul unui sicriu”. E un râs al
îndoielii față de propriul demers de imortalizare a răului
lumii, căci scrisul, poematizarea, „cuvintele aurite”, nu
pot opri declinul, acest deces al lumii armonioase. Ieșim
din zodia trăirii plenare, idila nu mai e posibilă. Viziunea
lumii cu esența toxică pentru ființare se întregește cu
detalii de mare diversitate, există un flux debordant al
figurației axate pe acest tip de reprezentare. Simbolurile
ordinii ostile provin din orizonturi diverse: natură, arte-
factele omului, social, istorie, mitologie, axiologie, reli-
gie, artă etc. Spațio-temporalului alterat își pune
pretutindeni amprenta asupra ființei, aceasta se
deslușește în faptul că induce ostilitate, neliniște, as-
cunde capcane, impune interdicții, generează suferințe,
mutilări, anihilări, neantizare etc. 

Câteva poeme din lirica rusticității aspre dezvăluie
natura vicleană a apelor ce se relevă mereu ca adver-
sitate. În apele râului de munte se văd sturionii, întor-
cându-se spre izvoare, să-și depună icrele. Urcușul
trudnic are ca adversar tocmai apa, ce se opune
migrației lor simbolice. E nevoie de o supraîncordare a
forțelor ca să facă față apei potrivnice: „Și cum le cresc
înotătoarele în ea,/ Până se face râul vâlcea,/ Și cum le
cresc mai departe înotătoarele,/ Până se sprijină-n ma-
luri să oprească izvoarele” (Sturionii). Întoarcerea stu-
rionilor se înscrie în schema  simbolică a  întoarcerii la
originar, deci la gândirea mitică regeneratoare – inițiată
de Nietzsche prin recuperarea apolinicului și a dionisia-
cului și accentuată de teatrul expresionist interbelic. În-
toarcerea aceasta era soluție salvatoare a condiției
umane din alienare. De aceea și aici luptătorii cu apele
muntelui se învârtoșesc și devin un fel de supra-sturioni
cu înotătoare gigantice care umplu albia râului până la
anihilarea adversarului: „Trec sturionii de izvoare…/
Intră în piatra seacă de după ape/ Și piatra crește,/ De
parcă muntele ar respira/ Adânc prin branhiile unui
pește”. E figurată astfel tocmai recuperarea vitalității ne-
îngrădite a omului dionisiac. Reveria cu ecouri expre-
sioniste capătă apoi sensul de opoziție față de toate
„apele” modernității, „apele” istoriei demonizate. Cum
vedem, accentul evocării cade pe lupta cu apele și ani-
hilarea lor. Textul se încheie cu imaginea îngemănării
sturionilor cu ființa umană, spre a împrumuta de la ei
tocmai forța de a învinge toate „apele” istoriei ostile:
„Când le-or țâșni înotătoarele prin voi/ Vă veți putea îm-
potrivi oricăror ape!” În altă evocare, râul satului, bogat
în unde, privit ironic în perspectivă, își relevă neființa.
Poeta vede absența, albia secată, năpădită de nisipuri,
pradă uscăciunii. Dar vede și involuția zburătoarelor ce
se înjosesc prin pactul degradant cu nisipurile: „Când
va seca izvorul va fi un prund întins/ Cu păsări ce se
scaldă în nisip/ Și se izbesc în lespezile calde,/ Ne vom
schimba la suflet și la chip/ Și ne vom depărta ca să se
scalde” (Au să rămână plopii). Semnificativă e îndepăr-
tarea-refuz a eului de noua realitate ieșită din metamor-
foza lucrurilor. Pe cele două maluri vor rămâne ca
martori și plopii, derutați de grava involuție a vremilor:

„Cu frunza care tremură-așteptând,/ Fără să știe că e
prea târziu,/ Fără să știe ce și până când”. Acest
exercițiu de profetizare traduce o dureroasă neîncre-
dere în viitor. Dacă undele de acum pot fi simbolul
vitalității infantile, nisipurile viitoare vorbesc despre ari-
ditatea vieții ce ne așteaptă. Altădată, apa râului devine
șarpe mitic, pe care copilul, ce se scaldă, vrea să-l an-
treneze în jocul său. Șarpele-șuvoi nu se lasă însă do-
minat, prins sub picior, nu se arată acolo unde e chemat
de scufundător. Își afirmă libertatea, arătându-se unde
nu te aștepți, când deasupra torentului, când în adâncul
acestuia. Dincolo de dimensiunea ludică a interacțiunii
cu șuvoiul nărăvaș, hârjoana în valurile acestea limpezi,
relevă imediat și latura nefastă a apei. Întâi prin „frigul”
paralizant, apoi prin faptul că ademenește ființa în adân-
curi, unde o încolăcește cu trupul ei viclean: „Dar nu
vine, stă deasupra și privește către maluri/ Și eu șuier
mai departe și mă uit cum nu mai vine/ Și începe să
mă-nghețe trupul lui încolăcit/ Și crescut de limpezimea
apelor de peste mine” (Apa de pe valea noastră). În
adâncuri pândește „șarpele” cel rece, dornic să pună
stăpânire cu încolăcirile trupului său, pe cel neavertizat.
Adesea în preajma apelor evocate de poetă plutește o
ispită thanatică. În adâncul lor se ascunde o vicleană
eternitate acvatică ce provoacă pe experimentator.
Lumea însăși devine, la un moment dat, o vale a plân-
gerii, topos de basm, unde eul deznădăjduit de căderea
în istorie, se obiectivează printr-un plâns hipertrofic.
Consecințele exilului terestru sunt jalea dezarmantă și
lacrimile ce ating dimensiuni diluviene: „Să simt
că-ncepe să mă-nece această plângere prelungă/ Și nu
e nimeni să mă scoată din ea și să încep să țip/ Cât pot
către pereții care se clatină-mprejur de parcă/ Au fost
zidiți dintr-o greșeală pe-o temelie de nisip” (Dorință).
Lacrimile-fluviu destructurează alcătuirile lumii, pereții
casei, viața. Eul feminin se imaginează purtat de fluviul
de lacrimi ce inundă lumea. Moartea prin înecare în pro-
priile lacrimi ar rămâne unica eliberare din nedorita
individuație: „Pe urmă trupul să se lase încet prin lacri-
mile limpezi/ Și să se vadă cum se-nalță deasupra ca
un înecat,/ Să nu se știe dacă-n clipa în care-am înce-
put să plâng/ Și să mă văd prin plânsu-acesta eram fe-
meie sau bărbat”. E dorită întoarcerea la indistinct,
adică, la increat, la entitatea informă premergătoare
nașterii, ce se situa în afara oricăror atribute feminine
sau masculine. Lacrimile ființei penetrează zidurile
casei, „au început să curgă lacrimi prin pereți”, ceea ce
sugerează o solidarizare a materiei cu victima. Lacrima
dobândește, prin dilatare fantasmatică, sens de elibe-
rare din închisoarea trupului și a istoriei. Condiția de
înecat va rămâne semnificativă în contextul reveriilor
eliberatoare din calvarul terestru.  

Câteva excelente poeme ne relevă natura ostilă a
drumului. Drumul, ca primă reprezentare a ordinii
spațiale modelate de om, din poemele lumii rustice, se
impune mai puțin prin beneficiile aduse omului, cât prin
suferințele aduse animalului de povară. Dincolo de fap-
tul că pentru omul cu biciul, drumul e rutină, facilitate de
a ajunge la țintă, un bun necesar, factor de cunoaștere
etc., poeta relevă ostilitatea acestuia față de ființele ce-l
calcă. Ariditatea, pietrele colțuroase tocesc copita ani-
malului, provoacă suferință, induc oroarea de a-l mai
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atinge: „Mă-ndrept pe drumu-ntunecat anume/ Să nu
văd boii tineri șchiopătând,/ Le-au intrat potcoavele-n
copite/ Și se tem s-atingă de pământ” (Drum). Omul nu
poate ignora drama vietății de care se folosește, inițiază
unele măsuri de remediere, alege un drum care să
mascheze chinul. În alt poem, cu același titlu, drumul e
privit prin ochii juncanilor coborâți din munte, numai buni
spre a fi deprinși la jug. Drumul larg al satului și căruța
devin o grea piatră de încercare pentru tinerele vietăți
crescute până aici în libertate. Inițierea în travaliul
existențial e sursă de supliciu, experiență dureroasă și
alienantă: „Ei se duc pe drumul larg, dintr-o parte în
cealaltă,/ Iar căruța se înnoadă și o roată parcă-o doare/
Și se mișcă pe deasupra, ca o unghie tocită,/ Care face
boul tânăr să pornească-n trei picioare” (Drum). Mersul
sinuos, fără constrângeri e o relicvă a vieții libere. Dru-
mul și mai ales căruța impun un traseu linear, disciplină,
consecvența liniei drepte, altfel roțile se poticnesc, alu-
necarea lină nu mai e posibilă. Drumul, povara căruței,
disciplina mersului eficient, rectiliniu, dezvăluie  ființei
tinere, nu atât frumusețile lumii, cât greul vieții. Altădată,
în drum fiind, la povara trăsurii, se adaugă întunecarea
bruscă a naturii, determinată de furtună, chinul de a bâj-
bâi pe întuneric: „Juncanii aplecați sub greutate/
Se-mpleticesc pe drumul drept./ Fulgerul a înroșit res-
teul/ Și le arde blana de la gât” (Întoarcere). Pentru tâ-
năra îndrăgostită, în sinuozitățile drumului de țară se
ascund primejdii, duhuri rele, aburul morților, forțele ne-
antului. Numai asemenea energii nefaste, implicate în
metafizica drumului, justifică dispariția bărbatului iubit,
ce nu mai sosește ca altădată la întâlnire: „Parcă sun-
tem copii și te-aștept și nu vii/ Să jucăm baba-oarba și
eu știu că-ți plăcea/ Și mă tem că în drum ai călcat din
greșeală/ Peste aburul morților dintr-o vâlcea” (Ritual).
Ulița satului e viață, forfotă, mișcare cu rost. Dar privită
din unghi infantil, ea devine scenă pe care destinul își
etalează mutilările tragice. Atunci naște neliniște,
spaimă, insecuritate. Apariția mutilatului psihic, nebunul
satului obsedat de o roată, e un fel de lecție-avertisment
pentru ceata de copii, cu privire la ce poate plăsmui
mânia destinului: „Stăm speriați, vine Gheorghe cu
roata,/ O-nvârte pe mână și saltă din cot,/ Se uită la fie-
rul pornit și se miră/ Și râde și geme și tremură tot”
(Gheorghe cu roata). Pe uliță trece și alaiul de nuntă,
copilul îl privește prin gard, dar spectacolul nu exce-
lează, are protagoniști mediocri. Nunta își pierde subli-
mul coșbucian, dimensiunile sunt meschine, atrofiate:
„Stau ascunsă după stâlpul porții/ Și mă uit printre uluci
la nuntă,/ Mirele e blond, mireasa mică,/ Soacra gura-
livă și căruntă” (Nunta). Când drumul se lărgește, de-
vine loc de popas, bâlci, unde, pe scena sa
improvizată, păpușarul oferă lecții, parabole, tâlcuri, prin
dialogul marionetelor. Copilul se amuză o vreme privind
păpușile de cârpă, ce se ceartă vesele, se iau la harță,
râd și plâng, închipuind viața și peripețiile ei. Dar des-
coperă repede că mișcările și sentimentele lor nu sunt
vii, autentice, ci dictate de meșter: „Fiindcă toate par că
râd și că plâng întotdeauna/ Și cu un ochi îmi fac semne
și mă cheamă fiecare/ După cum de sus le trage firul
de care atârnă/ Și de jos le mișcă mâna păpușarului cel
mare” (Păpușarul). Disputele lor nu mai au haz, din con-
tră, stârnesc mila, căci nu sunt decât biete obiecte ma-

nipulate de frânghiile marelui păpușar, după bunul plac.
Spectacolul păpușarului dezvăluie ceva din misterul tra-
gic al lumii, din condiția omului-jucărie a destinului. Tot
la bâlci, iluzionistul-pescar își prelungește numărul,
amuzându-și admiratorii, până ce peștele de care se
servește în trucurile sale, „îi moare-n buzunare” (Iluzio-
nism). La temelia bucuriei infantile stă totuși o dramă. 

Odaia, spațiul domestic, casa nu mai ocrotesc
ființa de amenințările exterioare. În ciuda pereților care
se interpun între om și vectorii lumii exterioare, aici pă-
trund nestânjenite amenințări, sunete neliniștitoare.
Până aici, în toiul nopții, ajunge cântecul terorizant al
bufniței. Ființa face efort s-o ignore, dar nu reușește: „Și
mă prefac un timp că n-o aud/ Și se preface-o vreme
că mă lasă,/ Dar ea a fost făcută ca să cânte/ De câte
ori coboară pe vreo casă” (Cioica). Cioica e pasăre
sfântă ce nu se poate alunga cu pietre, trebuie lăsată
să-și lanseze mesajul, deși sunetul ei tulbură lăuntrul
ființei, căci „nu se știe pentru cine cântă” și nici ce-i
vestește aceluia. Veghea chinuitoare se prelungește
până dimineața, cu presimțirea că ea e totuși destina-
tarul ciudatului mesaj: „’Nainte de-a se face zi adorm/
Visând păduri și drumuri neumblate/ Și-o ceață albă
care mă desparte/ De-aceste locuri unde vreau s-ajung/
Și pasărea îmi cântă mai departe”. Visul care se înfiripă
după noaptea de insomnie trădează nevoia de eva-
ziune într-o ordine nealterată, în pofida cețurilor ce vin
s-o obnubileze. Altădată aici ajunge cântecul singurătății
dezolante, fără leac, întrupat, necanonic, de vocea cu-
cului. În ciuda faptului că eul i se asociază în cântec, în-
gânându-l, cu speranța de a-i atenua solitudinea, el
nu-și oprește jeluirea. Solidarizarea omului cu pasărea
bolnavă de singurătate nu dă roade: „Apoi îmi trag per-
deaua dinspre el/ Și-l las o vreme să se liniștească/ Și
îl aud cum vine iar în zbor/ Și cum începe să se strige
singur/ Mai uniform și mai stăruitor” (Cântecul cucului).
Cucul e un alter-ego, e vocea singurătății existențiale.

Pădurea e scenă, oferă și ea imagini ale tragismului
existențial, condiția teribilă a maternității. La marginea
ei, cerboaica e în chinurile facerii. Dar nașterea nu e
una obișnuită, căci fătul ce se naște își spintecă mama,
pentru că vine pe lume cu coarnele întregi, înzecindu-i
supliciul. Eul asistă imaginar la eveniment, se solidari-
zează cu drama maternă, receptează îngrozit țipătul
cerboaicei: „Și rămân la capul său și mă uit cum și-l
apleacă/ Și e noapte și mi-e frică și aștept să dispară/
Geamătul care se-aude pe când cerbul care vine/ Prin-
tre rănile făcute scoate coarnele afară” (Nașterea cer-
bului). În iarba naltă de munte, eul feminin își
descoperă făptura contorsionată de ciudate frisoane și
dureri, se zbate aidoma șerpilor ieșiți primăvara la
soare, după lunile de hibernare. Boala misterioasă tri-
mite la mitul zburătorului, iar vindecarea ar putea veni,
după datină, de la o făptură mitică. Doar călcată de la-
bele magice ale ursului, boala ar putea fi alungată din
trup. Criza feminității adolescentine e surprinsă magis-
tral, dorul de dragoste transpare din zvârcolirile trupului
mistuit de tulburi dorinți. Dar nu e așteptat ursul țiganului
vindecător ce trece după datină prin sate, ci unul ivit
haiducește din codru, unul care a mai fost implicat în
drama sa, cu gesturi rotunjite de precauții: „Să vadă că
sunt încă vie și că aș vrea să mă fac bine,/ Să-nceapă
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să mă calce-alene din umeri până la picioare,/ Să-l simt
alunecând pe coaste și-ngenunchind fără să vrea/ Și să
coboare iar pe iarbă atunci când știe că mă doare”
(Ursul).  Echivocul eros-taumaturgie populară își păs-
trează tensiunea până la capăt. 

Cimitirul e cadrul în care copilul descoperă
reverberațiile morții prin datina spălării oaselor. Contac-
tul cu relicvele strămoșilor e totuși șocant, răscolitor,
tocmai prin revelarea brutală a nimicniciei umane: „La
șapte ani se dezgroapă morții,/ Se pune os lângă os în
cutii,/ Și chiar când osul frunții li s-a ros/ Se plâng ca
oamenii întregi și vii” (Obicei). Contactul cu oasele
strămoșilor la o vârstă fragedă se înscrie în aceeași
inițiere aspră, din poemele drumului. 

Textele discutate sunt poeme de învestire a realului
cu atributele insolitului neliniștitor, cu semnificații filozo-
fico-metafizice dureroase, deocamdată nu substituie
realul cu irealități posibile, prin viziuni radicale, șocante.
Sunt rodul unei fantezii magnificante, ce atribuie noblețe
tragică obiectelor împinse treptat în simboluri pline de
materialitate. Pretutindeni verbul conferă vigoare
gesticulației.

2. Poemele erotice apelează la alt decor, aici se
impun cetatea, zidul, orașul. Cetatea atemporală e
spațiu simbolic reprezentând mediul social în pragul
pervertirii. O descoperim modelată de forțe contrarii,
unele se zbat să-i asigure coeziunea, altele îi vor
disoluția. Printr-o strategică diminuare a determinanților,
aceasta devine și cetate a ideilor și a artelor.
Independența ei simbolică trezește invidie, eul liric per-
cepe prezența insidioasă a acestor factori alteratori:
„Natanael, cred că umblă șobolani prin cetate,/ Palatul
regal se vede ros,/ Din stânca scormonită peste noapte/
Inima reginei au scos” (Inima reginei). Sugestia e că de
acum coeziunea spațiului vital e în primejdie, căci sis-
temul de valori („palat regal”, „inima reginei”) e agresat,
simbolurile fortificante sunt scoase din orizontul axiolo-
gic ce fundamentase până de curând existența colec-
tivă. S-ar cere atitudini, măsuri de apărare a simbolicei
noastre cetăți: „Natanael, aveți grijă,/ Cetatea va fi dă-
râmată,/ Puneți în ziduri din loc în loc/ Otravă curată”.
Reacția de apărare a valorilor e deocamdată toxina dis-
cursului poetic demascator, profetizarea subversivă.
Șobolanii pun stăpânire pe cetate pentru a impune o or-
dine a spaimei și terorii. Zidul cetății sau al orașului
nu mai apără, ci devine opresiv, ia ființa în captivitatea
sa prin puterea demonică de a o reduce la condiția de
basorelief, jalnic ornament. O fixează în cărămizile sale,
încremenindu-i mișcările, anulându-i mai ales
competența verbală. Ciudata crucificare și asimilare în
regnul mineral devine mutilare simbolică a libertății so-
ciale și de conștiință. Eul liric ar vrea să comunice cu
victima, dar dialogul nu e posibil, zidul anihilează reacția
verbală, impune muțenia cu privire la drama trăită, doar
privirea victimei pare a avertiza despre răul din jur: „Pe
un perete stă fiul lui Ieronim,/ Lipit de zid la mine se
uită,/ De ce te uiți, fiul lui Ieronim, am strigat/ Tăcerea
s-a auzit și nimic altceva” (Fiul lui Ieronim). Putem citi
în acest zid crucificator și un simbol al tăcerii impuse de
putere, victimelor gulagului comunist. „În-ziditul” simbo-
lic nu e o jertfă adusă unor zeități, ca Ana lui Manole, ci
o demonstrație de forță, o lecție pentru eventualii con-

testatari. În alt poem, victima urcată pe zidul ostracizării
publice se metamorfozează discret în personaj de
frescă cu subiect sacru, paloarea feței se dilată în jurul
capului până va părea „aureolă de sfânt” (Calea). În cu-
prinsul cetății se remarcă „locul… cu steaguri negre
împrejmuit”, unde iubitul pare captiv. Spital, închi-
soare? Enigmaticul straniu e sporit de faptul că aici zil-
nic trebuie să moară cineva. Iubita vine să-și vadă
partenerul, îngrozită că mortul ales de hazard ar putea
fi chiar el: „Locul unde veneam să te văd cu steaguri
negre a fost împrejmuit,/ De el mă apropii ca dusă de
vid;/ Cine trebuia să moară astăzi nimeni nu știe,/ Doar
eu cred că mortul ești tu și frică îmi e să deschid” (Stea-
guri negre).  

Spațiul dintre îndrăgostiți e marcat de diverse obsta-
cole, între acestea se remarcă acvaticul nefast, „apele
morților”, ipostază ce-și dezvăluie direct caracterul tha-
natic. Iubita își vede alesul scăldându-se în ele. Sunt
ape ale deznădejdii, ape ce cheamă dincolo. A te scălda
în ele înseamnă a tatona celălalt tărâm, a fi în divorț cu
ordinea terestră. Figurează un dor de moarte irepresibil.
Evident că prima reacție a femeii va fi aceea de a-l în-
toarce cu fața spre viață. Aleargă spre el să-l salveze,
dar apele nefaste o împiedică să-l ajungă, căci bărbatul
e prins în perimetrul lor, fuge odată cu ele spre celălalt
tărâm: „Parcă vroiai să te-acoperi și nu știu cine/ Îți fu-
rase hainele de pe mal/ Și cum mă apropiam de tine/
De rușine fugeai cu ape cu tot” (Apa morților). O dilemă
e cauza acestei îndepărtări: „rușinea” sau altceva? Ne
lămurim repede. Alesul e terorizat de exhibarea propriei
goliciuni, dar care aici e sinonimă cu descifrarea „sem-
nelor” pe care trecutul tragic i le-a imprimat pe trup. Iu-
bita nu ia în seamă goliciunea, ci „semnele” mutilării:
„Și-mi părea tare rău că fugi, Ieronim,/ Căci bănuiam că
de rușine fugi/ Fiindcă în apa aceea prin care umblai/
Mari semne se vedeau pe trupul tău.” Apa nu accen-
tuează intimitatea fizică, ci face vizibile semnele
suferinței trecute. Trupul bărbatului devine în ochii fe-
meii un monument al suferinței, un răboj al nedreptăților,
ce se cere descifrat, devoalat, mărturisit lumii. Apele re-
velează o dimensiune tragică a bărbatului: „Și mă uitam
la semne și fugeam/ După apa morților prin câmpie…/
Ce frumos bărbat erai, Ieronim,/ Și ce frică mi-a fost că
nu pot să te ajung!” În ochii iubitei, „semnele”, suferința
nu desfigurează, ci înfrumusețează victima. Deocam-
dată „apele morților” refuză să i-l ofere ca recompensă
pentru suferința istovitoarei căutări. În poemul simetric,
așa cum am văzut anterior, apa e magică scăldătoare
pentru iubita înrudită cu Ielele, în care se purifică perio-
dic. Sosirea în preajma ei aduce pieirea mirelui impru-
dent și deznădejde fără limite iubitei, ce-și vede
zădărnicită șansa la fericire (Asemenea ielelor).
Experiența apei mediază cunoașterea tragică, căci doar
ea facilitează revelarea incompatibilității structurale din-
tre  îndrăgostiți. Râul thanatic și „apa morților” revin în
viziunea confesării lui Ieronim aflat simbolic la picioarele
unei nimfe. Amândoi sunt într-un râu cu „apă mur-
dară”, în care însă trupul nimfei strălucește nefiresc,
evidențiindu-i statutul suprauman. Râul rămâne și aici
o amenințare, căci el plăsmuiește fantasma ispititoare
pentru a-i media mesajul. Bărbatul e fascinat de privirea
ei, din orbitele nimfei se ivește vedenia păsării însingu-
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rate, care-l ademenește în tărâmurile sale. Acesta e pe
punctul de a se lăsa în voia fantasmei, a ispitei de a pă-
răsi lumea dramei pentru a trece hotarul dincolo, în tă-
râmul plutirii eterne: „Dar părul ei curgea asemenea
râului/ Și golul din ochi i se umplea/ Cu o singură pasăre
care/ Pe-ntinderea de ape plutea” (De frică). Pasărea-
arcă propune alt tip de existență, una neproblematică,
simbolizată prin calma plutire pe apele primordiale, e
mesagerul aceleiași eternități ademenitoare. E nevoie
de intervenția iubitei terestre pentru a-l salva din vraja
acvatic-thanatică a nimfei: „Ieronim, iartă-mă, nu pot să
te mint,/ Când te-am atins am simțit foarte rece/ Umărul
tău de argint”. Șarpele rece din primele poeme ia acum
chipul nimfei ce-și farmecă victima cu vedenii ademe-
nitoare. Nici apele fântânii nu sunt departe de vraja po-
menită mai sus. Cuplul rezemat de fântână contemplă
lumea din jur. Deodată însă statornicia știută a formelor
lumii intră în vraja apei, îi împrumută curgerea: „E seară,
iubite, nori lungi de-ntuneric/ Pe culmile albe încep să
coboare,/ O lume de apă încet își arată/ Șuvoaiele ei
trecătoare” (Fântâna). Această fluidizare a formelor din
jur pregătește terenul pentru provocările acvaticului, is-
pitirea ființei cu tainele sale. Cea care receptează acut
chemările eternității acvatice e iubita. Acestea sunt me-
diate de fantasma reginei moarte, fosta iubită a lui Iero-
nim, izomorfă cu nimfa. Aceasta se ivește întâi din
„marea și blânda țărână” ce s-a lichefiat, apoi din apele
fântânii, devenită oglindă narcisiacă și fereastră prin
care vin mesajele de dincolo. Semnificativ e faptul că
apele vorbesc prin gestica himerei, cu care eul feminin,
de altfel, ar vrea să se identifice, împrumutându-i
masca. Vraja apelor plăsmuiește și aici „chipul de
moartă” care cheamă în oceanul fluidităților eterne ale
lui Neptun: „Privește-mă bine, iubite, e seară/ Și stăm
rezemați de fântână/ Și-n lumea de apă stă chipul de
moartă/ Ce-ntinde spre mine o mână”. E aici și un aver-
tisment: în sufletul feminin, dorul de moarte și erosul
sunt în derutantă cumpănă. Aderența la viață pare vul-
nerabilă. Un alt gest ar fi necesar ca lucrurile să se re-
zolve în favoarea iubirii, ca vraja acvatic-thanatică să
se destrame.

Alături de cetate și ape ispititoare în biografie cuplu-
lui își face apariția și prăpastia. Teama de prăpastie e
vie, trebuie curaj, nebunie să te confrunți cu ea. Întâi,
prăpastia e cunoscută și învinsă de păsări, o trec în
zbor, chiar își fac cuibul în copacul din adâncul ei. Sunt
păsări ce depășesc spaima de abis prin cântec, cânte-
cul lor e arma cu care sfidează abisul. Din contactul te-
rifiant cu aceasta se naște cântecul zburătoarelor: „Aici
este cântec de păsări, iubite,/ Trecând prin prăpastie
cântă în zbor,/ Și unele-n însuși copacul din ea/ Își fac
cuibul lor trecător” (Cântec de păsări). Sunt ființe de ad-
mirat, eul feminin se simte înrudit cu aceste învingă-
toare ale abisului și cântecul lor. Îl auzim lăudându-se
că îl poartă pe buzele sale, că și-l asumă ca destin su-
blim: „Eu vin dinspre păsări cu cântec pe buze/ Cum
vine și umbra la miezul de noapte/ Și tu crezi că-i cân-
tecul gura mea/ De cântec curat și de șoapte”. Se dez-
văluie și aici o dimensiune insolită a feminității: harul
creator cu origini fabuloase. E o dimensiune austeră ce
vine în opoziție cu feminitatea sa caldă, pe care o limi-
tează. De aceea iubitul e avertizat să nu-i confunde

„gura” de femeie și șoaptele erotice cu cealaltă „gură”
ce rostește cântecul rece, inspirat de abis. Îl asigură că
poezia, cântecul său vor rămâne o statornică emanație
a recilor genuni. Vine apoi și cea mai mare primejdie ce
îi amenință, faptul că în curând „șoaptele” iubirii lor vor
ajunge aidoma: „Ascultă deci cântecul rece al ei,/ Eu în-
sămi, iubite, mă-ndrept către el,/ Să nu te-nspăimânți
dacă șoaptele noastre/ Curând au să fie la fel”. Prin
contaminare cu păsările, conștiința abisului devine
creatoare și la om. În finalul mărturisirii, eul liric ne dez-
văluie faptul că și „cântecul” său „rece” are aceeași sor-
ginte – spaima de abis: „Căci eu, ca și moarta, iubite,
nu vin/ Decât cu făptura mea rece și dură,/ Aceeași pră-
pastie-naltă cu păsări/ Ne lasă un cântec pe gură”. Arta
nu e decât o formă de eschivare din teroarea abisului.
Câtă vreme putem umple „prăpastia-naltă” sau adâncă
cu păsări și cântecele lor, iluzia depășirii impasului
funcționează. 

Nici în erotică, odaia, casa nu mai oferă ocrotire,
spațiul acestora se deschide brusc, trădându-și meni-
rea, devine un câmp deschis, lăsând ființa fără nicio
apărare: „Ca o câmpie casa mea era,/ Spre tine am
fugit cât am putut” (Cântec). Odaia e locul unde se ros-
tesc descântece, se fac exerciții de magie plăsmuitoare
sau de spiritism. Exasperarea împinge ființa să decrip-
teze viitorul, să afle: „Ceva despre ca va mai fi” (Spiri-
tism), dacă există o eventuală  salvare de la „paharul”
cu otravă. Fuga din istorie ia forma refugiului în odaia
exercițiilor plăsmuitoare. Aici se încropesc, cu teama
eșuării, aproximative hierofanii consolatoare, întrupări
angelice. Reușita nu e sigură, are nevoie de ajutorul
transcendenței și se confirmă prin proba lacrimii:
„Doamne fă să lege bine/ Mâna dreaptă și cea stângă/
Și picioarele-amândouă/ Și o lacrimă să plângă/ Ca un
bob curat de rouă/ Ca să știu c-a ieșit bine/ Chipul refă-
cut de mine/ Din bucăți, ca alte dăți,/ Din văzduh,/ Cum
prin vorbă prinde trup/ Fâlfâirea unui duh” (Talismanul). 

În odaia iubitei, se distinge apoi „patul” cu atribute
thanatice, „cu stâlpi negri împrejmuit”, ce induce loca-
tarei un ciudat dor de moarte. Acesta se metamorfo-
zează în dric funerar ce atrage în jurul său haita de fiare
înfometate. Prezența iubitului, energiile sale interioare,
iubirea sa îndurerată curmă cursul funest al viziunii, vor
determina stoparea impulsului spre extincție a eului fe-
minin: „Te-ai apropiat de mine atât de sfâșiat încât/ Tru-
pul tău din bucăți făcut abia învia,/ Ca apa vie sufletul
se vedea cum le leagă/ Și frică și rușine mi-a fost de
moartea mea” (O aripă de vrabie). Patul cu umbre tha-
natice revine în Mă aud plângând, unde se va preface
în sicriu enigmatic. Eul feminin se percepe între scân-
durile lui, purtat pe umerii unor femei, spre locul de veci.
Aici amenințările diverse împing ființele în situația de
a-și pune existența la îndoială, nu mai sunt sigure că
fac parte dintre cei vii. Întâi, certitudinea ontică se
frânge pentru Ieronim, ce veghează alături: „Cum stai,
Ieronim, lângă mine și cum crezi/ Că eu sunt moarta di-
naintea mea”. Aceeași dereglare perceptivă trăiește și
iubita: „Și umărul meu înghețat cum începe/ Nemișcat
lângă tine să stea,/ În noaptea asta, aplecat spre mine,/
Am crezut că sunt ea”. Semenul e simțit ca regresând
în moarte. 

Cerul strivește și el bucuria de a fi prin senzația unei
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coborâri ce sufocă ființarea, sugerată prin comparații:
„Ca ochiul moartei tale e cerul azi, iubite,/ De plumb e
neclintirea cu care se înclină”; „ La fel ca bolta neagră
se lasă printre stele”; „ …cerul ce se lasă/ Ca un păian-
jen negru și nesfârșit de mare/ În lumea pământeană
ca-n propria lui plasă” (Ca ochii moartei tale).

Drumul ni-l relevă pe Ieronim ducând trupul defunct
al iubitei regale pe umăr, probabil spre a o salva ca sim-
bol, dar părți din el se desprind și cad pe jos: „Iar văd
trupul reginei din bucăți făcut, iubite,/ Și când tu îl porți

pe umăr mâna dreaptă i se pierde/ Și  se pierde mâna
stângă și se pierde tâmpla rece/ Și se pierde însuși
ochiul ce m-așteaptă-n iarba verde” (Trecere). Dezmă-
dularea devine figura declinului ordinii ideale. Iubita însă
va interveni reîntregind simbolul, ca altădată zeița Isis,
unificând mădularele prin sufletul său. Arta poate repara
daunele istoriei. Sunt poeme vizionare excepționale în
care dimensiunea toxică a spațio-temporalității pare ine-
puizabilă. 

Știm cu toții că sunt multe biserici ortodoxe
românești, cu fresce ce reprezintă filozofi greci și alte
personalități masculine sau feminine din Antichitatea
greacă, cu toții păgâni. Sunt nenumărate asemenea bi-
serici. În România, dar nu și în Grecia sau în alte țări.
La biserica mânăstirii Voroneț străjuiesc pe fresce filo-
zofi greci și latini, printre care Aristotel și Platon. 

Biserica cu Sfinți din București, pe Calea Moșilor, zi-
dită în 1728, a fost numită așa cu toate că acolo nu sunt
zugrăviți sfinți, ci personalități păgâne. Pe fresce sau în
documentele vechi ale bisericii, șochează numele unor
sibile, adică preotese păgâne în Antichitatea greco-la-
tină: Cumea, Delfica, Eritria, Frighia, Helespontica, Hi-
meria, Lavina, Persica, Sardica. Cât și numele unor
filozofi renumiți sau mai puțin renumiți, ori cu totul al-
tceva decât filozofi: Aristotel, Platon, Thales, Tucidide,
Zenon, Plutarh, Fokidi, Erilis, Stoicin, ba chiar și zeul
Hermes. Știm de la Herodot (Istorii, volumul 2, Cartea
a cincea, paragraful 7) că regii traci îl onorau în principal
pe  Ἑρμέην (Hermes = Mercur), din care se credeau
descendenți și jurau numai pe el  (vezi „Pro Saeculum”
5-6/2017, pp. 188-192)

Catedrala din Târgu-Jiu, numită și Biserica Sf. Voie-
vozi, Biserica Negustorilor sau Biserica Domnească, a
fost ctitorită de negustori și a beneficiat de unele privi-
legii domnești. Pe pereții exteriori, sus de tot, sub
streașină, sunt fresce cu personaje masculine numite
voievozi. Sunt îmbrăcați cam după moda în vigoare pe
vremea lui Mircea cel Bătrân și au pe cap coroane,
de asupra cărora se poate desluși ușor sau ceva mai
greu: Apolon, Aristotel, Diogene, Hipocrate, Pitagora,

Plutarh, Socrate, Solon, Tucidide, Ason, Astacue, Go-
liud, Heotan, Iosafat, Ozia, Psifistocles. Unii dintre ei țin
în mână câte un rulou de hârtie sau de pergament,
desfășurat, pe care ne comunică un mesaj scris cu li-
tere chirilice sau grecești. Socrate, care nu a scris ni-
ciodată, ține în mână un rulou, pe care scrie chintesența
filozofiei sale, cu care și-a încheiat dialogurile, ducând
cupa de cucută la gură: „Noi ne înșelăm când credem
că moartea e ceva rău”. Pitagora își explică teorema
arătând geometria cu mâinile. Mai sunt și personaje fe-
minine: sibilele Himeria, Samia, Helipotca, Persica. Alte
nume erau prea șterse și nu le-am putut desluși. L-am
întrebat pe preot cum se face că pe biserică nu se vede
niciun sfânt creștin, niciun personaj biblic, ci numai per-
sonaje păgâne. Mi-a răspuns că „aceștia sunt filozofii
care au prevestit venirea lui Christos”. Știm cu toții că
unii dintre ei nu sunt filozofi și că niciunul din ei nu a
făcut o asemenea profeție. 

Nicolae Iorga a fost la Târgu-Jiu în 1925, a studiat
această biserică și a scris despre ea. Știm de la el că a
fost clădită pe vremea episcopului Gligore Socoteanu
(1748-1764) pe locul alteia, ce exista la 1717. Biserica
avea și chilii, în care era o școală domnească, unde se
învăța slavonește și grecește, întreținută din vinăriciul
Gorjului și din veniturile aduse de bâlciurile ce se țineau
la Cărbunești și la Târgu-Jiu. Iorga a stabilit că zugră-
veala a fost făcută de Mișu Popp, după canoanele pic-
turii bizantine. 

Renumitul pictor brașovean, cu studii la Academia
de Arte Frumoase de la Viena, a trăit între 1827 şi 1892
și a făcut portretele lui Bălcescu, Alecsandri, Kogălni-

Victor Ravini

BISERICI FARURI DE CULTURĂ
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ceanu, Alexandru Ioan Cuza, al regelui Carol I și a su-
medenie de alte personalități culturale sau politice din
vremea sa, cât și din trecut, până la Grigore Ureche,
Ștefan cel Mare și Mircea cel Bătrân. Pictura a fost re-
făcută de pictorul român, specializat în restaurarea
lăcașelor de cult, Iosif Keber, născut la Târgu-Jiu
(1897-1989), într-o familie evreiască de origine fla-
mandă. 

Iorga nu spune nimic despre filozofii și sibilele din
frescele de pe zidul bisericii. Pentru el, aceștia nici nu
există. Avea 54 de ani și nu știu dacă purta ochelari
când a privit frescele. Cu sau fără ochelari, nu ar fi putut
să distingă ce scria deasupra capetelor acestor perso-
naje. Eu le-am fotografiat cu un aparat Contax D, cu un
teleobiectiv Pentax de 200 mm și cu diferite filtre colo-
rate. Este o mare pierdere pentru noi că Iorga nu ne-a
spus nimic despre acești filozofi și sibile. Cum ne-ar fi
explicat el prezența filozofilor și a altor personalități din
Antichitate și mai ales prezența unui zeu din mitologia
greacă și a unor preotese păgâne, pe zidul unei biserici
creștine ortodoxe? Cum ne-ar fi explicat-o Mircea
Eliade?

Dacă pornim de la rezultatul cercetării făcute de
Iorga, am putea crede că aceste fresce, care nu ur-
mează canonul cu tematica religioasă a picturilor
bisericești, ar fi rezultatul ideilor pașoptiste, desigur bine
cunoscute de Mișu Popp. Ar însemna că aceste fresce
sunt o realizare revoluționară în cultura noastră biseri-
cească, datorată ideilor înnoitoare cu care au venit
pașoptiștii. Însă nu poate fi așa. 

Am îndreptat teleobiectivul cu filtru infraroșu spre un
ungher exterior al absidei stângi. Pelicula a surprins
ceea ce ochiul omenesc nu poate vedea sub zugră-
veala scorojită. O inscripție cu litere și cifre chirilice, de
care nu știa nimeni, nici chiar preotul și pe care Iorga
nu avea cum să o poată citi fără teleobiectiv cu filtru co-
lorat. O comunic aici în transcriere: „Cândî sau zogrăvtî
această b(iserică) a fostî preotî Popa Pătrașcu 7287”.
Numărătoarea anilor de la facerea lumii, după era bi-
zantină. Adică anul 1779 d.Hr. Zugravul nu și-a pus nu-
mele. Eu presupun că, păstrându-se în anonimat,
zugravul a vrut să spună celor din vremea lui și
posterității că Popa Pătrașcu este cel ce poartă răspun-
derea pentru încălcarea canoanelor cu tematica zugră-
velilor. Așadar nu Mișu Popp este primul pictor al

acestei biserici, cum a crezut Iorga, ci zugravul anonim
plătit de Popa Pătrașcu la 1779. În concluzie, Mișu
Popp doar a refăcut zugrăveala, acoperind-o total pe
cea veche și scriind numele cu un alfabet ce are aspec-
tul literelor chirilice sau bisericești. Obiectivul fotografic
scoate la iveală un alt Socrati și un alt Ipocrati, scriși cu
aceleași litere chirilice ca în inscripția datată. Mă întreb
ce personaje a încurcat Mișu Popp, când a scris numele
Psifistocles.

Știm de la Iorga că în această școală domnească se
învăța doar slavonește și grecește. Dar numai asta se
învăța? Știm ce se învăța la școala de catiheți satirizată
de Ion Creangă. Aflăm din frescele de pe Biserica Vo-
ievozilor că fiii țăranilor gorjeni învățau despre filozofii
greci, despre istoricul și moralistul Plutarh, despre me-
dicina lui Hipocrate, cât și despre Iosafat, ajuns, din
Cărțile populare, pe zidul bisericii. Am căutat în Real
Enziclopädie, ale cărei volume despre Antichitate aco-
peră un perete plin cu rafturi și sunt dificil de numărat.
Ason, Astacus, Goliud, Heotan, Ozia și alte nume nu fi-
gurează în cea mai cuprinzătoare enciclopedie privi-
toare la Antichitate. Așadar, țăranii gorjeni aveau la
îndemână figuri din Antichitatea clasică, de la cele mai
proeminente până la cele mai obscure, ce scapă celor
mai erudiți clasiciști din Occident. Sau poate că numele
au fost scrise de zugrav altfel decât au fost reținute de
către savanții germani. 

Dacă acel Ozia este Ossian înseamnă că la 1779,
înainte de Revoluția Franceză, Popa Pătrașcu a vrut să
îl aibă sub streașina bisericii pe Ossian, poetul legendar
irlandez din secolul al III-lea d.Hr. plăsmuit de James
Macpherson (The Works of Ossian, 1765). Putem pre-
supune că negustorii gorjeni ajungeau până în Anglia și
aduceau de acolo, printre altele, și cărți. 

Chiar dacă Ozia nu este Ossian, totuși: în plină
epocă fanariotă, când nu se mai știa câte stăpâniri ju-
puiau țara, românul muncea de se spetea și, dacă îl
țineau baierele şi îi dădea mâna, își băga copiii în școli
să învețe carte. Îi lăsa în seama unor preoți ortodocși
cu o largă deschidere intelectuală spre valorile uma-
niste ale Antichității clasice și eterne. Preoți care au
cerut zugravilor să pună pe zidurile bisericilor filozofi din
Antichitate, zei din mitologia greacă și preotese păgâne,
pe mai multe biserici, prin toată țara.

Apolon Socrate Ozia Plutarh
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Unul dintre conceptele care au intrat în limbajul
științific din ultimele decenii, dar având o istorie mult mai
veche, în studiile de  antropologie și de etnologie, este
acela de identitate. Fiecare individ, grup, profesie, loc,
entitate își caută identitatea, adică acel ceva care îi face
să fie altfel decât ceilalți, specificul, notele particulare,
individualitatea. Ne amintim că până nu de mult actul
prin care ne legitimam la „organe” era buletinul de iden-
titate, înlocuit acum cu cartea de identitate, fără de care
nu exiști în spațiul public, oficial. Și, pe măsură ce
lumea în care trăim se diferențiază tot mai mult, crește
și nevoia de a ne individualiza în raport cu alții. Pentru
unii, diferența este cea care contează (vezi Vintilă Mi-
hăilescu, Fascinația diferenței, 1999), pentru alții, efec-
tul globalizării, al uniformizării se impune încât zic,
precum Claude Karnoouh într-un „Eseu asupra
modernității târzii”, Adio, diferenței (1993, trad. rom.
1994). Și unii și alții au dreptate!

S-au creat, în decursul vremurilor, niște stereotipii
care identifică oamenii în raport cu anumite criterii et-
nice („vlașka rabota”, adică „treabă românească”, zi-
ceau vecinii noștri de la sud de Dunăre, calificându-i
negativ pe români, care ar fi făcut o treabă de mântu-
ială, în timp ce noi zicem admirativ „treabă nemțească”,
adică lucru făcut serios, responsabil de către germani)
sau chiar pe criterii de ordin teritorial: oltenii (iuți, rapizi
în gândire și în vorbire) versus transilvăneni (mai lenți
la vorbă și în acțiune), moldovenii (hâtri) versus
bănățenii (mai molcomi) etc. Îmi aduc aminte de bunicul
meu dinspre mamă, gospodar cu ceva stare, fost notar
la Primăria din Fierbinți, care „negocia” serios cu cei de
la munte, care veneau să cumpere, în pragul iernii, ce-
reale de la el, întrebându-i de unde sunt, din ce loc vin;
indiferent care era răspunsul acestora, concluzia lui era
total depreciativă, „hoții hoților”, „tâlharii tâlharilor”, „lasă
că vă știu eu pe voi”. Oamenii plecau, reveneau, rene-
gociau, cădeau la înțeles....

Unele dintre tarele sau calitățile provinciilor istorice
au fost preluate de unitățile administrativ-teritoriale
create în decursul timpului pe pământul românesc,
supus și el unor deformări, îngustări, lărgiri până a
ajunge la forma și la dimensiunile actuale. Și oamenii,
cei care dau norma, construind imaginea locului, s-au

mișcat, poate nu cu viteza migrațiilor actuale și nici cu
tenacitatea vechilor deplasări, dar au făcut-o, aducând
cu ei vechile tradiții, practici, comportamente, „imple-
mentându-le” în noile „locații”, devenind, astfel, mărci
identitare de necontestat ale locului respectiv.

Județul, ca unitate administrativ-teritorială, a existat
încă din perioada interbelică, a fost surclasat, în timpul
dictaturilor, fiind înglobat sau desființat pe vremea dic-
taturii carliste, înlocuit cu „ținutul”, și al „dictaturii prole-
tariatului”, înlocuit de „regiunea” și „raioanele” de
inspirație sovietică. Când s-a revenit, în 1968, la județe,
unele din cele „istorice” au dispărut și se luptă și acum
să-și redobândească statutul, iar altele și-au modificat
contururile, rezistând, totuși, mai mult de cincizeci de
ani, construindu-și, fiecare, o identitate. Este și cazul
județului Ialomița, din partea sud-sud-estică a țării, în-
vecinat cu Brăila și Constanța la est, cu Buzău și Pra-
hova la nord, cu Ilfov la vest și cu Călărași la sud. 

Este vorba de noul județ Ialomița, diferit de cel vechi,
care își avea capitala la Călărași și care are drept co-
loană vertebrală, dacă se poate spune astfel, Bărăga-
nul, partea de est a Câmpiei Române, vastă întindere
de șes, „grânarul țării”, spațiu contrapus de Vasile Băn-
cilă spațiului „mioritic” figurat de Lucian Blaga în studiile
sale de filosofia culturii. Dar, nota bene, tocmai lui Vasile
Băncilă îi dedică Lucian Blaga Spațiul mioritic (1936)!
O ediție din  Spațiul Bărăganului, îngrijită de Dora Mez-
drea, la Editura Muzeul Literaturii Române și Editura Is-
tros Muzeul Brăilei, 2000  conținând pagini de meditație
filosofică asupra acestui spațiu și admirabile sugestii de
înțelegere culturală a lui, convertite, adesea, în mici
poeme în proză, demne de a sta într-o „antologie a Bă-
răganului”: „Și râurile din stepă au poezia lor gravă și
se armonizează cu natura. Nu sunt jucăușe și limpezi
(adică geloase de puritatea personalității lor, neames-
tecându-se cu pământul), capricioase, sprințare, ca la
munte și deal... Ci își topesc personalitatea în peisagiu,
se ascund oarecum sub pământ, sub maluri în cari doar
prigoriile vin, eliberând uguitul de cristal și de frăgezime
al tăcerii și al sacerdoțiului matern, ca să-și hrănească
puii în tăria vipiei...”

Cam în aceeași vreme, profesorii C. Fierăscu
(1902-1988) și Gh. I. Neagu (1904-1983) alcătuiau An-

Nicolae Constantinescu

REPERE IALOMIŢENE
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tologia Bărăganuluii. Literatură. Folklor (Tipografia Mo-
dernă, 1935), în care selectau opere literare inspirate
de „farmecul acestei regiuni, atât de impresionantă în
pustietatea întinderii ei și totuși atât de ignorată” și în-
globau „o parte numai de inedit folklor cules de pe în-
tinsul acestei regiuni”, cum menționează cei doi în
scurta „Prefață” a volumului. Sunt reținute pagini din
scrierile lui I. Codru Drăgușanu, I.E. Rădulescu, Gr. Ale-
xandrescu, V. Alecsandri, A Odobescu, G. Coșbuc,
C.  Sandu-Aldea, Cezar Petrescu, Nichifor Crainic,
Dragoș Protopopescu, V. Voiculescu, Panait Istrati,
G.  Nichita, Petre Strihan, George Acsinteanu și  Cristian
Sârbu, „tânărul poet proletar”, cum îl recomandă anto-
logatorii.

Ultimii doi au fost reținuți și în Dicționar de
Personalități ialomițene. Oameni de cultură, artă, știință,
tehnică și sport (Editura Metamorfosi, Slobozia, 2019,
318 p.), publicat, spre sfârșitul anului trecut, de Biblio-
teca Județeană „Ștefan Bănulescu” Ialomița, cuprin-
zând circa 300 de nume ale unor ialomițeni care s-au
ilustrat prin activitatea lor, în decursul timpului, în dome-
niile mai-sus menționate, de la ACSINTE, C. Constantin
„corespondent de război, fotograf ” (născut la 4 iulie
1897, în comuna Perieți, jud. Ialomița – mort 7 ianuarie
1948, Slobozia) până la ZECA, Constantin, „ofițer su-
perior, publicist” (născut la 15 ianuarie 1949, în comuna
Reviga, jud. Ialomița). 

Un colectiv de colaboratori (Daniela I. Constantin,
Elena Alexandru, Florina Mirela Petre, Mariana Jantea,
Mariana Năstase, Mariana Fâșie, Irina Nicoleta Ne-
delcu, Isidora Vișan, Vasilca Șerban) coordonați de
Elena Balog și sprijiniți de Veronica Panduru, Gheorghe
Dobre, Șerban Codrin și de colegi din bibliotecile pu-
blice din județul Ialomița, cărora li se aduc meritate
mulțumiri, au pus în pagină această lucrare de referință
pentru climatul cultural, științific, artistic, tehnic, sportiv
al județului respectiv.

Sigur că în această înșiruire alfabetică de
personalități locale, zonale, regionale, din județul dintre
Ialomița și Dunăre sunt „vârfuri”, scriitori intrați cu meri-
tele lor în istoria literaturii române – Mircea Dinescu,
Paul Georgescu, Grigore Haralamb Grandea, Mihai Un-
gheanu, A. Toma (pseudonimul lui Solomon Moscovici,
trăitor în Urziceni, celebru în anii ’50 ai secolului trecut,
membru al Academiei Republicii Populare Române,
prezent în toate manualele școlare de atunci; cu un co-
mentariu în spiritul vremii la poemul său Silvester Andrei
salvează abatajul am intrat la liceu!), Constantin Țoiu –
și alții demni de a fi reținuți pentru viitoare istorii literare,
dacă nu au și intrat în acestea (George Alboiu, Adrian
Bucurescu, Costel Bunoaica, Radu Cange, Șerban Co-
drin, Marin Constantin, Florin Costinescu, Tudor Cris-
tea, Titi Damian, Gheorghe Dobre, Dan Elias, George
Genoiu, Nicolae Motoc, Vasile Poenaru, Petre Ion
Stoica, Marian Ștefan, Ion Văduva, Mihai Vișoiu), com-
pozitori, muzicieni (Pascal Bentoiu, Gheorghe Folescu,
Ionel Perlea, Vasile Tomescu), artiști plastici (Breazu
Cristian, Mihai Marcu, Tudor Meiloiu), istorici, etnografi
și folcloriști (între care Alexandru Dobre, redactor-șef al
publicației „Revista de Etnografie și Folclor” a Acade-
miei Române, Augustin Mocanu, „adoptat” de
ialomițeni, deși domnia-sa e ardelean get-beget, născut
în comuna Cojocna, jud. Cluj, fost profesor la Cehu Sil-
vaniei, jud. Sălaj, dar „împământenit” la Slobozia, Răz-

van Ciucă, născut la Constanța, dar devotat slujitor al
culturii populare, fost director al Muzeului Agriculturii din
Slobozia, unic în țară), învățători și profesori, formatori,
rămași în memoria foștilor elevi, publiciști, profesori uni-
versitari, academicieni, oameni politici, între care dom-
nitorul Mihai Viteazul, măcar că acesta era născut,
probabil, în Târgul de Floci, de la confluența Ialomiței
cu Dunărea, miniștri și prim-miniștri, preoți și înalte fețe
bisericești, sportivi de performanță (între aceștia, cele-
brul Rică, Necula Răducanu, născut la Vlădeni, județul
Ialomița), antrenori, mari proprietari, militari de carieră,
reputați interpreți de muzică populară precum violonistul
Ion Albeșteanu și solista Tița Ștefan – evident, nu-i
putem menționa pe toți, lăsând cititorilor bucuria de a-i
descoperi și de a le cunoaște opera. Prin scrisul  lor, toți
și-au adus contribuția la conturarea identității acestui
colț de țară cuprins în granițele județului Ialomița. 

Un dicționar este, prin natura lui, o operă deschisă.
Vor intra aici nume noi, tineri care s-au format în vremea
din urmă și care aduc, prin scrisul lor, științific sau artis-
tic, un spor zestrei spirituale a meleagurilor ialomițene.
Vor fi recuperați, din arhive sau din memoria colectivă,
unii dintre cei vechi, uitați sau poate doar necunoscuți
deocamdată. Vor fi făcute corecturile de rigoare, îndrep-
tându-se greșeli, inerente unei astfel de scrieri. Se vor
aduce îmbunătățiri ca, de exemplu, însoțirea cărții cu o
hartă, la zi, a României și a județului, poate și cu o hartă
istorică a acestuia, poate cu un indice de localități
menționate în volum și altele. Oricum, cinste celor care
au realizat o astfel de lucrare, un instrument de lucru
necesar și folositor!! 



eseu

80 SAECULUM 3-4/2020PR
O

În predilecția pentru un anume model poetic, Şerban
Cioculescu avertiza asupra faptului că factorul psiholo-
gic, „obsesia trăirii” sunt elemente ce precumpănesc în
elecție și, prin urmare, el respingea presupoziția ca
„influențele literare” să poată fi etichetate, engros, drept
„fapte culturale de mimetism” (Aspecte lirice contempo-
rane, Editura Casa Şcoalelor, Bucureşti, 1942). O atare
opțiune osmotică vizând ecuația tensională dintre con-
tinuitate și devenire în literatură, se pare că nu și-a pier-
dut încă, din interes. Astfel, pledoaria modernistului
Cioculescu își recunoaște valabilitatea în relativizarea
unor puncte de vedere privitoare la puritatea literaturii,
pe motiv că nu există „scriere în care să nu intre ele-
mente de înrâurire directă sau indirectă, conştientă sau
neştiută”. O perspectivă similară o putem regăsi, după
trei sferturi de veac, în atitudinea „postmodernistului”
Alexandru Mușina (Poezia: teze, ipoteze, explorări, Edi-
tura Aula, Brașov, 2008) cu privire la primatul difuziei și
al intensității trăirii poetice diferențiate. Prin urmare, opt-
zecistul va marșa, la rându-i, pe o alegație similară celei
elansate de Șerban Cioculescu, potrivit căreia persona-
litatea creatorului se rezumă mai curând la „adiţiune”
decât la „unitate” (op. cit.). Pe aceeași coordonată a re-
ciclării modernismului, din constatarea lui Alexandru
Mușina cu privire la „noua direcție” în poezia anului
2000, se poate observa că nici teoria maioresciană a
receptării estetice nu a căzut definitiv în dizgrație. Așa
că, potrivit, promotorului „poeziei lucrurilor de care ne
pasă”, dacă se întâmplă, totuși, să „intrăm în rezonanță”
cu unele direcții poetice, revolute sau emergente,
aceasta nu se datorează punctelor de vedere comune,
ci, mai curând, forței expresive de care dă dovadă o
anume creație literară atunci când aceasta „ne face să
ieșim din noi și să «trăim» experiențe noi, semnifica-
tive”, important fiind nu atât noul în sine, cât trăirea par-
ticularizată a noului, redarea, „în alt mediu”, a emoției

din „clonele” sau „hibrizii” poetici (Alexandru Mușina,
op.  cit.)

Prin urmare, ceea ce ar trebui să constituie „obiectul
de cercetare al istoriei literare” (chiar și în acest mileniu
al succedaneelor) sunt „raporturile vitale”, „puterea de
fecundare a unei opere vii asupra spiritelor literare în
devenire”, la care se referea Șerban Cioculescu. Sau,
în versiunea lui Alexandru Mușina, ceea ce continuă să
aibă „valoare” afectivă, în poezia ca „accelerator de
trăiri”, „stimulator de emoții”, sunt intensitatea fluidului
plasmatic și divizorii de tensiune, multiplicatorii poetici
care provoacă amplitudinea și o mențin egală în crista-
lele poeziei de azi. Pentru că, „la limită (și la origine),
întreg limbajul uman – nu doar cel poetic – e metaforă,
metonimie, sinecdocă...” (Al. Mușina, op. cit.)

„Cuvântul autorului” despre regresiunea în vegetal
(omul Mesteacăn) și transgresiunea în uman (mestea-
cănul Om), insinuate de/prin titlul volumului Aș vrea să
fiu iarăși mesteacăn* – cu ilustrații grafice à la manière
de Isaac Levitan, Arhip Kuindji ori Johan Christian Dahl
– sugerează instalarea într-o convenție poetică plasma-
tică fixată pe limenul dintre „imaginism” (în varianta pro-
pusă de E. Lovinescu în Critice IX, 1924, respectiv
„eseninism”, în alternativa lui G. Călinescu (Istoria lite-
raturii române de la origini până în prezent, 1941) cu
privire la fizionomia și fiziologia poeziei lui G. Lesnea,
Virgil Carianopol, Vladimir Cavarnali, Camil Baltazar
ș.a. 

O atare predilecție pentru „debitul metaforic” se va
regăsi, altminteri, constant în lirica românească mo-
dernă, cu predilecție în poezia lui Ion Vinea, Ilarie Vo-
ronca sau ca un colac de salvare din proletcultism, în
versurile lui Nicolae Labiș, ale neomoderniștilor ș.a.

Așa cum se poate observa și din volumul de debut
Lumina din propria-mi umbră (Editura Mesageru Cluj,
1998), metafora e „omniprezentă”, fie ca „acțiune poe-
tică”, „rest”, „urmă” sau „citat poetic” (Al. Mușina,
op.  cit.). O recunoaștem în varianta unor „ingrediente”
ale canonului, propulsate de neoclasici (Ion Horea, Vir-

Gheorghe Manolache

REGRESIUNEA ÎN VEGETAL 
SAU DESPRE ARTA 

DE A REFI MESTEACĂN

* Radu Matei Todoran, Aș vrea să fiu iarăși mesteacăn,
Editura Waldpress, Timișoara, 2019 (Grafică: Daniel Bordeu
și Cătălin Muntean; Foto copertă: Jean Sasaran)
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gil Carianopol, Emil Giugiuca ș.a,), neomoderniști (Ni-
colae Labiș, Ion Alexandru, Cezar Baltag, Ana Blan-
diana, Aurel Rău ş.a.) și/sau postbacovieni (Ovidiu
Genaru: Nuduri, 1967, Sergiu Adam: Țara de lut, 1971).
După cum sunt remarcate și „mirodeniile” nealterate din
„cămara” unor neoexpresioniști (Ion Mureșan: Cartea
de iarnă, 1981, Aurel Pantea: Casa cu retori, 1980),
echinoxiști (Ion Mircea: Istm, 1971; Tobele fragede;
1978; Copacul cu 10.000 de imagini, 1984, Adrian Po-
pescu: Umbria, 1971; Câmpiile magnetice, 1976, Dinu
Flămând: Apeiron, 1971; Altoiuri, 1976 ș.a.), în general. 

Desigur, coordonatele plasmatice ale acestui „acord
poetic” între reorchestrație, invenție, bricolaj, forjare
etc., prefigurate în/prin arta de a refi mesteacăn, se lasă
întrevăzute, ab intio, din/prin tensiunea poetică viabilă,
transpusă în „culorile” sentimental-onirice ale „tablouri-
lor” exersate de Radu Matei Todoran. Fără îndoială, nu
neapărat transparentizând ceea „ce a vrut să spună” ori
„cum a spus” poetul, ci oferindu-se ca hartă a unui tra-
seu liric pe care acesta s-a încumetat a-l străbate. Pre-
cizăm că, în cazul volumului de față, riscul de a te rătăci
în imaginar, tematică și/sau rematică este atenuat de
inginereasca „organizare” metaforică a discursului poe-
tic la nivel mezostructural. Prin această procedură se
asigură coeziunea și coerența unei atari construcții tex-
tuale, din care, evident, nu pot lipsi „sentimentul”, „trăi-
rea”, „pulsiunea” pe care plasmalema lirică le
înglobează tensional spre a le „retransmite” apoi în
„anatomia” poemului.

Pentru că, în opțiunea universitarului Radu Matei To-
doran (în ale cărui domenii de interes, literatura „face
casă bună” cu managementul, marketingul,
ingineria/chimia industrială), poezia nu e „materială”
(obiectuală ca la „imaginiști”), ci, mai curând „plasma-
tică”, oscilând tensional între pulsiune și galanterie sen-
timentală. Simplificând, chimia acestei poezii este
confirmată de „intensitatea trăirii fantasmatice”, pe care
imaginea, metafora, în general, o generează și o am-
plifică prin crearea unei partituri în care nonfigurativul și
concretul (co)există, irigându-se reciproc. Așa că nu
sunt excluse posibile acordări cu „imaginismul” interbe-
lic din textura unor volume reprezentative: Bulgări şi
stele (1933) Maria (1938), Dă-mi înapoi grădinile (1939)
de N. Crevedia ori Scrisori către plante de Virgil Ca-
rianopol (1936). Și, mai cu seamă, se pot remarca
ecouri dinspre imaginalul frenetic al lui Ilarie Voronca:
Restriști (1923), Colomba (1927), Ulise (1928), Plante
și animale. Terase (1929), Brățara nopților (1929), A
doua lumină (1930), Zodiac (1930), Invitație la bal
(1931), Incantații (1931), Act de prezență (1932), Petre
Schlemihl (1932), Patmos și alte șase poeme (1933)
ș.a. ori alianțe tacite cu erupțiile spontanee din Descân-
tecul și Flori de lampă (1925), Paradisul suspinelor
(1930) de Ion Vinea. 

Pentru că Radu Matei Tudoran este un incorigibil
sentimental deghizat, în sensul că „afectivitatea” sa nu
se rezumă la pletora adjectivală (ca în cazul poeziei lui
Șt. O. Iosif, Emil Giurgiuca, George Lesnea ș.a.), ci
acuitatea se confirmă într-un registru imaginal inconfun-
dabil începând cu exordiul la Aș vrea să fiu iarăși mes-
teacăn (un poem hamletian în proză):

„Înalt și zvelt ca un prinț de argint, cu mantia sa de

frunze tremurânde, împrăștiind vibrații molcome și
liniște, mesteacănul veghează...

Jos, în văile pline de răcoare sau sus pe creasta de
piatră a muntelui, mesteacănul ne privește cu dragoste
și căldură; el este Om sau omul este Mesteacăn, cine
știe?

Cu frunzele sale conectate la vibrațiile universului,
el înțelege limbajul nemărginirii și transmite semnale...

Își poartă cu mândrie albul cămășii sale dar și negrul
petelor care vremelnic i-au înnegurat sufletul. […]

Întrebarea este: întunericul este o lumină puțină sau
lumina este un întuneric diluat? Dar umbra, cine este
umbra? 

Dar lumina din propria-ți umbră ce reprezintă? Lu-
mini și umbre, aceasta suntem toți! Mesteceni vorbitori
și trăitori ai unei clipe lungi de câteva zeci de ani...

În rest rotiri de lumini și umbre ca într-un vis păgân
și clipe, clipe alungite ca niște egrete zburând spre
soare sau gâze eșuate pe un carâmb de întuneric. Iar
lumea, o țeastă de scorpie în care timpul clădește scări
mișcătoare. […]” (Cuvântul autorului)

Cu al doilea volum, Aș vrea să fiu iarăși mesteacăn
(2019), Radu Matei Tudoran se detașează de modele
facile (Emil Giurgiuca, G. Lesnea, Virgil Carianopol, Vla-
dimir Cavarnali, Camil Baltazar ș.a.), construindu-și
„profilul” dintr-un aluat poetic similar celui pe care con-
tau moderniștii din siajul lui Ion Vinea, Ilarie Voronca
ș.a. Pentru că fondul său prim, elegiac, e luat în stăpâ-
nire pe această filieră și distilat în poeme ca: Un înger
îmi așterne dimineața, Aș vrea să fiu iarăși mesteacăn,
Zeul pădurii, Răpusul zeu, Spre infinit pe jos, Pe vre-
muri în aeroport, Peisaj trist fără flori, Tu, Mi-e milă, Bi-
cicleta albă, Mesteceni și ploi, Murind între paranteze,
Mâinile, Vorbe despre verdele-papagal și despre
nimic... ș.a. Sunt poezii în care eul liric se
autoconstruiește spontaneu prin cedarea inițiativei me-
taforice unui imaginar din raza de iradiere a vegetalului
și a freneziei imagistice din arsenalul rural. Nota co-
mună a volumului consistă din amalgamarea dintre li-
vresc, prețiozitate, concetism, decorataivism, asianism
etc. (remarcate de Gh. Grigurcu la poeții români din anii
’70), bucolismul spiritualizat al lui Radu Todoran gravi-
tând în sfera de atracție a poeziei neoexpresioniste. Nu
puține imagini instaurează o „suprarealitate” elegiac-
onirică, un continuum imaginal în al cărui teritoriu liric
nu se „sugerează”, ci se „produc” și se emit imagini me-
morabile: 

„sub geamul plâns încet tresare lacul/ și-un înger îmi
așterne dimineața” (Un înger îmi așterne dimineața);
„canarii-și închid fonoteca/ mesteacăn în loc de pădure”
(Aș vrea să fiu iarăși mesteacăn); „împrăștiat printre cu-
lori suspecte/ răpusul zeu/ care vâna insecte” (Răpusul
zeu); „fantome de zăpadă/ cad victime pe rând/ în lacul
trist/ rămas fără oglindă” (Spre infinit pe jos); „pe aero-
portul din München/ debarcadere mobile/ mă-mpre-
soară/ inutile” (Pe vremuri în aeroport); „și apele le tragi/
ușor peste mine” (Tu); „și-n dorința înăbușită a statuilor
de porțelan/ care au înghețat de-un an/ în alb și-n
necuviință” (Mi-e milă); „și ne topim încet în crepuscul/
ca două egrete de aur” (Bicicleta albă); „Se spărgeau
nuci/ să mai răsufle tăcerea” (Murind între paranteze);
„un spiriduș aninat de-un berbec vișiniu/ un Don Quijote
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trântit peste un catâr roz/și multă, multă neliniște”
(Vorbe despre verdele-papagal și despre nimic...) 

Așa cum se poate observa din această „colecție
im aginistică”, volumul Vreau să fiu iarăși mesteacăn
atrage atenția asupra unei tehnici discursive întemeiate
pe extinderea neobișnuită a câmpului asociativ-meta-
foric, demers ce va (con)duce spre un „imaginism” cu
irizări simili-baroce. Din fiecare poem pot fi decupate
eșantioane imagistice în măsură a confirma profilul
obiectului poetic în ipostaza de „accelerator”, „stimula-
tor” de emoții, de „trăiri” (la care se referea Alexandru
Mușina, op. cit.) În ciuda unor sechele rezultate ca ur-
mare a „limbajului înflorit” și a unor „declamări
trubadurești”, regizate în acord cu retorica modernistă
a unor șaizeciști, poezia lui Radu Matei Todoran rămâne
fidelă cristalizării imaginilor, devenind „obiect plasmatic”,
al cărui înveliș de ceară cedează uneori sub presiunea
tensiunii emoționale. Cu toate acestea, definitorii nu
sunt locurile comune cu lirica declamativă sau conven-
ţia sentimentală și nici densitatea de tropi pe poem, ci
„desemnele vintage” conturate din magma unor asocieri
deconcertante de imagini a căror irizare poate rivaliza
cu pictura pe porțelan:

„Sfios mă topesc în liniștea zilei.../ Tu ești portretul
copilei/ ce l-am asemănat cu mama!” (De ziua ta); „câ-
teva cioburi/ alb căzute peste podele/ ca niște frunze de
gheață/ fragile” (Ora de ceramică); „un zeu precar/
se-ascunde între ciulini/ ca o sălbăticiune” (Arde iubi-
rea); „Trec din oglindă-n oglindă/ ca îngerul stepei/ prin
perdele de rouă” (Îngerul stepei) etc.

Evident, multiplicatorii de metaforă, ce mijlocesc
„clonarea”, nu au alt rol decât acela de a potența
„combinațiile” dintre elemente, descompunerea anali-

tică a constituenților „imaginisticii” elegiace din poeme,
chiar dacă unele proceduri ce vor rămâne, în mare mă-
sură, iluzorii. La rigoare, putem izola (desigur) „corpurile
străine” din poezia lui Radu Matei Todoran.

În urma unui astfel de „exercițiu mecanicesc” nu vom
rămâne însă decât cu lesturi, pentru că forța poemului,
realizată prin asimilare imagistică, forjare și accelerare
de emoții, se află sub „coaja lucrurilor”, în peisaje inte-
riorizate, caligrafii și miniaturi lirice. Iar în cazul în care
am fi tentați să acordăm, totuși, prioritate „sourcierismu-
lui universitar”, o atare intervenție ne-ar menţine, așa
cum observa Șerban Cioculescu, doar la suprafaţa tex-
tului. Așa că ar fi o eroare „să se purice în amănunt” –
după metodele tradiționale ale istoriei literare – „întin-
derea în suprafaţă” (Șerban Cioculescu, op. cit.) a unei
anume „înrâuriri” manifeste în poezia lui Radu Matei To-
doran, neglijându-se adâncimea de fond a „imaginismu-
lui” său și particularitățile „debitului metaforic”. 

Canalizată involuntar spre un „nou manierism”, asu-
mat ca aspirație spre „cristalizare” concetistă, formula
lirică programată se (con)centrează pe aproximarea
unei maniere personale, întrezărite (așa cum se poate
observa) în construcții stilizate, cum ar fi, spre exemplu,
acest admirabil poem: „Să fii poet/ E ca și cum/ Te-ai
mătura singur/ Din calea timpului” (Poet), în care atmos-
fera se constituie din retractilitatea (în)spre
transcendență.

Rămâne de văzut însă dacă, în căutarea unor mo-
dalităţi de conturare a unui timbru propriu de expresie,
Radu Matei Todoran va avea curajul de a se distanţa
de modele, fie acestea canonic-moderniste şi/sau, după
caz, „antimoderniste”. 
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Interesul constant pentru opera lui Caragiale este
probat de numeroasele studii, începând cu Titu Maio-
rescu și terminând cu Cristian Stamatoiu. Lecturi, în
cheie clasică ori modernă, perspective didactice ori aca-
demice, interpretări a căror varietate parcurge drumul
de la scriitor tradițional la cel modern etc., – toate au
fost/sunt posibile plecând de la înțelegerea operei celui
care a reușit o corectă și completă radiografie a
societății bucureștene de la sfârșitul secolului al XIX-lea.

Lumea comediilor trimite, cu excepția Scrisorii pier-
dute, la mahalaua capitalei, spațiu periferic nu doar geo-
grafic, ci și social. Negustorii și funcționarii publici, parte
a micii burghezii, se disociază de mitocanii și bagabonții
de pe ulițe, raportându-se la un cod de conduită cu
onoare și stimă, cu respect la persoană și la famelie etc.
Toți însă, indiferent de treapta socială pe care se află,
intră în tot felul de relații sociale și de  comunicare. 

Am considerat interesantă o lectură a comediilor lui
Caragiale și din această perspectivă, observând modul
cum se instituie și funcționează relațiile dintre persona-
jele pieselor, care pot fi: a) de opoziție și b) de simetrie,
ambele facilitând, printre altele, și înțelegerea modului
cum se produce dispunerea în spațiu a conținutului pie-
selor [Tomuș, 1977:223].

Cele de opoziție, care fac subiectul acestui articol,
se realizează lexical prin antonime, cuvinte al căror
sens este diametral opus [Hristea, 1984: 23], iar stilistic
prin antitezele care asociază idei, imagini sau noțiuni cu
sens contrar [Dragomirescu, 1975: 109]. 

Relațiile de opoziție sau de antonimie pot fi: polare
[DSL, 2005:60], de tipul: soț-soție, fiecare cu drepturi și
obligații, începând cu respectarea autorității lui și termi-
nând cu apărarea onoarei consoartei considerată
rușinoasă, nevricoasă ori simțitoare. Rolul dominant îl
deține soțul (Conu Leonida și Țircădău), care se impune
fie prin parada de erudiție: cum le știi dumneata toate,
mai rar cineva, fie fizic: cu insulte și cu bătaie. Și din
acest motiv, familia s-a destrămat, intervenția lui Jupân
Dumitrache fiind salutară: am desvorțat-o de un om fără
ambiț care nu ținea la onoarea lui de familist, deci, un
mitocan. Pe tot parcursul acțiunii dramatice, raporturile
intrafamiliale de acest tip sunt funcționale doar în piesa
Conu Leonida față cu reacțiunea. Bătrânul, dar activul
republican aflat de la 11/23 făurar de partea națiunii, are
informații, idei și explicații de la cele mai simple, privind
revuluția, republica, legea de murături, reacțiunea etc.,
la cele mai complicate, cum ar fi fandacsia și ipohon-
dria, patologii la nivelul cărora apar manifestări ciudate:
și nimica mișcă. Elevă docilă și receptor clasic, Efimița
îl întrerupe totuși, fiind curioasă și aducând obiecții lo-
gice [Călinescu, 1999:278]: dacă n-o mai plăti nimenea
bir, soro, de unde or să aibă cetățenii leafă?...

Abia în final, Efimița trăiește o efemeră satisfacție
față atoateștiutorul ei soț, însă bucuria rămâne neex-
ploatată de eroina care recade în ipostaza admirativă,
renunțând să dezvolte jocul de cuvinte lăsata-secului/lă-
sata, secule! 

Tot polare sunt, până la un punct, și relațiile antoni-
mice dintre amant-amantă/amantă-amant. Ceea ce
pentru Catindat este o veche și neplăcută amintire de
tratație de amor, amanta înșelându-l cu un ofițer de
itidenție, este o realitate crudă pentru ceilalți. Astfel, deși
Crăcănel are dreptul primului amant asupra Miței, a ier-
tat-o fiind tot ce avea mai drag pe lume. Același drept îl
are și Pampon care și-a sacrificat cariera de militar, gata
s-o ierte pe Didina, cel mai sacru amor, cu scuza
feminității ușor de amăgit: femeie! ochi alunecoși, inimă
zburdalnică! Soluția?... răzbunarea comună, motivată

Mihai Petre

DIN TIPOLOGIA RELAŢIILOR 
INTERPERSONALE ÎN COMEDIILE 

LUI CARAGIALE

Mihai Petre (n. 19.07.1949, Sutești, Vâlcea), absolvent al
Facultăţii de Filologie, Universitatea Cluj-Napoca, doctorat în
1983, colaborează la Algoritm literar, Ardealul literar și artistic,
Banchetul, Mișcarea literară, Noua Provincia Corvina, Semne,
Sintagme literare, Pro Saeculum, Vatra veche, Viața Româ-
nească, Vox libri ș.a.  Volume publicate: Interviuri hunedorene,
2015; Autografe hunedorene (interviuri), 2016; Vocația dăruirii
(interviuri), 2016; Cretă color (nuvele), 2016; Corvin Caffe
(roman), 2017; Tăieri în alb (roman), 2018; Birtul Parcului
(roman), 2019.
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de acest caz de traducere dublă, declarând hotărât:
până aici ți-a fost, Bibicule! Invers, și Mița are dreptul
primei amante asupra lui d. Nae Girimea. Deși l-a iubit
și adorat pentru eternitate, până la nebunie, a fost tră-
dată cu individa..., cu Didina, motiv pentru care, din ge-
lozie!: am să-i omor! Fără spaima de scandalul [Bucur,
2001:85] pe care-l dorește: voi scandal… voi să mor!...,
Mița este opusul Zoei care se teme de divulgarea
relației cu Fănică: ce vuiet! ce scandal! ce cronică in-
fernală!... și eu să mor? De scandalul urmat de proces,
poliție, procuror se teme și Didina compromentată de
Năică, ajungând să trăiască o stare de leșin: îmi vine
rău; mor! Punctul lor comun nu e moartea la care se
gândesc, ci lupta cu infidelul sau ingratul amant. Pentru
acesta au arme solide: apelul la trecut, sticluța cu vitrion
englezesc, lacrimile și reproșurile a căror dimensiune e
marcată și în didascalii: plânge, înecată, zdrobită…
Odată furtunile trecute, legăturile acestor amoroși con-
cubini care se ceartă și se împacă [Fanache, 2002: 133]
vor continua și, ca semn al acestei lumi, trișările vor
merge înainte [Vodă-Căpușan, 2002:57]. 

Realizarea triunghiului amant-amantă-amant deter-
mină relații antonimice de tip scalar, cu diferite dispuneri
ale rolurilor: noul amant nu s-a mulțumit cu o amantă,
cea veche, și a cucerit-o pe cea nouă: o ființă nevino-
vată..., aducând suferință fostului amant, cu naturelul
simțitor care-l face să plângă public. Noua amantă, Di-
dina dumitale, i-a uzurpat Miței tronul de regină a inimii
lui Năică. Singură și ambetată, chiar dacă foarte rău
bolnavă, Mița își înșală vechiul amant, pe Crăcănel, și-l
invită pe Bibicul să-i tragem un chef. Absența răspun-
sului acestuia este un semn de sigură traducere în amor
care nu poate rămâne fără urmări, Mița acuzând-o pe
Didina care, ca o infamă, i l-a răpit. Acțiunile de infideli-
tate ale dumneatale, domnule Năică, precum și impli-
carea pasională a Didinei merită o răzbunare publică,
de care se va scrie și în Universul. Până atunci, cele
două, aflate fiecare la amantul meu, se vor confrunta
fizic: amândouă țipă și se încleștează sub privirile Bibi-
cului care le atenționează să nu spargă oglinzile, că
sunt cu chirie...  

În celelalte comedii, ca adevărate relații de antoni-
mie scalară sunt cele de tip: soț-soție-amant: Jupîn Du-
mitrache-Veta-Chiriac și Trahanache-Zoe-Tipătescu. În
esență, deși trioul aparține aceluiași microcosmos fa-
milial și social [Tomuș, 1977: 206], el poate fi redus la
un duo familial prin substituția reală soț/amant. Liberta-
tea de a-l înlocui când lipsește este asigurată de capul
familiei, liniștit că a găsit un om de încredere și onorabil
băiat care ține la onoarea... de familist a lui, ori îi impune
să-i țină companie soției: trebuie să stai cu Joițica, i-e
urât singură. Soțul, fie Jupân Dumitrache, fie Trahana-
che, este o simplă anexă a relațiilor celor doi. Deși con-
testată și explicată de Tipătescu, confuzia permanentă
soț-amant, făcută de Dandanache, subliniază adevărul-
adevărat: și domnul? (Tipătescu, n.n.) bărbatul dum-
neei?..., dumneata..., puicusorule... cu... consoarta
d-tale. Suprapunerea face ca, la nivelul triunghiului con-
jugal, relațiile de opoziție să nu fie scalare, ci de tip
polar, implicând nu soțul-soția, ci amanta și amantul, cu
excluderea soțului, tratat cu respect, dar ca un apropiat:
dumnealui..., nene, neică. În schimb, relațiile antonimice

dintre Veta și Chiriac sau dintre Zoe și Fănică sunt ade-
vărate și impun prin forța cu care se manifestă. În con-
flictul erotic, acuzațiile de infidelitate se anulează prin
jurăminte: mă jur pe ce vrei tu, iar devotamentul se pro-
mite: că numai pentru tine trăiesc. În altă situație, impu-
tările: atâta nebăgare de seamă..., lipsă de judecată...,
copil sunt acceptate, cu o condiție: scapă-mă...
scapă-mă de rușine!... și trebuie să-mi cedezi, accep-
tând să sprijinim candidatura lui Cațavencu! Când inter-
vine, soțul are un rol moderator, benefic [Fanache,
2002:141], fie apărându-l pe Chiriac, deoarece: muie-
rea... nu-l prea are la ochi buni, fie acuzându-l pe Fă-
nică de deconspirarea secretului scrisorii și de leșinul
mimat al Zoei: bine, omule, nu ți-am zis să nu-i spui? o
știam eu cât e de simțitoare! Vinovații de posibile dera-
paje familiale sunt în afară: bagabonții și coate-goale
ori mișelul de Cațavencu. Interesul soților nu îl consti-
tuie aflarea adevărului, ci conservarea principială a
conveniențelor matrimoniale [Fanache, 2001:143], cu
un statu-quo profitabil trioului.

Tehnica dispunerii în contrast a personajelor [Tomuș,
1977:237] este folosită la stabilirea relațiilor contradic-
torii, care sunt de mai multe feluri, începând cu cele so-
ciale (stăpân/negustor și calfă/amploiat), familiale
(căsătorit/familist și necăsătorit/becher), calificative
(prost/deștept) și terminând cu cele morale (cinstit/ne-
cinstit). Importanța acestora din urmă nu este relevată
doar de număr, ci și de implicarea lor în funcționarea
celorlalte două grupe, căci moral/imoral pot fi deopotrivă
stăpânul și sluga, familistul ori becherul. În plus, dena-
turarea sensului propriu al termenilor face dificilă
înțelegerea adevărului de facto, bine ascuns sub masca
aparenței girată de jure. E greu de spus cine este că-
sătorit și cine becher, cine este prost și cine deștept,
cine e abjectul și cine onorabilul, când amândoi se gra-
tulează cu acest apelativ! E greu de spus, în lumea care
se conduce după principiul enteresul și numai entere-
sul, cine păcălește pe cine. 

Calfa, stare sinonimă cu ucenicia [Călinescu,
1999:313], lucrează la stăpân, având grijă de avutul
acestuia ca de cel propriu: mă duc să închiz cantorul și
magazia, pentru că, deocamdată, om de încredere, știe,
sau i s-a promis deja? că va deveni tovarăș la parte.
Stăpânul, adică jupânul, ca negustor, cumpără și vinde
ca omul cu daraveri, alergând colo și dincolo, lăsând li-
bertate de acțiune și afirmare calfei care-l asigură de
onestitatea sa, verificată în timp, și nu de ieri de-alaltă-
ieri. În absența stăpânului, să nu rămâie prăvălia sin-
gură este și principala grijă a lui Iordache, calfă la
Girimea.

De obicei, relațiile contradictorii implică două perso-
naje cu preocupări, opinii, atitudini ori concepții diferite.
Expresie a talentului său de autentic dramaturg, Cara-
giale aduce în scenă personaje care le cumulează. Ast-
fel, Jupân Dumitrache, negustor care vinde, este și
cumpărător de idei, fraze și lozinci ale lui Rică Ventu-
riano, în traducerea/explicația liberă a lui Ipingescu: stăi
să vezi... cum vine vorba lui..., adică să șază numai po-
porul la masă, că el e stăpân. La rândul său, Rică este
și calfă: june scriitor democrat și colaboratorele... la
Vocea patriotului naționale, dar și un fel de negustor
[Călinescu 1999:314], oferind spre vânzare fraze des-
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pre regimul libertății, egalității și fraternității și despre
suveranitatea poporului, lansată sub lozinca: ori toți să
muriți, ori toți să scăpăm! În ciuda problemelor comer-
ciale presupuse de negustoria sa, ori de desfacerea zia-
rului, Jupân Dumitrache și Rică Venturiano au
cumpărători: unul, de materiale concrete – cherestea
(scânduri, dulapi, lanteți ș.a.) – altul, de fraze care îi pun
pe cititori în situația de a înțelege și ce nu e de înțeles
[Bucur, 2001: 144].

Becherul este mai prezent în viața familiei decât
soțul plecat să inspecteze toate posturile, ori la întru-
nire... deseară, ambele modalități prin care poate fi ținut
departe de casă [Manolescu, 2002:113]. Nu cu soțul, ci
cu becherul-amant se rezolvă problemele intime, având
o soluție comună: dacă vrei să te omori, omoară-mă
întâi pe mine!..., ori diferită: alegerea lui Cațavencu în-
seamnă că tu mă iubești și eu trăiesc..., ori nu, și atun-
cea mor. Convingerea soțului este subînțeleasă, cu
explicații comune, asumate doar de becher: lasă că-i
spui eu și cu cocoana, sau fără explicații, ca expresie a
hotărârii soției: eu te aleg, eu și cu bărbatul meu, coana
Joițica, fiind singura și adevărata autoritate operativă
[Tomuș, 1977:224]. 

Prost nu e niciun personaj al comediilor, în schimb
interpretează rolul prostului cu foarte mult talent, recu-
noscut public: tu nu ești băiat prost. A face pe prostul
înseamnă a te înscrie în normele acestei lumi în care
prefăcătoria se generalizează [Iorgulescu, 1988:53].
Efimița se complace în acest rol, mai ales că-l are ca
regizor pe dumneata, bobocule, ieșind puțin din tipar la
finalul piesei, prin lăsata, secule! A juca teatru exprimă
capacitatea de înțelegere și adaptare la jocul lumii, cu
beneficiile ce decurg din relația cu consoarta jupânului
ori cu avantajele micilor ciupeli: de ici, de colo; dacă nu
curge, pică. Pristanda și-a învățat foarte bine rolul și-l
joacă abil, până la interdicția de a umbla cu mofturi. El
înțelege rapid că, și prin numărare greșită, cele
pais pce... cinspce steaguri nu pot fi patru zeci și patru
în cap... și renunță la contrazicerea conului Fănică. Și
Nae face pe prostul în fața Miței: biletul..., pesemne că
l-am pierdut.

Dar nici exemple de inteligență nu întâlnim, deoa-
rece probele oferite de personaje converg spre entere-
sul imediat, departe de confruntări de idei, de doctrine,
de opinii și atitudini etc. Exceptându-l pe Tipătescu a
cărui capacitate organizatorică e recunoscută: a făcut
servicii partidului, județului, țării..., celelalte personaje
au o istețime orientată spre soluții practice: pentru a
completa veniturile familiei, se trage frumușel condeiul;
se poate face și pe iezuitul à la Metternich, pentru a
bloca o mișelie; în schimbul scrisorii, se face o promi-
siune sigură: poimâine ești deputat; obținerea manda-
tului implică o lucrare cu politică, prin șantajarea unei
persoane... mare becher; spițerul se folosește de
același bilet, cu scamatorie; spargerea ușii de către
Pampon și Crăcănel ar fi o soluție salvatoare pentru cei
din casă, considerată mare politică... de Iordache.

Cinstit, adică onorabil, venerabil și stimabil, este
masca pe care o poartă cu dezinvoltură toate persona-
jele. În exprimarea curentă, adjectivele devin, prin con-
versiune, substantive. Folosite ca apelative, ele sunt
simple mărci ale adresării politicoase și chiar protoco-

lare, marcată de substantivarea prin vocativ a adjecti-
velor apreciative [Irimia 1999:197]. Afirmată doar, ono-
rabilitatea lor are valoarea unui tabu, iar încălcarea lui
este pedepsită nu doar verbal: ce poftești, mă musiu?;
așa mișelie; mi-ai omorât viitorul, ci și fizic: să-l și umflu;
te ucid ca pe un câine!; una din noi două trebuie să
moară! Pretenția moralității pe care o afișează: consimț
la onoarea dumitale de familist, ori o apără cu
vehemență: mă scoți din țâțâni! este starea normală a
personajelor lipsite de orice exigență morală [Constan-
tinescu, 1974:119]. Nu sacrificiul în numele ideii de re-
publică determină participarea la revuluție, ci
posibilitatea obținerii unui ce profit. Veta nu trage cu
coada ochiului la bagabonții de pe la „Iunion”, depășind
de mult și cu mult flirtul cu Chiriac și asta sub ochii
soțului extrem de gelos. Nu imoralitatea o interesează
pe Zoe, ci imaginea ei publică de damă bună; glumeață,
dar, mai ales, de respectabila madam Trahanache. Nici
Tipătescu nu are probleme de moralitate, întreținând
relații amoroase cu soția prietenului, dar aduce acuze
de imoralitate societății în care trăiește: ce lume! ce
lume! ce lume! Relația specială amant-soț, bazată pe
apreciere și prietenie, face ca niciunul dintre cele două
cupluri să nu aibă sentimentul păcatului și al primejdiei
[Călinescu, 1999:280]. Oneste bibere este doar o ex-
presie din retorica lui Cațavencu, suficient pentru a
declanșa reacția lui Farfuridi. Fără să cunoască jocul
de/din culise și enervat de posibila victorie a contracan-
didatului, îi reproșează direct: onest, d-ta? A restitui scri-
soarea becherului înseamnă a fi cinstit, dar asta
echivalează cu o asa prostie, încât mintea lui Danda-
nache o refuză cu sinceră mirare: cum s-o înapoiez?
Pampon recunoaște că trișează la conțina oarbă cu fan-
tele, iar Ipistatul, extrăgând din nou biletul câștigător la
lotărie, se laudă cu norocul său, noroc subînțeles de Ior-
dache care constată cum i s-a dus francul în buzunarul
subcomisarului. 

Lumea comediilor trăiește sub zodia imoralității ge-
neralizate, încât conviețuirea în ilegitim și fraudulos [Ior-
gulescu, 1988:47] a devenit normă existențială. Se
minte, se înșală, se fură peste tot și în grade diferite, cu
eroi mai mult, sau mai puțin onești. Pe treapta de jos se
află pișicherul sau descurcărețul a cărui agerime îl duce
nu doar pe gardul lui Cațavencu, pentru a ciupi ceva de
la onorabilul, că nu strică, ci și la identificarea unui
maestru, superior lui: mare pișicher! Strajnic prefect ar
fi ăsta! Pe treapta de sus se află politicianul mândru de
geniul lui politic [Călinescu, 1999:273], ca debutant –
Cațavencu – și ca vechi și constant titular – Dandana-
che. Primul e gata să restituie scrisoarea, sub rezerva
cuvântului de onoare. Ultimul o valorifică drept armă in-
dispensabilă în lupta politică a viitoarelor alegeri, când
la un caz iar... pac! la Războiul. 

Această lume falsă [Vodă-Căpușan, 2002:57]
funcționează în limitele considerate de ea însăși ca fiind
normale, fără sentimentul culpabilității. În comedii, a fi
bun, corect, cinstit etc. înseamnă a demonstra o asa
prostie, iar cel mai rău, mai necinstit, dar și mai bine
adaptat se va bucura de victorie. În teatrul lui Alec-
sandri, răului învechit i se opunea binele modern (Bâr-
zoi – Leonaș; coana Chirița – Luluța ş.a.); la Caragiale,
răului i se opune mai răul, obținut prin cumularea doar
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a defectelor: prostia lui Farfuridi și ticăloșia lui
Cațavencu se regăsesc, la cote maximale, în Danda-
nache. Diferența dintre cei doi dramaturgi se poate ex-
plica atât prin esteticile literare – romantică și realistă –
pe care le ilustrează, dar și prin viziunile diferite asupra
realității trăite, cu speranță de Alecsandri și cu scepti-
cism de Caragiale. Modelului de sperat, cu viitori oa-
meni politici sau funcționari incoruptibili, i se opun
personaje cu o labilitate a caracterelor și a opiniilor [Ma-
nolescu, 2002:122] care le asigură nu doar
supraviețuirea, ci și afirmarea social-politică. 

Multitudinea relațiilor de antonimie relevă deschide-
rea spre lume, cu prelungirea scenei în spațiul larg al
existenței sociale [Manolescu, 2002:127] și cu perso-
naje care, în timp, și-au schimbat doar vestimentația,
nu și caracterul. Oameni, mai ales din clasa politică,
probează și azi lipsă de personalitate, lipsă de relief,
lipsă de consecvență, lipsă de caracter [Cazimir,
2012:13], demonstrând actualitatea lui Caragiale. 
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Prolegomene. S-a spus, și ideea s-a tot confirmat
de-a lungul vremii, că la umbra marilor stejari nu crește
iarba, că o mare personalitate copleșește spiritele în for-
mare, le inhibă și le reprimă elanul afirmării individuale,
tentația unei împliniri autonome.

Este o problemă. Marii maeștri înfrânează, sau, dim-
potrivă, descoperă, îndrumă și cultivă spiritele în for-
mare, le dezvoltă aptitudinile native și le așază în active
productive? Despărțirea de maestru este un semn al
maturității, al dorinței de emancipare și un imperativ al
Eului ce-și desfide vasalitatea, sau o vanitate de self do-
ritor de independență și de o desfacere de povara unor

principii de împrumut?  Cum ar fi evoluat, bunăoară,
Aristotel de-ar fi rămas în continuare sub autoritatea lui
Platon și-ar fi privit realitate din interiorul cavernei aces-
tuia? Oare deducția sa universalistă, de-ar fi substituit
cosmogonia cu teogonia, firea cu suprafirea și imanența
cu transcendența,   n-ar fi căpătat o autoritate mai con-
vingătoare și n-ar fi procesat cu câteva secole mai de-
vreme, ceea ce va face ulterior gruparea de la
Port-Royal?

Sunt interogații la care nu se poate răspunde
sentențios, ci doar evaziv și sub rezerva unui subiecti-
vism sui generis. Din discursul lui Aristotel se va întrupa

Ionel Necula

CONSTANTIN DIMITRESCU-IAŞI
(25 noiembrie 1849-16 aprilie 1923)
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răzvrătitul Prometeu, din cel platonic va răsări Fericitul
Augustin. Primul va sfârși pe o stâncă din Caucaz cu
ficații ciuguliți de vulturi, în timp ce Fericitul din Tagasta
își va găsi un loc privilegiat prin apropierea Celui ce-a
făcut lumea și pământul. Din metafizica lui Aristotel va
rezulta, prin complicate alchimii epistemice, demosul și
democrația, din cel platonic kratos, autocrația și
teocrația.  Care dintre ei poate fi asumat cu prioritate
este greu de precizat. Dar, recunosc că lumea ar fi ară-
tat altfel dacă nu înlocuiam dinastiile regale  cu
președinții aleși, chipurile, democratic iar în locul vechii
împărății bizantine n-am fi pus  atâtea organisme
supranaționale cu putere de decizie mapamondică. 

Când demosul a constatat că și cei de sus – autori-
tatea cetății, dar și cea zeiască – folosesc aceleași
raționamente și manifestă aceleași pasiuni ca și el –
a-nțeles că egalitatea constitutivă reclamă egalitatea
posibilităților și că-n  destinul său sunt înscrise toate
șansele unui om.  Nimic n-a mai rămas rezervat celor
aleși și nimeni nu s-a mai considerat privilegiat – uns,
sau trimis al lui Dumnezeu pe pământ. În absența unei
lumi prototipale, fie și ideatică, așa cum o plăsmuise
Platon, omul a rămas un rătăcit lipsit de repere infaili-
bile, a devenit gen proxim și diferență specifică deopo-
trivă. Maieutica lui Socrate, exersată peste tot – în
grădini și în piețe publice – dădea rezultate dezas-
truoase. De asta zic, poate c-a meritat să bea cupa cu
cucută, așa cum Prometeu a meritat înlănțuirea pe
stânca din Caucaz. Odată ce s-a tras cortina de la
scena vieții politice, a putut vedea oricine că nu-i mare
lucru să-ți asumi un rol de conducător și să-l joci după
reguli de tine stabilite. Scena politică a devenit un platou
cu bucate din care fiecare putea să-și aleagă o porție
cât mai consistentă. 

Constantin Dimitrescu-Iași poate fi privit și el din
această perspectivă. S-a născut la Iași în 1849, unde a
urmat Liceul Central, devenit ulterior Liceul Internat din
Iași, și Academia Mihăileană, unde i-a avut ca profesori
pe Titu Maiorescu, Nicolae Ionescu și pe alți cărturari ai
timpului. Între anii 1868-1875 este profesor la diferite
licee din țară – la Botoșani, la Iași, la Bârlad (la Liceul
„Gheorghe Roșca Codreanu”), iar în intervalul
1875-1877 studiază filosofia la Berlin, apoi la Leipzig
unde își trece și doctoratul cu o teză destul de
pretențioasă – Conceptul de frumos, un studiu estetico-
pedagogic. 

Revenit în țară, își reia activitatea de profesor la Li-
ceul „Gheorghe Roșca Codreanu” din Bârlad, iar în
1878 obține prin concurs postul de profesor la Univer-
sitatea din Iași, la catedra de pedagogie și estetică, de
unde va trece ulterior la catedra de filosofie și pedago-
gie, fiind în același timp și directorul Școlii Normale Su-
perioare din Iași.  A fost membru activ al Junimii dar în
1885, după ce se transferă cu catedra la Universitatea
din București, a ales să facă politică liberală. În 1884 a
fost ales deputat de Iași și, o vreme, a deținut chiar
funcția de vicepreședinte al Camerei Deputaților. L-a
secondat pe Spiru Haret în reformarea învățământului
secundar și superior și-a fost primul profesor de la noi

care a ținut un curs de sociologie. 
Antrenarea lui în probleme politice a avut ca urmare

cumularea unui număr mare de  absențe la Universi-
tate, ceea ce   a avut drept consecință suspendarea de
la catedră, în locul lui fiind chemat Titu Maiorescu. Între
anii 1894 şi 1910 a deținut funcția de director al Biblio-
tecii Centrale Universitare din București, iar în intervalul
1898-1911 a fost rectorul Universității bucureștene.

În 1888 a înființat ziarul „Democrația” și-a militat tot
timpul pentru întronarea unui climat de viață democratic
în România.

Nu se poate spune c-a fost un discipol al lui Maio-
rescu, deși la acea vreme pontiful junimist influența,
vrând-nevrând , întreaga viață culturală din România.
În 1894, când ministrul C. Chițu l-a chemat pe Maio-
rescu la catedra de logică și istorie a filosofiei moderne
din cadrul Universității din București, în locul lui C. Di-
mitrescu-Iași, teoreticianul formelor fără fond era în
plină glorie și trecea drept mintea cea mai limpede și
mai clarvăzătoare a societății românești.  A conferit ca-
tedrei de filosofie o strălucire pe care n-o avusese în
vremea predecesorului său. Între cei doi a existat o
relație de succesiune, dar și  de conivență, iar ținuta
conferită de Maiorescu catedrei era mult superioară față
de ceea ce moștenise de la predecesorul său. Influența
lui Dumitrescu-Iași asupra studențimii, își amintește fos-
tul său student Ion Petrovici, era destul de redusă cu tot
Seminarul Pedagogic pe care îl dirija. De altfel, nu
numai însușirile de formă îl făceau să nu însemne la ca-
tedră cu Titu Maiorescu. Mai erau și alte motive. Mai
întâi, în opoziție cu admirabila punctualitate a acestuia
(îmi amintesc că într-o miercuri la ora 4 luase cuvântul
să dezvolte o interpelare la Senat și la 5 și 1/4 a făcut
așa ca să intre la curs), Dumitrescu-Iași era, dimpotrivă,
excesiv de neregulat și se servea de cele mai ușoare
pretexte ca să nu-și facă datoria. Neregularitatea
aceasta exemplară se resimțea și în aceea că sala îi
era din ce în ce mai deșartă. 

Or, din acest punct de vedere, Maiorescu era exact
opusul său, cursurile sale vor deveni așa de atractive
încât erau audiate nu numai de studenții înscriși, dar și
de alte persoane din oraș. Aceeași sală de curs, care
la Dumitrescu-Iași era deșartă, la Maiorescu va deveni
neîncăpătoare.

Firește, inserând aici observațiile lui Petrovici, nu tre-
buie trasă concluzia că Dimitrescu-Iași era lipsit de
calități. Tot Petrovici  ne informează că a ascultat de la
acest profesor  lecții de introducere limpezi și bune.
Avea mintea clară și talent de clasificări. Era bine dotat
pentru a face lecții de orientare, pline de promisiuni. (Ion
Petrovici, Din cronica filosofiei românești, ediție în-
grijită și prefațată de Ionel Necula, Editura Institutul Eu-
ropean, Iași, 2005, p. 124).  

N-a fost prea productiv, implicarea în politică s-a do-
vedit și în cazul lui, nu atât  cronofagă, cât consuma-
toare de energie și de resurse intelectuale. N-a avut
limpiditatea lui Maiorescu care a știut să-și prioritizeze
activitățile, astfel încât să-i rămână timp și pentru masa
de scris. Prezența numelui său în publicistica vremii și-n
revistele de specialitate era rară, sporadică și inconsis-
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tentă. Totuși, cu Maiorescu a purtat tot timpul relații co-
recte, iar în octombrie 1909 când Maiorescu se pregă-
tea să serbeze 70 de ani de viață (vârsta maximă
permisă de lege pentru învățământul universitar), și și-a
depus demisia la decanul Ion Bogdan, a făcut parte, în
calitate de rector al Universității, din delegația din care
mai făcea parte și N. Iorga care a insistat pe lângă ma-
gistru să țină o lecție de adio sau una de profesor ono-
rar. Evident, Maiorescu a refuzat cu îndărătnicie.  A
preferat ieșirea în plină glorie, spre regretul zgomotos
al studențimii și al Universității..

Opera. N-a fost un spirit prolific. Ca junimist, parti-
cipa la ședințele societății, dar, după înțelegerea de la
Mazar Pașa, a rămas apropiat mai mult de liberali, iar
partidul lui Brăteanu chiar i-a și încredințat diferite funcții
dregătorești. A fost totuși un vajnic apărător al
democrației, iar publicația sa „Democrația” a militat cu
ardoare pentru întronarea spiritului democratic în viața
publică românească.

Cât privește opera sa, aceasta se reduce la cele trei
lucrări editate în timpul vieții: Progres și evoluție
(1886); Progres și civilizație (1886); Istoria filosofiei în
Evul Mediu (1911).

Postum, i-a mai apărut o culegere de comentarii cri-
tice care adună între două coperți studiile sale ocazio-
nale,  risipite prin diferite publicații și încă două volume
de studii – de psihologie socială și de estetică.  Era un
partizan al direcției evoluționiste de gândire, dar își ase-

zona convingerea cu ultimele achiziții ale gândirii con-
temporane. Nu și-a gestionat prea bine prezența în pu-
blicistica românească. Teza sa de doctorat, bunăoară,
susținută și publicată la Leipzig în limba germană, n-a
fost niciodată tradusă și publicată în românește, dar se
știe că valorifica eposul românesc și făcea o bună pro-
pagandă  folclorului nostru autentic.  

La curent cu marile doctrine filosofice a ținut un curs
de filosofie comparată, care îl profila ca pe un erudit
riguros și subtil, bine înțelenit în curentele de gândire
dominante în Europa și în lume. Într-o vreme când se
privilegiau viziunile subiectiviste și se miza mult pe
ideea  subiectului demiurgic – existențialismul, fenome-
nologia, vitalismul – C. Dumitrescu-Iași a rămas con-
secvent pe poziții realiste, carteziene și n-a pus
niciodată la îndoială ideea de progres și nevoia de
evoluție a cunoașterii. 

A recunoscut baza fiziologică a fenomenelor psihice
și-a vorbit, înaintea lui   Dimitrie Drăghicescu, de cer-
cetarea fundamentului psihologic ca act preliminar
esențial în descifrarea  identității popoarelor. 

C. Dimitrescu-Iași a rămas unul dintre gânditorii care
n-au fost ținuţi în grații exegetice de istoricii fenomenului
filosofic românesc și ar fi cazul ca apropiata omagiere
a unui secol de la moartea sa (2023) să fie întâmpinată
cu o ediție completă a cercetărilor sale metafizice, es-
tetice și psihologice. Ar fi un semn că știm să ne prețuim
valorile, chiar dacă recuperarea lui se face cu multă și
nedreaptă întârziere. 

Northrop Frye (1912-1991) publică în anul 1982, la
vârsta de 70 de ani, The Great Code. The Bible and Li-
terature (Marele Cod. Biblia și literatura), în anul 1990,
la 76 de ani, editează Words with Power (Cuvinte cu
putere), iar în 1991, apare postmortem The Double Vi-

sion (Dubla viziune), care vrea să fie „o versiune ceva
mai comprimată și mai accesibilă” a primelor două lu-
crări, spune autorul în Prefață la volumul Dubla viziune
(p. 19), deși această din urmă lucrare de sinteză aduce
și multe idei noi. 

Primul și ultimul volum, dintre cele citate aici, au apă-
rut și în limba română în anul 1999 și, respectiv, 1993,
în traducerea exemplară a lui Aurel Sasu și Ioana Stan-
ciu.

Virgil Diaconu

CONCEPTUL DE OPERĂ 
BIBLICĂ LITERARĂ,

ÎN VIZIUNEA LUI NORTHROP FRYE

1 Northrop Frye, Marele Cod. Biblia și literatura, traducere
din limba engleză de Aurel Sasu și Ioana Stanciu, Editura
Atlas, București, 1999.
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Cercetarea critică a Bibliei 

Volumul Marele Cod. Biblia și literatura1, de a cărui
prezentare critică mă voi ocupa mai jos, își face obiect
de studiu din Biblia creștină, mai exact din „versiunea
autorizată” engleză, din 1611. 

Știind prea bine că „în cercetarea biblică” (Frye) au
existat întotdeauna „două direcții (…), una critică și alta
tradițională”, N. Frye înclină spre cercetarea critică, afir-
mând că volumul său Marele Cod. Biblia și literatura
„îndrăznește a fi un studiu al Bibliei, din punctul de ve-
dere al unui critic literar” (ib., p. 20).

Ce este această cercetare a Bibliei „din punctul de
vedere al unui critic literar”? Spre deosebire de cerce-
tarea de tip tradițional a Bibliei, în care un exeget „in-
terpretează în conformitate cu ceea ce, prin consens,
autoritățile teologice și ecleziastice au considerat că tre-
buie să fie sensul” (ib. p. 20), demersul de factură critică
constă în faptul că exegetul „poate formula (...) o unitate
conceptuală corespunzătoare unității imaginative a tex-
tului său” (ib., p. 15), deci a cărții biblice pe care criticul
o are ca obiect, această unitate conceptuală putând fi,
spun eu, mai fidelă obiectului ei decât cercetarea teo-
logilor, pentru că ea acordă atenție mai cu seamă tex-
tului analizat, și mai puțin sau deloc convenției teologice
și eclesiastice tradiționale cu privire la textul/cartea res-
pectivă.   

Dar ceea ce trebuie reținut din expunerea lui Nor-
throp Frye, este îndeosebi faptul că pentru el unitatea
conceptuală pe care orice critic trebuie să o descopere
în operă, deci „acest principiu unificator, privește mai
degrabă forma decât sensul.” Și criticul face observația
pertinentă că  „principiile formale ale literaturii sunt
conținute în literatură, tot așa cum principiile formale în
muzică, ilustrate prin sonată, fugă sau rondo, nu există
în afara muzicii” (ib., p. 19). 

Vom înțelege, așadar, că, pe de o parte, Northrop
Frye își alge să cerceteze cărțile (operele) literare ale
Bibliei, și nu pe cele neliterare, iar pe de altă parte, că
el urmărește să stabilească înțelesul, „unitatea concep-
tuală” formală a cărților sau operelor biblice literare, deci
conceptul de carte biblică literară.  

Biblia, ca produs al celor trei faze ale 
limbajului, a proclamației și a mitului

Pe urmele lui Giambatistta Vico, N. Frye afirmă că
celor trei vârste istorice ale omenirii (vârsta divină sau
a credinței, vârsta eroică sau a aristocrației și vârsta po-
porului) le corespund trei tipuri de limbaj sau de expre-
sie verbală: tipul divin, tipul eroic sau nobil și tipul
popular. Aceste trei tipuri de limbaj sunt numite de către
Northrop Frye tipul hieroglific, tipul hieratic și tipul de-
motic, iar ele presupun aceste trei tipuri sau faze de
scriere: scrierea poetică, scrierea alegorică și scrierea
descriptivă. Aceste trei tipuri de scriere produc, firește,
opera literară scrisă.  

Un exemplu de scriere po etică sau metaforică este
opera lui Homer, scrierea alegorică poate fi reprezen-
tată de opera lui Dante, iar scrierea  descriptivă, rea-
listă, care adoptă „categoriile de probabilitate și

verosimilitate ca procedee retorice” (ib., p. 55), poate fi
ilustrată de Zola, care „a scris romane ce au o evidentă
legătură cu sociologia” și a vehiculat adevăruri sociolo-
gice, afirmă criticul. 

Northrop Frye înlocuiește la un moment dat „scrierea
alegorică” cu „scrierea existențială”, așa încât în final
trebuie să acceptăm că cele trei faze istorice succesive
ale limbajului se concretizează în opera literară scrisă,
în general, fie ca scriere poetică sau literară, fie ca
scriere „existențială” („modalitatea de scriere numită cu-
rent «existențială»”), fie ca scriere descriptivă. În ceea
ce privește cărțile sau operele biblice, acestea sunt în-
trupări ale celor trei tipuri de scriere, așadar sunt fie
scrieri poetice sau literare, fie scrieri „existențiale”, fie
scrieri descriptiv-istorice. 

Deși Frye afirmă că toate cele trei faze ale limbajului
sunt prezente în Biblie, cărțile Bibliei fiind, în fond, chiar
întruparea acestor tipuri de limbaj, el ne atenționează
că:

„Idiomul lingvistic al Bibliei nu coincide, de fapt, cu
nici una din cele trei faze ale limbajului, din clasificarea
noastră, oricât de importante au fost acele faze în istoria
influenței lui” (ib., p. 60). 

N. Frye întărește și mai bine această idee, afirmând
că idiomul lingvistic al Bibliei (1) „nu este metaforic ca
poezia, deși abundă în metafore, și este poetic atât cât
este, fără să fie de fapt o operă literară (poetică). (2) Nu
e un limbaj transcendental al abstracției și analogiei, iar
(3) folosirea limbajului obiectiv și descriptiv este complet
incidentală. El e, în realitate, o a patra formă de expre-
sie, pentru care adopt termenul consacrat de acum ke-
rygma, adică proclamare” (ib., p. 60, p.m.). 

Ce este însă, mai clar, această nebuloasă kerygma?
Kerygma „este o combinație de metaforic și
«existențial» sau problematic” (ib., p. 60). Ea este „ve-
hiculul a ceea ce tradițional se cheamă revelație”, în
timp ce vehiculul lingvistic al Kerygmei este mitul… Și
pentru că mitul înseamnă pentru Northrop Frye „în pri-
mul rând mythos, intrigă, narațiune” (ib., p. 61), rezultă
că scrierile sau cărțile-mituri ale Bibliei sunt intrigi,
narațiuni. Și atâta vreme cât „Funcția primordială a mi-
tologiei este aceea de a privi înăuntru spre grijile
societății care o posedă” (ib., p. 83), înseamnă că scrip-
turile-mituri prezente în Bibliei „privesc înăuntru spre gri-
jile societății care o posedă”, că aceste scripturi sunt un
fel de relatări existențiale sau/și istorice. 

După ce complică lucrurile în acest fel, la traseul
noțional format din kerygma – proclamare – combinare
de metaforic și existențial – revelație divină – mit, criticul
adaugă și această precizare importantă: 

„Prezenta carte consideră că mitul și metafora sunt
adevărata bază literară” a Bibliei (ib., p. 96, s.m.). 

Așadar, Northrop Frye consideră că Biblia are o
„bază literară” și că această bază este metafora (scrie-
rea metaforică) și mitul. 

Frye observă că „poezia (…) păstrează vie folosirea
metaforică a limbajului și deprinderile sale de gândire”
(ib., p. 55), chiar și în faza (timpul) scrierii existențiale
și în faza (timpul) scrierii descriptive:

„Funcția primordială a literaturii, a poeziei mai ales
este aceea de a re-crea faza întâi sau metaforică a lim-
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bajului în timpul dominației fazelor ulterioare
(existențială și descriptivă), de a continua să ne-o pre-
zinte ca pe o formă de limbaj pe care nu ne este permis
să-l subestimăm, cu atât mai puțin să-l ignorăm.” (ib.,
p. 53, p.m.).    

„Inovația și unicitatea sunt vitale în poezie” (ib.,
p.  55), afirmă criticul, iar de aici înțelegem că inovația
și unicitatea sunt două caracteristici importante ale poe-
ziei. 

O altă caracteristică la fel de importantă este univer-
salitatea. „Poezia exprimă universalul din eveniment,
aspectul din eveniment care face din el un exemplu al
genului de lucru ce se întâmplă mereu” (ib., p. 78),
spune N. Frye.

Din punctul de vedere al universalității evenimente-
lor pe care le exprimă, poezia se aseamănă cu mitul,
pentru că mitul este și el universal, de vreme ce „scopul
unui mit nu e să descrie o situație anume, ci să o
conțină într-un mod care să nu-i limiteze semnificația la
acea singură situație” (ib., p. 78). Miturile sunt, așadar,
universale, și tot așa sunt și cărțile Bibliei, în postura lor
de mituri. Tocmai de aceea Frye afirmă că „«a demito-
logiza»” orice parte a Bibliei ar echivala cu obliterarea
ei” (ib., p. 60). Și același lucru l-am putea spune și des-
pre posibila demetaforizare. Cărțile Bibliei sunt, așadar,
metaforice și mitologice… 

Cu privire la raportul dintre metaforic și istoric în Bi-
blie, criticul consideră că, „Indiscutabil, părțile poetice
din Biblie sunt autentic poetice, în felul în care părțile
istorice nu sunt istorice” (ib., p. 78)... Ceea ce în-
seamnă, probabil, că istoria din Biblie nu trebuie
înțeleasă neapărat ca istorie adevărată. Totodată, Frye
afirmă că „Biblia nu poate fi o simplă formă de scriere
descriptivă” (ib., p. 60), chiar dacă discursul care comu-
nică revelația, așadar „informația de la o sursă obiec-
tiv-divină la un receptor uman subiectiv”, este descriptiv.  

Cărțile biblice, ca scrieri metaforice, 
epice și descriptiv-istorice. Corolar 

Cartea biblică metaforică 
Northrop Frye ne asigură în studiul său că, din punc-

tul de vedere al conținutului ei, Biblia „tinde să cuprindă
totalitatea preocupărilor esențiale ale societății” (ib.,
p.  83), în timp ce, din punct de vedere artistic, ea
folosește o întreagă paletă de procedee literare, speci-
fice literaturii: ea „e atât de bogată în figuri de vorbire,
în formele lor convenționale sau retorice” (ib., p. 85)! 

Caracteristice Bibliei îi sunt, de exemplu, figurile me-
taforice. Metaforicul este prezent în Biblie prin „metafo-
rele explicite, de tipul: aceasta este acela sau A este B.”
(ib., p. 86)! 

Iată câteva metafore de acest tip: „Iosif (este) ra-
mură de pom roditor”, „Neftali (este) cerboaică slo-
bodă”. Dar și aceste afirmații ale lui Iisus privitoare la
sine – „Eu sunt ușa” (Ioan, 10, 9), „Eu sunt viața, voi
sunteți mlădițele”, „Eu sunt pâinea vieții”, „Eu sunt
calea, adevărul și viața” – sunt și ele tot metafore. 

Criticul ține să precizeze totodată că „metafora nu
este un ornament incidental al limbajului biblic, ci unul
din modurile lui fundamentale de gândire” (ib., p. 86).
Și, deși remarcă faptul că aceste „metafore sunt pro-

fund ilogice, dacă nu antilogice”, de vreme ce „ele
afirmă că două lucruri înseamnă același lucru, în vreme
ce rămân două lucruri distincte, ceea ce este absurd”,
criticul punctează totuși faptul că „multe din doctrinele
fundamentale ale creștinismului tradițional nu pot fi ex-
primate gramatical decât sub formă de metaforă”. De
pildă, „Hristos este Dumnezeu și om; cele trei persoane
ale Sfintei Treimi sunt una”, reprezintă două dintre doc-
trinele creștinismului, care se exprimă prin forma meta-
forei. (ib., p. 87)

Un alt tip de metaforă folosit în Biblie este metafora
implicită, care eliminând verbul „este” se obține „numai
prin juxtapunerea de imagini” (ib., p. 88). „Inel de aur în
râtul porcului,/ Așa femeia frumoasă și fără minte”
(Pilde, 11:22) este tocmai o astfel de metaforă implicită
sau prin juxtapunere.

Metaforele au două sensuri: sensul primar sau di-
rect, și sensul derivat, secundar sau indirect. Cu privire
la limbajul metaforic, al Bibliei sau al poeziei, în general,
trebuie precizat că acest limbaj cere, prin metaforele lui,
o lectură metaforică, iar această lectură specifică pre-
supune înțelegerea și gustarea celor două sensuri ale
metaforei – a sensului primar (direct, metaforic) și a
sensului derivat/secundar (indirect). 

Cartea biblică epică și cartea biblică istorică 
Criticul Northrop Frye distinge și între istorisirile și

povestirile aflate în Biblie, afirmând că istorisirea presu-
pune „structuri descriptive sau nonliterare” (s. m.), iar
povestirea „structuri literare sau poetice”. Istorisirea
este „o transcriere absolută a evenimentelor reale”, ea
pune în acord cuvântul (limbajul) cu lumea exterioară,
și de aici rezultă „adevărul” descrierii, în timp ce poves-
tirea este un eveniment de limbaj care nu are un refe-
rent situat în afara limbajului, deci în realitate. Afirmația
lui Iisus „Eu sunt ușa” nu ne trimite la o ușă din afara
acestui vers, crede Frye.  

Cărțile Bibliei pot fi, așadar, și scrieri istorice, dar ca
scrieri istorice descriptive aceste cărți nu sunt literare.
Cărțile Bibliei care pot fi calificate drept literare sunt însă
povestirile, deci scrierile (cărțile) epice și, desigur, scrie-
rile poetice. 

Dacă ceva mai înainte triada formelor lingvistice ale
Bibliei era compusă din scrierea literară, scrierea
existențială și descrierea istorică, acum în locul scrierii
existențiale apare (fără nicio precizare specială) scrie-
rea epică, iar asta mă determină să cred că scrierea
existențială este echivalentă cu scrierea epică. Unde au
rămas însă celelalte două forme (tipuri) de scriere, ke-
rygma și mitul? 

Kerygma pare să fie totuși prezentă (deși nenumită)
în această afirmație: „dar și proza, cu frecventele ei in-
terludii poetice, demonstrează o puternică afinitate cu
limbajul asociativ și figurat al poeziei” (ib., p. 85), asta
dacă ne amintim că mai înainte Frye definea kerygma
ca fiind „o combinație de metaforic și «existențial» sau
problematic” (ib., p. 60), deci o combinație de metaforic
și proză (epic).  

Altfel spus, caracterul retoric, specific poeziei, se ex-
tinde și asupra prozei biblice, a povestirii, a scrierii
epice. Totodată, criticul punctează „predominanța me-
taforei și a altor forme de figurație retorică în Biblie” (ib.,
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p. 91), în raport cu scrierea descriptiv-istorică și scrierea
„existențială”, care pare să fie echivalentă cu scrierea
epică.

În concluzie, în ciuda necorelării cu rezultatele an-
terioare ale discursului său critic, înțelegem totuși că în
această fază nouă Frye admite că scrierile sau cărțile
biblice pot fi literare sau neliterare și, totodată, că scrie-
rile/cărțile biblice sunt literare, atunci când sunt fie
scrieri metaforice/poetice, fie scrieri existențiale sau
epice (povestiri, proze), fie kerygme, fie mituri, și că ele
sunt neliterare (nonliterare), atunci când sunt scrieri is-
torice descriptive. În acest fel se configurează atât con-
ceptul de carte biblică literară, cât și conceptul de carte
biblică neliterară, deși criticul nu își sintetizează ideile,
pentru a ne oferi o viziune atât de coerentă pe cât ar
merita să fie.  

Conceptul de operă biblică literară 
Am prezentat până acum atât formele lingvistice sau

tipurile de scriere sub care se prezintă cărțile biblice li-
terare, cât și formele lingvistice sub care se prezintă
cărțile biblice neliterare, toate aceste forme
regăsindu-se în Prefață și în Ordinea cuvintelor, care
este prima parte a cărții lui Northrop Frye. 

În cea de a doua parte a lucrării sale, Ordinea tipu-
rilor, N. Frye prezintă mai multe forme lingvistice care
le sunt proprii operelor sau cărților Bibliei, în general,
fără a preciza însă dacă aceste forme sunt sau nu sunt
literare: 

„Biblia este înainte de toate (…) un mozaic: un ma-
nual de porunci, aforisme, epigrame, proverbe, para-
bole, enigme, pericope, distihuri paralele, expresii
șablon, povestiri, oracole, profeții, epifanii, Gattungen,
Logia, frânturi de versuri ocazionale, glose marginale,
legende, fragmente de documente istorice, legi, scrisori,
predici, imnuri, viziuni extatice, ritualuri, fabule, liste ge-
nealogice și așa mai departe, aproape la nesfârșit (1,
p. 252-253).”

Trecerea în revistă de către N. Frye a acestor „forme
lingvistice” sub care se prezintă scrierile sau cărțile lite-
rare și neliterare ale Bibliei este foarte importantă, pen-
tru că, dacă le cercetăm, ne dăm repede seama că
printre ele se află atât forme lingvistice literare, pe care
ar fi mai potrivit să le numim forme literare estetice, cât
și forme lingvistice nonliterare. 

Printre formele lingvistice literare putem enumera
aforismele, epigramele, proverbele, parabolele, enig-
mele, povestirile, Gattungen, Logia, legendele, imnurile,
fabulele, scrisorile, iar dintre formele lingvistice nonlite-
rare putem semnala pericopele, expresiile șablon, frân-
turile de versuri ocazionale, fragmentele de documente
istorice, legi, predici, viziunile extatice, ritualurile, listele
genealogice, deși unele dintre aceste forme lingvistice
neliterare pot funcționa, în anumite condiții, literar… 

Înțeleg astfel că la primele patru forme lingvistice
sau tipuri de scriere a cărților literare ale Bibliei, prezen-
tate de N. Frye în prima parte, Ordinea cuvintelor, a
cărții sale, pe care eu le numesc forme literare estetice,
și anume scrierea poetică sau literară, scrierea
„existențială” sau scrierea epică, kerygma, adică pro-
clamarea și mitul, mai putem adăuga și formele literare
estetice abia enumerate mai sus – aforismele, epigra-

mele, proverbele, parabolele, enigmele, legendele, im-
nurile, fabulele, scrisorile etc. –, aflate în cea de a doua
parte a cărții lui Frye, Ordinea tipurilor.  

În acest fel, tabloul formelor literare estetice ale
cărților literare ale Bibliei devine mai larg, iar observația
mea ar fi aceea că toate aceste forme literare estetice
funcționează ca și concepte, canoane sau arte poetice
de gen, formatoare de opere literare de gen și specii li-
terare, și că ele compun, toate, un singur concept, și
anume conceptul larg, integrator, de operă biblică lite-
rară, propriu cărților/operelor biblice literare. 

Așadar, din discursul lui Frye înțeleg, fără ca el să o
spună în mod direct, că povestirea, proclamația, mitul,
aforismul, epigrama, proverbul, parabola, enigma, le-
genda, imnul, fabula, scrisoarea literară etc. sunt forme
literare estetice întrupate, sunt opere literare concrete,
iar ele funcționează ca și concepte, canoane sau arte
poetice de gen formatoare sau creatoare de opere lite-
rare de gen. De exemplu, o poezie este creată prin
aplicația formei poetice estetice a poeziei, a conceptului
de poezie, a codului sau a artei poetice a poeziei. 

Ambiguitatea lui Frye cu privire la calitatea lite-
rară sau neliterară a cărților biblice cercetate de el

Una dintre problemele nerezolvate ale cărții lui Nor-
throp Frye este aceea a modului ambiguu în care criticul
evaluează Biblia, pentru că el o găsește când o „carte”
literară, când una neliterară… Dar să urmărim câteva
citate, pentru a vedea, concret, despre ce este vorba:

„Biblia e o carte care a avut o influență continuă și
fecundă asupra literaturii engleze, de la autorii anglo-
saxoni până la poeți mai tineri decât mine”, și cu toate
acestea „nimeni n-ar putea afirma că «este» o operă li-
terară” (ib., p. 19), spune criticul. Biblia nu este, așadar,
o operă literară. 

Într-un alt loc, criticul afirmă că „O abordare literară
a Bibliei nu este în sine nelegitimă: nicio carte n-ar fi
putut avea o atât de specifică influență literară dacă n-ar
fi avut ea însăși calități literare.” (ib., p. 19). Deci Biblia
posedă calități literare, iar dacă ea posedă aceste
calități, înseamnă că Biblia este o carte literară. 

Cele două citate sunt, așadar, contradictorii, pentru
că din ele înțelegem că, pentru Frye, Biblia este când
neliterară, când literară…

Dar să mai urmărim câteva judecăți la fel de indecise
ale criticului:  

„Biblia nu pare să fie literatură, chiar dacă prezintă
toate caracteristicile literaturii” (ib., p. 92). 

Așadar, deși Biblia „prezintă toate caracteristicile li-
teraturii”, ea nu este literatură… 

O afirmație, la fel de ambiguă făcută de Frye este și
aceasta:   

„Biblia (...) nu e nici literară, nici non-literară sau, mai
exact este tot atât de literară pe cât poate fi, fără să fie
de fapt literatură (ib., p. 94).” 

Judecățile lui N. Frye sunt destul de contorsionate,
de ambigue, iar această ambiguitate provine din faptul
că Frye vorbește despre Biblie ca despre o carte, deci
ca despre o singură carte unitară semantic, pe când Bi-
blia nu este nicidecum o astfel de carte unitară seman-
tic: ea este o colecție de cărți diferite, dintre care unele
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cărți sunt literare, iar altele sunt neliterare, extraliterare,
deci de o altă natură decât literară. 

Așa încât, dacă noi vom dori să facem totuși apre-
cieri asupra calității „literare” sau „neliterare” a Bibliei,
atunci va trebui mai întâi să observăm că această
„carte” este compusă atât din câteva cărți literare, așa
cum sunt cele șase cărți poetico-didactice și destul de
multe alte texte literare/poetice, cât și dintr-o serie de
cărți neliterare (istorice, morale, religioase, legislative
etc.) și să arătăm pentru ce anume unele dintre acestea
sunt cărți și texte literare, iar altele sunt cărți neliterare
sau nonliterare.  

În ceea ce îl privește pe Northrop Frye, deși acesta
se exprimă atât de ambiguu cu privire la calitatea lite-
rară sau neliterară a Bibliei, el își face în cele din urmă
obiect de analiză al cărții sale, Marele Cod, din cărțile
biblice literare și, mai mult de atât, face eforturi să fixeze
și să descrie chiar formele lingvistice sau tipurile de
scriere care le sunt specifice cărților biblice literare. Iar
aceste forme lingvistice sau tipuri de scriere care sunt
de factură literară, estetică, reprezintă, de fapt, concep-
tul de carte biblică literară.  

Aspecte precare ale volumului Marele cod. Biblia
și literatura

Prima problemă nerezolvată a acestei cărți este
aceea a ambiguității de fond a discursului, care nu ne
permite să înțelegem întotdeauna nici anumite idei ale
criticului, nici la ce cărți sau opere biblice anume se re-
feră unele dintre formele lingvistice sau tipuri de scriere
găsite de el. Care sunt, de exemplu, cărțile care ilus-
trează forma limbaj numită kerygma (proclamarea),
pentru ca în acest fel să putem înțelege ce este, de fapt,
proclamarea biblică? Și care sunt cărțile care ilustrează
și întrupează mitul? Faptul că N. Frye nu ne oferă niciun
exemplu concret al aplicării celor două forme de limbaj
și că el nu definește îndeajuns de clar cele două noțiuni
literare, kerygma și mitul, ca forme lingvistice specifice
cărților literare ale Bibliei, face ca aceste noțiuni să ră-
mână forme literare abstracte. 

Al doilea aspect precar al studiului semnat de Frye
este acela că unele pagini ale cărții se pierd în amă-
nunte, dezvoltări și speculații care se abat de la proble-
matica principală a volumului, în ciuda unei structurări
aparent atente a discursului.    

În al treilea rând, indeciziile lui Frye cu privire la ca-
litatea literară sau neliterară a Bibliei (a cărților ei) am-
biguizează și relativizează oarecum discursul critic în
anumite puncte ale sale, așa încât cititorul nu știe foarte
bine dacă ceea ce caută să teoretizeze criticul sunt
cărțile literare ale Bibliei, sau cărțile ei neliterare!

În al patrulea rând, criticul are față de judecata de
valoare o idee cu totul nepotrivită, greu de acceptat. Ast-
fel, el declară, încă din Introducerea cărții Marele Cod
următoarele: 

„Am înțeles încă de timpuriu în activitatea mea critică
faptul că judecata de valoare constituie o funcție minoră
și subordonată a procesului critic”. 

Și Frye adaugă faptul că, în cazul Bibliei, „toate pro-
blemele de valoare pentru ea sunt atât de evident in-
utile” (1, p. 19)…  

Este judecata de valoare „o funcție minoră (…) a

procesului critic”? Sunt „problemele de valoare” privi-
toare la Biblie „atât de evident inutile”? Este inutil să ne
întrebăm dacă Biblia este sau nu este o colecție de cărți
de valoare? Și dacă „problemele de valoare” privitoare
la Biblie sunt inutile, înseamnă că trebuie să ne fie indi-
ferent dacă Biblia este o carte de valoare sau fără va-
loare? 

Ideologia critică a lui Northrop Frye este în unele din-
tre punctele ei neatentă, grăbită, neadecvată, de-a
dreptul precară. Și poate că cele patru poticniri ale dis-
cursului său critic, semnalate mai sus, și anume lipsa
exemplelor prin care putem identifica kerygma și mitul
printre cărțile biblice literare, colecția de ezitări și
ambiguități a lui Frye cu privire la caracterul literar sau
neliterar al Bibliei sau al cărților ei, încărcarea excesivă
a discursului cu informații care nu slujesc traseul ideatic
principal al cărții, care face ca discursul critic să cadă
într-o bâlbâiala savantă, disprețuirea principiului de va-
loare literară tocmai cu privire la cărțile biblice literare
despre care discută, i-a atras cărții lui Frye cele mai
proaste calificări: „O carte înspăimântător de rea” (Fran-
cis Sparshott); „o carte obositor de exhibiționistă” (Char-
les Wheeler) etc. Dar cartea lui Frye înregistrează și
aplauze, pentru că ea este găsită în The Washington
Post ca fiind „remarcabilă prin discernământ și
eleganță” și chiar „o extraordinară operă a puterii de
imaginație”. 

Toate aceste evaluări străine, atât cele negative, cât
și cele pozitive, sunt însă excesive și voit frapante (stilul
american!), pentru că, pe de o parte, volumul Marele
Cod nu este nicidecum „O carte înspăimântător de rea”,
după cum ea nu poate fi nici „remarcabilă prin discer-
nământ și eleganță”, pentru că în unele dintre proble-
mele discutate de către critic lipsește tocmai
discernământul: vezi ambiguitatea și nesiguranța pe
care discursul exegetului o are uneori, vezi poziția criti-
cului față de judecata de valoare și valoarea literară.
Cât despre faptul că volumul Marele Cod este „o extra-
ordinară operă a puterii de imaginație”, aceasta este o
remarcă oarecum gratuită, pentru că o carte de critică
literară, deci o carte care caută principiile formale ale
Bibliei, nu mizează în primul rând pe imaginația autoru-
lui ei, așa cum se întâmplă în cazul autorului de opere
literare, de exemplu, ci mizează pe profunzimea anali-
zei și capacitatea criticului de a evalua corect opera cer-
cetată – în cazul nostru Biblia. De aceea, mai cinstit și
înțelept ar fi să spunem că, în ciuda neajunsurilor sem-
nalate de mine, Marele Cod. Biblia și literatura are totuși
și anumite calități, care fac din ea o carte interesantă... 

Mai întâi, ideea lui Frye, aceea de a prezenta for-
mele lingvistice literare sau conceptul sub care ni se li-
vrează spre lectură cărțile biblice literare, dincolo de
conținutul lor ideatic, este cât se poate de binevenită,
mai ales că Frye afirmă că el nu cunoaște nicio lucrare
de acest fel. 

În seria cărților dedicate studierii formale a Bibliei,
volumul Marele Cod. Biblia și literatura este o carte pro-
vocatoare și necesară, pentru că Frye face eforturi să
ne prezinte critic conceptul (canonul, codul) Bibliei, iar
această problemă nu este una prea ușor de rezolvat. 

Este totuși de remarcat faptul că modernitatea a în-
ceput, de aproximativ două secole, să acorde atenție
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studierii critic-literare a Bibliei. În  cadrul acestui tip de
abordare s-au realizat și studii privitoare la forma lite-
rară a cărților Bibliei, fie că această formă literară se re-
feră la genul cărților biblice, la tehnicile, la principiile
literare sau la corpul de figuri stilistice ale operelor, ale
cărților biblice literare. Oricum, modernitatea a evadat
nu de puține ori din corul abordărilor tradiționale dog-
matice, preferând să dezvelească și alte dimensiuni și
aspecte ale Bibliei, decât cele tradiționale.  

Cu privire la cartea lui Frye, s-ar putea pune totuși
câteva întrebări. Prima ar fi aceea dacă formele de lim-
baj (formele literare estetice) sau tipurile de scriere (ti-
purile literare estetice de scriere) găsite de către critic
le sunt într-adevăr proprii celor șase cărți literare ale Bi-

bliei, deci dacă ele reprezintă cu adevărat conceptul de
carte biblică literară, și dacă formele literare în cauză
reprezintă numai conceptul cărților literare ale Bibliei,
sau și pe cel al cărților literare laice, „profane”. O altă
întrebare ar fi aceea dacă scripturile biblice neliterare
(extraliterare) au, la rândul lor, un concept… Sunt
aceste scripturi neliterare în mod exclusiv istoric-des-
criptive, așa cum se înțelege din discursul lui Frye? O
întrebare ar mai fi și dacă scripturile literare și neliterare
pot avea un concept biblic comun… În eseul următor
voi încerca să răspund la câteva dintre aceste întrebări.  

Aprilie-mai 2020
(fragment din volumul Biblia literară, aflat în lucru)

Petre Isachi

Întru dostoievskianism

Cred că volumul Prin subteranele… s-a născut, ase-
menea cărţii lui Constantin Noica despre rostirea româ-
nească, dintr-o prepoziţie: întru. Aşa cum în această
prepoziţie, mentorul Şcolii de la Păltiniş a concentrat
stări multiple de spirit, mirări, obsesii, înţelepciune, di-
vinitatea, românismul, nebunia, interogaţia etc., profe-
sorul Ion Fercu a configurat în atipicul său roman
polifonic, eseistico-filosofic: dostoievskianismul – doc-
trină polivalentă ce (pre)figurează o percepţie a viitoru-
lui, care ne aminteşte de distopia lui Orwell, 1984, pe
care C. Noica pretindea că nu o poate citi. De ce? Pen-
tru că, spunea el, discipolilor, „nu mă interesează, chiar
dacă mă priveşte”. Prin urmare, interesul poartă fesul!
Mă întreb câţi intelectuali din noul val ar mai putea fi in-

teresaţi de „subiectul Dosto”, aşa cum sunt Liviu Anto-
nesei, Leo Butnaru, Emil Brumaru, Marin Sorescu,
Tudor Arghezi, Lucian Blaga, Constantin Călin, Grigore
Vieru ş.a., pe care romancierul Fercu îi foloseşte ca mo-
tive-pretext, în labirintice pânze de Idei, cu referinţe
(post)moderne, despre spectacolul lumii din infinita „po-
veste a Literaturii”,  încât bietul cititor descoperă şi în
Partea a VII-a, o plenitudine a semnificatului şi nu o ab-
senţă. Cum este de aşteptat, Dosto – aşa-l numesc ei,
întru adoraţie şi în intimitate, pe Dumnezeu Dumnezeu
Dumnezeuovici – nu este recuperat pentru o Gnoză se-
cretă (la urma urmei: Totul e secret?), ci este hiperboli-
zat empatic, cu argumente esenţiale, într-o frumoasă şi
filosofică ficţiune a ficţiunii („bijuterie estetică”), în care
primează iubirea întru spiritul lui F.M. Dostoievski, tatăl
nostru cel de toate porcăriile sublime. Poţi să nu empa-
tizezi cu sublimul? 

DOSTOIEVSKI ŞI DRUMUL 
SPRE CENTRU*

(7)
Partea a VII-a

Nelinişti esenţiale: Euterpe, Apollo, Afrodita/Eros, Thalia

*Ion Fercu, Prin subteranele dostoievskiene, Editura Juni-
mea, Iaşi, 2018
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Spre (ne)mulţumirea tacită a fratelui nostru, cititorul,
(oare mai trăieşte?), autorul „Subteranelor” configu-
rează bahtian admirabile derive hermeneutice, polifo-
nice, plutitoare, inconfundabile, erudite, verosimile,
interogative, pline de mirări şi blesteme rebreniene.
Poate cineva să-l confunde pe Cerşetorul de cafea, cu
cel ce a avut curajul să scrie Despre Dragoste. Anato-
mia unui sentiment, ori cu autorul vol. Pe lângă ştreang,
steag şi înger? Cu siguranţă, Nu! Nici retoric, nici idea-
tic, nici de exagerată (in)fidelitate faţă de Dost., nici şi
iar nici… Cititorul poate fi foarte mulţumit… şi el, o dată.
Niciodată nu i-ar fi trecut prin minte întrebări „emilbru-
măreşti” de tipul: Ce chiloţi o fi purtând Nastasia Filip-
povna? Nici vorbă! Şi-ar mai fi amintit el, de cele două
celebre femei-filosof: Aspasia şi Diotima? – Neaşteptat,
dar cele două răsfăţate ale istoriei filosofiei sunt conti-
nuate în cultura autohtonă de Alice Voinescu, Isabela
Vasiliu-Scraba, Sanda Stolojan, Laura Pamfil, Emilia
Guliciuc, Marta Petreu ş.a. Sau de misoginul Pavel? Fi-
losoful I.F. – criticii nu îndrăznesc – are curajul să-l in-
cludă în scriitură. Mă mir şi iar mă mir de curajul
profesorului, în condiţiile în care în predestinatul Buhuşi
există şi o Mănăstire de călugăriţe, ce ar putea declara,
pe bună dreptate, oricând, o grevă de protest.

Îmi permiteţi să-i citez pe cei doi vinovaţi. Nu vreau
să fiu mai păcătos decât am fost şi încă mai sunt: „Fe-
meile să tacă în adunări, căci lor nu e îngăduit să ia cu-
vântul în ele, ci să fie supuse, cum spune Legea. Dacă
voiesc să capete învăţătură asupra unui lucru, să în-
trebe pe bărbaţii lor acasă, căci este ruşine pentru o fe-
meie să vorbească în biserică” (1. I. Corinteni: 14, 34,
35). „Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea.
Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice
mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere” (2. I Timotei
2, 11-12). Aceeaşi voce auctorială, obiectivă, îl implică
în controversă şi pe Aristotel – Politica; Etica Nicoma-
hică. Pentru discipolul lui Platon, „femeia este o fiinţă
inferioară, o eroare a naturii, un fel de precursor deficitar
al bărbatului, un mascul cu deficienţe trupeşti”. Pe scurt:
negaţia bărbatului este femeia. Dixit! Veţi remarca citind
Nelinişti esenţiale, cum sub umbrela polemicilor cor-
diale, ironice, chiar sarcastice uneori, se insinuează ten-
denţios, ficţiunea, augusta minciună a literaturii, cu
ajutorul căreia autorul romanului Ostaticul Umbrariei
predă, cu şiretenia lui Creangă şi erudiţie eminesciană,
cititorului înlănţuit de Internet, stări de spirit dostoiev-
skiene, inefabile, intraductibile şi, mai ales, nelinişti.

Ei bine, aici se întâlnesc cei contaminaţi de gândirea
polifonică a lui F.M.D., cu Noica cel ce interpreta cele-
brul roman 1984, plecând de la relaţia fiinţă-nefiinţă, de
la ceea ce este o minciună: „E despre nefiinţă, despre
ceea ce nu este, e minciună ca în Sofistul lui Platon.
Dacă lucrurile nu stau ca în descrierea de acolo, atunci
cartea lui Orwell este din plin minciună. Iar dacă stau
ca acolo, sau vor sta, atunci încă este despre ceva ce
nu este, ce se impune, se căzneşte să fie şi nu ia chip
de realitate. Ce e interesant şi adevărat în lumea des-
crisă de el, şi se pare trăită de noi, este omenescul de
dindărătul minciunii. Câtă fiinţă rămâne când nefiinţa se
întinde peste lume… Ce mare e partea de nefiinţă pe

lume, în ce fac, în ce spun oamenii”. Neliniştile esenţiale
sunt cauzate şi de nefiinţa ce se întinde peste lume.
Întru dostoievskianismul concentrează într-o scriitură
romanescă cu valenţe umaniste multiple, tocmai ome-
nescul de dindărătul minciunii. Mi se pare mesajul fun-
damental al volumului Prin subteranele dostoievskiene,
reconfirmat şi de cele peste 150 de filme realizate după
Opera genialului scriitor rus (v. Filmoteca şi teatrul dos-
toievskian).

Foarte inspirată mi se pare ideea ferculiană de a-l
înconjura pe Apollo, de fiicele lui Zeus şi ale Mnemosy-
nei, patroane şi inspiratoare ale artelor, ce nu i-au fost
indiferente autorului capodoperei Idiotul, încât i-au per-
mis regretatului poet Emil Brumaru, care-şi pierdea
„vremea citind Dostoievski”, să-i aducă cea mai trăsnită
judecată de valoare: „Există plăcerea enormă de a da
citate. Oare n-ar putea fi dusă până la limită? De exem-
plu să copiezi tot «Idiotul», să comentezi cu un singur
cuvânt: fantastic! şi să o publici”. Adoratorii întru dosto-
ievskianism fac tot ce se poate omeneşte, să-l (re)citin
pe scriitorul rus, care mulţumit de ceea ce vede, gân-
deşte asemenea Sfântului Augustin: „Nu m-ai căuta
dacă nu m-ai fi găsit”. Totuşi, cred eu, cei cu Dosto în
suflet, încă îi mai caută omenescul de dindărătul min-
ciunii definită de Proust, „esenţă a umanităţii”, spre de-
osebire de autorul lui Quo vadis, care o considera „cel
mai josnic dintre toate viciile”, sau de filosoful Lucian
Blaga – vacanţa adevărului.

Parcă urmându-i întrebarea preferată şi adâncă a lui
Noica: Ce e de făcut când nu mai e nimic de făcut?,
I.  Fercu reinventează omul dostoievskian, aparent „sin-
gur şi fără stăpân” (Fr. N.), dar cu o evidentă conştiinţă
a devenirii cosmice. În această nobilă şi utilă transfigu-
rare a ipostazelor geniului, cele nouă surori însoţite de
Apollo sunt la fel de utile ca şi Marele Anonim. 

Este la îndemâna oricui să vadă modul inconfunda-
bil, cum cele nouă muze îi însoţesc pe nenumăraţii ado-
ratori ai scriiturii dostoievskiene: Clio – muza istoriei,
Euterpe –muza poeziei lirice, Thalia – muza comediei,
Melpomene – muza tragediei, Terpsichore – muza dan-
sului, Erato – muza poeziei erotice, Polymnia – muza
retoricii, Urania – muza astronomiei şi Calliopea – muza
poeziei epice. Acestea configurează o eternă simfonie
a destinului şi fac farmecul interogaţiilor din Nelinişti
esenţiale. Dar ce nu pare să fie esenţial la invitaţii lui
Fercu? Ar merita citaţi toţi, încât sunt la un pas să-l
urmez pe „cerşetorul de cafea”. Iată cum un gest ce „ar
putea fi considerat din scenariul unei telenovele – ne
precizează I.F. – îl tulbură pe Brumaru. I se pare nefi-
resc faptul că Raskolnikov se apleacă până la pământ
şi-i sărută piciorul Soniei. Consideraţiile sale pot răni
in ocenţe, dar nu există cititor care să nu termine lec-
tura”. În comentariu, medicul-poet Emil Brumaru implică
discret, cu sinceritate şi ironie muzele, în retorica refle-
xivă a Neliniştilor: „Iritat ieri pe Raskolnikov, mi-am adus
aminte că prea îngenuncheau, prin Evul Mediu, cava-
lerii în faţa domniţelor intangibile. Eu cred că-i vorba de
o mică şmecherie. A îngenunchea şi a-ţi băga nasul în
poalele iubitei ideale, la ora aceea când igiena intimă
cam lăsa de dorit, însemna, pur şi simplu, a mirosi
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adânc şi îndelung secretul cel mai intim de sub mătă-
surile sublime. Ca vechi medicinist ştiu că celulele mu-
coasei olfactive au aceeaşi origine ca ai celulelor
mucoasei genitale. Olfacţia e stimulentul numărul unu
al erecţiei! Şi mi-i închipui pe aceşti bravi împlătoşaţi în
ce situaţie delicată se puneau în nădragii lor de fier! Iar
ele, celestele, inocentele, virginele întru eternitate,
ştiau, ba chiar căutau să producă efectul băţos!”.

Un lucru este cert. Toţi cei chemaţi de I.F., să glo-
seze întru dostoievskianism, cunosc medicina spiritului.
Rolul lor în alchimia romanului ferculian este de a ne
îmbolnăvi de ideea sacrificiului şi a setei de absolut. Ca
un destin genial cărturăresc de tip dostoievskian să se
împlinească, alte vieţi trebuie să fie strivite, inclusiv pro-
pria-ţi viaţă, încât să fie depăşite sisific toate limitele şi
interdicţiile. Efortul prietenilor întru dostoievskianism
este de a ne face să înţelegem implicit, că limitele sunt
în primul rând cele lăuntrice, iar haosul – paradoxal –
este de cele mai multe ori  germinativ. Postura demiur-
gică de tip postmodernist, actualizată cu acribie filoso-
fico-filologică din „prea multă adoraţie întru
dostoievskianism” este departe de a se arăta conforta-
bilă, dimpotrivă ea reprezintă o povară strivitoare pentru
toate cele patru categorii de oameni: *de
rând/masă/manevră; *reprezentativi; *exponenţiali;
*providenţiali.

F.M.D. este configurat ferculian, într-o cercetare de
tip comparatist, drept un om providenţial, adică pe care
nu-l poţi înţelege raţional. În privinţa lui te gândeşti vo-
lens-nolens, la ceva divin, misterios, om-simultan apol-
linic şi dionysiac, pe care mintea noastră nu-l poate
înţelege, nu-l poate cuprinde în condiţiile în care scrii-
tura lui plagiază sufletul (Gh. Grigurcu), iar ocna (4 ani)
şi armata la graniţa cu Mongolia (6 ani) l-au renăscut,
în loc să-l ucidă, i-au potenţat voinţa, încât cred că toc-
mai tragicul absurd, născut din „aburul vieţii” i-a impus
intrarea în ordinea divină sub necesitatea interioară.
Doar acest tip de necesitate dictează oamenilor provi-
denţiali. Deviza celor ce trăiesc (nu doar în Nelinişti
esenţiale) întru dostoievskianism mi se pare a fi cea îm-
brăţişată de Noica: Nulla dies sine laetitia – în viziunea
autorului Celor şase maladii ale spiritului contemporan,
laetitia înseamnă: disciplină, muncă/ trudă, suferinţă, în-
doială, invenţie, bucurie, sacrificiu.

În romanul polifonic Prin subteranele dostoiev-
skiene, autorul interferează, în opinia mea, cel puţin trei
grade de înţelegere a unui geniu: *gradul rapsodic, lău-
tăresc; *înţelegerea universitară, academică şi *gradul
empatic ce-i permite cititorului de elită să rezoneze cu
vibraţia mesianică, vibraţia spiritului. Ion Fercu are per-
manent grijă, de-a lungul celor opt părţi ale celor peste
600 de pagini ale cărţii, să facă din personajul exponen-
ţial al cărţii sale, omul providenţial care schimbă mulţi-
mea, o transfigurează, îi conferă nobleţe, spirit
aristocratic. Taina apariţiei lui Dosto într-o Rusie came-
leonică nu poate fi explicată ontologic, decât prin sin-
gurătatea geniului, care i-a potenţat „apetitul de
demiurgie”, voinţa, demnitatea de om şi ,mai ales, ideea
că spiritul trebuie cucerit în fiecare zi, la fel ca libertatea/
cultura/ civilizaţia.

Buna aşezare a lui întru – deschidere, iubire, cău-
tare, sacralitate, pietate – din Nelinişti esenţiale: Eu-
terpe, Apollo, Afrodita/Eros, Thalia perpetuează mitul
Dostoievski şi prefigurează – noician vorbind – o posi-
bilă platitudine. Cititorul îşi aminteşte zicerea lui C.N.:
„Orice filozofie sfârşeşte la o platitudine: Platon – la
Adevăr, Bine, Frumos; Kant – la intelect, voinţă, sensi-
bilitate (sentiment); Hegel – la Dumnezeu, om, natură;
Noica – la trup, suflet, spirit. Fiinţa are trup, are suflet,
este spirit…” Dostoievski – la suferinţă, voinţă, credinţă.
Rusul (ca şi românul Eminescu) figurează în cultura
Lumii, un absolut de tip european, unul cu iluzia creati-
vităţii proprii şi cu voinţa de a nu se pierde în Marele
Tot. 

Cele două genii pot fi înţelese dinăuntru a două ti-
pare: *tiparul naţional – raportul dintre scriitor şi naţiune;
istoria este făcută de oameni exponenţiali/providenţiali,
nu de mase – şi *tiparul ondulatoriu – cel ce ţine de on-
dulaţie, de unda ce transmite vibraţia mesianică a spi-
ritului asupra unui popor/comunităţi, asupra întregii
Lumi. Aşa se explică în economia cărţii, sincretismul
celor 9 muze, de ce profesorul Ion Fercu introduce Dos-
toievski, critic de artă, capitol util în revelarea comple-
xităţii personalităţi geniului. Se ştie, scriitorul rus avea
pasiunea muzeelor, ştiinţa de a privi şi de a interpreta
un tablou. Desigur, în acest compendiu de estetică dos-
toievskian, Aiazovski şi Repin sugerează tiparul naţional
rus.

În scriitura „Subteranelor” ferculiene, totul pare bun,
frumos şi util, pentru că Textele au în ele infinitatea,
„partea lui Dumnezeu”. Partea a VIII-a (şi ultima a in-
terpretărilor noastre) are un titlu incitant: Ecouri dosto-
ievskiene în revista „Gândirea”. Nu ştiu încă ce voi
alege din cele 12 titluri: Viaţa: duelul lui Dumnezeu cu
diavolul; Dostoievski, Shakespeare şi jocul misterios al
sorţii; Raţiunea franceză, Dumnezeul englezo-german,
Hristosul rus; Lumea s-a umplut de eroi evadaţi din căr-
ţile lui Dostoievski; Hipnoza unei lumi barbare, futuriste
şi arhaice etc.

Vă rog să observaţi în această carte de tip renas-
centist – folosesc limbajul lui Noica – cum „Totul se re-
duce la a se muta şi a muta pe ceilalţi dintr-o prepoziţie
în alta. Oamenii sunt sub, cu, lângă (însoţitori ai altora),
pentru, înaintea, îndărătul, fără, peste (cu câte un com-
plex de superioritate), faţă de şi, fireşte, în. Trebuie tre-
cuţi întru.” Este ceea ce face scriitorul Ion Fercu, în
volumul Prin subteranele… Dacă mă uit în esenţialita-
tea acestor prepoziţii. mi se pare o muncă sisifică şi su-
blimă prin eroismul ei. Dar pe cine mai interesează
eroismul intelectualului exponenţial? Consolarea noas-
tră – blagian vorbind –: Creaţia rămâne, totuşi, singurul
surâs al tragediei noastre. Închei în spiritul lui Goethe:
„Ce doreşte Domnul?” îl întreabă Mefisto pe Faust.
Într-adevăr, ce mai doriţi, Domnule Cititor? Să nu fiţi tră-
dat! Oricum, cărţile nu ne trădează şi nu pot sări peste
umbra lor. Am auzit însă de trădarea cărturarilor…

(va urma)
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Vă scriu, deocamdată, în calitate de nonagenar, iu-
bitor de neam şi ţară – implicit de european –, că nu
m-am născut în Tanganika. Să nu faceţi prostia să de-
misionaţi, scârbit de atacurile josnice – semnate şi ne-
semnate ale unor anonimi de veche tradiţie brucaniană
a unor Năpârcea (din ramura a bună) – ba la stânga,
ba la dreapta, după cum o cerea internaţionalismul pro-
letar sau mondializarea capitalistă – având onoarea să
trăiesc de mic în preajma celor ce scânteiau, încă îna-
inte de înfiinţarea renumitei gazete, de care, ulterior, au
încercat să se despăducheze (dacă urmaşii au uitat,
putem discuta pe nume, pseudonime, perioade, pro-
cente, cu şi fără accente).

Andrei Cornea nu se născuse când pe taică-su,
Paul, eminent elev la „Mihai Viteazul”, l-au eliminat din
pricina străbunilor Cohn, obligat să-şi continue studiile
la liceul etnic „Cultura”. După măreţul „23 Augus’, liber-
tate ne-a adus”, a fost şeful comisiei de elevi a Uniunii
Tineretului Comunist, sub directa conducere a tânărului
Nicolae Ceauşescu, înlocuit atunci de Miron Constanti-
nescu, peste un an-doi – odată cu dizolvarea organiza-
ţiei şi înfiinţarea „Tineretului Progresist” –, cu altă
ilegalistă, Constanţa Crăciun, profesoară de germană,
de bună calitate umană, urâtă până la sfârşitul vieţii de
tânărul scornicel, poposit o vreme în cizmăria lui Eftimie
Iliescu, în casa căruia era găzduit şi nepotul Ion Iliescu
(al cărui părinte se afla la pârnaie). La T.P. şi ulterior la
Uniunea Tineretului Muncitoresc, am colaborat cu Paul
Cornea, el mare în funcţii, eu  mic, dar  sincer admirator
al său, mai târziu subaltern în administraţia de stat, el
la început director general la Arte, apoi la Edituri, unde
ne-am apropiat mai mult decât până atunci, eu cu ceva
mai multă experienţă profesională. M-a găsit instructor
peste Editura de Stat pentru Literatură şi Artă, în care
se afla, ca şef al serviciului tehnic de producţie, şi „papa
Luca” –  cum îi ziceam pe atunci blândului bunic al dom-

nului Andrei Cornea –, şicanat cu bunătate de tinerii co-
legi să le povestească ce-a făcut ca membru „în anii
grei ai ilegalităţii”, fără să scoată de la bătrân decât că
asculta în pivniţă „Radio Londra”, aparat deţinut fără
voie, om harnic şi de treabă, ce urmărea, cu multe bătăi
de cap şi competenţă, relaţiile cu tipografiile, mân-
drindu-se pe drept cu Paul, tânăr şi deştept, deranjat cu
umor că are un „instrument mult prea vijilent”.

Vă dau aceste date să ştiţi în ce calitate mă voi
adresa binevoitor în viitor mai tânărului confrate, care,
hodoronc-tronc, nu poate să trăiască în haita celor in-
comodaţi de prezenţa domniei tale la conducerea Aca-
demiei Române. Ca un bătrân nonagenar – convins că
dihonia de astăzi dintre români e pornită din afară, de
când un triunghi de mari personalităţi istorice, menţio-
nate alfabetic, Churchill, Roosevelt, Stalin, au bătut
palma, vânzându-ne şi cumpărându-ne la schimb ca
sclavi, pe 50 de ani, nu mai dau vina pe stânga sau
dreapta niciunui pişicher politic, pe nicio veche sau ac-
tuală Securitate, alcătuită, dintotdeauna, la noi şi aiurea,
unii lichele, alţii buni patrioţi, ce-şi vând sau apără ţara,
din America până-n Zanzibar.

Am să-l invit să vă lase în pace, disociat de memoria
brucanilor, ce l-au orbit şi pe Iliescu – în tinereţe bine
intenţionat –, sfătuindu-l să se ia de toate podoabele de
care am avut parte, de la el la Constantinescu, Băsescu
sau Iohannis, omagiindu-i după plac, buni sau răi, sau
băgându-i, după caz, pe unde au ieşit, ca vinovaţi sau
înfocaţi patrioţi, din pricina cărora, dintr-o ţară mândră
şi frumoasă, cu bogăţii uriaşe, am ajuns o colonie sără-
cită, vândută în urma necesarelor privatizări, „să ne fie
mai bine, fiindcă statul nu ştie să gospodărească”, ca
s-ajungem la faliment total, cu armate de şomeri, lipsiţi
de locuri de muncă, la milioane de fraţi distrugându-li-se
familiile, obligaţi să fugă în Occident, să nu moară de
foame, plecaţi de la zero cenţi, datori băncilor străine,

Niculae Gheran

SCRISOARE DESCHISĂ 
CĂTRE PREŞEDINTELE 
ACADEMIEI ROMÂNE
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pentru care am stat în frig şi înfometaţi, ca acum, cu
peste 100 de miliarde de euro datornici, să fim, pardon,
şi „posedaţi”, şi cu banii luaţi. 

Întrebări: astea toate, din pricina Academiei Ro-
mâne, domesticită, încă din Epoca de Aur, să vadă şi
să tacă, brusc zgomotoasă prin  vocea unui nou pre-
şedinte de a-şi spune părerea despre evoluţia sau in-
voluţia societăţii sale? Obligat să tacă? Măcar ca un om
care, în afară de catedra lui, şi-a permis să scrie zeci
de cărţi proprii şi în colaborare cu eminente personalităţi
ştiinţifice, din ţară şi din străinătate, de-ar fi doar aceste
merite.

Nu le faceţi jocurile, nu demisionaţi, tentaţie fi-
rească. Lăsaţi-i să latre, să turbeze, neluaţi în
seamă. Fiindcă, de când lumea, câinii latră la urs, dar
nu poate să-l muşte, latră ce latră şi caravana trece. O
veţi face pentru prestigiul Academiei, instituţie care, pe
vremea tovarăşei acad. dr. inginer Elena Ceauşescu,
savantă de renume mondial, tăcea cu botul pe labe,
cum se doreşte ş-acum. Nu riscaţi nimic, cum v-am
mai spus: pierdeţi doar caii de la bicicletă, la Academie
fiind în trecere, cei drepţi şi rollerii putând în viitor să
aleagă liber pe cine vor ei, nu după preferinţe
partinice. În cel mai nefericit caz e de preferat să rămâ-
neţi în biografie cu menţiunea: „obligat să demisioneze
din pricina unor viruşi politici”.

Mi-amintesc ce-i spuneam respectatului Ion Vlad,
fost rector la B.B., „uitat” să facă parte din Academie,
bătrân al cărui student i-aţi fost: „Să vezi, prietene, ce
muşuroaie de furnici din Academie şi din afara ei va
zgândări alegerea lui ca preşedinte; a călcat peste ho-
tărâri deja luate de mafia mediocrităţii. Noroc că, mai
tânăr, Pop n-a apucat să fie nici măcar «frate de cruce»,
nici îmbogăţit din corupţie, după cum n-a făcut parte
din «ciuma roşie» sau altă lighioană de partid. Atunci
nu le rămâne decât să mute bălăcăraia politică pe mo-
ralitatea incontrolabilă, ca de pildă: când ochea o fată
mai şic, o trântea la examene, până cădea singură la
orizontală. Sau c-ar fi colaborat pe dedesubt cu nenea
Secu, tunde oaia şi berbecu’, în sectorul taciturn, unde
nici stânga nu ştie ce face dreapta – nicidecum «scârţa-
pârţa pe hârtie» –, din care nu se iese decât cu picioa-
rele înainte, ori când te cheamă Gorbaciov, Putin,
Bush-senior ş.a., nicidecum în pleava serviciilor cu  aco-
periţi de seamă din fruntea partidelor – ca pe vremea
lui Moruzov şi Cristescu –, meniţi să asigure perma-
nenţă secretă în viaţa politică a ţării – ceea ce nu este
cazul tânărului academician, absent din asemenea or-
ganizări trecătoare. Deşi de  lătrat se poate lătra mult,
pe principiul «prinde orbu’, scoate-i ochii». Numai că,
până la publicarea vreunui document olograf, din care
să reiasă că inculpatul şi-a trădat neamul şi ţara, si-
lence!”

În privinţa asta, toate-s noi şi vechi-s toate. Ca şi în
cazul lui Paul Cornea, alt academician făr’ de Academie
– la fel de controversat, chiar şi după încetarea sa din
viaţă, personaj de valoare – cu care eu însumi am po-

lemizat uneori, dar respectându-ne dreptul la opinie şi
vechea colegialitate (v. N.Gh. „Ex-temporale”),

Aplecaţi urechea şi la ce spun alţii, precum Eugen
Mihăescu, personalitate născută, iar nu făcută!

Altminteri, non nova sed nove, precum în „odiosul
trecut”, când, apropo de profesorul Cornea de care vor-
beam,  i-am sărit în ajutor  la încercarea de distrugere
ca director general, în anii săi de glorie la Studioul Ci-
nematografic Buftea, personal fiind în comisia de an-
chetă ca secretar al CSCA, însărcinat să fac analiza
literară a scenariilor. Pe nedrept, i se imputa  risipa de
a comanda lucrări pe aceeaşi temă, plătindu-le pe
toate, dovedind că o făcea în favoarea calităţii produc-
ţiei cinematografice, cu cheltuieli minime, faţă de cos-
turile colosale  ale producţiei propriu-zise.

M-a preţuit  şi-l preţuiesc, împotriva altor păreri. Dar,
cum ştiu multe despre contextul epocii – inclusiv despre
voalatele tendinţe antisemite şi de reacţiile
inverse  – , bănuind că fiul nu va fi imprudent să mă
atace, îl voi sfătui să mă dea pe mâna altui amator de
răfuială, în materie de naţionalism sau internaţionalism,
fiindcă, deşi bătrân de 90 de ani, mi-aş pune mintea cu
el ca unul căruia, la 10 ani, în timpul rebeliunii legionare,
când dentistului Marcus, de pe Calea Moşilor, i s-a tăiat
limba, de faţă cu soţia şi fata lui, fiind apoi omorât săl-
batic, m-a pus tata să scriu, cu majuscule verzi de-o
şchioapă, pe poarta curţii muscăleşti din Obor: Curte
românească, nu sunt jidani (curte lungă, unde se mai
găseau şi trei familii de evrei, Bekerman, Eltman şi
Aizic, cu ai căror băieţi şi fete ne jucasem şi-n nisip).
Aşa că nu-s dispus să primesc lecţii de patrie şi patrio-
tism, naţie şi naţionalism, ţară sau colonie, unitate şi di-
versitate, sectarism stupid sau colaborare loială. Papa
comersant en gros, când în Târgul Moşilor trăiam ca la
ONU, dar nu precum Tache, Ianke şi Cadâr, că mai
erau, aproape la paritate, şi armeni, cu albanezi, bra-
gagii mai puţini, şi cu un singur ţigan, potcovar
pentru  birjari şi căruţaşi. Copii, ne bucuram să mâncăm
cu toţii de Paşte ouă roşii sau maţos (pască), ori de
Purim humăntaş, fără să ne supărăm că ne spuneam
între noi, armene, grecule, jidane. Cum şi mai târziu ma-
turii vorbeau pe delături între ei. De pildă, când s-a ob-
servat că în conducerea Editurii Meridiane 4 din 4 erau
evrei, s-a hotărât să fie cooptat şi un român, propu-
nându-se tânărul Gheran. Convocaţi şi întrebaţi
de Răutu ce fel de om sunt, Ben Marian, vechi cunoscut
de-al lui, s-a grăbit să zică: „Bagă zece evrei în buzu-
nar”, fără ca cineva să se supere, cu excepţia mea, care
m-am şifonat şi-am refuzat: „Dacă zicea că-s bun editor,
mă simţeam măgulit, dar români mai sunt vreo 20 de
milioane”. Şi-n locul meu a fost înscăunat Dan Grigo-
rescu. Despre ce naţionalism vorbim?

Dacă urmaşii-urmaşilor, sionişti sau naţional-extre-
mişti, dar în genere şi restul omenirii îşi închipuie că
vom pleca Dincolo ca ortodocşi, catolici, luterani, pro-
testanţi, greco-uniţi, creştini sau mozaici, mahomedani,
budişti sau, cu umor, liber-schimbişti, să stea sănătoşi
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Solidaritatea

în banca lor, în faţa unicului Dumnezeu, numit felurit de
la o religie la alta, rămânând în lumină sau întuneric
veşnic, în funcţie de binele şi relele energiilor noastre.

Pe scurt: nu faceţi greşeala lui Liviu Rebreanu, de a
demisiona la atacul unor gândăcei.

Cum voi interveni la nevoie public, să mă atace
cine-o vrea, convins că, la vârsta şi starea mea, pot să
leg şi-un galoş c-o sfoară, să-l trag pe trotuar, că-mi scot
câinele de vânătoare la plimbare – fiindcă ordonanţa
militară îmi permite, cu sau fără mască la gură şi nas,
eventual prinsă şi-n botul galoşului –, că-n istoria litera-
turii noastre oricum rămân, pe jumătate îngropat sub
soclul monumentului Rebreanu, cu unica ediţie critică,
curat integrală, din cultura românească a veacului 20,
neciupită de vărsat, între multe începute şi abandonate
de eminente personalităţi academice. Cu toţi m-au elo-
giat, cu excepţia unui ex-preşedinte, în tinereţe îndrăgit
de mine, cu merite literare reale, dar şi bun negustor, în
ochii căruia am rămas cu titlul peiorativ de „administra-
tor al lui Rebreanu”, precum şi cu promisiunea că-şi va
face odată timp să arate cine am fost eu (aş adăuga în
„anii de dezgheţ”, după ce 17 ani mă îndepărtasem solo
din PCR, „uitând” să-mi ridic carnetul de nou membru
al partidului unificat, PMR, promovat pe linie profesio-
nală de foştii mei colegi de juneţe – ajunşi cu vremea
pe cai mari, ditamai şefi  de partid –, ca secretar al Co-
mitetului de Stat pentru Cultură şi Artă, cu probleme edi-
toriale, convingându-mă să revin în PCR, când, ca stat,
România îşi reclama independenţa şi autonomia naţio-
nală).

Dar iertaţi-mi paranteza şi să revin la oile noastre, la
confratele ce mă ameninţa în revista „Cultura”, când un
acad mai mic, regretatul Buzura, mă ruga să nu folo-
sesc dreptul la replică, sugerându-mi en attendant
Godot s-aştept atacul, ca unul care ştiu şi ce se nu se
cuvine  a şti „în apărarea patriei”.

Doamne-Dumnezeule, pupa-Ţi-aș tălpile – cum
zicea bunica – de şi-ar face odată timp! Că, avant de
mourir, l-aş „plimba” din satul său natal, până pe bule-
vardele din Parisul doamnei Monica Lovinescu.

O voi face cu respectul şi umorul cuvenit Cupolei
Nemuritorilor, din care, nu chiar din întâmplare, au lipsit
Eminescu, Caragiale, Mircea Eliade, Vulcănescu, Cio-
ran, nu şi ăla care a făcut primul plan cincinal... cum îi
zice, frate...? Ăla care s-a înhăitat cu Brucan să ne
scape de bolşevici, şi ei mari dizidenţi... Bârlădeanu,
dom’le, că, în afară de Roller, mai era o liotă de borfaşi,
care au furat multora groapa de la Bellu.

Cu preţuire, încredere şi răbdare,

20 mai 2020
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Editura Academiei Române (director, academicianul
Dumitru Radu Popescu) onorează cu girul său o carte
importantă și bine-venită, demnă de asemenea auspicii:
Constelația Nobel, 1901-2018, semnată de scriitorul
și cărturarul universitar Titus Vîjeu, apărută în anul
2019, în condiții grafice deosebite, pe măsura prestigiu-
lui instituției. Este vorba despre premianții Nobel pentru
literatură, o întreprindere mult mai dificilă (și delicată)
față de celelalte ramuri ale științei – de regulă, cu final
incontestabil – literatura fiind (cel
mai) adesea un pământ mișcător al
iluziilor frumoase. O spune, de altfel,
și Titus Vîjeu, într-un „Argumentum”
prefațator, când se încumetă să-i pre-
zinte și să-i comenteze pe iluștrii ne-
muritori: „Probabil că nicio secțiune a
Nobel Prize nu stârnește un interes
la fel de mare precum cea destinată
literaturii”. Și continuă, edificator: „În-
cepând din 1901 un lung șir de pro-
zatori, poeți, dramaturgi (ba chiar și
istorici ori filosofi) (vom întâlni mai
târziu și cântăreți! – n.n.) a format
constelația greu atacabilă din punct
de vedere axiologic, chiar dacă mulți
dintre autorii esențiali ai momentului
au fost trecuți cu vederea” – nu-
mindu-i astfel pe „genialii scriitori” Cehov, Tolstoi și
Ibsen; la care ar trebui să adăugăm (părerea mea!) cel
puțin unul din cele trei nume românești: Lucian Blaga,
Nichita Stănescu, Marin Sorescu plus, ca să privim și
printre viețuitorii clipei, Dumitru Radu Popescu – cu
tristețea (mai puțin) alinată (spre deloc) de faptul că
„doica de la Rusciuc a lui Elias Canetti era valahă” ori
că Herta Müller și Saul Bellow au apelat la unele evocări
(nu trăiri!) românești. 

Atent cu predecesorii săi întru idee, Titus Vîjeu
amintește inițiativa oarecum similară a lui Laurențiu Ulici
care, în 1983, a editat, „sub forma unui Almanah al re-
vistei «Contemporanul», sub conducerea redactorului-

șef Dumitru Radu Popescu”, volumul „Laureații Premiu-
lui Nobel pentru Literatură”, antrenând însă la această
lucrare „câțiva eminenți traducători, membri ai secției
de profil a Asociației Scriitorilor din București”, între
care: Andrei Brezianu, Aurel Covaci, Micaela Ghițescu,
Andrei Ionescu, Ion Ianoși, Leon Levițchi, Irina Mavro-
din etc. (În paranteză fie spus, pare/este cu atât mai te-
merară și mai meritorie fapta lui Titus Vîjeu, cu cât s-a
angajat singur la această treabă). 

Să amintim, acum, că Laurențiu
Ulici, într-un fel, recidivează – și o face
în mod strălucit, pare-se unic în peisajul
literaturii universale. În anul 1988, el pu-
blică două volume intitulate „Nobel con-
tra Nobel” (Ed. Cartea Românească) în
care prezintă (opinie strict personală!)
diferite personalități literare sub forma
unor alternative la deciziile Academiei
Suedeze. În anul 1901, în locul lui Sully
Prudhomme, care deschide seria pre-
miilor, el îl vede (și-l vede bine!) pe ma-
rele scriitor rus Lev Nikolaevici Tolstoi.
Între nedreptățiții merituoși se numără:
Anton Pavlovici Cehov (1904), Jules
Verne (1905), August Strindberg
(1906), Marcel Proust (1919), Franz
Kafka (1920) – și așa mai departe. 

Laurențiu Ulici nu uită, în acest concert, prezența ne-
cesară a unor scriitori români: Ion Luca Caragiale, pe
care-l vedea demn de Nobelul din 1910, Liviu Rebreanu
(1940), Tudor Arghezi (1950), Lucian Blaga (1960), Ni-
chita Stănescu (1980). 

Evident, volumul aflat în discuție, aparținând profe-
sorului Titus Vîjeu, are alte principii la bază, însușiri ce-l
deosebesc de predecesoarele sale – după cum însuși
autorul mărturisește: „Cartea de față… a fost gândită
pe alte criterii, însumând un număr corespunzător de
eseuri vizând viața și opera laureaților Nobel prin situa-
rea lor în contextele culturale, politice și istorice deseori
furtunoase ale secolului XX și – să nu ne temem s-o

Ion Andreiţă

DESPRE NOBEL, NUMAI DE BINE…
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recunoaștem! – ale secolului XXI”. 
Propun, în continuare, să ne oprim asupra câtorva

laureați, încercând să observăm cum îi înțelege și-i pre-
zintă acest îndreptățit purtător (al lor) de cuvânt. Să în-
cepem cu anul 1904 – un an pașnic, secol nou, vestitor
de prosperitate și de o mai matură conștiință de sine,
debut în modernitate. Laureatul Nobel: Frédéric Mistral
– un neobosit animator și luptător „în serviciul relansării
identității provensale” – mai ales, prin frumoasa și me-
lodioasa limbă occitană (provensală) pe care o reînvie,
o cultivă și o impune prin poeziile sale („Miréio”, 1859;
„Lou Pouémo dou Rose” – „Poemul Ronului” – 1896) și
prin acțiuni cultural-artistice de anvergură. Să ne amin-
tim „Festivalul Latinității” din anul 1878, de la Montpel-
lier, în cadrul căruia Vasile Alecsandri cucerește marele
premiu – „Premiul Cântului Latin” – cu poezia în limba
română „Cântecul Gintei Latine” (pentru a cărei tradu-
cere în latină este distins, o sută de ani mai târziu, re-
gretatul universitar Traian Diaconescu, specialist în
limbi clasice și un poet valoros).

Mișcarea Le Felibrige (o amplă școală de literatură
provensală), inițiată de Mistral în 1854, a avut o puter-
nică filială (mantenantă) în România – cu vizite reci-
proce și acțiuni culturale comune. Însăși regina
Elisabeta (poeta Carmen Sylva) pare să fi fost o regină-
felibri. În localitatea Castelnau-le-Lez, de lângă Mont-
pellier, pe unul dintre pereții exteriori ai vechii biserici
„St. Jean” (sec. XII) am citit, pe o placă fixată în secolul
XIX, în limbile occitană și română: 

În anul MDCCCLXXXV al Mântuitorului și în Dumi-
nica de V iulie

Dinaintea poporului din Castelnau și din Montpellier
Fiind Regina Felibrigiului, Maiestatea Sa Elisabeta,

Regina României
Mare Maestru al Felibrigiului, Frédéric Mistral din

Maillan
President Mantenantei Languedocului, Camille La-

forque din Quarant
Episcop de Montpellier, Anatol de Reverie de

Gabrières
Succesor lui Favre la Castelnau, abatele Pavel din

Blidan
Primar de Castelnau, Jon-Antonie Castan

(Felibrigiul a ridicat această peatră scrisă
în memoria șederii lui Favre la Castelnau) 

1913 – Rabidranath Tagore. Titus Vîjeu ci-
tează câteva versuri-emblemă ale acestui uriaș poet și
filozof al Indiei: „Cine ești tu, cititorule care-mi vei citi
poemele/ de azi într-o sută de ani?/ Nu-ți pot trimite nici
măcar o floare/ din belșugul acestei primăveri,/ nici
măcar un singur firicel de aur/ din bogatele mine ale
acestor nori”. Apoi, cercetătorul de nemuritori subli-
niază: „Sunt versuri publicate în «The Gardener» («Gră-
dinarul», 1913) una din cărțile esențiale semnate de
Rabindranath Tagore în limba engleză”. Aici, în limbă,
se află una dintre explicațiile Juriului Nobel, cum și ale
pătrunderii în universalitate a marelui poet indian – după
cum conchide și Vîjeu: …„a fost primul mare scriitor
asiatic ce a primit recunoașterea binemeritată, grație fe-
lului în care a izbutit să devină, prin poemele sale scrise

în limba engleză, parte integrantă a literaturii occiden-
tale”.

Pe lângă cercetările indianistice ale lui Mircea
Eliade, Tagore ne-a fost apropiat prin dragostea scrii-
toarei indience Amita Bhose pentru Eminescu, pe care
l-a tradus în limba bengali (în patria căruia a rămas în-
treaga viață) și prin truda mai recentă, de Sisif, a altui
mare indianist, George Anca; beneficiind de două stagii
(în total, nouă ani: 1977-1984 și 2002-2003) ca profesor
la Universitatea din Delhi, el a promovat, în același timp,
cultura românească în țara-continent India. Poetul și fi-
lozoful Ioan Alexandru, omul lui Dumnezeu, atrăgea
atenția, în 1983, celor cu urechile înfundate: „Colegului
nostru, poetului George Anca, aflat de mai mulți ani în
India ca profesor de limba și literatura română, îi dato-
răm ducerea la capăt a gândului de tinerețe al lui Mircea
Eliade, de a-l face cunoscut sistematic pe Eminescu în
lumea sanscrită”. Personal, păstrez alături de inimă,
parcă desprinsă din Biblie, spusa înțeleptului Tagore:
„Moartea nu stinge lumina – stinge doar lampa, căci au
venit zorile”. 

1949 – William Faulkner. Tradus din plin (și) în
limba română, romanele marelui scriitor american, după
un stagiu scurt și pompos în sfera subțire a elitei (și ea
subțirică) a coborât în masa largă a cititorilor obișnuiți,
bucurându-se de o impresionantă receptivitate. Critici
și istorici literari de autentică ținută au (re)marcat am-
prenta specifică și noutatea impuse de acest scriitor în
literatura contemporană. În acest spirit, universitarul
Sorin Alexandrescu apreciază sentențios: „Dacă ar fi să
încercăm o convergență a întregii opere faulkneriene,
mitul Căderii Omului, al Izgonirii din Rai, mi se pare a fi
central. De la mecanica civilizațiilor la concepte tragice,
bazate pe desacralizare, păcat (originar!) eroare sau
predestinare și, de aici, la construirea epicului însuși în
jurul unui Mare Eveniment mereu trecut, a cărui
semnificație fascinează continuu oamenii fără ca ei s-o
poată defini cu certitudine, totul, în opera lui Faulkner,
la toate nivelele ei, se reduce la acest Eveniment, în
fond unic, în fond singurul care marchează definitiv,
adică iremediabil, istoria Omului: ieșirea dintr-o primă
stare paradisiacă, a inocenței și neștiinței, dar și a unei
existențe în absolut, în afara timpului și înăuntrul
Veșniciei (Izgonirea din Rai)”. 

Mai concentrat, dar și mai concret în ceea ce
privește timpul și spațiul, Titus Vîjeu conchide: „Sudul
Americii, invadat de lumină, devine un spațiu de tragică
confruntare între caractere puternice, practic nemaiîn-
tâlnite până la el. Ele transferă în peisajul geografic al
Lumii Noi, dar și în contextele istorice specifice aces-
tuia, multe din pulsațiile tragediei eline”. Sesizând/justi-
ficând și motivarea Juriului: „De altfel, Premiul Nobel
pentru literatură (1949) consacra tocmai «viguroasa și
unica sa contribuție artistică la romanul american mo-
dern»”. 

…Și astfel curg anii, se înmulțesc Nobelii, se lățesc
faima, invidia și disperarea așteptării celor nominalizați
(mai dihai ca la Oscar). Aș mai menționa câțiva fericiți,
purecați bine la talent de către exigentul Titus Vîjeu. 

Albert Camus (1957) – cel ce se despărțea de
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existențialismul lui Sartre, construindu-și universul lui
propriu; dar și cel care declara fără drept de apel: „Nu
vreau să fiu geniu; am destule probleme încercând să
fiu om”. 

Ivo Andrici (1961) – vecinul nostru. Dacă noi n-am
avut șansa să-i oferim compania unui coleg român, i-am
amenajat lui, în București, nu departe de Piața Rosetti,
o placă omagială, pe o stradă pe care am botezat-o cu
numele lui, „cinstind trecerea (sa) prin capitala Româ-
niei în calitate de june diplomat” – dar, desigur, cinstind
și valorosul său roman „Era un pod pe Drina” („Na Drini
cuprija”, 1945) o „saga bosniacă” de-a lungul a patru
secole (XVI-XX) de „istorie locală”. 

Gheorghios Seferis (1963) – poetul pentru care
„Thalassa, acest stindard albastru al mării, constituia
(ca pentru mai toți poeții greci, de altfel – n.n.) un spațiu
al vieții fără de care existența nu putea fi concepută”.
Nu se știe prin ce cai troieni împinși în cetatea Acade-
miei Suedeze a izbutit Grecia să-și impună
reprezentanții – care n-au fost nevoiți să staționeze prea
mult pe orbita stand-by –, dar o anume explicație se află
în însăși decizia juriului: Acest premiu Nobel – acordat
lui Seferis – „pentru scrisul lui liric eminent, inspirat de
un sentiment profund de admirație față de universul
elen al culturii”, trebuie înțeles și ca „un omagiu adus
Greciei moderne, a cărei bogăție literară își va fi
așteptat, fără îndoială, cu nespusă îndreptățire coroana
de lauri”. Isteață, această Pitia Academică Suedeză! Și
consecventă în oracole. Pentru că, iată, 16 ani mai târ-
ziu, în 1979, premiul Nobel este acordat poetului Odys-
seas Elytis, a cărui poezie, „împotriva tradiției grecești,
descrie cu o puternică senzualitate și o claritate intelec-
tuală lupta omului modern pentru libertate și creativi-
tate”. (Ar fi interesantă, mai mult chiar, ar fi
surprinzătoare o cărticică – de istorie și critică literară,
cum altfel? – în care să fie antologate toate motivările
deciziilor distinsei Academii Suedeze la acordarea pre-
miilor Nobel pentru literatură. Sigur, n-ar lipsi câteva
semne ortografice – ???-!!!-… – explicate de antologa-
tor, în cunoștință de cauză (cauza… operelor respec-
tive). 

Mihail Șolohov (1965) – ucrainean de origine, scri-
ind în limba rusă, ca și ilustrul său predecesor, Gogol
(ca și alții, ce-l vor urma). Născut în 1905, în sătucul
Krujilin, stanița Veșenskaia, unde revine, definitiv, în
1924, spre a-și scrie opera. Aș aminti doar monumen-
tala construcție epică „Donul liniștit” („Tihii Don”), „o ve-
ritabilă frescă a Primului Război Mondial, a revoluției și
confruntării ulterioare dintre «roșii» și «albi», configu-
rând un univers uman convingător și o excepțională po-
veste de dragoste, cea dintre frumoasa Aksinia și
chipeșul ofițer Grigori Melehov”. Cu un mic adaus per-
sonal: am fost în stanița lui, Veșenskaia (avea în spatele
casei aeroport și avion personal!), la 200 de kilometri
de orașul Rostov pe Don, căutând Cotul Donului, unde
căzuse prizonier unchiul meu, Gheorghe Lincă (și care,
oltean curajos, izbutise să evadeze din lagăr). 

Gabriel Garcia Márquez (1982) – cel care, aducând
în fața lumii uluitoarea lume a Americii Latine, făcea
această mărturisire de credință literară: „Viața nu este
cea pe care ai trăit-o, ci aceea pe care ți-o amintești și

cum ți-o amintești spre a o povesti”. Și el a povestit-o
într-„Un veac de singurătate” (1967) urcând enigmaticul
Macondo în marea enigmă cosmică. Sau, după cum
apreciază Titus Vîjeu: „Geniul narator al lui Gabriel Gar-
cia Márquez a făcut transformarea acestui nume găsit
în apropierea unei gări fără sat într-un imperiu al
simțurilor, într-un univers în continua expansiune”. Și
pentru că tot fu vorba mai devreme despre ilustra Aca-
demie Suedeză, consemnez, aici, un citat din Discursul
marelui scriitor la primirea premiului. Vorbind de drama
prin care a trecut America Latină de-a lungul timpului,
cu urme care încă dor (adesea amplificate astăzi de in-
temperiile civilizației moderne ce se revarsă asupra ei),
Gabriel Garcia Márquez grăia, în deplină cunoștință de
cauză, sine și valoare: „Îndrăznesc să cred că această
realitate strașnică, și nu numai expresia sa literară, a
meritat anul acesta atenția Academiei Suedeze de Li-
tere. O realitate care nu este cea de pe hârtie, ci o rea-
litate care trăiește cu noi și determină în fiecare moment
nenumărate morți, și care alimentează sursele de
creație lacome, plină de nefericire și frumusețe, din care
acest columbian rătăcitor și nostalgic nu reprezintă mai
mult decât un cod, ales la întâmplare de destin”. 

Bob Dylan (2016). În legătură cu acest iubit de pu-
blic cântăreț, despre care se spune că scrie versuri
bune pentru cântecele compuse și interpretate – cu vo-
lume publicate și în românește – n-aș adăuga decât un
cuvânt de laudă pentru ipostaza de traducător a poetu-
lui Adrian Păunescu (în pandant cu cea a ex-poetului
Mircea Cărtărescu) citându-l pe Vîjeu: „Dovada (valorii
– n.n.) se află în vestitul poem-fanion, pe care românii
îl știu bine în admirabila tălmăcire a lui Adrian Păunescu
(Vânare de vânt) și care devine în interpretarea seman-
tică a lui Cărtărescu Suflare de vânt: „Și câte morți ar
trebui să înduri/ Ca să vezi câți au murit pe pământ?/
Răspunsul, prietene, e suflare de vânt/ Răspunsu-i su-
flare în vânt…”. Înlocuiți suflare cu vânare (biblicul vâ-
nare de vânt) și aveți/înțelegeți sensul major, adânc al
acestui vers/poezie de Bob Dylan. 

2018 – an orfan de premiu și laureat: „Vestea venită
de la Stockholm a surprins: niciunul dintre scriitorii
nominalizați la Premiul Nobel 2018 nu va fi declarat lau-
reat”. De ce? „Academia Suedeză a fost nevoită să se
resemneze în fața scandalului provocat de acuzațiile de
hărțuire sexuală aduse soțului unei poete, membră a
Academiei. Comunicatul de presă amintea faptul că
«reducerea încrederii publice» în nobila instituție trebuie
recuperată”. Doar pentru atât? Vai! Fii liniștită, „nobilă
instituție”! Au mai pățit-o și alții. Poate chiar mai nobili… 

2019 – la data apariţiei cărţii, nu se știa, încă, dacă,
cine, cum și când va fi nemurit prin mult râvnitul Premiu
Nobel pentru literatură. 

Ce nu scrie în carte, dar am aflat noi „pe surse”, e
că în acest an Academia Suedeză s-a decis să îndrepte
greşeala din 2018, anunţând-o pe poloneze Olga To-
karczuk laureată 2018. Tot atunci a fost vestit lumii şi
câştigătorul pe 2019 în persoana austriacului Michael
Handke. Dacă vreţi o părere personală aceasta ar fi că,
în ambele cazuri, juriul s-a cam grăbit, dar asta e o altă
discuţie!



aniversări

102 SAECULUM 3-4/2020PR
O

Sub genericul ce vrea să sugereze un posibil (re)în-
ceput sau un posibil sfârșit în teatru, ca spectacol,
CORTINA (Editura Curtea Veche, București, 2016), Du-
mitru Radu Popescu reunește 14 piese scurte, într-un
act (la drept vorbind, tot atâtea segmente/scenete/acte
ale unei singure piese de ample dimensiuni), niciodată
reprezentată scenic (din păcate). În ciuda faptului că
piesele sale excelează în lungime – Mormântul cava-
lerului avar (1969) avea peste 150 de pagini, drept
care, regizorii care s-au apropiat de acest text au făcut
diverse prescurtări, astfel încât, eu, bunăoară, vizionând
patru din numeroasele reprezentări (pe scena Teatrului
Național din București, pe scena Teatrului Dramatic din
Brașov, pe scena Teatrului Național Timișoara, pe
scena Teatrului „Lucia Sturdza Bulandra”, București),
am asistat, de fapt, la patru versiuni/variante ale tratării
scenice ale aceluiași subiect – până la recenta piesă
Mireasa vagabondă (2016), desfășurată și ea pe
158  de pagini, de carte – teatrul scurt a constituit mereu
o a doua fațetă a dramaturgiei sale, de mare succes, și
ea (Visul, de pildă, o monodramă, montată în 1968 pe
scena Teatrului Național din Cluj, în regia lui Vlad
Mugur, având-o în distribuție pe memorabila Silvia Ghe-
lan, pe care critica teatrală din Italia nu au prididit s-o
acopere cu elogii, urmărind spectacolul  prezentat în ca-
drul Festivalului Internațional de la Florența, din 1971,
ori Cuiul sau iepurii, piesă montată la Teatrul „Bacovia”
din Bacău, prezentată în cadrul festivalului de Teatru
scurt, de la Oradea, în 1982, a întrunit toate sufragiile
juriului), pe lângă multe altele, impunând în actualitate
un dramaturg de o forță dramatică excepțională. Cu
toate acestea, piesele lui Dumitru Radu Popescu intră
extrem de rar în atenția regizorilor (a teatrelor) de azi,
evident, nu din vina dramaturgului care continuă să
scrie și publică, dezinvolt, volume de teatru, cu o hărni-
cie comparabilă cu aceea a vechilor autori dramatici
(Lope de Vega a scris vreo două sute de texte), având
câteva zeci de piese ce ilustrează diversele etape ale
evoluției scrisului său. Dar, la ce să te miri când drama-

turgia clasică națională este aproape total abandonată
iar autori ca Horia Lovinescu, Teodor Mazilu, Ion
Băieșu, Dumitru Solomon, Mircea Radu Iacoban ș.a.
dintre autorii care au marcat cote de altitudine ale tea-
trului românesc înainte de 1989, sunt neglijați azi cu
bună știință. Rămâne, în consecință, să ne delectăm
doar cu lectura acestora, rezistente, nici vorbă, ca opere
literare de cea mai bună calitate.  

Ciclul actual se deschide cu o notă explicativă în
care dramaturgul, cu o percutantă ironie, ține să averti-
zeze: „Nu e nevoie ca această lucrare să fie transpusă

DUMITRU RADU POPESCU – 85 

Constantin Cubleșan

D.R. POPESCU – UN DRAMATURG
UITAT!?
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scenic – sau într-un serial de film, nu. Nu e nevoie nici
să se urce actorii pe catalige, ca la bâlci, ca să poată fi
prezenți și preferați la un festival al bâlciurilor. Actorii
n-ar trebui – dacă cineva vrea să se distreze! – decât
să cânte și să danseze precum niște balerini și bale-
rizde – cu voce la purtător! Sunt pentru o lectură… in-
dividuală, sau, într-un caz particular, pentru un
spectacol-lectură”. 

Piesa se dovedește a fi o dezbatere polemică, pa-
rabolică, pe teme de actualitate permanentă: moartea,
dragostea, viața etc. Modelul e cel pirandelian, neoex-
presionist, personajele, aparent improvizate din spec-
tatori, jucând rolurile unor eroi ai unui teatru, și el
improvizat, în care trebuie să recunoaștem, în  lumea
scenei pe care evoluează, evenimente conflictuale din
lumea diurnului contingent. 

Cortina care s-a înțepenit, din motive tehnice și nu
se ridică, pentru a îngădui astfel începerea și
desfășurarea spectacolului la care a venit multă lume,
o sală plină („Se sting, treptat, luminile în sală. Bate
gongul! Se luminează cortina… Liniște. Gongul mai
bate de trei ori… Trece un minut, trec două, trec trei…
Cortina stă înțepenită”), căzând, în cele din urmă, pen-
tru a marca, totuși, finalul reprezentației („Cortina!... S-a
înțepenit! Electricitatea!... […] cortina începe să co-
boare, scârțâind”), separând, ca într-o acoladă vie, cele
două momente esențiale din totdeauna (debutul și fina-
lul), limite între care se dezvoltă intriga, ilustrând astfel
două realități, imaginare sau imaginate aici, ale unui alt
amplu spectacol pe care regizorul Max îl concepe și
pentru care, scuzându-se la rampă („Ar trebui să jucăm
piesa…”) solicită participarea, aportul celor aflați în sală,
în desfășurarea unei alte intrigi, oarecum similară cu
aceea a piesei ce nu li se mai poate înfățișa. Aceștia,
acceptând convenția de a juca înșiși într-o pastișă a tra-
gediei shakespeareane, pe care le-o propune, ca pe o
capcană ingenioasă și incitantă, regizorul („Mă obse-
dează iubirea Ofeliei!... Ea a fost ca un cânt, bătut
mereu de vânt!... Poftim, fac rime!... Ofelia… nebună
din dragoste, a fost mereu lângă Prinț! – iar acum stau
alături, mormânt lângă mormânt!...”), când fiecare din
cei urcați pe scenă abordează în condiții proprii, rolurile
consacrate, desigur acum sub alte nume, având toto-
dată și libertatea de a comenta și defini personalitatea,
comportamentul, destinul, personajelor în pielea cărora
au intrat. Explicația regizorului, în acest sens, este edi-
ficatoare: „ne aflăm la o repetiție… cu o piesă nescrisă,
pe care o improvizăm și o trăim acum… profitând de
faptul că sala de spectacol este absolut goală! Ne
aflăm, dacă vreți, pe o gură de rai, sau chiar într-o, hai
să-i zicem cetate a fericirii, paradisul etern!...” E o piesă
ce abordează… cumplitele chinuri ale dragostei. Su-
biectul urmează traiectoria unui soi de investigație
justițiară, precum la Shakespeare – Hamlet angajat în
aflarea adevărului morții tatălui său – numai că de data
aceasta în centrul atenției aflându-se destinul unei alte
Ofelii: o eroină din zilele noastre, despre adevărul morții
căreia, a Melaniei, se angajează un conflict de proporții.
Totul este tratat la modul parodic, comentariile perso-
najelor, replicile acestora, având o falsă încărcătură fi-
losofică, moralizatoare. 

Ca în romanele sale, D.R. Popescu, dezvoltă și aici
subiectul cu încetinitorul, acesta  relevându-se din epi-
soade rapsodice, relatări anecdotice, cu implicații
aparte ale indivizilor,  fiecare personaj abordând proble-
matica în dezbatere, din perspective personale, din un-

ghiuri particulare, oarecum concentric, actul criminal, al
morții Melaniei, fiind atribuit, pe rând,  tuturor
participanților care, la rândul lor, caută a-și asuma parte
din vină, sub diverse motivații („Tache: Nici eu nu sunt
mai prost decât matale, ca să nu pricep unde bați!... Că
Melania ar fi victima mea!...Asta însă ar trebui să pro-
bezi!...Eu, cum sunt cam bătrâior, sunt, teoretic destul
de impotent! Ce-aș fi avut eu de împărțit cu o prostituată
pelerină și peregrină?!” sau: „Dânsa, dintr-un exces li-
bidinal, s-a stins în brațele lui [ale lui Dungaciu, n.n.,
Ct.C.] în deplină fericire orgasmatică! E moartea su-
blimă, pe care cred că el a notat-o în Istoria întreprin-
derii «Eternitatea»” etc.). Astfel, se vorbește mult, într-o
revărsare logoreică de cuvinte, de fraze, de meditații și
veritabile eseuri succinte pe teme morale ori religioase
(„Dungaciu: …felul în care, după mine, a făcut Dumne-
zeu lumea! […] Întâi a fost haloimos!... O bulibășeală!...
Ei, și Tătânele a făcut ziua și noaptea, lumina și întune-
ricul, așa, așa!... Apoi a făcut pământul, cerul și stelele,
luna… Evident și soarele! Și păsărelele! Și dobitoacele!
Și la urmă, în joaca sa divină, după dobitoace, l-a făcut,
din pământ roșu, pe Adam… Din coasta lui… pe Eva!
Perfect! Ei, aici a greșit! […] În loc să facă un măr al iu-
birii, a făcut un măr al morții – căci după ce Adam a
mâncat mărul interzis, a fost dat afară din rai și a fost
supus, după o vreme, morții! Repet!... În loc să facă din
mere fructele iubirii, a făcut din ele – cunoașteți!... Fruc-
tul păcatului! Fructul morții!...” ș.a.m.d.), eroii apelând
frecvent la retrospective memoriale, făcând trimiteri fac-
tologice comparatiste în spații culturale, mitologice ș.a.
intervențiile având un soi de abordare încrucișată, apa-
rent fără legătură între ele, cu vădită încărcătură pole-
mică  și, paradoxal, frizând procedee ale literaturii
absurdului. Nu e însă o verbozitate aridă, fadă, ca în
piesa lui Eugen Ionescu, Cântăreața cheală, bunăoară,

Silvia Ghelan în spectacolul cu piesa „Visul”
de D.R. Popescu,

la Teatrul Național Cluj (1968)
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unde, și acolo, personajele vorbesc nestăvilit dar într-un
abstract existențial. În Cortina lui D.R. Popescu, dialo-
gurile freamătă de viață vie, de participare emoțională
a personajelor la o intrigă autentică, enigmatică, ce se
denunță agresiv pe parcurs, lămurindu-se, firește, ca-n
orice construcție detectivistă, în final când, totul se dă
pe față printr-o lovitură de teatru, aici metaforică.

Melania, în replică la Ofelia shakespeareană, este o
ființă voluntară, cuceritoare,  pasională și, așa cum o
caracterizează personajul Grecea: „Fecioara asta, care
se laudă că este curvă, își caută prin lume iubirea, iubi-
rea ei pe care-o bate vântul!... Vrea să stingă în noi
orice iubire”. Ea însă, oferindu-se celor care o abor-
dează, le ridiculizează pornirile erotice: „bărbații ăștia
ce roiesc în jurul meu își văd, foarte aproape de ei, ve-
nind moartea, dacă nu-i voi mângâia pe creștet cu iu-
bire!... Adică, pe șleau, sunt îndrăgostiți – morți după
fustele mele, ca să zic așa!... Eu sunt pentru ei trifoiul
cu patru foi! Și habar n-au că, de fapt, îi hipnotizez […]
Întrebați-l pe polițai dacă mai poate el dormi fără să se
gândească la mine înainte de a-și închide pleoapele! Și

se trezește, din somn, strigând să i se smulgă sexul –
de atâta rut fără sfârșit!”. Ea vine pe lume ca să-i izbă-
vească pe oameni de păcatele iubirilor ilicite. În acest
sens se și exprimă Darius, vorbindu-le celor prezenți în
cimitir la înmormântarea Melaniei: „Ei, gata, stimați
bărbați, a venit ceasul despărțirii […] Apropiați-vă de si-
criu, luați-vă rămas bun de la ea!... Toți ați iubit-o, nimeni
n-a atins-o nici măcar cu o vorbă grea! Ați devenit curați
și luminați la suflet!... Sărutați-o pe mâini, pe frunte…
Așa, apropiați-vă de ea cu lumânări aprinse în mâini!...
Închinându-vă în fața ei, vă închinați în fața lui Dumne-
zeu, vă recăpătați gândurile și sentimentele uitate…”
Sensul acestei izbăviri este, firește, unul parodic, per-
siflant și grotesc, parafrazând în ridicol jertfa cristică.
Căci întreaga înscenare nu vrea să fie altceva decât o
condamnare a depravărilor erotice (și nu numai) din so-
cietatea actuală, înfățișând un soi de exorcizare sub
semnul comediei tragice. Actul final,  când ridicându-se
capacul sicriului se dovedește că acesta e gol, încheie
parabola culpei erotice masculine, tratată într-un cadru
fictiv al teatrului absurdului.   

Cornel  Ungureanu

D.R. POPESCU, 
DINCOLO DE GALAXIA GRAMA

În Zilele şi nopţile săptămânii. O introducere în
opera lui D.R. Popescu ne-am ocupat de întâlnirile fe-
ricite ale lui D.R. Popescu, cele aflate dincolo de Gala-
xia Grama: cele cu Marin Sorescu, Sorin Titel, Fănuş
Neagu, George Bălăiţă, Ştefan Bănulescu, Adrian Pău-
nescu. Erau întâlniri aşezate sub semnul unei generaţii.
Definite de un timp al culturii. Există şi alte întâlniri feri-
cite, dincolo de nimbul generaţionist: cele, de pildă, cu
Agârbiceanu şi Blaga. „L-am descoperit pe Ion Agârbi-
ceanu în biblioteca părinţilor mei, învăţătorii Maria şi
Traian Popescu: un nume pe o carte, o fotografie, un
arhanghel care scrisese despre arhangheli... Un clasic,
– cam aşa suna recomandarea părinţilor mei”. Copilul,
adolescentul bănuie că scriitorul a murit. În liceu nu fi-
gura prin manuale, nimeni nu mai vorbea de el. Îl vede
mai târziu, student, în Cluj: „Va să zică scriitorul trăia,
clasicul trăia, putea fi văzut, puteai să mergi în urma lui,
să te apropii de el şi să-i dai bună ziua”. „Va să zică

scriitorul nu are moarte.” Îi mai întâlneşte pe Blaga, pe
Eugeniu Sperantia. „Doamne, ce genii trăiau în Clujul
acelor ani!” Un moment încărcat de emoţie este „întâl-
nirea” cu Horia Lovinescu. E invitat să conducă un sim-
pozion despre Horia Lovinescu: „De ce să-l conduc eu?
N-am fost prieten cu Horia Lovinescu. L-am respectat
prea mult”. Aş cita în întregime paginile despre Marin
Preda, Teodor Mazilu, Constantin Ţoiu, Romulus Guga,
dar vreau să mă opresc asupra felului în care se întâl-
neşte cu tineri care anunţau, la sfârşitul anilor şaptezeci,
cariere literare: Ioan Radin, Paul Eugen Banciu, Sorin
Teodorescu, Nicolae Iliescu, Ştefan Damian, Cornel Co-
tuţiu, Nicolae Calomfirescu, Radu Ţuculescu. Unii, ca
Nicolae Calomfirescu şi Ioan Radin, au trecut dincolo.
Ioan Radin, după ce s-a mutat la Timişoara, a devenit
scriitor –  exeget al avangardei sârbe. D.R. Popescu îşi
aminteşte de excepţionalele proze – uitate – ale lui Ioan
Radin:
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„Bietele aventuri ale lui Serafim nu strălucesc prin
descoperirea unor noi mări şi ţări, călătoriile aventu-
roase ale lui Peianov sunt cumva în jurul propriului său
creştet cu un uşor început de chelie: nu vom întâlni lei
şi paralei, ci coafeze îndrăgostite şi funcţionari mărunţi,
o lume obişnuită, uşor tulburată de ironia cotidianului
ce-o înconjoară. Don Quijote e şi aici amintire subia-
centă, o umbră ce trece pe sub pământ, pe sub paşii
tristului şi palidului Serafim ce-şi încheie odiseea sa
cumva domestică într-un birou mărunt.” Există şi alţii,
„mai tineri” decât Ioan Radin?  

Corespondenţa lui Aurel Dumitraşcu cu Adrian Alui
Gheorghe, document excepţional cu privire la viaţa lite-
rară din anii şaptezeci, optzeci, numeşte alte întâlniri.
Dau seamă despre ele câteva dintre mărturiile lui Adrian
Dumitraşcu, fericit că a obţinut premiul pentru poezie al
revistei „Tribuna”:

„Aseară m-am dus la TRIBUNA. Şi am aflat ce era
cu premiul invocat de ei. Mi-amintesc că prin ian. 1979,
după ce D.R. Popescu îmi publicase pe 20 dec. 1978
primele patru poeme, mi-ai scris o scrisoare în care-mi
spuneai că încrederea pe care mi-o arată D.R. Popescu
poate însemna foarte mult din acel moment, «poate
chiar totul»... Nu ştiam dacă vei avea dreptate. Şi ai
avut. Într-adevăr, D.R. Popescu et comp pariază pe
mine. Pe omul acesta nu-l voi putea uita niciodată. Îi da-
torez enorm sufleteşte...”

E un fragment dintr-o scrisoare către Adrian Alui
Gheorghe din Piatra Neamţ. Aurel Dumitraşcu este
dintr-un cotlon al lumii, numit Borca, un sat la mulţi kilo-
metri de Piatra Neamţ, la mai mulţi de Iaşi sau de Bu-
cureşti sau de Cluj. Dar poetul ajunge mereu la Piatra
Neamţ, la Iaşi, la Cluj şi la Bucureşti, de unde le scrie
prietenilor de departe, fericit că acolo unde a fost a în-
tâlnit scriitori, a cumpărat cărţi, a trăit „la cea mai înaltă
tensiune” evenimentul literar. La Borca scrie poezii, ci-
teşte şi poate să-şi elogieze confraţii. Demetropolizarea
culturii, gândită de D.R. Popescu în anii şaptezeci, are
în Aurel Dumitraşcu unul dintre argumentele puternice,
aşa cum argumente puternice erau Ioan Radin şi Paul
Eugen Banciu la Timişoara, sau Nicolae Calomfirescu
la Turnu Severin. Şi mulţi alţii din Cluj, Braşov, Iaşi, Cra-
iova. Demetropolizarea însemna o încercare de a ieşi
din Galaxia Grama, vizibilă odinioară, dar vizibilă şi în
anii şaptezeci, optzeci, mai  vizibilă după 1990, din ace-
leaşi motive care îi făcuseră pe dr. Alexandru Grama şi
pe fidelii săi să devină antieminescieni. Să se defi-
nească într-o paradigmă anti. 

Mai apar din când în când mărturii despre întâlnirea
lui D.R. Popescu cu tinerii scriitori, dar, cred, niciuna
atât de amplă ca în Mareea mizerabilă sau ora de
gheaţă. Cartea lui Nicolae Iliescu e un eseu, o mărturie,
o carte de proză, o confesiune în care povestitorul se
alintă: eroii sunt Crohul şi Dereul – sau dereul – fiindcă
povestitorul e între prieteni.

Maestrul de ceremonii al momentului este
Ov.S.  Crohmălniceanu, dascălul. „Crohul ducându-ne
de mână până la uşa de intrare, Dereul preluându-ne
şi aşezându-ne la birou. Aşa a procedat cu o bună parte
din generaţia noastră, pe care a plantat-o în posturile
deloc faimoase, chiar meschine devenite vacante, dar
gândind cel puţin cu trei mutări înainte. Aşadar mulţi din-
tre noi au fost angajaţi mai întâi corectori, cu câte o ju-
mătate de normă – aşa începuse el însuşi, preluat de
A.E. Baconski, la Steaua, de Cluj –, mici funcţionari, re-

ferenţi, tehnoredactori. Cum se ivea în continuare alt
post, venea din urmă altul. Aşa am fost angajaţi cu toţii,
cum vă spuneam mai dindărăt, eu, Traian T. Coşovei,
Tudor Dumitru Savu, Mircea Nedelciu, Florin Iaru, Dan
Stanciu, Hanibal Stănciulescu, Mircea Cărtărescu, Şte-
fan Agopian, Cristian Teodorescu.”

Paginile emoţionante sunt cele pe care D.R. Po-
pescu le consacră celor din generaţia sa. Alături de care
s-a împlinit, alături de care a trăi viaţa literară. Alături de
care a trăit bucuria de a admira. De a fi în literatură. De
a trăi literatura. Pagini întregi, scriam, îi sunt consacrate
lui Marin Preda, Fănuş Neagu, Ştefan Bănulescu, Ni-
chita Stănescu, lui Petre Stoica, lui Sorin Titel şi lui An-
ghel Dumbrăveanu. Unui timp al literaturii. În faţă va fi
mereu Marin Preda:

„Paradoxal, Marin Preda n-a prea avut urmaşi lite-
rari... Prozatorii generaţiei 60, care au fugit, la început,
de tentaţia romanului, ca să nu fie obligaţi să cuprindă
în scrisul lor toate poncifele şi canoanele extraliterare
la modă, s-au impus prin schiţe şi nuvele în care a pre-
cumpănit iluzia fantasticului, metafora poetică, humorul,
tenacitatea şi obsesia unor idei demistificatoare, grotes-
cul, aleatoriul şi absurdul...”

Şi urmează o scurtă descriere a prozatorilor gene-
raţiei 60, „care au fugit de tentaţia romanului”: 

„Fănuş Neagu... şi-a construit un statut propriu
printr-o vitalitate lingvistică extraordinară, George Bă-
lăiţă a adus în scenă personaje care legitimau, prin di-
verse tehnici romaneşti, o uzură a socialului şi o uzură
a timpului, Sorin Titel şi Vasile Rebreanu au excelat în
personaje ameţite de propria lor candoare, Ştefan Bă-
nulescu s-a apropiat mult de fabulosul fantasticului Va-
sile Voiculescu, Nicolae Breban a propus o umanitate
bolnavă ce distruge tot... şi se autodistruge cu o frene-
zie parcă demonică, Ion Băieşu a propus o lume nă-
tângă şi grotescă plină de un fior inocent şi în acelaşi
timp absurd, Augustin Buzura a văzut în ţesătura social-
politică a vremii un laborator de produs suflete moarte,
Nicolae Velea şi Dinu Săraru au produs o lume în care
aparenta libertate de decizie nu poate oculta indiferenţa
faţă de indivizi ai malaxorului social...”

Analizele, care implică mărturisirile, care sunt con-
fesiuni, se vor întoarce mereu către maeştri:

„Astfel am putea spune că, trecuţi pe sub faldurile
mantalei lui Preda, prozatorii numiţi mai sus şi alţii au
simţit că trebuie să-şi caute din timp un parcurs propriu,
căci mantaua lui Marin Preda putea să-i strivească.”

Să observăm înălţimea de la care D.R. Popescu vor-
beşte despre opera prietenilor/colegilor săi:

„În universul floral, edenic, al domnului Petre Stoica,
unde se află şarpele, nebunia minţii şi moartea? Dacă
ne uităm mai bine prin gaura cheii, vom observa, boieri
dumneavoastră, că în decorul patriarhal al acestei lumi
modernitatea stă ascunsă, precum şarpele dionisiac, în
păpuşoi! Distorsiunile minţilor, fumul istoriilor, dezechi-
librul ecologic şi moral, scăderea imunităţii cerebrale –
toate acestea stau sub umbra şarpelui!”

Despre „umbra şarpelui” este vorba în numeroasele
cărţi ale lui D.R. Popescu apărute după 1989. Cred că...
în toate. Spun „toate”, deşi nu cred că le-am citit/văzut
pe toate. În toate D.R.P. a scris despre amăgirea şi de-
zamăgirea creaţiei... literare?

Dumitru Radu Popescu a crezut, cum puţini, în prie-
tenii săi, în confraţii săi, scriitorii.
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La începutul acestui an, a apărut a şaptea monogra-
fie, dacă nu mă-nşel, despre opera lui Dumitru Radu
Popescu: Folclorul în opera lui Dumitru Radu Popescu,
de Loredana Tuchilă (Bucureşti, Editura Semne, 2020),
o consistentă teză de doctorat de 445 de pagini. Tema,
prin amploarea tratării ei, e, într-adevăr, surprinzătoare,
chit că urmele folclorice şi mitologice în creaţia derepo-
pesciană au mai fost semnalate, inclusiv de prima mo-
nografistă, Mirela Roznoveanu, cele două cărţi
constituindu-se, astfel, într-o grăitoare acoladă critică,
temporală (1981-2020) şi tematică. Monografia din
urmă însă se distinge prin aspiraţia către exhaustivitate. 

În opera scriitorului din Păuşa, intertextualitatea fol-
clorică şi mitologică este prezentă frecvent, susţinută
fiind şi-n reflecţiile sale din publicistică sau din interviuri.
Despre folclor: „Nu mi-am propus să pun în prim-plan
folclorul. El poate primi cuvânt în măsura în care vine
un personaj şi se ilustrează printr-un element folcloric.
Dacă aş vrea să implementez s-ar vedea că transplan-
tul nu e funcţional. Nu sunt reguli în toate”. Lucru valabil
şi pentru mituri, parte, altminteri, a aceluiaşi tezaur cul-
tural. Folclorul se poate „ilustra” în creaţie, dar riscând
ratarea asimilării sale în „complexele de profunzime”.
De aceea, D.R. Popescu adaugă imediat: „Folclorul nu
e luat separat de viaţă. În viaţa adevărată nu există
compartimente”. Observaţie valabilă şi pentru mituri:
„Sigur că am folosit miturile de multe ori. Am fost forţat
şi de realitate. Sunt îndrăgostit şi de folclor şi de mito-
logia greacă. Aici e slăbiciunea mea. Nu am făcut asta
cu metodă. Marile colecţii, folcloriştii, dacă am dat de
ei, i-am citit. Marca identitară, folclorul, nu se poate să
nu intre în persoană, în ADN. ceva trebuie să fie al tău!
Nu vreau să pară că merg spre un mit al românilor”.
Asta se vede bine, căci autorul nostru a asimilat organic
referinţele la mitologia autohtonă şi universală, pornind
de la sursele centrale: cunoaşterea directă a tezaurului
spiritual din spaţiul transilvănean, dar nu numai, precum
şi din izvoare livreşti. Loredana Tuchilă nu putea porni
la drum nici ea decât cunoscând foarte bine opera lui
D.R. Popescu, înarmându-se, totodată, cu o bogată do-
cumentare ştiinţifică asupra temei. Referinţele sale se

fac pornind de la literatura folclorică şi mitologică, spri-
jinindu-se şi pe studiile semnate de  Silviu Angelescu,
Gaston Bachelard, Ovidiu Bârlea, Salvatore Battaglia,
Roland Barthes, Lucian Blaga, G. Călinescu, Nicolae
Constantinescu, Jean Chevalier şi Alain Geerbrant,
Ovid Densusianu, Gilbert Durand, Mircea Eliade, Adrian
Fochi, James George Frazer, Sigmund Freud, Arnold
van Gennep, Artur Gorovei, Carl Gustav Jung, Simion
Florea Marian, Tudor Pamfile, Vladimir Propp, Gheor-
ghe Vrabie, Iuliu A. Zanne ş.a. La aceştia, se adaugă o
bogată bibliografie a exegezei derepopesciene. 

Cartea e compartimentată în şase capitole masive,
urmate de Concluzii, de o Addenda şi de un interviu cu
scriitorul. Primul capitol încearcă să fixeze locul lui
D.R.  Popescu între scriitorii români şi universali, con-
textualizându-l între tradiţie şi modernitate, ca reprezen-
tant de frunte al generaţiei ’60, dar cu „veleităţi
postmoderne”1, semnalate, altminteri, de o parte a criti-
cii. Sintagma „veleităţi postmoderne” cred că nu poate
fi atribuită scriitorului, ci doar criticilor care au avut ochi
doar pentru maniera narativă şi compoziţională a şai-
zecistului, nu şi pentru stilul D.R. Popescu. Loredana
Tuchilă surprinde un număr impresionant de compara-
tisme relevate de comentatori, toate ţinând însă de ma-
nieră, de tematică, de tipologie a personajelor, de
melanjul naratologic relaţionat atât cu scriitorii români,
cât şi străini, încât cititorul pare condamnat a se rătăci
într-un labirint „baroc” insurmontabil. Devine greu de
aflat cine este D.R. Popescu: caragialian, slavician, ur-
muzian, sadovenian, rebrenian, ionescian, predian, elia-
desc, brebanian, avatar al lui Zaharia Stancu, Fănuş
Neagu, Augustin Buzura, Constantin Ţoiu, Ştefan Bă-
nulescu, Nicolae Velea, Sorin Titel, Eugen Barbu,
V.  Em. Galan, Dostoievski, William Faulkner, Gabriel
García Márquez, Sartre, Mario Vargas Llosa, Graham
Greene, Jorge Luis Borges, Dino Buzzati, Truman Ca-
pote, O’Neill ş.a.m.d.? Pasămite, suntem în plină înfun-
dătură a criticii sursieriste. Dar asupra chestiunii voi mai
reveni.

Bine familiarizată cu structurile teoretizate de spe-
cialişti (Arnold van Gennep, Simion Florea Marian ş.a.),

Theodor Codreanu

O NOUĂ EXEGEZĂ 
DESPRE DUMITRU RADU POPESCU
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autoarea observă că „elementele folclorice rituale do-
mină întreaga operă a scriitorului”2, pe când cele neri-
tuale stau oarecum în plan secund. De o însemnătate
similară se bucură miturile. Dacă Loredana Tuchilă s-ar
fi limitat doar la o harnică radiografiere a riturilor de in-
tegrare (naşterea), de agregare (nunta), de separare,
de prag (moartea şi înmormântarea), cu semnele pre-
vestitoare de moarte, cu credinţe despre moarte şi prac-
tici ritualice, la care se adaugă obiceiurile de invocare
a ploii, leacuri pentru diferite boli, sărbătorile de Crăciun
şi de Anul Nou etc., plus numeroasele elemente neri-
tualice, basme, legende, proverbe şi zicători, nemaivor-
bind de capitolele dedicate arhetipurilor şi
inconştientului colectiv, miturilor şi mitologiei, toate iden-
tificate cu o răbdare savantă, aş zice benedictină, în
cvasiintegralitatea operei, tot ar fi rezultat o lucrare de
interes pentru exegeza derepopesciană. Asemenea au-
toarea nu uită să vorbească despre arta narativă fun-
dată pe limbajul folcloric şi mitologic, în capitolul al
şaselea. 

Cartea însă depăşeşte condiţia descriptivă tema-
tistă, de inventar, propulsându-se în problematizare her-
meneutică. E cazul, în primul rând, cu străvechea relaţie
dintre Eros şi Thanatos, aflate la prozatorul nostru într-o
neobişnuită „agregare”, ca în cazul personajului Moise,
prezent în întreg ciclul F. În plină nuntă (a lui Ghenadie,
din Ploile de dincolo de vreme), el apare, ca şi alţi nun-
taşi, îmbrăcat de înmormântare: „Moise, cel care pare
să reprezinte o culme a răului în opera lui D.R. Po-
pescu, are o atitudine stranie: «Dar ei jucau şi chiuiau
şi Moise venise îmbrăcat în negru şi alţii erau în negru
şi priveau nevenindu-le să credă»”3.

Deşi nu sesizează că ne aflăm în faţa unei anamor-
foze (esenţială în literatura derepopesciană: aici, nunta
pare înmormântare, dinspre Moise, iar „doliul” hainelor
acestuia – nuntă, pentru Ghenadie şi ai lui!), analiza Lo-
redanei Tuchilă plonjează către dezlegarea mecanis-
mului anamorfotic atât în cazurile riturilor, cât şi în cel
al arhetipurilor. În atare privinţă, exemplară este coro-
borarea investigaţiei cu inconştientul colectiv şi cu ar-
hetipurile lui Jung şi Mircea Eliade, dar şi cu distincţia
tripartită a lui Corin Braga: arhetipuri, anarhetipuri şi es-
hatipuri. Soluţia este cu atât mai legitimă, cu cât
D.R.  Popescu însuşi era familiarizat cu doctrina incon-
ştientului colectiv şi cu arhetipurile jungiene supuse ma-
rilor agresiuni din epoca modernă.

Arhetipurile nu sunt cazuri individuale, ci colective,
de aceea perturbările din arhetip nu afectează doar
comportamentul lui Moise, ci şi al altora (sunt mai mulţi
nuntaşi îmbrăcaţi în negru, violentarea, batjocorirea şi
uciderea câinilor, în Vânătoarea regală, devin colective
etc.), iar pierderea identităţii, spune Jung, devine şi ea
colectivă: „Romanul O bere pentru calul meu este do-
vada vie că în lipsa acestei conştiinţe de sine, a impu-
nerii unor realităţi străine de fiinţa lor, oamenii se
comportă haotic, sunt permanent supuşi fricii, de unde
şi reacţiile aberante, spre exemplu, la nuntă: «Şi nici
când Ciocănelea l-a tăvălit pe naş pe sub masă, um-
plându-l de praf şi de vinul şi de mâncarea ce căzuseră
pe jos, Belivacă tot nu s-a oprit din urlete», sau în scena
uciderii doctorului Dănilă ce încercase să salveze satul
de turbare”4. Asta o ajută pe Loredana Tuchilă să sur-

prindă transformarea anamorfotică a arhetipurilor în
anarhetipuri, care, la rândul lor, duc la eshatipuri, la es-
hatologie, Judecata de Apoi. Teren favorabil proliferării
arhetipurilor morţii, care înspăimântă, „pentru că majo-
ritatea a pierdut, într-o oarecare măsură, legătura cu zo-
nele primordiale spre care ar trebui să se întoarcă. Cei
neatinşi de această psihoză colectivă sunt Sevastiţa,
cea care încearcă să ajute folosind mijloace tradiţionale,
şi doctorul care, ca un alt Asklepios – părintele mitic al
medicinii, ucis de Zeus pentru greşeala de-a fi îndrăznit
să schimbe ordinea lumii, vindecând bolnavi, chiar în-
viindu-i pe cei morţi…”5.

Corin Braga distinge trei forme de arhetipuri: în sens
metafizic, de tipul ideilor platoniciene, cel psihologic (de
tipul schemelor jungiene, „complexe de profunzime”),
cea de a treia ţinând de orizontul cultural al unei comu-
nităţi: „O cultură arhetipală ar fi astfel o cultură dominată
de scheme centrale şi globalizante, care polarizează
materia fantasmatică pe trasee prestabilite, ordonabile
într-un sistem solar armonic, de-a dreptul pitagoreic”6.
Altfel spus, o cultură de tip clasic. Raportându-se la
ideile lui Platon (ca arhetipuri), anarhetipurile se arată
ca nişte forme mimetice, deformatoare (anamorfoze,
avant la lettre, n.n.). „Logica operelor anarhetipice –
precizează Corin Braga – nu mai este o logică construc-
tivă, în sensul de logică cosmoidală, este o logică a aso-
ciaţiilor mnemonice, sinestezice, onirice sau de altă
natură, inclusiv mitică. În acest din urmă caz, trebuie
spus că ele nu se bazează pe câte un mit unic, ci pe
fragmente de mituri, pe miteme care pot păstra, fiecare
separat, un anumit sens, dar nu se mai îmbină într-un
scenariu total”7. O artă a oglinzilor sparte, cum este şi
cea a lui D.R. Popescu, are, desigur, la bază amplifica-
rea „canceroasă” a anarhetipurilor, stârnind „uimire şi
perplexitate”, întrucât „scenele nu se leagă una de alta
pentru a construi un sens global, iritând cititorul şi criti-
cul”8. Într-adevăr, în ce-l priveşte pe D.R. Popescu, a iri-
tat nu numai pe cei iubitori de ordine clasică, ci şi pe
esteţi rafinaţi precum Nicolae Manolescu. „Poezia,
proza sau teatrul anarhetipic – arată Corin Braga – uti-
lizează imaginile, simbolurile, personajele, situaţiile, mi-
turile, ca un material reciclat, ale cărui cărămizi nu mai
păstrează planul arhitectural al clădirii de origine, dar
nici nu intră în compoziţia unei clădiri noi, ci rămân în
stadiul de deconstrucţie”9. Acest stadiu al deconstrucţiei
maxime a culminat cu postmodernismul. Dar D.R. Po-
pescu nu este un postmodernist şi „deconstrucţia” lui
nu e o deconstrucţie de formulă postmodernă. În
schema lui Corin Braga, totuşi, anarhetipurile nu trebuie
înţelese ca pure instrumente de sfărâmare a arhetipu-
rilor, lăsându-se perspectiva unei perioade de sincre-
tism cultural de anvergură, pe care eu o întrevăd a fi
transmodernă. Într-o asemenea perspectivă, s-ar cu-
veni evaluate eshatipurile (eschato-tip, ultimul tip), ca
indiciu al unei apocalipse biblice, cu finalitatea Învierii
la Judecata de Apoi. Mă tem însă că, la nivel ontoeste-
tic, opera lui D.R. Popescu este altceva. Oricum, încer-
cările de salvare a lumii cu uneltele anamorfozei par să
nu-şi găsească finalitatea decât la nivelul coerenţei ge-
nerale a operei, care este Arca lui Noe a artei sale. In-
cursiunile Loredanei Tuchilă în haosmosul zecilor şi
sutelor de cioburi anarhetipice spre acolo ne îndrumă.
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Nici măcar personaje arhaice ca Sevastiţa nu vor putea
înnoi sufletele descentrate care bântuie peste tot. Ră-
mâne totuşi un „arhetip” cu prinsoare de arheu – Mi-
reasa, care vagabondează prin toată opera, dar mai
ales, „testamentar”, în teatrul lui D.R. Popescu. E cea
mai ameninţată fiinţă de oglinzile convexe şi concave,
cum se va vedea în capitolul despre dramaturgie. Lo-
redana Tuchilă îşi focalizează atenţia, cu precădere,
către proză.

Femeia, ca imago mundi, se ipostaziază în feţe con-
tradictorii. În Paolo şi Francesca şi al treisprezecilea
apostol, apare ca „originea misterioasă a vieţii şi a bu-
curiei”, dar şi ca răul care agresează. În Truman Capote
şi Nicolae Ţic, pierde orice atribut sacru şi devine o „piţi
mitologică”, plasându-se în seria „îngerilor morţii”10. În
Vânătoarea regală, e moartea, „turbarea, sau ciuma”
sau holera, sau buba bubelor”, nebunia (vezi şi Jean
Chevalier, Alain Gheerbrant), iar „femeia de fum”, ca ul-
timă ipostază a feminităţii, este exclusiv telurică, con-
damnată să nu mai unească pământul cu cerul, un fel
de moroi care, în privirea Iolandei, e cea care aduce bo-
lile11. O prezenţă terifiantă este Margareta, care practică
un soi de „prostituţie sacră” şi procreează câte un copil
pe an, apărând la nuntă cu un copil mort în braţe12.
Dina, din Podul de gheaţă, este o „nimfomană degra-
dată”, devoratoare, pe când Lilica, soţia aleasă de
Moise pentru că nu i-a reuşit moartea ei şi pentru că
şi-a vândut primul soţ, pe Calagherovici, îşi arată colţii
ca o lupoaică, reeducându-şi alesul13. Lena, din nuvela
Dor, este asimilată „complexului Electrei” de Petru Mihai
Gorcea: „O formă aproape pură de ipostaziere a tână-
rului chip al zeiţei, în primul moment, cel originar, al evo-
luţiei sale”14, simbol al Zeiţei Mamă, ca şi Ileana, soţia
damnatului Celce15: „Ileana reprezintă întocmai acel
«continent necunoscut» despre care S. Freud spunea
că acoperă «misterul eternului feminin», opune ordinii
sociale şi spiritului, se opune «legiferării» morţii”16. Re-
plica tinerei Ileana este memorabila mătuşa Maria, ar-
hetipul Mumei Străbune, în interpretarea lui Petru Mihai
Gorcea. Loredana Tuchilă o consideră, pe bună drep-
tate, „cel mai înalt grad de realizare” a arhetipului
Mumei Străbune. Excentricul pictor Don Iliuţă o defi-
neşte drept Marea vacă, sintagmă cu care intitulează
tabloul, întruchipând-o, anamorfotic, cu coarne: „Am să
numesc tabloul: Marea vacă. Sau: Mama. Sau am să-i
zic Nemurire […], şi am să-i desenez nişte coarne su-
perbe mătuşii tale. Vaca este universul, viaţa veşnică,
fără de moarte”17.

După cum am precizat în paginile anterioare, de
subsol, anamorfoza este invenţia picturii baroce, prin
excelenţă, încât, aici, D.R. Popescu se apropie fidel de
spiritul barocului clasic prin chiar un artist insolit al pic-
turii. Dar celelalte deformări ale arhetipului feminităţii
aparţin neobarocului său transmodern. Mătuşa Maria
este punctul geometric al reconstituirii imaginii reale a
arhetipului feminin în faţa tuturor ipostazelor anarheti-
pice, al căror grotesc pare să-l atingă Florentina Firu-
lescu din Vânătoarea regală. Despre moartea Mariei şi
cea a Ilenei, D.R. Popescu spune prin vocea narato-
rială: „Femeia asta moare cum a trăit” (Ileana, n.n.), pe
când „mătuş-ta Maria moare cum îi convine ei. Adică,
mai precis: carnea ei nu moare înaintea gândului, bă-

tăile inimii îşi încetează treptat frecvenţa într-un perfect
echilibru cu încetarea impulsiunilor ei cerebrale, cu în-
cetarea dorinţelor ei. Ea va muri când nu va mai dori
nimic, împăcată”18. Loredana Tuchilă merge până la
capăt: „Mătuşa Maria devine întruchiparea lui Iisus”19.
Desigur, doar în sensul îndumnezeirii în faţa vieţii şi a
morţii, înălţare la adevăr ca imitatio Christi. Cred că aici
se ascunde taina cea mare, grea ca piatra de pe mor-
mântul Mântuitorului, care apasă asupra anamorfozelor
din opera lui D.R. Popescu. Moartea femeii care poartă
numele Fecioarei se petrece în primul dintre romanele
ciclului, după care valul de deformări ale arhetipului fe-
minin vine interminabil, invadând şi teatrul, ultima încer-
care de dezlegare a enigmei survenind în ciclul Mireasa
vagaboandă. Umbra hamletiană urcă în numeroase
stafii anamorfotice, odată cu umbrele lui Cain şi Abel,
cu umbrele verişcanilor din Mioriţa, cu umbrele meşte-
rilor sacrificaţi de Negru Vodă, cu neaşteptata întoar-
cere a lui Făt-Frumos din paradisul tinereţii fără
bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte.

Nu voi mai insista asupra altor anarhetipuri, încheind
tabloul cu umbrele hamletiene şi danteşti din Paola şi
Francesca şi al treisprezecelea apostol. „Francescăi –
ne atenţionează D.R. Popescu – îi plăcea să spună re-
plicile groparului din Hamlet, parodiindu-le uşor”20. O
parodiere a Herei, stăpâna soţie a lui Zeus, este Zizi
Tren, „supranumită Hamleta, datorită spiritului justiţiar
şi pasiunii pentru eroul shakespearian, Omleta, graţie
talentului culinar deosebit manifestat în obţinerea om-
letelor. Trăitoare sub semnul fălcii lui Cain, precum ma-
joritatea personajelor lui D.R. Popescu, aceasta
găseşte că are un motiv mai bun decât alţii de a se răz-
buna. A fost violată de fraţii Pământag, apoi vândută
unor ciobani pe două mioare. Peste timp, se pare că
aceasta s-a răzbunat, i-a ucis, apoi i-a tăiat «daravela»
unuia şi a pus-o într-o fructieră la congelator, în inter-
nat”21. Buclucaşa problemă a răzbunării este şi tema
centrală din Hamlet, rezolvată stilistic, ca şi în Mioriţa.

Am căutat această pecete a stilului lui D.R. Popescu
în capitolul al şaselea, Arta narativă, dar n-am găsit-o,
fiind prea profesionist împodobită cu tehnicile de fundal
ale manierei, sub eticheta instanţe narative. Trebuin-
cioase şi acestea, desigur. Autorul însă oferise o cheie,
reţinută de Loredana Tuchilă ca moto: „Prefer romanul
«în trepte» care cu fiecare capitol, cu fiecare pagină, te
duce spre ceva, dar în acelaşi timp, aş vrea ca acest
roman să aibă şi nişte trepte pe verticală. Romanul «în
trepte» relevă pe mai multe planuri mereu alte idei ale
naratorului. Aşa încât povestirea primă este, de fapt,
numai un ambalaj”. Treptele oblice şi pe verticală, iată
geometria stilistică a scriitorului nostru, pe care numai
o metodă hermeneutică transdisciplinară se putea în-
cumeta să le urce, fiecare treaptă fiind un nivel de Rea-
litate. Loredana Tuchilă înţelege această cheie
deschizătoare de porţi către inima naratologiei derepo-
pesciene şi găseşte câteva trepte pe care le străbate la
tensiunea scormonitoare cu care ne-a obişnuit în an-
samblul cărţii. De pildă, importanţa monotitlurilor, a tit-
lurilor duble şi triple, care trimit la multiplicarea în trepte
a naraţiunii. De aceeaşi problemă se ciocnise şi Valen-
tin Silvestru, privitor la teatru. Întrebându-l pe dramaturg
despre procedeu, D.R. Popescu a răspuns: „Fiindcă
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piesele au mai multe personaje şi îşi propun un număr
de idei de care eu, neapărat, aş vrea să se ţină cont.
Deci ar fi câte un titlu pentru fiecare act în parte; iar u-
neori pentru fiecare din personajele principale; iar
câteodată pentru fiecare din ideile principale ale piesei.
Omul de cenuşă este titlul al doilea; întâiul e Mai
suna-vei, dulce corn?… Sub acest titlu, aş şi ruga să se
joace, fiindcă personajele principale se leagă de nos-
talgia, cuprinsă în versul eminescian, după un timp de
altădată, după o amintire pe care o laşi şi care te va
rechema din imposibil. Oamenii te vor uita şi nu te vor
cita niciodată; or, personajul pledează pentru ceea ce
rămâne din om şi după moarte, ceea ce lasă contem-
poranilor săi şi viitorului ca o moştenire, aura binelui
făcut de el cu propriul său sacrificiu. Iată cornul care va
suna pentru el şi pentru amintirea lui”.

Titlurile duble şi triple, multiple (în piesa Cortina sunt
nu mai puţin de 14!) arată tot atâtea niveluri de Reali-
tate, tot atâtea trepte de urcat, pentru cititor şi critic, dar
mai ales pentru cel din urmă. Loredana Tuchilă
urmează calea scriitorului. Distinge şi în titlurile de capi-
tole „mediatori ai mesajului narativ”22, iar în textele de
escortă (dedicaţii, prefeţe, postfeţe, paranteze eseistice,
prolog, preambul, cuvânt înainte, introducere, notă
introductivă, prezentare, preludiu, argument, discurs
preliminar, exordiu, post-scriptum ş.a.), adjuvanţi nara-
tivi23, având rol de ligamente între treptele narative. Ro-
manele din ciclul Viaţa şi opera lui Tiron B. beneficiază
de asemenea „discursuri de escortă”, remarcabile fiind
paginile eseistice despre Mioriţa, despre basmul
Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte, despre
Oedip etc., toate arătând şi o vocaţie critică
remarcabilă.

La aceşti „adjuvanţi narativi”, se adaugă instanţele
narative, prezente într-un număr impresionant. Astfel,
criticii au vorbit despre un „realism magic”, depistabil în
proza italiană (Massimo Bontempelli, bunăoară) şi în ro-
manul sud-american (Dan Culcer). N. Constantinescu
îl includea în rândurile scriitorilor rurali, preocupaţi
îndeobşte de latura arhaică a culturii populare. Mai
nuanţat se exprimă Eugen Simion, în Scriitori români
de azi, unde formula literară derepopesciană s-ar aso-
cia cu trei elemente: „gustul pentru mister şi spectacu-
los, o intrigă bogată şi, instalat în inima notaţiei realiste,
poeticul, manifestat în preferinţa pentru simboluri”. Dacă
în prima etapă a creaţiei ar domina realismul, în cea a
maturităţii survine multiplicarea secvenţială a narato-
rilor, precum în Cei doi din dreptul Ţebei sau Cu faţa la
pădure, sub forma „monologului oral” (Ion Vlad). O
asemenea structură narativă ar face concurenţă teatru-
lui absurdului, completează Eugen Simion: „Nişte indi-
vizi comentează de fapt ce s-a petrecut demult şi
frazele lor n-au nici un înţeles, alunecată paralel ca în
Cântăreaţa cheală, pentru că fiecare deţine un adevăr
şi lucrurile nu converg”24. Tehnica ar avea certe ele-
mente postmoderniste prin valorificarea banalului25. În
sensul afirmaţiei lui D.R. Popescu, cum că povestirea
primă a cărţilor sale constituie doar un ambalaj
declanşator de voci narative, Ion Vlad observă că
acesta declanşează „în lanţ serii narative neaşteptate,
noi enunţuri, noi propoziţii ce conţin sinuoase asocieri,
referinţe cu multe rezonanţe dincolo de textul spus sau

dezlegat”26. Criticul clujean face o corectă descriere a
masivei prezenţe a anamorfozei, fără a o identifica şi
corela noului tip de baroc. Vede şi el treptele narative,
dar nu şi dimensiunea verticală a urcării lor. Altminteri,
şi Eugen Simion vorbeşte despre principiul seriilor
de schise. În Viaţa şi opera lui Tiron B., e de găsit
metoda narativă „monografică”, în care naratorul
relatează despre preocupările lui Tiron B. privind fol-
clorul, mitologia, intenţia acestuia de a scrie o carte care
să-l reprezinte etc. Calea ar duce tot către postmo-
dernism, cu ideea „romanului în roman” şi a „teatrului
în teatru”. În fine, Falca lui Cain „uzitează de instanţe
narative diferite. Primele pagini sunt relatate din per-
spectiva unui personaj, Zizi, cea atinsă de morbul lui
Cain, apoi din perspectiva unui narator care observă şi
povesteşte neimplicat în derularea evenimentelor […]
Romanul probează amestecul genurilor aşa cum nu se
mai întâmplase în opera lui D.R. Popescu”27. 

Cercetarea şi evidenţierea treptelor narative se
dovedeşte o treabă demnă de salutat. Dar parcă ceva
a rămas nedus până la capăt: urcuşul Sf. Ioan Scărarul,
cel vertical, despre care vorbea scriitorul, acela care
împlineşte singularitatea canonică a stilului derepopes-
cian. În orice caz, ne aflăm în faţa celei mai complexe
exegeze ale operei marelui scriitor, de neocolit, de azi
înainte.

1 Loredana Tuchilă, Folclorul în opera lui Dumitru Radu
Popescu, Bucureşti, Editura Semne, 2020, p. 12.

2 Ibidem, p. 6.
3 Ibidem, p. 68.
4 Ibidem, p. 174.
5 Ibidem, p. 176.
6 Ibidem, p. 178.
7 Corin Braga, De la arhetip la anarhetip, Iaşi, Editura Po-

lirom, Bucureşti, 2006, p. 253. Citat de Loredana Tuchilă,
p.  179.

8 Loredana Tuchilă, op. cit., p. 179.
9 Corin Braga, op. cit., p. 255.
10 Loredana Tuchilă, op. cit., p. 208, 209.
11 Ibidem, p. 209.
12 Vezi şi Mirela Marin, Universul prozei contemporane, I.

Antiutopia şi utopia valorii, Bucureşti, Editura Viitorul Româ-
nesc, 2003, pp. 57-58.

13 Loredana Tuchilă, op. cit., p. 213.
14 Apud Loredana Tuchilă, p. 214.
15 Ibidem, p. 215
16 Ibidem, p. 216.
17 Dumitru Radu Popescu, F, ediţia 1986, Bucureşti, Edi-

tura Cartea Românească, pp. 202-203.
18 Ibidem, p. 97-98.
19 Loredana Tuchilă, op. cit., p. 218.
20 Dumitru Radu Popescu, Paola şi Francesca şi al trei-

sprezecelea apostol, Bucureşti, Editura 100+1 Gramar, 1998,
p. 74.

21 Loredana Tuchilă, op. cit., p. 224.
22 Ibidem, p. 388.
23 Ibidem, p. 374.
24 Eugen Simion, Scriitori români de azi, Chişinău, Editura

David-Litera, 1998, p. 83.
25 Loredana Tuchilă, op. cit., p. 400, 401.
26 Apud ibidem, pp. 402-403.
27 Ibidem, p. 407.



aniversări

110 SAECULUM 3-4/2020PR
O

Folosesc vocabula „literator” pentru aroma ei de ve-
chime, care ştiu că-i face plăcere cărturarului Constan-
tin Călin, un scriitor sobru, îndrăgostit de cuvinte. S-ar
crede că-i un calofil dacă scriitura lui n-ar fi atât de ex-
presivă. Dosarul Bacovia, în trei volume masive îl si-
tuează în fruntea
exegeţilor poetului La-
custrei. S-a adăugat
volumul În jurul lui Ba-
covia şi o ediţie a poe-
ziei bacoviene, ca să
nu mai vorbim de nu-
meroasele fragmente
consacrate subiectu-
lui. În rest, foarte mult
pagini de jurnal, me-
morial (Despre şapcă
şi alte lucruri demo-
date), varietăţi critice,
pretexte, zigzaguri, în
volume impozante
precum Gustul vieţii,
Provinciale, Fragmen-
tarium, Cărţile din Ziar.
Interviurile. 

Supercititorul Constantin Călin, posesor al unui
vagon de fişe, spaima şi prietenul bibliotecarilor, că tre-
buie să-i acorde 10-15 minute din programul lor, – vreau
să spun că scrie extrem de greu. În fiecare zi şi noapte,
în afară de satisfacerea bulimiei cititului, scrie în câteva
ore câteva fraze (nulla dies sine linea). Repet, magistrul
Călin scrie remarcabil despre orice subiect, frază afo-

ristică, rotunjită, construcţie riguroasă, respect pentru
cuvânt: „Le cântăresc cu sufletul, cu experienţa intelec-
tuală acumulată şi le stabilesc caratele după criteriile
mele referitoare la adevăr”.

Am auzit de multe ori calificându-l pe criticul şi is-
toricul literar, înainte de
toate, drept eseist. Se
pare că nu-i displace atri-
butul pentru că aşa i se
recunoaşte deopotrivă
exactitudinea şi libertatea
de expresie, cele două în-
suşiri de căpătâi ale ma-
relui eseu. Implicit
valoarea literară. A avut şi
dorinţa de a fi nuvelist şi
romancier, dar, sastisit,
ajunge la concluzia că „ti-
tlul de scriitor nu mai re-
prezintă mare lucru”. A
rămas cu „viciul lecturii şi
cu acela de a da sfaturi al-
tora”. Moralist, adică. Aşa
că a abandonat genul

strict epic în schimbul exerciţiului de delectare morală.
E de înţeles, nu scapă de sirenele beletristice, prin firea
lui şi prin filiera Montaigne, Saint-Simon, Celine, E. Lo-
vinescu.

De multă vreme s-a plâns/lăudat cu senectutea.
I-am prevăzut longevitate şi cred că mai are încă timp
de spus multe. Îi urez eruditului sănătate şi succese în
tot ce-şi doreşte şi ne dorim.

CONSTANTIN CĂLIN – 80

Constantin Trandafir

UN LITERATOR MORALIST
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Om de bibliotecă, dar prezent cu discretă pregnanță
și în agora, Constantin Călin ne mai atenuează cât de
cât, fie și post-festum, sentimentul de insatisfacție, ca
să nu spun de derizoriu, pe care l-am trăit în 2018, când
nu puțini așa-ziși analiști, jurnaliști ignoranți și irespon-
sabili, politicieni semidocți și, cum le-a zis-o în față un
important poet chiar de la tribuna parlamentului, purtă-
tori ilegali, frauduloși, de limbă română, ba chiar și isto-
rici, nu numai dintre cei preocupați de demitizarea
istoriei naționale, au tratat aniversarea
unui secol de la Marea Unire cu neîn-
găduită superficialitate și chiar cu o
tâmpă voioșie ce părea să rezoneze
cu sloganul strigat de dimineață până
seara pe toate ecranele și undele:
„centenarul și grătarul”. O face printr-o
admirabilă carte în care scoate la lu-
mină și comentează evenimente, ca-
ractere și aspecte ale vieții politice,
sociale, culturale, spirituale, militare de
acum mai bine de un veac descoperite
cu rigoarea cercetătorului de cursă
lungă în colecțiile îngălbenite de vreme
și vremuiri – „pe care le-am citit de la
primul titlu și până la ultimul anunț pu-
blicitar”. Este vorba de ziare și perio-
dice din anii Primului Război Mondial,
conflagrație care, după suferințe inima-
ginabile, după o rezistență și o luptă cu
adevărat eroice, ne-a adus totuși acasă pentru tot-
deauna mult pătimitul Ardeal, pe care, cu cuvintele me-
morabile ale lui Ion I.C. Brătianu, îl așteptam de o mie
de ani.

Nu e primul recurs al lui Constantin Călin la memoria
din ziare. Și nu e primul și nici singurul despre care
scriu. Dar e unul dintre cele mai importante. În prefața
acestei cărți cu titlul „Centenarul. Lecturi particulare”,
apărută la Editura Babel din Bacău în 2019, autorul
mărturisește că a dorit să ofere „o altfel de istorie a unor
părți din drumul către ceea ce, finalmente, s-a conside-

rat a  fi «minunea Unirii», «biruința biruințelor», sub as-
pectul desfășurării, nu urmez și nu repet pe nimeni”. În
fine, Constantin Călin mai precizează: „paginile mele au
ca subtemă lupta împotriva uitării”. Da, trăim un timp al
uitării, ba chiar al uitării de sine. Nu prea suntem dispuși
și nici capabili să facem recursuri lucide la memorie.
Jules Michelet îi dojenea pe occidentali pentru
ignoranța lor în ceea ce privește poporul român: „un
popor ce nu seamănă deloc cu celelalte popoare ve-

cine”, o „națiune jertfită”, credea ma-
rele istoric. Dar mai important e cum
ne vedem noi și cum ne asumăm noi
înșine istoria.

Exercițiul de arheologie al lui Con-
stantin Călin ne întoarce cu privirea
spre una dintre cele mai dramatice
perioade ale istoriei naționale cu mo-
mentele ei de mare cumpănă, cu pil-
duitoare fapte de eroism, dar și cu
erorile, slăbiciunile, trădările și
lașitățile ei: „Războiul a fost o verifi-
care a naturii umane sub raportul
rezistenței fizice, dar mai ales al celei
morale. A scos la iveală atât calități și
tipuri demne de admirație, cât și năra-
vuri și tipuri odioase”. Unirea, ca ideal
cu adevărat măreț, a constituit, cu cu-
vintele autorului, o verificare a suflete-
lor: „Au existat și români «slabi de

înger», «oameni mici ai zilelor mari», obedienți ori
înstrăinați prin educație, «surzi la chemarea vremii»,
chiar și «renegați», corupți prin promisiuni de funcții,
care s-au opus curentului unionist”. Aflu cu mâhnire din
cartea lui Constantin Călin că un maramureșean ca
Petru Mihali, unul dintre cei patru ardeleni din Parla-
mentul de la Budapesta, afirma că românii sunt pentru
statu quo, că „vor să rămână mai departe credincioși
națiunii ungare”. În nota apărută în presă se preciza că
Mihali nici nu cunoștea limba română. Dar, aruncând un
arc peste timp în epoca noastră, când unii români din

Constantin Coroiu

RĂZBOIUL ÎNTRE URĂ ŞI MILĂ. 
LECTURI PARTICULARE 
DUPĂ O SUTĂ DE ANI
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Parlamentul european, obedienți și mânați de interese
meschine de grup, au luptat și luptă din greu împotriva
intereselor țării, cerând periodic  monitorizarea și chiar
pedepsirea ei, iar asta în numele nostru, fiindcă, nu-i
așa, noi i-am ales, nu vi se pare că suntem în fața a
ceva ce ține parcă de un anume specific, era gata să
zic național, de caracterul nostru!? De la o vreme, nu
doar parlamentari, ci cohorte întregi de ambuscați și
corupți până în măduva oaselor, vorbesc abuziv, într-o
limbă română pe care o schilodesc la fiecare pas sau,
cu o expresie a unui clasic în viață, pas cu pas, și asta
în numele românilor. Sunt tentat să-l citez aici pe C. Ar-
getoianu cu o caracterizare pe cât de dură, pe atât de
relevantă. Cei care i-au citit memoriile își amintesc des-
igur ce spunea el despre caracterul românilor, încât nu
o mai reproduc în această paranteză. Revin la ceea ce
mai aflu din „lecturile particulare” ale lui Constantin
Călin. Mitropolitul Vasile Mangra – „marele apostat
național”, un „Efialde degradat de viciul alcoolului” și de
alte vicii, „s-a alipit la partidul contelui Tisza”. Bucovi-
neanul Aurel Onciul care susținea renunțarea la Buco-
vina de Nord, situându-se astfel pe aceeași poziție cu
guvernatorul Etzdorf, pretindea, și el, că vorbește în nu-
mele românilor, ba, mai mult, „i-a spus unui ardelean că
el singur, care a jurat împăratului Carol, are dreptul de
a vorbi în numele Bucovinei, unde românii
(administrația românească) n-ar avea ce să caute. (...)
Bucovinenii l-au pândit și l-au snopit în bătaie”.

Când istoria cu tăvălugul ei nepăsător de oameni își
iese din matcă reacțiile acestora sunt imprevizibile. Bu-
năoară, ale ieșenilor care s-au confruntat dramatic cu
refugiul celor din teritoriile ocupate, pe care l-au resimțit
ca o invazie sufocantă. Constantin Călin citează o în-
semnare a lui C. Argetoianu: „E indiscutabil că moldo-
venii în general și ieșenii în particular ne-au socotit pe
noi, refugiații din Muntenia, ca o pacoste (...) Nimic nu
fusese pregătit, nimic nu era organizat (...) Printr-o
reacție naturală, oamenii s-au baricadat în case și în
egoismul lor, de frică să nu fie copleșiți și exoflisiți din
case tocmai în momentul în care vremurile se arătau
grele și pentru ei. Fiecare își apăra casa și merindele,
și ușile, abia crăpate, nu se deschideau cu plăcere nici
în fața prietenilor”. A se reține fraza: „Nimic nu fusese
pregătit, nimic nu era organizat”. Mi se pare definitorie,
din păcate, în ceea ce ne privește. Lui D.D. Pătrășcanu,
Iașii i se înfățișau ca o „nouă Babilonie”. Orașul s-a tre-
zit, scrie Constantin Călin – „inundat de un puhoi uman
ale cărui aluviuni l-au acoperit în întregime. «Dulcele
târg» a căpătat dintr-odată aspect de oraș suprapopu-
lat, plurilingv (în ziua de Paști din 1917, Evanghelia s-a
citit în opt limbi: română, latină, rusă, franceză, engleză,
italiană, elină și sârbă)”. 

Epoca era, fără îndoială, una de chinuitoare deznă-
dejde, de alienare, dar și de speranță. Ca un început de
calendare, sunetul clopotelor dintr-o neuitată noapte de
august a anului 1916 care a marcat intrarea în marele
război al întregirii înfiorase țara și sufletul românilor. A
fost „o noapte a clopotelor”, o noapte în care, observa
Nicolae Iorga, „clopotele, sfintele clopote... s-au înfiorat
de cea mai mare speranță pe care am avut-o și la care,
cu orice preț, ținem”. De remarcat expresia „cu orice
preț” care spune totul. Vasile Bogrea evoca faptul că ni-

cicând glasul clopotelor nu au sunat „mai impresionant,
mai zguduitor”. După acest început de sărbătoare gravă
au survenit, cum se știe, devastatoarele prăbușiri. A
urmat cumplita iarnă 1916-1917 ce „a apăsat sufletul
nostru ca o osândă”, cum scria memorialistul Eugen
Herovanu, iar primăvara „târzie anul acesta”, constata
cu tristețe și îngrijorare Regina Maria, era așteptată ca
o izbăvire. Iașul, Moldova au străbătut infernul unei
ierni, caracterizată de presa vremii ca fiind „aspră și fără
milă”, „neobișnuit de cumplită”. Oamenii erau fragilizați
la culme, iar unii uciși, nu numai de frigul năprasnic, de
lipsurile de toate felurile, ci și de bolile nimicitoare ca ti-
fosul exantematic care, remarcă Constantin Călin, a re-
venit, din păcate, după mai bine de o sută de ani în
actualitatea imediată când se face o susținută reclamă
la dezanoplin, o loțiune împotriva pediculozei! „Imensă
ironie, trecutul se întoarce și astfel” – notează autorul. 

Presa a constituit una dintre armele indispensabile
pe frontul unui război complementar celui din teatrele
de luptă, un război propagandistic, mobilizator și ordo-
nator. Istoria ne-a învățat încă de la începuturile ei că
fără o eficientă comunicare și fără o propagandă
susținută nu poți învinge. Încât, în astfel de condiții –
„Zgomotul «mediatic» era năucitor”, iar „fluxul «telegra-
melor», «notelor oficioase» și «comunicatelor» modela
și remodela realitatea”. În fond, prin ceea ce se exprima
„într-o retorică fierbinte”, patetică, dar nu mai puțin și
prin ceea ce uneori se oculta, inclusiv prin spațiile goale
lăsate de cenzură în unele relatări, din motive lesne de
înțeles în condiții de război, presa – „diferită de cea din
timpurile de pace” – manipula. Era, așa-zicând, o ma-
nipulare pozitivă, constructivă. Prin prestația ei, presa
contribuia la coagularea tuturor forțelor, a energiilor
raționale și afective pentru eliberarea teritoriilor ocupate
și întregirea țării.

În excelentul său eseu, apărut nu de mult la Polirom
și intitulat „Așteptarea Penelopei”, un eseu despre
așteptare și, implicit, despre memorie. reputatul psiho-
log Aurora Liiceanu evocă un episod povestit de paci-
fistul american Donald Keene, unul dintre cei 50 de
americani care vorbeau în anii ʼ40 japoneza, autor al
mai multor cărți de referință privind istoria și cultura Ja-
poniei. După mai mulți ani de la încheierea războiului
dintre japonezi și chinezi, el a vizitat un muzeu cu ima-
gini ale atrocităților comise de japonezi în China, ale
cruzimii și bestialității lor. Acolo a văzut cum copiii chi-
nezi erau învățați să-i urască pe japonezi.

Dincolo de asemenea episoade zguduitoare care
confirmă încă o dată, dacă mai era nevoie, că războiul
violează umanitatea, trebuie să observăm că ura împo-
triva oricărui cotropitor nemilos, hrăpăreț și xenofob
este un sentiment irepresibil. Putem să respingem ura,
dar nu fără a-i cunoaște motivele. Știm, ura desfigu-
rează uneori ființa umană, dar în situații limită când o
țară riscă să-și încheie destinul, poate avea și un rol ca-
talizator, stimulând până și energiile considerate
îndeobște negative pentru atingerea unui scop legitim,
nobil, în cazul de față: salvarea de la pieire a statului
român. Pentru a o defini, aș risca o sintagmă teribilă:
ură cu față umană. Ea nu a lipsit și nici nu putea să lip-
sească în anii de ocupație a României de către armata
germană. Era îndreptată în egală măsură și împotriva
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dușmanilor din interior, a trădătorilor și vânzătorilor de
țară. Căci, din păcate, de trădători și vânzători de țară
pentru un pumn de arginți și chiar pentru mai puțin nu
am dus și nu ducem lipsă. Aceștia erau judecați în regim
de urgență și executați exemplar, iar dacă erau militari,
în fața trupei. În numărul din 30 mai 1917 al ziarului „Ro-
mânia” se comunica sentința Curții Marțiale a armatei
a II-a de condamnare la moarte – „pentru faptul de spio-
naj” – a nu mai puțin de 32 de „indivizi” de diferite etnii
(se dădea lista lor) care au fost executați în ziua de
26  mai în localitatea Letea Nouă. Pentru automutilare,
refuzul de a lupta, dezertare, spionaj, pedeapsa era de
obicei una capitală. Constantin Călin notează: „Publica-
rea listelor genera rumoare publică, emoție, teroare.
Avertismente dure, atât pentru militari, cât și pentru ci-
vili, ele aveau nu numai un rol informativ, ci și unul pe-
dagogic, acela de a limita actele de genul celor
condamnate (...) În armată se întâmplaseră câteva ca-
zuri răsunătoare, care ar fi putut deveni contagioase”.
Dintre acestea se detașează cel al colonelului Alexan-
dru Sturdza, fiul fostului prim-ministru liberal Dimitrie
Sturdza, comandantul Diviziei a VIII-a Infanterie. Con-
form unei înțelegeri perfectate înainte cu locotenent-co-
lonelul Gheorghe Crăiniceanu, fiul generalului Grigore
Crăiniceanu, se prevedea răspândirea de manifeste
„prin care soldații erau sfătuiți să-i urmeze gestul, «pen-
tru ca împreună cu prizonierii români de la inamic să or-
ganizeze o armată cu care să-i alunge pe ruși din
țară»”. Pentru înaltă trădare, Sturdza și complicele său
Wachman au fost condamnați la moarte în contumacie,
iar Crăiniceanu mai întâi la 15 ani muncă silnică, iar mai
apoi, ca urmare a unei interpelări energice în parlament
a reprezentantului Partidului Muncii adresată ministrului
de război Vintilă Brătianu, la pedeapsa capitală execu-
tată pe un deal din ținutul Putnei. După degradarea mi-
litară, Crăiniceanu a fost împușcat, în fața regimentului
pe care îl comandase, conform relatării de presă – „cu
un glonț în cap, cinci în piept și trei în picioare”.

Invocată, postulată de spirite alese ori de cei
consacrați ca modele morale, ura se îndrepta nu numai
împotriva spionilor și trădătorilor, ci și a profitorilor de
război, speculanților fără niciun scrupul, jefuitorilor și sa-
botorilor. Ea îi viza însă în primul rând pe nemți. Par-
curgând presa vremii, Constantin Călin constată că
germanii erau percepuți ca „barbari”. În vocabularul ro-
mânilor de fiecare zi sintagme ca „nebunia germană”,
„sălbăticia germană”, „ticăloșia germană”, „trufia teu-
tonă”, „ciuma brutală a stăpânirii prusace” și multe altele
asemenea erau expresii uzuale de fiecare zi. Autorul
precizează: „Incriminările erau probate de numeroase
fapte: «sfâșierea» Belgiei, arderea bibliotecii din Lou-
vain, dărâmarea unor castele din Franța, luarea mai
multor clopote de la bisericele bucureștene pentru a le
transforma în tunuri, deportările și execuțiile de civili din
țările ocupate, declarațiile sfidătoare gen: «Viața unui
singur infanterist german e cu mult mai scumpă decât
o duzină din aceste castele (franceze) părăsite”. S-a
ajuns însă și la fapte puțin spus abominabile, care
atunci au fost definite pentru prima dată în istorie cu sin-
tagma „crime împotriva umanității”. Constantin Călin
menționează o corespondență dintr-un ziar german, ci-
tată de „Le Temps” și reprodusă în presa românească,

în care se explica necesitatea înființării unor „Stabili-
mente pentru folosirea cadavrelor” – „anticipări ale cup-
toarelor de la Auschwitz, care funcționau în baza
principiului că «nimic nu trebuie să se piardă»: «Mate-
riile grase pe care le scoatem din cadavrele omenești
sunt întrebuințate ca unsori; iar tot ce rămâne se pulve-
rizează și se întrebuințează ca îngrășăminte pentru
porci»”. 

Față de astfel de fapte criminale, de atitudini sfidă-
toare la adresa culturii și civilizației reacțiile unor
personalități de seamă apărute în paginile ziarelor și pe-
riodicelor românești sunt de o vehemență pe măsură.
Amintesc câteva dintre cele consemnate de Constantin
Călin în cartea sa. Scriitorul Corneliu Moldovanu, viitorul
președinte al Societății Scriitorilor îndemna: „...să
învățăm lecția urei și a ținerii de minte, ca cel puțin după
acest război, să fim un popor întreg, cu voință proprie
și viață națională independentă. Sentimentalismul și
jumătățile de măsură să rămână ca o legendă, o tristă
legendă din România veche” (ziarul „România”, nr. 65,
9 aprilie 1917). Tot el, într-un alt număr al aceluiași ziar,
se înscria în rândul celor care proclamau boicotul total
al dușmanului. „Române, ține minte; / Afară te așteaptă
un mort nerăzbunat”. Acesta era îndemnul și tonul unui
poem al lui G. Rotică, intitulat „Ura”. După vestea că mi-
litarii români căzuți prizonieri la bulgari sunt schingiuiți
și înjosiți, cu încălcarea grosolană a convențiilor
internaționale, P. Locusteanu, un nume cunoscut în
epocă, scria „Cu ură să porniți la luptă dreaptă împotriva
cotropitorilor cari v-au batjocorit ofițerii, v-au necinstit
casele și v-au prădat avuturile”. Într-unul dintre articolele
sale pe tema „necesității de a nu ne uita ura, ci de a o
păstra vie, fierbinte”, Mihail Sadoveanu atrăgea luarea
aminte: „să hotărâm acum definitiv în sufletul nostru că
nu se poate să iertăm. Să statornicim în noi ura
dușmanului”. Pe o poziție similară se situau în articolele
lor scriitori precum Camil Petrescu sau Ion Minulescu,
iar Eugen Herovanu semna un articol în care mărturi-
sea: „Era un timp când credeam că ura e un păcat și că
iubirea e singura virtute fecundă. (...) Astăzi cred dim-
potrivă că ura e de aceeași esență ca și iubirea și că
departe de a fi un vițiu, ea trebuie privită ca o înaltă vir-
tute. Vorbesc, bineînțeles, de ura sănătoasă care se
naște din revoltă, de ura împotriva a ceea ce e josnic,
urât, mediocru, nedemn, – de ura care înseamnă mân-
drie, înseamnă putere, care înseamnă omenie. (...) Ni-
ciodată n-am înțeles puterea fecundă a urei ca acum”.
Nu mai puțin neiertătoare era ura împotriva celor
considerați colaboraționiști, trădători de conștiință: oa-
meni de cultură, mari scriitori și jurnaliști români de prim
plan care scoteau, sub ocupație – „Gazeta
Bucureștilor”, „Lumina”, „Renașterea”: Slavici, Arghezi,
Constantin Stere, Alfred Hefter, S. Grosmann, A. Rot-
man, D. Karnabat, Dem. Theodorescu. George Ranetti
scria în ziarul „România” nr. 93, din 7 mai 1917, sub titlul
„Presa română vândută vrăjmașului”: „Ca gazetar și ca
român îi pălmuiesc cu disprețul meu și aștept cu sufletul
învăpăiat de dorul răzbunărei ceasul apropiat al răfuie-
lilor”. Pe toți cei amintiți și pe alții ca ei, Camil Petrescu
îi numea „broscoi”: „Ei bine acum când lumea toată / E
abătută parc-ar sta să moară / e uimitor ce veseli sunt
broscoii”.
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Urii fără margini și dorinței de răzbunare li se alătura
mila. Spun li se alătura și nu li se opunea citind comen-
tariul lui Constantin Călin care observă că ura și mila au
crescut împreună: „Cei morți, cei răniți, cei căzuți în mi-
zerie, văduvele, orfanii provoacă milă. Relația dintre
milă și ură e asemănătoare cu cea dintre cauză și efect,
sau invers. Mila, mai ales în condiții excepționale, în-
seamnă mai mult decât simpla înduioșare, compătimi-
rea fără urmări; înseamnă umanitate, solidaritate,
caritate. Ea se măsoară în inițiative și «gesturi de ome-
nie, care – trebuie menționat – n-au lipsit, în ciuda
precarității mijloacelor. Dorința de răzbunare a avut ca
pandant dorința de a ajuta”. Și asta chiar dacă unii „aju-
tând n-o făceau din inimă, ci interesat și ofensator”. Iar
presa, pe lângă texte ce proclamau ura împotriva ata-
catorilor, conținea articole și apeluri privind „necesitatea
empatiei, a lărgirii sensibilității, a renunțării la egoism,
a ieșirii din pasivitate, nu o dată scrise de aceiași autori”. 

Cartea lui Constantin Călin, „Centenarul. Lecturi par-
ticulare”, un veritabil eveniment editorial, ne prilejuiește
o reîntoarcere într-un timp pe cât de eroic, pe atât de
tragic al istoriei României. Spiritului și conștiinței noastre
le sunt necesare asemenea terapii. Asta numai dacă
respectăm și iubim adevărul și nu falsele mitizări sau
demitizări. Nimic mai firesc și mai fecund, în ordinea

identității noastre, decât asumarea propriei istorii, așa
cum a fost, așa cum a decurs până în prezent, pentru a
nu ne trezi, parafrazând titlul unui excelent roman, într-o
dimineață pierdută, ca atâtea altele pe care le-am ratat,
că am devenit toți o diasporă, că, în fine, am reușit să
fim „ca afară”, dar fără țară. Altminteri, temeri și opinii
pesimiste privind devenirea noastră din ultima sută de
ani au fost exprimate chiar imediat după realizarea Marii
Uniri. Pe coperta a patra a cărții, Constantin Călin re-
produce o tulburătoare previziune a lui Gala Galaction,
datând din 1921: „Și, într-o zi depărtată, strănepoții
noștri vor desluși, sub larga și însângerata scenă a mă-
celului din anii 1914-1918, 1919, 1920... întocmai ca
sub scena unui teatru de păpuși, sforăria fatală care
ne-a făcut să dănțuim în bălțile de sânge așa precum
am dănțuit. Strănepoții noștri, străbătând câmpiile încă
însemnate cu cicatricele fostelor tranșee, se vor gândi
la noi, miloși și compătimitori: «Sărmanii! Ei nu-și dă-
deau seamă că au murit pentru cu totul altceva decât
credeau ei că mor! Ce credeau ei că fac și ce-a ieșit!»”.

Ca unul al cărui bunic, Toader Coroiu din Țifești –
Vrancea, a luptat eroic în bătălia din faimosul triunghi al
morții Mărășești-Mărăști-Oituz, cu smerenie îmi iau per-
misiunea să afirm că Părintele scriitor Gala Galaction a
dovedit o clarviziune de profet!
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Născut la 26 iulie 1925 la Râșnov, într-o familie de
intelectuali, scriitorul Hans Bergel a trăit mulți ani în Ro-
mânia, unde i-au apărut o bună parte din cărți. Fratele
său Erich a fost un dirijor de clasă și a reprezentat cu
strălucire muzica românească aproape până la mijlocul
vieții, astfel că acestei familii cultura și muzica româ-
nească le sunt puternic îndatorate. Aceasta cu atât mai
mult, cu cât scriitorul româno-german a dedicat Româ-
niei și Transilvaniei natale zeci de cărți din care reiese
atașamentul său sincer față de trecutul nostru și față de
valorile noastre spirituale. Cu acest prilej aniversar, in-
strumentistul clujean Gheorghe Mușat, membru fonda-
tor al Orchestrei Simfonice Clujene (1955), i-a dedicat
o frumoasă și interesantă carte de rememorare a dru-
mului parcurs, o antologie de texte și evocări, care ne
aduc în actualitate scrisul plin de substanță al scriitorului
Hans Bergel. 

Gheorghe Mușat nu este la prima sa carte, deoarece
împrejurările vieții l-au adus în apropierea unor oameni
de seamă, sub bagheta cărora s-a afirmat în cadrul Fi-

larmonicii clujene, cum ar fi Antonin Ciolan, Erich Ber-
gel, Emil Simon, Cristian Mandeal ş.a., unora dintre ei
(Ciolan, Bergel) închinându-le calde pagini de evocare.
Momentele trăite alături de aceștia, care i-au prilejuit
numeroase ceasuri de adevărată înălțare și bucurie spi-
rituală, fie la concerte din țară, fie în străinătate, de-a
lungul unei lungi și prodigioase activități în cadrul Filar-
monicii Clujene, l-au transformat într-un cronicar și me-
morialist împătimit., autor al unor cărți documentare și
de evocare, bine primite de public. În rândul acestora
s-au numărat și recentele cărți despre Antonin  Ciolan
și Erich Bergel, sau despre Festivalul wagnerian de la
Bayreuth, unde a fost timp de cca nouă ani invitat per-
manent, până când Securitatea i-a interzis la un mo-
ment dat accesul în Vest, privând țara și muzica noastră
de o apreciată prezență, ale cărei succese se repercu-
tau cu magnificență în folosul țării. (Și câte cazuri de
asemenea blocaje au impietat afirmarea și cunoașterea
culturii și literaturii noastre pe meridianele lumii!).
Vocația târzie a acestui memorialist e cu atât mai im-
presionantă, cu cât ea vine să adauge acestui adevărat
maestru al trompetei o aplecare aparte pentru valori
muzicale și literare demne de a fi cunoscute de un pu-
blic cât mai larg. Clujenii în special i-au putut urmări și
activitatea de cronicar muzical și autor de articole, cărți
și monografii dedicate muzicii clujene și reprezentanților
ei iluștri. Multe dintre acestea au revenit sub pana sa,
cu bucuria omului care și-a făcut datoria, înscriind în
cartea de onoare pe care Clujul, ca important centru
universitar și artistic, a putut s-o afișeze într-o Europă
în care prezența muzicii era o formă de prietenie și
înțelegere între oameni. Au fost ani și etape în care Fi-
larmonica clujeană s-a impus în cadrul unor manifestări
muzicale de înalt prestigiu unde membrii ei, stăpâni de
prim rang ai instrumentelor, au adus multe premii și
distincții pentru muzica clujeană. Deținători ai unei mă-
iestrii artistice recunoscute, câțiva dintre acești maeștri

Mircea Popa

SCRIITORUL HANS BERGEL 
LA 95 DE ANI
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au avut parte de aprecierea și recunoștința unor
specialiști de clasă pe teren internațional, fiind invitați
să se producă la competiții internaționale de anvergură.
Printre ei s-a numărat și maestrul Gh. Mușat, care a
avut cinstea de a fi fost invitat să contribuie cu
experiența și tehnica lui la pregătirea suflătorilor
participanți la „Internationales Jugend Festspieltreffen”
din cadrul Festivalului de la Bayreuth închinat lui Ri-
chard Wagner, invitație pe care a onorat-o timp de șase
ani consecutiv. Cunoscându-se din țară cu dirijorul Erich
Bergel, cu care a fost în strânse relații de prietenie, el a
pătruns mai adânc în intimitatea acestei onorante familii
de intelectuali sași transilvăneni, devenind un apropiat
al fratelui său, scriitorul Hans Bergel, cu care a purtat o
întinsă corespondență, fapt ce l-a determinat să publice
cartea ce ne-a prilejuit comentariul de față, intitulată Ar-
cada germano-română. Scriitorul Hans Bergel (Cluj-Na-
poca, Ed. Ecou Transilvan, 2020).

Lucrarea lui Gh. Mușat vine să dea seama de scrisul
de puternică vibrație intelectuală al lui Hans Bergel, a
cărui operă numără peste 50 de volume, aparținând
unor genuri și specii diferite, de la poezie, eseu, proză
scurtă, roman, scrieri de istorie literară, memorii de că-
lătorie, în cuprinsul cărora peisaje, oameni și realități
românești sunt prezente la tot pasul. Deși regimul co-
munist din țara din care a plecat l-a supus la mari încer-
cări și umilințe, arestându-l și trimițându-l de trei ori în
temnițele sale (în anii 1947, 1954 și 1959), însumând
practic șapte ani de detenție, petrecuți inclusiv la Canal
sau în Bărăgan și retezându-i drumul spre desăvârșirea
universitară dorită, scriitorul Hans Bergel a manifestat
de-a lungul unei vieți, trăite – așa cum o afirmă el
singur  –, în mod aventuros, precum Hemingway, o
afecțiune constantă pentru țară, pentru locurile natale,
invitându-l de fiecare dată pe cititor să nu ezite a vizita
și a pătrunde lumea de mare omenie aflată între Dunăre
și Carpați. Mare iubitor de călătorii prin munții și pădurile
noastre, cunoscător versat al Deltei și al Bărăganului,
locuri unde a fost silit să muncească la Canal sau să
trăiască o vreme după amnistia generală din 1964
(valea Călmățui), el le-a consacrat pagini încărcate de
o indelebilă adeziune și vibrație sufletească, deschi-
zând o nouă fereastră spre înțelegerea și afirmarea va-
lorilor românești în context universal. Recunoscându-și
apartenența la literatura germană contemporană, în
care cei cca 500.000 de sași s-au integrat material și
spiritual, aducând cu ei, firește, și specificul locurilor de
unde au plecat, Hans Bergel se simte solidar cu peisajul
și oamenii țării, cu trecutul ei scriitoricesc, așa cum
arată buna cunoaştere a operei scriitorilor autohtoni, pe
care a continuat să-i frecventeze și la maturitate. O ade-
vărată pasiune a făcut pentru opera lui Radu Gyr, poet
pe care majoritatea deținuților întâlniţi îl cunoșteau și îi
venerau versurile și care l-a ajutat și pe el, prin spiritul
de rezistență al versurilor sale, să suporte mai ușor
viața carcerală. În acest fel, scriitorul Hans Bergel se în-
scrie în seria unei frumoase tradiții, refăcând, desigur
la alţi parametri și la alte dimensiuni, destinul altor scrii-
tori de sorginte germană, precum Lenau, Adam Müller-

Gȕttenbrunn, Georg von Rezzori, Paul Celan, Walter
Biemel ş.a., într-un perimetru de civilizație europeană
unde romanitatea orientală s-a înscris pe coordonate
apăsat europene, așa cum scriitorul nostru o afirmă nu
de puține ori în scrierile sale, în care lumea scrisului și
spiritului românesc a fost tot timpul socotită ca
aparținătoare aceleiași zone culturale: „Pot totuși să
afirm că nici balastul istoric, nici angajamentul istoric nu
mi-a răpit nici măcar preț de o secundă sentimentul ră-
dăcinilor europene comune ale ambelor părți [...] Din-
colo de limba noastră națională deținem limba maternă
europeană a unei stări spirituale comune, astfel că ge-
niul lui Blaga este mai înrudit cu geniul lui Goethe decât
este Blaga raportat la un anonim român de mâna a
doua sau Goethe la un anonim german de mâna a
doua.” Acest „Heimat” al lumii noastre specifice îl
regăsește și în poezia Anemonei Latzina, pe care o con-
sideră o mare poetă germană din România, și a altor
colegi de generație, deoarece aluviunile principale vin
din această direcție și nu pot fi șterse cu buretele. E lim-
pede că și în cadrul general al literaturii germane, valul
emigrației românești de limbă germană comportă date
și realități specifice prin care literatura actuală din Ger-
mania capătă note particulare, iar literatura exilului ro-
mânesc dobândește o dimensiune de care trebuie ținut
seama. 

Destinul literar al lui Hans Bergel a stat chiar de la
începuturi sub o zodie a prigoanei și suferinței. În 1945,
când soldații sovietici umblau prin sate pentru a duce la
muncă forțată în URSS tineretul german din România,
el s-a refugiat în munți, fiind ocrotit de luptătorii din
rezistență, apoi a stat ascuns la un cioban din Sadu
timp de șapte luni până a trecut prigoana, cioban care
a avut decența să nu-l întrebe „niciodată de nume, de
unde vine și ce caută în munți”. 

A revenit cu greu în câmpul culturii, publicând câteva
cărți, dar zbirii Securității l-au urmărit și mai târziu, im-
plicându-l în procesul scriitorilor germani, urmărind dis-
trugerea sistematică a oricăror posibile abateri de la
ideologia de clasă a partinicilor noștri și a ținerii lor într-o
supușenie totală, inclusiv prin eliminarea cât mai rapidă
a talentelor și reprezentanților de frunte ai minorităților
naționale, în special etnici germani, asupra cărora plana
vina de a fi colaborat mai strâns cu mașina de război
hitleristă. Sovieticilor nu le-a fost de-ajuns că au dus în
lagăre de muncă forțată mii și mii de bărbați, femei,
adolescenți ai acestei etnii, ci i-au ținut continuu sub te-
roare, deposedându-i de locuințe și bunuri, barându-le
ascensiunea socială și profesională, printr-o suprave-
ghere atroce și o politică de discriminare bine camu-
flată, cu toate declarațiile oficiale de paradă. Pentru a
extirpa din fașă orice zel al acestora de a exprima liber
spiritul unei comunități de cultură cu o vechime de circa
opt secole în arealul transilvan, Securitatea a urmărit cu
atenție orice ecloziune de forțe care ar fi putut exprima
spiritul acestui reviriment cultural, punând la cale
desființarea elitelor ei scriitoricești, cum a fost cazul cu
instrumentarea așa-zisului „Proces al scriitorilor ger-
mani din România” din 1959, când au fost aduși în fața
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instanței cinci dintre cei mai cunoscuți tineri de viitor ai
studențimii germane – Andreas Birkner,Wolf von Aichel-
burg (trecut și prin școala Cercului literar de la Sibiu),
Georg Sherg, Hans Bergel și Harald Siegmund, după
ce înainte cu un an îl încarceraseră pe Eginald Schlat-
tner, tocmai când acesta își sărbătorea debutul literar.
Depozițiile lui Schlattner – ținut în condiții de detenție
speciale, în așa fel încât să-l facă să cedeze și să tră-
deze – au fost folosite pentru a-i acuza cât mai grav co-
legii de scris, situaţie pe care acest supraviețuitor al
procesului a descris-o cu multă artă în romanul Cocoșul
decapitat. Toți cei cinci arestați au fost condamnați po-
litic, așa cum s-a arătat cu ocazia reabilitării lor ulte-
rioare, când statul român și-a recunoscut greșeala. La
19 septembrie 1959, atunci când a avut loc ședința de
pronunțare a sentințelor, aceşti „dușmani ai poporului”
au fost condamnați la 95 de ani de muncă silnică și
temniță grea, unii dintre ei primind și peste 25 de ani de
temniță, Hans Bergel primind 15 ani de detenție. A fost
un proces fabricat din toate punctele de vedere, mulți
dintre arestați neștiindu-se nici măcar personal cu
ceilalți, darmite să fi complotat împreună. Arestați la
date și în locuri diferite, ei au fost reuniți sub această ti-
tulatură comună, spre a da amploare și prilej de sperie-
toare pentru toți cei care nu se supuneau orbește
ucazurilor. În momentul de față, cei implicați în acest
proces se află dincolo de Styx, rămânând să-și con-
frunte amintirile dramatice doar Hans Bergel din Ger-
mania și Eginald Schlattner, preot evanghelist din
localitatea Roșia de lângă Brașov. Hans Bergel nu i-a
putut ierta niciodată acestuia slăbiciunea de care a dat
dovadă, pentru el Schlattner rămânând un „trădător și
un turnător de talie singulară”, așa cum îl califică în scri-
soarea către Ana Blandiana. După ce a trecut prin în-
chisorile de la Jilava, Gherla și Periprava, muncă silnică
în minele de plumb de la Baia Sprie, înfruntând foamea,
frigul și viața în celulele supraaglomerate, a fost eliberat
în 1964, atunci când regimul lui Ceaușescu a hotărât
să declare că nu mai are arestați politic.  

Fire multilaterală de sportiv și muzician, de reporter
și mare iubitor de drumeție, el a  reușit să se angajeze
în orchestra Teatrului de Operă din Brașov, de unde,
după patru ani, i s-a aprobat repatrierea în Germania,
deși el vorbește undeva despre acest fapt ca despre „o
alungare din țară”. Se pare că plecarea întregului lot de
scriitori condamnați în 1959 s-a datorat intervenției per-
sonale a scriitorului Günter Grass, care a reușit să
obțină acest favor de la conducătorii statului român. A
urmat firesc o perioadă de acomodare, acceptând mai
multe locuri de muncă, pentru a opta în cele din urmă
pentru scris. Astfel, în 1969 îi apare romanul Vulpile,
apoi volumul de povestiri În cercul de foc (1972), prin
care începe să-și facă un nume în lumea scriitorilor de
emigrație germani. I-au urmat volumele de proză Dans
în lanțuri (1977), Dascălii mei timpurii (1983), In dulci
jubilo (1985), Crăciunul este pretutindeni (1988), Sim-
patie și neliniște (1994), Investigații și recunoașteri
(1995) și volumul de poezii În oglindirea orizontului.
Face și publicistică, dedicându-se acțiunilor de condam-

nare a comunismului, ține numeroase conferințe, inclu-
siv la Memorialul Durerii de la Sighet, remarcându-se
drept un spirit combativ și un consecvent militant în fa-
voarea libertății de exprimare Declară război deschis re-
gimurilor totalitare, participând la tot mai multe acțiuni
în România și în străinătate pe această temă. Nu se
arată deloc satisfăcut cu viața publică din Germania și
nu de puține ori a comentat-o la modul critic: „De când
trăiesc în această țară cu o tradiție culturală și spirituală
într-adevăr impunătoare (am emigrat în 1968) am trecut
și trec prin situații de decepții și deziluzii. Nu le înșir și
nici nu le descriu. Sunt de altă natură decât cele din țara
mea de naștere... Nicidecum un teritoriu favorabil unui
scriitor de croiala mea, cu experiențele mele, ca atare
cu vederile mele pe care n-am de gând niciun moment
să le neg [...] Mă dezgustă viața «intelectuală» în
această țară. Vina mea? Poate.” Sunt citate din scriso-
rile adresate de el Anei Blandiana în decembrie 2017. 

La plecarea din țară avusese la activ câteva cărți,
precum Prințul și bardul (1957), care a făcut și obiect
de acuză la proces, apoi cele care i-au urmat, Strada
temerarilor (1958) și Aventurile lui Japs (1958). Posibi-
litatea de a publica îi fusese însă închisă după condam-
narea din 1959. Abia după prăbușirea regimului lui
Ceaușescu a putut reveni în țară spre a relua legăturile
de prietenie întrerupte. Posedând veritabile calități de
orator și un temperament franc de analist politic,
invitațiile la simpozioane, dezbateri, mese rotunde sunt
din ce în ce mai numeroase, ceea ce a făcut ca
prezențele sale în țară să fie tot mai încărcate de
semnificații. Multe dintre cărțile sale au fost traduse și
în românește, prilej de conferințe, participări la Saloane
de carte, vizite de documentare. Amintim astfel că în
2014 și 2015 a fost prezent la Cluj, Iași, Chișinău,
București cu ocazia unor asemenea acțiuni, inclusiv la
lansarea volumului Judecătoarea și fiii, acesta primind,
în 2015, Premiul Salonului de Carte de la Iași. Are în-
tâlniri cu studenții de la universitățile din Sibiu, Alba
Iulia, Cluj-Napoca și Iași și oferă mai multe interviuri
unor cunoscuți publiciști (trei dintre acestea se regăsesc
în volumul de față), în care întâlnim multe dintre ideile
sale generoase privitoare la strângerea relațiilor de co-
laborare culturală. Acestea vor culmina cu momentul de
mare însemnătate din 16 aprilie 2000, când i-a fost
acordat titlul de Doctor Honoris Causa al Universității
București. Cuvântarea rostită cu acest prilej e una dintre
dovezile cele mai pertinente ale locului pe care țara
noastră l-a jucat în formarea sa spirituală și a ceea ce
reprezintă ea ca factor stimulator și producător de cul-
tură pe plan european. Textul intitulat Întâlnirea mea cu
spiritualitatea română echivalează cu o adevărată pro-
fesiune de credință, formulând punctele cardinale ale
crezului său artistic, centrate pe principiul călăuzitor al
activității sale literare, care este pus cu claritate în
evidență: „În ciuda a peste treizeci de ani de absență și
cu toate periplurile mele de decenii prin lumea largă, ră-
dăcinile mele sunt și rămân înfipte în meleagurile de la
nord și de la sud de Carpați, de la Dunăre, Marea Nea-
gră și din Moldova. Personalitatea mea este și va ră-
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mâne marcată, până la sfârșitul vieții mele, de amprenta
culturală a acestor plaiuri”. Aceste idei au fost reluate și
întărite în alte luări de poziții, inclusiv mărturisite public
la conferințele ținute în spațiul cultural german sau la
aparițiile de la radio și televiziune, cum au fost cele des-
pre Fărâmițarea și unitatea Europei sau despre Încer-
carea de introspectare a unui spațiu și a popoarelor
acestuia, organizate în jurul ideii de multiculturalism
transilvan, cu investigații sistematice în domeniul psiho-
logiei etnice, al etnografiei, istoriei mentalităților și fol-
clorului poporului român din Transilvania, al obiceiurilor
și cântecelor populare pe care le-a cunoscut în expresia
lor arhaică fundamentală, ce l-au dus la numeroase
concluzii și similitudini cu aria de expresie sud-dună-
reană, în care rolul jucat de cultura românească i se
pare esențial. În orice caz, este de subliniat preocupa-
rea sa de a defini Transilvania drept spațiu de rezonanță
european, o placă turnantă dintre Occident și Orient,
unde români, sași și maghiari au durat o comunitate de
viață dintre cele mai elocvente, cu repercusiuni durabile
în ethosul lumii civilizate, cu nimic mai prejos ca în alte
zone de cultură ale bătrânului continent. Scriitorul reia,
de fapt, o serie de afirmații făcute în cartea sa din 1969,
România – portretul unei națiuni, dar și într-o serie de
lucrări, cum ar fi Reîntâlnirea cu o poezie. Poetul Radu
Gyr și melancolia eroică a Europei sud estice, Recurs
la romanitate, Stepă la Marea Neagră, Dunia, stăpâna,
Amintiri despre Delta unui fluviu, Negru Vodă etc., care
sunt consacrate punerii în valoare a cunoscutei „omenii”
românești și a unor momente din trecutul nostru istoric,

văzut la scară europeană. În toate aceste scrieri
prezența spațiului românesc este covârșitoare, cele mai
multe dintre ele își plasează acțiunea (sau comentariul)
în zona dintre Carpați și Dunăre, iar rosturile culturii și
manifestărilor spirituale sunt determinante pentru modul
său de înțelegere și de implicare etică. Pentru a avea o
imagine mai cuprinzătoare asupra acestui demers cul-
tural, amintim și alte cărți, studii și articole ale sale,
având ca subiect punerea în lumină a mai multor as-
pecte de polimorfism cultural în care este implicată zona
transilvăneană a spiritualității naționale, precum: Sașii
din Transilvania după treizeci de ani de comunism
(1972), Transilvania (1980), Trei dictaturi politice despre
situația germanilor din Transilvania (1983), Visul mitic
de a zbura (1985), Aprecieri în răspăr cu timpul. Despre
universul spiritual al românilor, Întoarcerea lui Ulise,
Glanz und Elend der Siebenburger Sachen (Strălucirea
și mizeria sașilor transilvăneni), Foaie de suflet pentru
un oraș transilvan, Eseuri etc. Prin toate aceste lucrări,
Hans Bergel își dovedește forța constructivă, capacita-
tea de informație despre trecutul și prezentul locurilor
unde s-a născut, istoria etniei din care face parte și mo-
mentele esențiale pe care le-a încrustat în suflet de-a
lungul anilor trăiți aici. Romanele sale, ce au cucerit
nenumărați cititori, se adapă tot din acest izvor nesecat
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de sugestii istorice, de conflicte și confruntări, rezultate
din trăirea sub aceleași stăpâniri și la confluența a trei
zone de politice de interes – imperiul turcesc, rusesc și
austriac. 

Exemplar pentru acest tip de întâlnire cu Istoria este
romanul Dans în lanțuri, inspirat din viața unui deținut
român cunoscut în închisoare, o adevărată pledoarie
pentru libertate și pentru drepturi sociale și politice.
Intenția sa artistică este clar exprimată într-una dintre
mărturisiri: „În romanul meu, Dans în lanțuri – o meta-
foră a oricărei existențe umane – [dansul respectiv] este
dansat de un român. Nici nu poate fi dansat decât de
acesta, deoarece în ținuturile despre care este vorba
aici dansul este un element de bază al nevoii vitale de
exprimare a românilor, fiind mai frecvent și mai intens
la aceștia, fiind chiar până în zilele noastre o compo-
nentă a creației artistice a acestui popor. Cu toate că
dănțuitorul este în mod limpede de origine română, dan-
sul devine, firește, mărturisirea eruptivă a dorințe de li-
bertate dincolo de determinarea națională [...] Aceleași
atribute ale unei romanități clasice caracterizează și fa-
milia de ciobani Licu din romanul Când vin vulturii, iar
caracteristicile destinului acesteia sunt de neimaginat
la alte popoare prezente în roman [...] Romanitatea
apare în cărțile mele, după părerea mea, prin elemen-
tele exterioare ale componentei naționale, etnografice,
dar nu reprezintă niciodată o culisă, ci părți componente
ale unui mesaj umanist în calitate de autor epic provenit
dintr-o geografie caleidoscopică a Europei, dintr-un
spațiu plurietnic.” 

Obsesia lumii de la Dunăre și Carpați este prezentă
și în proiectata sa trilogie, din care au apărut până acum
doar două volume – Când vin vulturii și Întoarcerea lu-
pilor, susținând că vectorul narativ al celui dintâi este
marcat de sărbătoarea Învierii petrecută la o mănăstire,
unde esența purificării și nevoia de sacru sunt puternic
individualizate. În același cadru, el prefigurează o
convergență a lumilor latinității, prin aducerea din Spa-
nia la Brașov a donei Elvira, singura ființă din familia co-
lonelului Canderra, salvată de tatăl său din calea urgiei
soldaților francezi ai lui Napoleon care le-au ocupat
țara. În răscoala împotriva stăpânirii, colonelul are un
rol esențial, de aceea este urmărit cu tenacitate spre a
fi ucis. În timp ce întreaga sa familie cade pradă furiei
franceze, singurul element de continuitate îl reprezintă
mezina familiei, Elvira, pe care colonelul o aduce în
Transilvania, unde se afla încartiruit la o garnizoană
vărul ei Miguel. Colonelul Canderra traversează
aproape o jumătate de Europă, trecând prin multe
peripeții, până în zona brașoveană unde o pune sub
protecția lui Miguel, întâlnire cu simbolistică salvatoare.
Tânăra ducesă va rămâne să-și ducă traiul printre lo-
calnici, identificându-se cu mediul de aici și fixând în ge-
nealogia familiei o componentă exotică, în jurul căreia
se va coagula subiectul uneia dintre povestiri. Schim-
barea de registru va fi marcată stilistic prin reproduce-
rea unor pagini din jurnalul tinerei, în care apar
însemnate localitățile din zona noastră pe unde a dus-
o destinul – Timișoara, Lipova, Sânicolaul Mare,

Orșova, Porțile-de-Fier, Turnu Roșu, Sibiu, Brașov. 
Cu aceeași lipsă de ostentație, care dovedește o

bună receptare a fenomenelor locale, autorul apelează
la istoria, etnografia și obiceiurile locului în numeroasele
sale pagini eseistice, multe din articole, intervenții, in-
terviuri redactate și publicate în acești ani făcând trimi-
tere la religiozitatea greco-orientală, la aspirația spre
unitate politică, spre afirmarea legăturilor noastre cu
Bizanțul, cu Muntele Athos, cu locașurile noastre de
cult, mănăstirile noastre unice, semne al acestei sim-
bioze specifice (nuvela Negru Vodă din volumul În aju-
nul taifunului). 

Desigur că activitatea literară a lui Hans Bergel e
mult mai bogată și mai diversă decât am prezentat-o
noi în paginile de față. Ea a fost în bună parte alimen-
tată de călătoriile sale extraordinare prin locuri singulare
din lume, din care s-au născut cărți precum Povestiri
din lumea largă, Impresii europene, Notițe ale unui
neliniștit, Seara dinaintea taifunului ș.a. Pe lângă aces-
tea, el a tradus în germană poeziile Anei Blandiana și a
lăsat impresii de neuitat despre fratele său, dirijorul
Erich Bergel. 

Cartea concepută de Gh. Mușat se aseamănă unui
potpuriu muzical, cu tonalități mai puternice sau mai do-
moale, de surdină, alternând mărturiile proprii cu frag-
mente din opera celui căruia îi e închinată. Apar aici
texte despre procesul scriitorilor germani, întâlnirea din
închisoare cu poezia lui Radu Gyr, fragmente din poe-
ziile sale, din cărțile și impresiile despre România, din
interviuri și aprecieri critice (Udo Peter Wagner, Dieter
Roth, Adrian Lesenciuc, Cornel Nistea, Ana Blandiana),
din romanele Când vin vulturii și Întoarcerea lupilor, dar
și din numeroasele sale impresii despre zestrea româ-
nească din scrisul său. Asezonată ca într-o operă mu-
zicală cu laitmotivele lui Gh. Mușat, introduse asimetric
spre a sparge monotonia textului, îmbogățită cu mărturii
directe ale unor fapte și evenimente trăite de Hans Ber-
gel, susținută de câteva note răzlețe ale autorului și de
reproducerea unor scrisori ale lui Bergel către Ana Blan-
diana și Gh. Mușat, cartea se prezintă ca un mozaic po-
lifonic de opinii critice, aprecieri, mărturii și evocări
directe, ea putând servi drept punct de plecare pentru
o reconstituire critică de proporții. De fapt, scriitorului
i-au fost închinate până acum mai multe încercări mo-
nografice, atât de partea română (George Guțu, Raluca
Rădulescu), cât și de partea germană (Renate Win-
disch-Middendorf, Sven Pauling), iar dosarul său de ur-
mărire de la Securitate a fost studiat de Peter Motzan
și Ștefan Sinerth și publicat în Germania de comunita-
tea sașilor de acolo. Pentru ei, Hans Bergel e un purtă-
tor de cuvânt și un exponent de seamă, instituind la
nivelul colaborării germano-române o epocă fecundă și
binevenită, plasată sub semnul unei exemplare „arcade
germano-române”. Desigur, cartea ar fi putut beneficia
de un tabel cronologic și o notă asupra ediției, dar tre-
buie subliniat înainte de toate caracterul său aniversar
– 95 de ani pentru Hans Bergel (26 iulie) și 85 de ani
pentru Gh. Mușat (14 mai), dublă aniversare pe care o
consemnăm și noi aici.
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În seara zilei de 25 martie 2020, a plecat în Lumea
de Lumină cărturarul Mihail Diaconescu, romancier, is-
toric literar, estetician, critic de artă, teolog, ziarist.

Prof. univ. dr. Mihail Diaconescu  (n. la 8.11.1937 în
comuna Priboeni din fostul judeţ Muscel, actualmente
Argeş, ca fiu al preotului şi învăţătorului Aurelian Diaco-
nescu) a absolvit în 1955 Liceul „Gheorghe Şincai” din
Bucureşti. În 1960 a absolvit Facultatea de Filologie a
Universităţii din Bucureşti. În 1972 a obţinut titlul de doc-
tor în filologie la Universitatea „Alex. I. Cuza” din Iaşi cu
o teză intitulată Gib I. Mihăescu. Prezentare monogra-
fică publicată în volum în 1973, în colecţia Universitas
a Editurii Minerva.

A debutat în publicistica literară în 1960. Editorial a
debutat în 1963 cu romanul Visele au contururi precise.

Între 1960 şi 1964 a fost profesor de limba română,
limba latină, logică şi psihologie la Liceul „Şt. O. Iosif”
din Rupea, jud. Braşov.

Între 1965-1985 a fost asistent, lector şi conferenţiar,
şef de catedră la Universitatea din Piteşti. În 1966 a în-
fiinţat revista literară şi culturală „Argeş”, pe care a con-
dus-o până în 1969. Este cofondator al revistelor „Astra”
(1966), „Noua revistă română” (1996) şi „Analele Uni-
versităţii Spiru Haret”, „Seria Filologie”, „Limba şi Lite-
ratura Română” (1999). În octombrie 2001 a reînfiinţat
revista „Argeş”. 

Alături de alte personalităţi din ţară şi străinătate,
face parte din consiliul ştiinţific al publicaţiei „Philosop-
hia militans, Revistă de filosofie şi gândire socială”, care
apare sub egida Asociaţiei de cultură Argedava, a Uni-
versităţii din Piteşti şi a Bibliotecii Judeţene „Dinicu Go-
lescu” Argeş.  Este, de asemenea, membru în colegiul
de redacţie al revistei de cultură „Familia Română”
(Baia Mare).

Între 1972 şi 1975 a fost Gastdozent (conferenţiar
oaspete) la Institutul de Romanistică al Universităţii

IN MEMORIAM 
MIHAIL DIACONESCU

(8 noiembrie 1937 – 25 martie 2020)

Fericirea nu stă în a trăi, ci în a ști să trăiești. Trăiește mai mult și mai frumos acela care trăiește mai adânc. Viața nu se
măsoară numai în durată, ci și în felul în care o folosești. Și tot așa, nu a muri are însemnătate. Ci scopul pentru care mori.

Iată de ce jertfa dă morții sensul cel mai înalt.
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Humboldt-Berlin, unde a ţinut cursuri, a condus semi-
narii şi a îndrumat elaborarea unor teze de licenţă cu
subiecte româneşti. 

La Berlin a colaborat cu studii, articole, eseuri, cro-
nici şi recenzii pe teme ştiinţifice, literare şi culturale ro-
mâneşti la revistele „Sitzungsberichte der Akademie der
Wissenschaften”, „Der Morgen”, „Beitraege zur roma-
nischen Philologie”, „Sonntag”, „Zeitschrift für
Ges chi chtwissenschaften”, „Börsenblatt für den Deu-
tsche Buchhandel”, „Horizont” şi altele. 

Între 1985-1995 a lucrat în calitate de cercetător şti-
inţific principal la Institutul de Istorie şi Teorie Literară
„G. Călinescu” al Academiei Române. Ulterior, a ţinut
prelegeri la Facultatea de Limbi Străine a Universităţii
„Spiru Haret” şi la Facultatea de Sociologie şi Psihologie
a Universităţii „Hyperion” din Bucureşti. A ţinut, de ase-
menea, cursuri la Facultatea de Sociologie a Universi-
tăţii din Bucureşti, precum şi la Facultatea de Filologie
şi Istorie şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă a Uni-
versităţii din Piteşti. În calitate de profesor universitar a
făcut parte din numeroase comisii care au acordat titlul
de doctor în filologie sau teologie unor eminenţi docto-
ranzi.

Este autorul romanelor Visele au contururi precise
(1963), Culorile sângelui (1973), Adevărul retorului Lu-
caci (1977), Umbrele nopţii (1980), Marele cântec
(1982), Călătoria spre zei (1982), Speranţa (1984), De-
părtarea şi timpul (1986), Sacrificiul (1988), Nopţi şi ne-
linişti, Pseudojurnal metafizic (2008) concepute drept
părţi ale „fenomenologiei narative a spiritului românesc”,
pe care a teoretizat-o în diferite studii, eseuri, articole
şi interviuri. Romanele sale au apărut în numeroase edi-
ţii.

În 2007 romanul Marele cântec a apărut într-o ediţie
specială (a III-a; o ediţie de lux) la recomandarea Co-
misiei Naţionale UNESCO, cu ocazia proclamării ora-
şelor Sibiu şi Luxemburg capitale ale culturii europene.

De-a lungul anilor a publicat în ţară şi în străinătate
numeroase studii, comunicări, articole, cronici, recenzii
şi eseuri de teoria literaturii, istoria culturii, filozofia is-
toriei, estetică şi istoria literaturii. O parte din ele au fost
adunate în volumul Istorie şi valori (1994). 

A prezentat comunicări la reuniuni ştiinţifice interna-
ţionale desfăşurate la Bucureşti, Piteşti, Berlin, Leipzig,
Halle, Sofia, Bonn, Chişinău, Paris, Roma. 

A efectuat călătorii şi stagii de studiu în arhive,
muzee şi biblioteci din Ungaria, Austria, Slovacia, Siria,
Germania, Bulgaria, Polonia, Cehia, Belgia, Luxem-
burg, Franţa, Cipru, Elveţia, Cetatea Vaticanului, Italia,
Israel, Palestina, Iordania, Egipt, Suedia.

În 1996 Universitatea din Oradea i-a acordat titlul de
Doctor Honoris Causa pentru întreaga sa operă literară
şi ştiinţifică. Laudatio sollemnis a fost rostită de părintele
prof. univ. dr. Dumitru Abrudan, eminent savant ebraist,
decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă

În 2011 Universitatea din Piteşti i-a acordat al doilea
titlu de Doctor Honoris Causa, „pentru întreaga sa acti-
vitatea literară, ştiinţifică şi teoretică pusă în serviciul
valorilor reprezentative ale culturii române” Laudatio
sollemnis a fost rostită de prof. univ. dr. Alexandrina

Mustăţea, decanul Facultăţii de Litere.
Din partea Academiei Dacoromâne, tot în 2011, a

primit titlul şi diploma de Doctor Honoris Causa „pentru
întreaga activitate ştiinţifică, didactică, pedagogică şi de
creaţie literară”. Diploma este semnată de dr. Geo
Stroe, preşedintele Academiei Dacoromâne, şi de
dr.  Aurel David, secretar.

În 2005 a primit titlul de cetăţean de onoare al mu-
nicipiului Brad din judeţul Hunedoara „pentru presti-
gioasa sa activitate literară, publicistică, filozofică şi
didactică”.

În 2007 a primit titlul de cetăţean de onoare al co-
munei Vultureşti din judeţul Argeş (comuna unde a co-
pilărit şi a scris o parte dintre cărţile care l-au făcut
cunoscut).

Tot în 2007 a primit titlul de cetăţean de onoare al
judeţului Argeş „pentru întreaga activitate depusă”.

Mihail Diaconescu a fost membru titular al Uniunii
Scriitorilor din România, precum şi membru al Uniunii
Ziariştilor Profesionişti din România.

O parte din proza sa (romane şi fragmente de ro-
mane) a fost tradusă în limbile germană, franceză, en-
gleză, rusă, italiană. 

Mihail Diaconescu a făcut parte din Comitetul Ştiin-
ţific European al Societăţii Ad Fontes. Alle Fonti
Dell’Unita D’Europa aflate sub patronajul Secretariatului
General al Consiliului Europei, al Preşedinţiei Republicii
Italia şi al Preşedinţiei Consiliului de Miniştri al Republi-
cii Italia. Din Societate mai fac parte actuali şi foşti şefi
de state, prim-miniştri, miniştri, deputaţi, senatori, epis-
copi, mitropoliţi, cardinali, ambasadori, universitari, teo-
logi, istorici, scriitori, intelectuali de mare prestigiu,
cunoscuţi pentru promovarea valorilor creştine şi euro-
pene. Societatea organizează importante reuniuni şti-
inţifice internaţionale pe tema unităţii spirituale
europene. Participarea lui Mihail Diaconescu la reuniu-
nile Comitetului Ştiinţific European al Societăţii Ad Fon-
tes. Alle Fonti Dell‘Unita D’Europa a fost deosebit de
activă. 

Mihail Diaconescu a fost primit în Comitetul Ştiinţific
European al Societăţii Ad Fontes. Alle Fonti Dell’Unita
D’Europa la recomandarea Excelenţei Sale Monsenio-
rul Jean-Claude Perisset, Arhiepiscop titular de Justi-
niana Prima, fost nunţiu apostolic în România, ulterior
decan al corpului diplomatic acreditat la Berlin.

Criticii şi istoricii literari de cele mai diferite orientări
sunt de acord că îmbinarea specifică de date documen-
tare, flux narativ plin de tensiune dramatică, descrieri
pitoreşti alternând cu cele fantastice, dezbateri morale,
simboluri etnospirituale şi particularităţi stilistice din ro-
manele lui Mihail Diaconescu au marcat profund şi de-
finitiv evoluţia prozei  artistice româneşti. 

Tratatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei (vol. I, Teo-
logie şi estetică; vol. II, Ipostazele artei), pe care l-a pu-
blicat în 1996, este o lucrare realizată pe o largă bază
interdisciplinară. El nu are o anticipare în ştiinţa româ-
nească şi europeană. Adoptarea metodei dialectico-
speculative, amploarea viziunii, spiritul analitic, dar
îndeosebi structurarea sistematică şi integratoare a fie-
cărei expuneri asigură perspectiva transdisciplinară a
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demonstraţiilor. Ediţia a II-a revizuită şi adăugită a aces-
tui tratat, apărută în 2009, cuprinde cinci capitole noi
precum şi 112 planşe color imprimate pe hârtie cretată,
apte să ilustreze principiile teoretice expuse. Acest tratat
a fost distins cu Premiul pentru Filosofie Mircea Florian
al Academiei Române.

Prefaţa Terra mirabilis la albumul de artă Bisericii şi
mânăstiri ortodoxe. Orthodox churches and monaste-
ries. Romania (1998) este o ilustrare a tezelor şi de-
monstraţiilor cuprinse în Prelegeri de estetica
Ortodoxiei. Creaţiile artistice realizate în istoria Ortodo-
xiei româneşti sunt interpretate stilistic şi estetic pe o
largă bază documentară, comparatistă şi teologică.

O altă aplicaţie a principiilor teoretice afirmate în tra-
tatul Prelegeri de estetica Ortodoxiei se află în amplul
album monografic pe care Mihail Diaconescu l-a intitulat
Lainici, capodoperă a artei româneşti şi europene
(2011). Istoria mânăstirii Lainici, arhitectura originală de
inspiraţie neobrâncovenească a bisericii mari Izvorul
Tămăduirii, dar mai ales frescele ei realizate de pictorul
Grigore Popescu-Muscel, una dintre cele mai impor-
tante personalităţi din evoluţia culturii române şi euro-
pene, sunt discutate din perspectivele oferite de
teologia dogmatică şi liturgică ortodoxă, istoria artei bi-
zantine şi postbizantine, teoriile estetice construite de
Mihail Diaconescu şi critica de artă. 

Şi trilogia Teologia ortodoxă şi arta cuvântului. Intro-
ducere în teoria literaturii (Vol. I Aspecte generale. Per-
sonajul în literatură; Vol. II Genul epic. Genul liric; Vol.  III
Genul dramatic. Receptarea operei literare, 2013) este
o aplicare a principiilor afirmate în Prelegeri de estetica
Ortodoxiei. Literatura, ca fenomen artistic şi ca mod de
comunicare între scriitori şi public, respectiv între po-
poare, culturi şi civilizaţii, este interpretată din perspec-
tive artistice, istorice, tipologice şi comparatiste, dar mai
ales spiritualiste. 

Tratatul Istoria literaturii dacoromane (1999; ediţia a
II-a 2013) este o sinteză ştiinţifică cu caracter funda-
mental, unică în cultura română şi europeană. El con-
stituie o noutate într-un domeniu de strictă actualitate
datorită prezentării scriitorilor dacoromani de valoare
universală din secolele I-VI – Aethicus Histricus, Sfântul
Ioan Cassian, Sfântul Niceta de Remesiana, Sfântul
Dionisie Smeritul şi Areopagitul, Leontius Byzantinus,
Ioan Maxentius şi alţii. Aceştia sunt incluşi în progra-
mele analitice ale cursurilor de literatură română pentru
licee şi facultăţile de filologie.

Volumul Antologie de literatură dacoromană. Texte
comentate publicat în 2003 la Casa de Producţie şi Edi-
tură Corifeu este o completare necesară la tratatul Is-
toria literaturii dacoromane. 

Textele antologate şi prezentările care le preced sunt
în măsură să demonstreze rolul catalizator al operelor
literare dacoromane în timp, de-a lungul civilizaţiei
umane. Prin mesajul moral şi constanta lor creştină-or-
todoxă, aceste lucrări poartă în lume sufletul (pai-
deuma) poporului român încă de la începuturile sale. 

Volumul Farmecul dialecticii şi fenomenologia nara-
tivă (2001) conţine teoriile lui Mihail Diaconescu despre
roman, natura specifică a epicului şi „fenomenologia na-

rativă a spiritului românesc”.
În ultimii ani, i-au mai apărut volumele Serile la Vul-

tureşti, Nuvele şi amintiri sentimentale (2015); Dialoguri
și meditații metafizice despre literatură, muzică și artele
plastice (2016); Icoane din trecut şi de azi. Portrete,
evocări, mărturii (2017); Discursuri (2018); Nicolae
Băciuț – Încercare de profil literar (2018); O nouă luptă
literară, vol. I (Atitudini necesare), vol. II (Acţiunea re-
vistei Argeş) (2019). 

Ca scenarist şi regizor de filme documentare Mihail
Diaconescu a realizat serialul Dobrogea creştină. Harta
spirituală în 13 episoade a câte 30 de minute fiecare.
Serialul a fost difuzat la Postul de Televiziune România
de Mâine.

Pentru romanele sale, pentru tratatul Prelegeri de
estetica Ortodoxiei, pentru lucrările de istoria literaturii
şi pentru filmele documentare dedicate mânăstirilor ro-
mâneşti dintre Dunăre şi Mare, a fost distins cu Crucea
Dobrogei (Crucea Sfântului Apostol Andrei) acordată de
Arhiepiscopia Tomisului.

De-a lungul afirmării sale literare, teoretice şi ştiinţi-
fice Mihail Diaconescu a primit, de asemenea, nume-
roase alte distincţii, premii, diplome, titluri şi medalii. 

În tot ceea ce a scris, Mihail Diaconescu a militat în
mod consecvent, cu argumente artistice, teologice, filo-
sofice, morale şi politice pentru unitatea europeană, pe
care o pune în relaţie cu ceea ce este reprezentativ şi
convergent în specificul spiritual al diverselor popoare
de pe continentul nostru, cu imperativele istorice ale
epocii în care trăim şi cu valorile creştine. Fiind un au-
tentic reprezentant al valorilor naţionale ale românilor,
Mihail Diaconescu este, totodată, un spirit european
exemplar.

Personalitatea şi opera lui Mihail Diaconescu sunt
obiectul unor ample prezentări în numeroase lucrări de
critică şi istorie literară precum şi în dicţionare de autori
elaborate în România şi în alte ţări.

Pentru părintele Dumitru Stăniloae, romancierul, es-
teticianul şi istoricul literar Mihail Diaconescu este „cel
mai reprezentativ scriitor al spiritualităţii româneşti, în-
cepător al scrisului nostru viitor”.

Academia DacoRomână, prin Decizia Senatului l-a
propus pe Mihail Diaconescu  la Premiul Nobel pentru
literatură – 2013.  

Aurel V. David

DeStinul i-a HĂrĂZit iMBolDul lĂuntriC 
Şi priCeperea De a luCra Cu Mintea 

Şi Cu ConDeiul

În 25 martie 2020, în București, s-a stins din viață
tainic și tăcut unul dintre oamenii-simbol ai culturii
românești contemporane, scriitorul romancier și publi-
cist Mihail Diaconescu, critic și istoric literar, estetician,
critic de artă, teolog, distins profesor universitar și
cetățean implicat activ și conștient în viața cetății. S-a
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născut la 8 noiembrie 1937, de marea sărbătoare a
Sfinților arhangheli Mihail și Gavriil și a plecat la Domnul
în seara zilei de Bunavestire. Destinul i-a hărăzit imbol-
dul lăuntric și priceperea de a lucra cu mintea și cu con-
deiul, în întreaga sa viață, pe ogorul apărării cu toată
ființa a memoriei sociale a neamului nostru. 

Pe Mihail Diaconescu l-am cunoscut îndeaproape în
primăvara anului 1990, când, din cauza dușmăniei din-
tre românii aflați pe poziții ideologice antagonice, ajutați
de străini interesați să-i învrăjbească, am fost surprins
și luat pe sus de valul devastator al mâniei umane și de
tăvălugul doctrinelor politice ireconciliabile. Chiar din
primele clipe am înțeles că acest român falnic și sfătos,
cu chipul de muntean coborât pe Argeș în jos în cetatea
de scaun a țării, era un luptător pentru cauza națională,
un exemplu tipic de român ale cărui minte și faptă au
fost puse în serviciul nației sale. L-am simţit cugetând
româneşte în pofida constrângerii impuse de un univers
cultural împestriţat de imperative ideologice, turnate
peste memoria agresată a neamului nostru, bântuit de
nevoi şi pândit de rele. 

Acest om, care a creat o operă literară inegalabilă
prin întindere, profunzime și bogăție de idei, şi-a pus
pecetea cugetului său asupra devenirii mele. Pentru
mine a fost și a rămas, în primul rând, dascăl, un dascăl
de conștiință. Acest atribut îl definește și astăzi, când
sufletul său a urcat la Cer. În inima cetății a rămas spi-
ritul său identitar, strălucitor, cu care a străbătut ca o să-
geată o lume antagonizată de forțe malefice. Mihail
Diaconescu a fost și a rămas dascălul la care m-am ra-
portat în momentele în care viața mi-a oferit șansa de
a apăra, atât cât am putut și m-am priceput, reperele
gnoseologice şi simbolurile etnospirituale ale neamului
românesc. L-am admirat și l-am prețuit pentru înţelep-
ciunea care-l caracteriza și pentru armonia pe care o
crea în jurul său. Acest om inteligent, cu mare dăruire
faţă de neamul nostru, aflat astăzi la o nouă răscruce a
identităţii și suveranității, a fost și un mare caracter, de
care Țara Românească are atât de mare nevoie în
aceste vremuri de cumpănă istorică. 

Pe Mihail Diaconescu l-am admirat și pentru dârze-
nia cu care apăra, în orice împrejurare, cu gândul, fapta
și condeiul, identitatea locului natal și a oamenilor locu-
lui.

Pentru mine, copil de țăran din valea Someșului să-
lăjean, ajuns în anii 70 ai secolului trecut la oraș spre a
se salva de la coada sapei și de la coarnele plugului şi
a-şi face o profesie, dascălul Mihail Diaconescu a de-
venit și părinte spiritual. I-am admirat cultura acumulată
în timp, printr-un efort de voință și inteligență, care i-a
conturat caracterul, punându-și amprenta asupra per-
sonalităţii sale. I-am înţeles cugetul, faptele şi caracterul
atunci când i-am cunoscut obârşia, școlile pe care le-a
urmat, treptele profesiei pe care a îmbrățișat-o, precum
și locurile vetrei neamului pe care le-a călcat cu piciorul,
le-a admirat cu mintea sa ageră și sclipitoare, întâlnind
chipuri sau simboluri ce au devenit ulterior personaje
ale operei sale. Pe măsură ce l-am cunoscut în profun-
zime, am înțeles că Mihail Diaconescu era un artizan
generos al cuvântului, un apologet al credinței creștin

ortodoxe, precum și un promotor al adevăratei
spiritualități românești. S-a autodefinit ca român opti-
mist, cu dragoste de viață, pe care a perceput-o ca un
dar ceresc. A considerat familia drept icoana vieții, iar
soției Corina, moața, cum îi plăcea să spună, stăpâna
casei, i-a acordat respectul și prețuirea pe care numai
cei ieșiți din aluatul gliei străbune sunt capabili să-l
ofere. A avut mare încredere în semenii săi, cărora a în-
cercat să le insufle dragostea față de neam și de limba
română, a cărei frumusețe și importanță socială a rele-
vat-o în toate creațiile sale literare. Același devotament
față de limba română l-a manifestat oriunde l-au dus că-
rările vieții: din satul său natal, Priboieni, apoi la
Vulturești (județul Argeș) – unde a parcurs treptele școlii
generale; la București – unde a urmat liceul, apoi Fa-
cultatea de Filologie, efectuând ulterior cercetări de is-
torie și teorie literară; la Rupea (județul Brașov) – unde
a activat ca profesor de limba română și latină, logică
și psihologie; la Brașov – unde a funcționat ca muzeo-
graf; la Pitești – în calitate de cadru didactic universitar. 

Romanele sale, apărute în peisajul literar românesc
începând cu anul 1963, încorporează idei care con-
servă și readuc în memoria socială evenimente şi fapte
de un dramatism fără seamăn din istoria zbuciumată a
neamului. Simpla enumerare a titlurilor acestora, res-
pectiv: Visele au contururi precise (1963), Culorile sân-
gelui (1973), Adevărul retorului Lucaci (1977), Umbrele
nopţii (1980), Marele cântec (1982), Călătoria spre zei
(1982), Speranţa (1984), Depăr tarea şi timpul (1986),
Sacrificiul (1988), Nopţi şi nelinişti, Pseudojurnal meta-
fizic (2008), dovedește complexitatea universului cer-
cetat cu rigoare de istoric, dar și spiritul său creator de
imagini care exprimă o realitate etnospirituală deslușită
prin cercetări și interpretări cu instrumente sociologice.
La acestea se adaugă studiile sale de istorie a
spiritualității românești, încorporate în Istoria literaturii
dacoromane, precum și în studiile de estetică a ortodo-
xiei, unde și-a adus o contribuție fundamentală la edifi-
carea istoriei spirituale a neamului românesc. Aceeași
bogăție de idei, cu mesaj etnospiritual și patriotic, se
regăsește și în cercetările de istorie și teorie literară,
precum și în studiile sale riguros elaborate și publicate
în reviste, precum „Argeș”, „Astra”, „Noua revistă ro-
mână”. Cu fiecare apariție editorială, Mihail Diaconescu
a ocupat un spațiu aparte în cadrul prozei românești
contemporane. În pofida multor greutăți și piedici din
partea unor semeni prinși în menghina și slujba perfidei
globalizări, Mihail Diaconescu și-a dus cu consecvență
și tenacitate la îndeplinire ambițiosul proiect epic, de
mari dimensiuni.

Dintre operele literare create de Mihail Diaconescu
am ales, sub imboldul și în spiritul profesiunii urmate de
mine, romanul Sacrificiul, tipărit în anul 1988 la Editura
Cartea Românească. Autorul a surprins societatea ro-
mânească în situație de criză profundă, provocată de
forțe ostile neamului nostru, aducându-i în prim-plan pe
fruntașii români ardeleni aflați în lupta lor pe viață și pe
moarte pentru Marea Unire a tuturor românilor. Printr-o
documentare istorică riguroasă și sistematică, precum
și printr-o imaginație scriitoricească demnă de admirat
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și de urmat, Mihail Diaconescu a realizat un nou tip de
roman istoric, în care a explorat zonele fierbinți ale is-
toriei naționale într-un stil și cu mijloace originale. 

Despre acest roman, apărut în urmă cu peste 30 de
ani, s-a scris mult și din diferite perspective teoretice şi
aplicative, respectiv exegetice, iar lista studiilor de înaltă
ţinută intelectuală însumează o mulțime de titluri, gân-
dite și exprimate de personalități de mare valoare și
simțire românească. Romanul Sacrificiul, romanul Marii
Uniri a românilor, i-a confirmat autorului atributele de fi-
losof al istoriei – prin atenția acordată documentelor de
arhivă şi informațiilor obținute pe teren sau în biblioteci,
de sociolog – prin puternica vocaţie de analiză și sin-
teză, care străbate cu rigoare filele cărții, dar și de psi-
holog – prin puterea de a evoca și a analiza conştiinţa
de sine a unei națiuni într-un context geopolitic incan-
descent, dar și a unor personaje-simboluri ale neamului
românesc. 

Cititorii cufundați în lectura acestui roman au desco-
perit o atmosferă socială incandescentă, desfăşurări
epice tensionate, rezolvate în momente explozive, dez-
bateri scânteietoare de idei, personalităţi istorice deve-
nite personaje literare, simboluri istorice nebănuite, dar
și variate aspecte ale infinitei drame a relaţiilor conflic-
tuale dintre oameni.

Romanul Sacrificiul este, în esență, o creaţie literară
care-și menține actualitatea prin ideile ce o susţin, prin
selecţia faptelor puse în prim-planul amplelor desfăşu-
rări epico-epopeice, prin simbolurile etnospirituale pre-
sărate în text, prin numeroase aspecte de ordin artistic,
dar şi prin argumentele de ordin cultural, diplomatic,
emoţional, militar, psihologic, politic sau religios. Cu mij-
loacele specifice artei epice, fondate pe documente, Mi-
hail Diaconescu a reuşit să-şi convingă cititorii de forţa
pe care o degajă o naţiune conştientă de sine, precum
şi de permanenta stare de veghe în care trebuie să se
afle naţiunile aşezate de Pronie la intersecţia unor inte-
rese geopolitice, cu tentă imperială, mereu active,
mereu tensionate. Romancierul a dat o formă epică vie
războiului de dezrobire a românilor de sub stăpânirea
austro-ungară, demersul său constituind un suport or-
ganic al studiilor de sociologia naţiunilor. 

În ultimii ani, descoperirea relevanței sociologice a
romanului a impus noi exegeze şi evaluări, exprimate
mai ales pe fundamentul redefinirii națiunii române ca
organizare socială perenă, construită de oameni
conștienți de sine pe dreptul ginţilor. La rugămintea au-
torului, vreme de câțiva ani m-am implicat în acest de-
mers evaluator cu comentarii sociologice, scrise pe
baza ideilor încorporate în cartea mea Sociologia
națiunilor, publicată în anul 2005 la Editura Tempus Da-
coromânia Comterra din București. O parte dintre aces-
tea au fost publicate în revista „Vatra veche” de la
Târgu-Mureș, iar la sugestia autorului, respectivele co-
mentarii sociologice (50 la număr!) au fost adunate cu
rigoare într-o carte intitulată Naţiunea în  stare  de
veghe. Note  şi  comentarii sociologice la  romanul  Marii
Uniri, tipărită în anul 2017 la Editura Magic Print, din
Onești. Pentru acest fapt, prin care am devenit autorul
unei cărți ce vorbește despre nevoia de a apăra

națiunea română în aceste vremuri tulburi, îi mulțumesc
și pe această cale lui Mihail Diaconescu. 

Cei care astăzi parcurg cu ochii minții filele acestui
roman nu pot să nu se gândească cu emoție la acele
vremuri de mare primejdie pentru națiunea română, dar
și cu îngândurare la epoca dramatică trăită de generația
actuală. De aceea, mă alătur aprecierii părintelui Dumi-
tru Stăniloaie, potrivit căreia Mihail Diaconescu este cel
mai reprezentativ scriitor al spiritualității românești, în-
cepător al scrisului nostru viitor, precum și cugetării cri-
ticului și istoricului literar N. Georgescu, care l-a numit
pe Mihail Diaconescu magul de la Vulturești.

București, 5 aprilie 2020

Theodor Damian

MiHail DiaConeSCu, o BriliantĂ CĂlĂuZĂ
Spre noi ÎnŞine

Mihail Diaconescu s-a înscris în mod definitiv în ga-
leria pionierilor și ctitorilor literaturii și culturii române
atât prin romanele sale semnificative, cât și prin munca
sa admirabilă de arheologie literară și culturală prin
care, pe urmele unor vrednici înaintași ca Ioan
G.  Coman și Nestor Vornicescu, sapă la temeliile tem-
plului acestei culturi pentru a demonstra că acesta mai
are un etaj în pământ, puțin cunoscut de marele public
și nerecunoscut oficial cum se cuvine.

Lucrările sale arată un cercetător informat, fluent în
limbile clasice greacă și latină și în alte limbi moderne
de circulație, dar și un exeget, un hermeneut al feno-
menului istorico-literar care se apleacă asupra subiec-
tului studiat cu lupa savantului specializat, expert în
investigație inter și transdisciplinară.

Cititorul beneficiază de expertiza arheologului cultu-
ral, a istoricului care s-a specializat în acest tip de cer-
cetare și care astfel îi oferă o competentă călăuzire, ca
o inițiere în sensurile și semnificațiile evenimentelor mai
puțin cunoscute sau numai de cercetător descoperite,
dar care augmentează în mod decisiv, în acest caz,
conștiința de sine, la nivel identitar, a cititorului.

Profesorul Mihai Diaconescu oferă această călău-
zire în mod exemplar. Popularitatea de care se bucură
o demonstrează deplin. Receptarea cărților sale, lucrări
enciclopedice de mii de pagini, este vizibilă, dar și con-
firmată de cele peste 3500 de comentarii, cronici,
referințe scrise în decursul anilor de către distinși aca-
demicieni, teologi, critici literari, oameni de știință.

În decursul deceniilor trecute, chiar al secolelor, am
învățat istoria identității noastre prin prisma ideologică
la modă sau impusă politic prin manipulare abilă sau di-
rect prin forța presiunilor de tot felul. Şi tocmai pentru
că ne-am eliberat de sistemul ideologizant în care am
trăit, contribuția istorică a Profesorului Diaconescu vine
să umple golul produs de această manipulare, totodată
restabilind și restaurând demnitatea noastră de neam,
în contextul în care, astăzi, mai mult ca oricând, dato-
rată sofisticării mijloacelor de comunicare, puteri mai
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mult sau mai puțin oculte fac totul pentru a te simți vi-
novat dacă ești mândru de identitatea ta națională.

Prin lucrările sale, Profesorul M. Diaconescu se
aşază în postura de ctitor al reînnoirii conștiinței
apartenenței noastre etnice, demonstrând că identitatea
noastră nu are o vechime de o sută de ani, nici de cinci
sute sau o mie, ci de două mii de ani și mai bine, că ră-
dăcina noastră este pivotantă, adică adâncă și neclin-
tită, și că numai rămânerea fermă pe o astfel de
rădăcină garantează supraviețuirea noastră ca popor în
viitor.

A săpa la o rădăcină uneori înseamnă a găsi o co-
moară. Alteori înseamnă a da la iveală lucruri pe care
nu le știai și pe care le descoperi cu surpriză.

Mihail Diaconescu scoate la lumină aspecte ignorate
ale dimensiunii etnice și culturale a neamului nostru ro-
mânesc, daco-român, geto-dac. Acest lucru este cu atât
mai important, cu cât rădăcinile noastre existențiale se
credeau și se mai cred de către mulți a fi în altă parte
decât în propriul pământ.

Pentru a-l parafraza pe Eminescu, Mihail Diaco-
nescu ne redă pe noi, ca neam, nouă înșine. Ştiindu-ne
rădăcinile, știm ce poame producem. Nu ne mai etiche-
tează alții ca marfă ieftină de vânzare în piețele celor
ce nu ne respectă și nu ne vor, ci cunoscându-ne pe noi
înșine până în adâncul ființării ca neam, renaștem cu o
nouă demnitate menită să ne restaureze și consolideze
conștiința existenței noastre mai mult decât bimilenare
și mândria de a fi cine suntem.

Adrian Ţion

Darul proFeSorului MiHail DiaConeSCu

Se discuta aprins despre primele indicii de scriere
rămase de la dacoromani în redacţia revistei „Oraşul”.
Mircea Popa, Ion Cristofor, Constantin Rîpă, Marcel Mu-
reşeanu, Ionel Vitoc combăteau de zor, până când Con-
stantin Cubleşan, cu tactul său ardelenesc, le-a închis
gura la toţi indicând ca sursă de informare în această
direcţie cartea lui Mihail Diaconescu Istoria literaturii da-
coromane. „În ea veţi găsi răspunsuri la multe din între-
bările pe care vi le puneţi”, a adăugat el punând capăt
discuţiei. Era în toamna lui 2018, peste câteva săptă-
mâni urma să-l întâlnesc pe profesorul Mihail Diaco-
nescu la Mănăstirea Lainici, în cadrul întâlnirilor anuale
organizate aici de revista „Banchetul” prin poetul Dumi-
tru Velea şi găzduite cu generozitate de arhimandritul
Ioachim Pârvulescu, stareţul mănăstirii.

L-am reîntâlnit pe profesorul Mihail Diaconescu în
splendidul peisaj al Văii Jiului, cu pădurea aprinsă de
aurul toamnei pe versanţi şi înconjuraţi de florile târzii,
de noiembrie, îngrijite în spaţiul monahal de călugări.
I-am vorbit despre aprecierea făcută de Constantin Cu-
bleşan în cadrul unei şedinţe cu scriitori clujeni şi mi-am
exprimat dorinţa de a citi cartea lăudată. Mi-a cerut
adresa ca să-mi trimită cartea prin poştă. Am aşteptat,
am ajuns în vara lui 2019, dar cartea aşteptată nu a

venit. O fi uitat, mi-am zis, împovărat de atâtea proiecte.
În noiembrie 2019 ne-am întâlnit din nou la Lainici. S-a
scuzat că a rătăcit hârtia cu adresa mea, dar mi-a cerut
imediat din nou adresa şi mi-a promis că de data asta
se va ţine de cuvânt. Aşa a fost. La scurt timp, în ianua-
rie 2020,  după sărbători, am primit la Cluj nu cartea, ci
două colete masive şi grele cu cărţile domniei sale, ti-
părite în format mare, legate, copertate în alb, majori-
tatea apărute la Editura Magic Print din Oneşti. Cărţi
magice într-adevăr, arătoase, grele, copleşitoare prin
mărime, în măsură să semnifice, prin contragere, ideea
de Carte în sens biblic, univers al cunoaşterii vieţii prin
mijlocirea Cuvântului ziditor. 

Apologet al Ortodoxiei, Mihail Diaconescu a cuprins
în scrierile sale temele fundamentale ale spiritualităţii
româneşti în eseuri, tratate, romane, cărţi de critică şi
istorie literară. Cercetând prin bibliotecile şi muzeele eu-
ropene, scriitorul erudit, romancierul şi esteticianul a
realizat o vastă sinteză „despre scriitorii dacoromani de
valoare universală şi (despre) epoca lor fascinantă”. În
Istoria literaturii dacoromane cititorul găseşte, într-ade-
văr, aşa cum sublinia Constantin Cubleşan, o sumede-
nie de informaţii despre „Şcoala de Literatură de la
Dunărea de Jos”, despre limba vernaculară, trecând de
la credinţa dacilor în nemurire la credinţa creştină în ne-
murire. Amintesc alte câteva cărţi dăruite cu generozi-
tate de domnia sa: romanele Sacrificiul şi Speranţa,
tratatul teologic Prelegeri de estetica Ortodoxiei (2 vol.),
Icoane din trecut şi azi, O nouă luptă literară (2 vol.) Ci-
tind din opera lui şi înţelegându-i mesajul, am înţeles că
toate scrierile sale sunt pătrunse de dorinţa de a dărui
cunoaştere şi recunoştinţă pentru făuritorii de cultură
străveche. Sunt cărţi care, în aceste zile urgisite, de ca-
rantină impusă şi stranie ieşire din normalitate, îmi alină
sufletul. Îţi mulţumesc, stimate domnule profesor, pentru
darul oferit. Şi bunul Dumnezeu să te aibă în pază!  

Rodica Lăzărescu

„Şi-aM tot lĂSat, pÂn-a FoSt viu,/ 
Şi-Mi Ţin aCuM CuvÂntul…”

Când am primit de la profesorul Mihail Diaconescu
cea de-a patra ediţie a romanului Speranţa, elegantă
apariţie editorială realizată de Editura Magic Print în
2019, i-am promis autorului că voi scrie despre el.
Prinsă în vârtejul treburilor, am „tot lăsat”, până când au
năvălit peste noi „cumplitele vremi de acum”, vorba cro-
nicarului, şi, fiindcă o nenorocire nu vine niciodată sin-
gură, a sosit şi vestea neaşteptatei plecări a
profesorului într-o lume cu siguranţă mai bună şi mai
dreaptă. Şi-mi ţin acum cuvântul…

Romanul Speranţa aduce în atenţia cititorului figura
mai puţin cunoscută, ca să nu zic ignorată de cărţile de
istorie, a principelui moldav Grigore Alexandru Ghica al
X-lea, urmărind a doua sa domnie (1854-1856), adică
perioada premergătoare înfăptuirii Unirii Principatelor
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de la 24 ianuarie 1859.
„În intenția mea – declara nu de mult scriitorul într-un

interviu –, Speranța este o evocare epică și simbolică a
romantismului politic românesc.”

Văzut de unii mai mult drept un documentar decât
un roman istoric („acuză” îndreptată, de altfel, şi spre
alte scrieri istorice diaconesciene), Speranţa îndreptă-
ţeşte afirmaţia lui Ion Rotaru care-l considera pe Mihail
Diaconescu drept creatorul unui nou tip de roman istoric
în care, cum va observa criticul şi istoricul literar Nicolae
Oprea, avem de-a face cu „invazia documentului în fic-
ţiune”. Dacă pentru Mihail Sadoveanu romanul trebuia
să fie „ca basmul bunicii”, aş zice că pentru Mihail Dia-
conescu romanul seamănă cu biblioteca şi cu arhiva
bunicului.  

Rezultat al documentării exhaustive, minuţioase, al
unei culturi enciclopedice, romanul istoric diaconescian,
implicând o amplă desfăşurare de erudiţie, deloc osten-
tativă, căci informaţia „curge” logic, se încadrează
(con)textului, nu îl încarcă, nu oboseşte, oricât de teh-
nice ar fi datele, propune o reconstituire ce merge până
la cele mai mărunte detalii şi acoperă toate aspectele
epocii pe care o reînvie: de la viaţa socială şi politică in-
ternă, de la exacta analiză a situaţiei europene, a poli-
ticii făcute de marile cancelarii, de la cele mai noi teorii
economice, până la stabilirea genealogiei unor perso-
naje, la repertoriul teatrelor şi la gazetele din Principate,
până la preţurile practicate de hotelurile bucureştene
sau la denumirea prăjiturilor la modă. 

Astfel, firul epic ne poartă prin cele mai diverse şi
neaşteptate locuri: din cabinetul de lucru al conducăto-
rilor vremii (Napoleon al III-lea, regina Victoria, Francisc
Iosif I împăratul Prusiei, Mehmed Emin Ali Paşa Kibrisli,
marele vizir de la Constantinopole), în alcovuri celebre
(curtezana Ralu Zahariadou Arghiropuloaia), din câr-
ciumi sordide, la rafinatele soirée-uri ale protipendadei
şi la balurile princiare, de pe câmpul de desfăşurare a
unui duel, la adunări conspirative (cea de la fabrica de
postav de la Blebea a lui Mihail Kogălniceanu, de pildă),
prin marile capitale europene (Paris, Londra, Viena,
Berlin) ori prin pierdute sate moldave precum Tulnicii
Vrancei. 

Asistăm la vizite de stat, la atentate (asupra lui ma-
dame Leroy, a împăratului Francisc Iosif I ori a princi-
pelui Ghica, imediat după căsătorie, la Paris), la
urmăriri, la tratative, la inaugurarea primei linii telegra-
fice din Moldova, la un turneu de propagandă, la fierbinţi
scene de amor, la o inundaţie… şi enumerarea poate
continua.

Dincolo de evenimentele istorice, „umplând” spaţiul
ficţional, însufleţind documentul, paleta preocupărilor
personajelor este extrem de variată. Se discută ches-
tiuni legate de ştiinţe oculte, de magie şi vrăjitorie, de
devotament şi plăcere, sunt dezbătute diverse opinii
despre duel, despre moralitatea unui ucigaş, despre li-
bertatea şi rolul presei (cea locală „trebuia să ajute Uni-
rea”). Într-o substanţială expunere susţinută de Costică
Balş sunt trecute în revistă opiniile despre femeie şi pă-
catul ei exprimate de-a lungul veacurilor de Aristotel,
Schopenhauer, Voltaire, Balzac, Erasmus, Sfântul

apostol Pavel, Ecleziast, Vergiliu. Alteori, sunt enume-
rate titlurile cărţilor dintr-o bibliotecă de înaltă ţinută in-
telectuală, găsim elemente de heraldică (o veche
familie „avea pe steme un cerb alergând spre stânga”),
consideraţii despre muzică ş.a.m.d. 

E treaba istoricilor să se pronunţe asupra procentului
de adevăr istoric din cele aproximativ 660 de pagini ale
romanului Speranţa. Treaba noastră este a evidenţia de
ce scrierea lui Mihail Diaconescu se subintitulează, to-
tuşi, roman, şi de ce, în ciuda excesului de informaţie,
cititorul este vrăjit de arta naratorului. 

Mă opresc în cele ce urmează la câteva aspecte re-
feritoare la felul în care o scriere istorică bine susţinută
ştiinţific depăşeşte riscul de a rămâne document sec,
cu alte cuvinte, la arta de a camufla documentul în lite-
ratură. Căci romanele istorice ale lui Mihail Diaconescu
sunt o excelentă demonstraţie a modului în care se pro-
duce ficţionalizarea realităţii, adică a îmbrăcării docu-
mentului în veşmintele ficţiunii. 

Mai întâi, aş face precizarea că abilitatea cu care
scriitorul ridică monumentalul său edificiu romanesc se
datorează, fără doar şi poate, formaţiei sale de arhitect.
Dar, dacă edificarea construcţiei epice ţine de arta ar-
hitecturii, „însufleţirea” documentului ţine de arta cuvân-
tului!

Grigore Alexandru Ghica al X-lea
Marea construcţie epică numită Speranţa este for-

mată din trei părţi (Visul, Noaptea şi Singurătatea) în
care este urmărită evoluţia protagonistului de la reîn-
toarcerea în ţară  (octombrie 1854) până la gestul sui-
cidar al acestuia, şi un Epilog, în care naratorul
relatează aproape cronicăreşte derularea evenimente-
lor ce au culminat cu actul de la 24 ianuarie 1859 şi prin-
cipalele realizări care au urmat.  

Visul de care este animat Grigore Alexandru Ghica
al X-lea încă din începutul romanului este unul de „mă-
rire”, care se conjugă cu „visul unirii” trăit zi de zi şi de
locuitorii satelor şi oraşelor ţării, principele dorind „să
ajungă domnitorul încoronat al viitoarei Românii între-
gite”.

Chiar dacă la început „visul său semăna a himeră”,
treptat, acesta se transformă în speranţă, iar speranţa,
gândeşte madame Marie Leroy, e „un chip al visului
treaz”. Costache Negri recunoaşte că „marea operă po-
litică la care [principele] lucrează din toate puterile de
care e în stare se cheamă gloria anilor săi de domnie”,
iar Mihail Kogălniceanu că „misiunea şi onoarea alteţei
sale în istorie este să servească după puterile sale Uni-
rii… […] Adică el însuşi să nu mai fie numai scop, ci şi
mijloc în serviciul cauzei…”

Această transformare din scop în mijloc o înţelege
însuşi principele, astfel încât se decide „să renunţe sin-
gur, de bunăvoie, şi în mod public, la dorinţa atât de fier-
binte de a se vedea încoronat într-o bună zi pe tronul
României unite”, speranţa pentru care trăise, şi-şi ca-
nalizează puterile exclusiv spre idealul unirii.

Erou romantic prin excelenţă, fiinţa de hârtie Grigore
Alexandru Ghica al X-lea imaginată de Mihail Diaco-
nescu ar putea rosti, fără îndoială, vorba argheziană „în
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mine sunt nişte doi”. Marie Leroy este cea căreia îi re-
vine sarcina încredinţată de autor de a sublinia, într-un
amplu monolog interior, încă din Cap. III, firea duală,
contrastantă a principelui. Marie se gândeşte la: „sen-
sibilitatea lui maladivă”, „firea lui contemplativă, chinuită
de incertitudinile pe care le străbătea zi de zi”, tentaţia
evadării „spre spaţii lunare cele mai îndepărtate şi spre
lumile cu înfăţişări de dincolo de ele, spre fantasme
albe…”. Observă că „în locul dorinţei de a decide ferm
şi energic, potrivit stării sale de principe, îl stăpânea
doar spiritul problematic, îndoiala sistematică…”, că „îl
cutreiera dorinţa fierbinte de înţelegere atotcuprinză-
toare a lumii întregi, iar pe de alta, o pornire sceptică
de pesimism polemic şi neîncredere în toţi şi în toate”,
că „se rătăcea singur în fantasmele lui şi ajungea mai
slab, mai neajutorat ca oricând.” Şi concluzia: „Îl ştia pu-
ternic şi slab totodată, trufaş şi sensibil, măreţ şi totuşi
atât de ameninţat.” 

Aşadar, pe de o parte, ipostaza exterioară, la ve-
dere, faţa de zi, de document: „bărbat înalt, neobişnuit
de frumos şi de distins, cu părul negru, încreţit, şi cu
ochii tainici, de un albastru închis”, aşa cum îl percepe
Marie la prima lor întâlnire; „bărbat deosebit de plăcut
şi de o distincţie cu adevărat princiară”, după aprecierea
prinţului Wilhelm de Prusia.

Domnitor luminat, adept al Unirii, cu realizări deose-
bite, unele făcute din venituri personale, cheltuind „cu
o nesăbuinţă într-adevăr princiară” (ridicase Hotelul din
Botoşani, apeductul de la Huşi, şcoala publică de la
Târgu-Ocna, Institutul gregorian de la Iaşi pentru naşteri
şi educarea copiilor orfani), a înfiinţat Departamentul lu-
crărilor publice, a micşorat prestaţia în muncă pentru
şosele a birnicilor, a format corpul ostaşilor slujitori în
jandarmerie şi poliţie, a proclamat învăţătura publică li-
beră şi gratuită, a făcut închisori model la Fălticeni şi
Iaşi, hoteluri noi, a reglementat serviciul de diligenţe, a
construit o cazarmă la Copou, a întreprins lucrări edili-
tare moderne, a dat ţării linii telegrafice, a desfiinţat pe-
deapsa cu moartea, a dat drept de împământenire
pentru câteva mii de catolici şi protestanţi, a încurajat
activitatea culturală (printre care a sprijinit editarea Cro-
nicii lui Gh. Şincai) ş.a.m.d. 

Pe de altă parte, faţa de noapte, de ficţiune, ipostaza
interioară, ascunsă, întunecată, de om chinuit, a cărui
degradare in crescendo o urmăreşte Mihail Diaconescu
de-a lungul romanului.

Stările maladive se rostogolesc precum un bulgăre
de zăpadă pornit la vale, de la „starea sufletească nu
tocmai bună”, din începutul romanului, când după nop-
ţile marcate de insomnii, „ziua îl apuca o tristeţe nedes-
luşită, lâncedă, tristeţe cosmică, cum îi spunea el
încercând să glumească”. De aici până la momentul în
care se va aşeza „grijuliu” în fotoliu, îşi va „potrivi gura
ţevii în tâmpla de unde muşca rău dulăul Anubis”, va ră-
sufla adânc şi va apăsa pe trăgaci, naratorul îşi va ur-
mări pas cu pas personajul, realizând o adevărată
radiografie a stărilor lui de spirit. „Avea vedenii, ore
multe de frământare şi nesomn, o stare aproape neîn-
treruptă de om bolnav. Se simţea istovit”, „se simţea sin-
gur, într-o lume perfidă şi ascunsă”, „plutea în beznă”,

„era bolnav, sleit de puteri şi nefericit”, „când adormea,
visa urât şi se trezea strigând”, „somnul său chinuit,
străbătut de prea multe vedenii” ş.a.m.d.

Un subtil joc cu imaginea fluturilor verzi – care apar
la început doar în vedeniile principelui („vedenia cu flu-
turi mari. Graşi, de toate soiurile şi culorile cu putinţă,
grămădiţi pe pereţi, pe podele şi pe ferestre se iscă iar”;
„Fluturii verzi, păsările mici şi ciupercile otrăvite care ie-
şeau din ţeasta sa zburau tocmai atunci prin încăpere
mai anapoda ca oricând”) – treptat devin laitmotiv, mar-
când etapele degradării progresive a stării personajului:
prelungirea, apoi mutarea în real a întâmplărilor fantas-
tice de peste noapte, ştergerea graniţelor dintre vedenii
şi realitate, acapararea realităţii de fantasmele nopţii, în
această ultimă fază prezenţa fluturilor fiind atestată de
vocea auctorială: lângă sicriul lui Costică Balş, notează
naratorul, se aflau „doi fluturi morţi, cu aripile colorate
în verde, aşezaţi pe stârvurile florilor veştede”; după că-
sătoria principelui, deşi „soarele molatic de toamnă  dă
zilei o frumuseţe blândă, mângâietoare”, aceeaşi voce
semnalează, premonitoriu, că „prin văzduh zburau flu-
turi verzi”; în fine, în noaptea premergătoare gestului si-
nucigaş, după un coşmar înfiorător, principele merge la
fereastră spre a respira aerul de afară. „Pe lângă el ie-
şeau repede fluturii verzi”, precizează sec naratorul. Tot
aşa cum, în Epilog, va menţiona că Iancu şi Vasile Alec-
sandri, sosiţi la castelul de la Mée lângă Melun, pentru
a recupera arhiva principelui, vor vedea, în cabinetul de
lucru al răposatului, câţiva „fluturi verzi, uscaţi, pe
tavan”. 

Fantasmagoricilor fluturi verzi, Mihail Diaconescu le
opune în ultima frază a romanului imaginea diafană,
pură, a altor „fluturi”: „prin aer zburau fantomatic fulgi
albi, de nea, de o puritate ireală”! 

Arta descriptivă
Mihail Diaconescu are pasiunea descriptivului, fie că

se referă la un om, o rochie, o încăpere, o clădire, o
stradă, un oraş. Scriitorul se joacă, subtil, cu toate sim-
ţurile cititorului, descrierile sale implicând, în egală mă-
sură, vizualul, auditivul, olfactivul, tactilul, gustul. Citez
la întâmplare un fragment exemplificator: în cabinetul
de lucru al lui Costache Negri „o bibliotecă cu pereţii
plini de cărţi legate în piele, cu covoare groase de Sa-
ruhan şi Iskenderun pe jos, cu câteva scaune negre şi
o canapea Récamier aşezată lângă masa de scris, era
linişte şi o căldură molatecă, deosebit de plăcută.
Numai uneori câte un butuc noduros trosnea sec în jă-
raticul din sobă. Mirosea puternic a mere roşii creţeşti
din coşuleţul de argint de pe masă. […] Uneori se sim-
ţea şi izul de hârtie tipărită sau de piele veche, pre-
sată…”

Neobişnuit de frecvente sunt sugestiile olfactive. No-
taţiile privind mirosurile se referă la corpul uman („pal-
mele Mariei miroseau suav a parfum de violete”;  trupul
lui Ferdinand „mirosind frumos a parfumuri, a sudoare
de bărbat şi a tutun”), la spaţii închise (în salonul lui
Theodor Balş „mirosea puternic a parfumuri turceşti, a
abur de cafele şi a mucuri de ţigări arse”; în vila de
lângă pădurea Gablitz focul ardea „cu aromă de pădure
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şi de răşină”, iar vinul franţuzesc, Soupirde la belle
dame de Savoie, „foarte parfumat”, „mirosea puternic a
struguri proaspeţi”; la fabrica de postav de la Blebea a
lui Kogălniceanu „mirosea greţos a lână fiartă şi a vop-
sele”; în casa unui sătean se simte „mirosul stătut de
plocăzi mocăneşti, nescoase la aer”), dar şi la natură
(„pădurile cu miros umed de caranfil şi de brusturi”; în
parcul palatului domnesc se simt „miresme dese de ier-
buri coapte”; „mirosul dulce de lemn de salcâm”; „miro-
sea a busuioc şi a garoafe” etc.).

Dese sugestii olfactive apar n fantasmagoriile prin-
cipelui: la mănăstirea Neamţu „în odaie începu să mi-
roasă deodată a noroaie putrede, a smârcuri şi bălţi
stătute, a câine ud şi a mortăciuni”; „mirosul de hoituri”;
„putoarea de mortăciuni” din jur e completată de cea
emanată de Leontar Ţapu, care „avea o gură cu o du-
hoare spurcată ca o hazna”; „nişte ape otrăvite, urât mi-
rositoare”, „putregaiuri umede şi ciuperci nemaipomenit
de grase, dospite rău de căldură, duhnind a otrăvuri stă-
tute…”

Antologice sunt descrierile marilor oraşe prin care
prozatorul îşi călătoreşte personajele. Astfel, în descrie-
rea capitalei muntene, accentul este pus, printr-o acu-
mulare de substantive, pe auditiv: „străzile înghesuite
ale Bucureştilor pline de lume” răsună de „hărmălaia
nedesluşită pe care trăsurile cu armăsari focoşi, vânză-
tori olteni cu cobiliţele în spinare, sacagiii cu glasuri pre-
lungi, căruţele […] duruind pe caldarâmul de bolovani
de râu, negustori gălăgioşi ieşiţi în faţa prăvăliilor şi tre-
cătorii gură-cască, ispitiţi de chilipir şi de pricopseală
[… ] Scârţâielile, cântecele, pocnetele de harapnice şi
lălăielile unor milogi neobosiţi se amestecau şi ele unele
peste altele.” Pe Calea Mogoşoaiei ochiului îi sunt
aduse în atenţie „afişe mari, lipite pe zidurile caselor”
care „pofteau lumea la spectacolele trupei naţionale
Costache Caragiale şi ale teatrului liric italian”, iar na-
sului „mirosul aţâţător de friptură grasă cu mujdei de us-
turoi” emanat de grătarele puse direct în stradă.

Văzut de Costache Negri, Constantinopole, „metro-
pola strategiei diplomatice orientale”, „cazanul veşnic
fierbinte al intrigilor, duplicităţilor şi ipocriziei turco-bi-
zantine sau fanariote”, este într-o dinamică perpetuă,
sugerată vizual („mişcarea neîntreruptă a uliţelor întor-
tocheate”; „…forfota de pe străzi. Viermuiala neîntre-
ruptă a mahalalelor de la Gülhane până la Eyüp, de la
Beyoglu la Pera şi de la Fanar la Usküdar, pe ţărmul
anatolian al oraşului, peste mare, părea fără început şi
fără sfârşit”; „înghesuiala măgăruşilor încărcaţi cu felu-
rite greutăţi, a neguţătorilor, a derbedeilor de tot felul şi
a altor trecători gură-cască”; „vălmăşagul de uliţe putu-
roase cu gunoaie, lături, câini costelivi şi copii murdari
de la Tophana”) şi olfactiv („fumul strigătele, miresmele
nedesluşite de mâncăruri calde cu mirodenii, de grajduri
de cai şi alge putrede adunate pe cheiuri peste care se
lăsau lin adierile sărate ale mării”). Dar ceea ce fra-
pează aici este amalgamul etnic, „felurimea” „neamuri-
lor, graiurilor şi fiziognomiilor” fiind pusă în evidenţă prin
aglomerarea de substantive: „cerchezii bărboşi, uşor de
recunoscut după încreţiturile ca nişte fluiere prelungi ale
straielor în dreptul piepţilor, la persanii desculţi, cu căl-

câiele crăpate, care vindeau siropuri, la jidovii palizi ie-
şiţi în faţa dughenelor […] la nişte soldaţi englezi din tru-
pele aduse pentru frontul din Crimeea, la arabii uscăţivi
şi ciolănoşi, negri la faţă, la nişte bersaglieri din Sardinia
cu pene la pălării, învârtindu-se stăruitor pe lângă două
franţuzoaice hazlii […], la turcii de toate vârstele şi pro-
fesiile care umblau gravi pe uliţa Perei…” În cartierul
Galata reţin atenţia „purtătorii de fesuri şi de turbane”,
cei ce aveau „potcapuri, işlice sau pălării”, „negustorii
chioţi, chirigiii bosniaci şi croaţi, baracagiii maltezi, grecii
din Corfu, armenii, curzii, sirienii şi tătarii se amestecau
unii cu alţii într-o revărsare de tocmeli, jurăminte aprige
şi invocaţii gălăgioase fără început şi fără sfârşit. Între
ei miconiaţii, samioţii şi alţi insulari…” 

Prin aceeaşi acumulare sugestivă pentru diversita-
tea ce caracterizează metropola de pe malurile Bosfo-
rului, sunt catagrafiate mărfurile negustorilor: „papuci,
pantofi şi nişte încălţări ciudate, vopsite cu roşu, care
aduceau a cizme. Lângă papugii se aflau tarabele unor
negustori de legume şi fructe care ţineau însă alături
mirodenii, afion, haşiş, mastică şi salep”; nu lipsesc ta-
rabele cu „pomezile, parfumurile şi mătăsurile franţu-
zeşti, cu oglinzile veneţiene şi faianţele nemţeşti, cu
şalurile persieneşti şi caşmirurile afgane”, şi nici mân-
cărurile din „locantele” sordide ale Galatei („iahnii de fa-
sole cu ceapă crudă, fleicile de berbec stropite cu
topitură fierbinte de seu şi cu felurite arome, pilafurile
de orez cu piept de pasăre sau ciorbele de vită”) ori ne-
gustorii de „dulciuri, halvagiii, meşterii rahatului, ai za-
haricalelor şi ai siropurilor trandafiroase, plăcintarii şi
gogoşarii învăluiţi în fum şi miresme de cocă prăjită pe
uleiuri încinse”.

Chiar şi în palatul Topkapi Sarayi, atenţia lui Costa-
che Negri este reţinută de mărci ale diversităţii: „papuci
prăfuiţi, pantofi franţuzeşti, cizme şi ghete ostăşeşti, ga-
lanţi de lemn cu mici cuie ruginite bătute în curelele de
piele, botoşei laţi în vârfuri, meşi de mătase nepurtaţi
pe uliţe, toate felurile de încălţări ce se pot închipui în
întinderea uriaşă a unui imperiu lăţit trufaş pe trei con-
tinente”, unele elegante, altele cu tocurile stâlciate, tăl-
pile sparte, podoabele de pânză zdrenţuite, înfăţişarea
pocită”. Atelier de cârpaci!, gândeşte diplomatul moldav. 

După ce maiorul conte von Stohlberg umblase (şi
noi odată cu el) prin capitala moldavă „pe uliţele pline
de mirosuri iuţi de gunoaie stătute şi de duhori insupor-
tabile de piei argăsite”, „printre sănii, cocioabe buboase,
târgoveţi grăbiţi şi câini slăbănogi cu priviri speriate”,
vom asista la spectacolul Uliţei Mari din Iaşi însoţind-o
pe prinţesa Natalia rătăcind în căutarea iubitului: „oră-
şeni, ţărani zdrenţăroşi purtători de sarici şi de opinci,
popi, monahi, neguţători, oşteni moldoveni şi străini se
grăbeau încoace şi încolo prin faţa dughenilor”; sunt tre-
cute în revistă clădirile de pe Uliţa Mare: Teatrul Naţio-
nal, bisericile, Cercul de scrimă, „pensionul de
domnişoare al madamei Madeleine Carolina Meissner,
hotelul franţuzesc cu tractir şi cofetărie”, totul plutind „în
baia atotputernică de miresme ca într-o apă”: „de la câr-
ciumi şi restaurante veneau mirosuri de carne friptă pe
grătar, de cafele fierte şi vinuri acre”, „miresme şi adieri
aţâţătoare”.
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Interesante şi sugestive în edificiul imaginat de Mi-
hail Diaconescu sunt notaţiile privind preparatele culi-
nare şi băuturile servite cu diferite ocazii. De cele mai
multe ori, prozatorul ţine să precizeze nu doar prepara-
tul respectiv, ci şi obiectul în care acesta este servit. Ast-
fel, pe măsuţa domnitorului Ghica sunt „feliile mici de
pâine albă cu unt şi dulceaţă de fragi, cana de porţelan
cu laptele aburind”; Aali Paşa îşi îmbie oaspeţii cu „rahat
de trandafiri stambulii, cu peltea de gutui pe farfurie de
porţelan şi cu cafea”; la masa lui Ion Ghica se aduce
şalău gătit rasol cu garnitură de pătrunjel proaspăt, de
morcovi şi de cartofi fierţi servit în farfurii lunguieţe de
porţelan de Meissen, la ceaiul de la Elencuţa Mavro-
ghenoaia oaspeţii sunt întâmpinaţi cu „pişcoturi proas-
pete, chisele de cristal cu dulceţuri de fragi şi de mure,
prăjiturile care se cheamă éclairs de la belle religieuse,
apoi crême noire de la rose şi un ceai chinezesc cu lă-
mâie servit în ceşti mari de porţelan albastru de Chan-
tilly cu decoraţiuni chinoiserie”, în vreme ce la dejunul
oferit principelui moldav de prinţul Wilhelm al Prusiei se
servesc „păstrăvi fripţi, aduşi fără oase”, rasol de şalău
şi câteva feluri de caşcaval de Olanda frumos rânduite
pe platouri albastre de porţelan de Meissen, bere nea-
gră de Köpenick, friptură de viţel şi vinuri seci, Etoile de
la Duchesse şi La blonde grisée de Nancy etc.

Defilează prin imaginaţia cititorului obiceiurile culi-
nare ale vremii, de la micile gustări (Costică Balş, la
micul dejun, are în faţă „ceaiul care mirosea frumos a
zahăr ars şi a rom” lângă „coşuleţul cu cornuri proas-
pete şi chiselele pline de dulceţuri de fragi şi de nuci.
Halviţele şi baclavalele cu migdale nu lipseau nici ele”),
la fastuoasele petreceri (cu ocazia reîntoarcerii pe tro-
nul Moldovei a lui Grigore Alexandru Ghica al X-lea sunt
aduse la masă „douăzeci şi patru de preaiscusite feluri
de bucate […], între care morunul pe grătar cu pătrunjel
şi foi de dafin, fripturile care se cheamă Les chichis du
jardinier şi civet de lapin au lard, dulciurile saules à la
cavelle şi griffes aux noisettes […], dar mai ales vinurile
roşii de la Hărpăneşti şi Socola”; la balul dat de Theodor
Balş, numit caimacam, invitaţilor li se oferă prăjitură de
zmeură, „baclavale haleplii şi rahatul misirliu, şerbeturi
trandafiroase, siropuri fistichii”, „sarmale logofeteşti cu
carne de piept de cocoş şi zeamă de varză acră, pâr-
joale, curcani umpluţi cu stafide şi „fripturi de picioare
de călifar şi de bodârlăi graşi de Dunăre”), de la masa
frugală din casa unui sătean fruntaş (unde principele
Ghica şi Marie sunt ospătaţi cu „mămăligă pripită, caş
dulce, pastramă de oaie, urdă sărată şi brânză putu-
roasă de capră care e mai delicioasă decât toate”) ori
la bucatele oferite călătorilor prin cârciumi sordide (gră-
tare cu pastramă sărată de oaie, cu ceapă şi gogoşi,
caltaboşii de măruntaie de porc cu umplutură de orez
şi mirodenii, curechi acru cu ciolane afumate, mădu-
vioare de vită, fudulii de berbec date prin usturoi, ceapă
arbagic murată cu pâine proaspătă, rachiu piperat), prin
hanuri (la poşta de la Târgul Frumos călătorii mănâncă
„fiertură de foi de lobodă în lapte, îngroşată cu mălai
mare”), la cofetăriile simandicoase (Nicolae Golescu
avea în faţă „o turcească mare”, „tort de ciocolată” şi

„prăjitură cu frişcă Brillat-Savarin”), la restaurante de lux
precum cel al hotelului Meurice unde are loc nunta prin-
ciară (meniul nupţial incluzând fripturi coq dans une
sauce épicée, vollailes à la Jean de Bretagne, dulciurile
batôn de maréchal, pâte souffleée de la Denise şi
crêpes du douanier, vinuri Fée blanche de Midi, baiser
de la reine, Force du taureau de Dauphiné).

Scriitorul (pe care l-am suspectat a fi fost un vieux
gourmand connaisseur) îşi poartă cititorii la diverse vi-
zite protocolare (la ospăţul oferit principelui Ghica de
Francisc Iosif I se aduc, pentru început, „fripturi reci de
viţel şi păstrăvi fripţi pe grătar”; la Palatul marelui vizir
Mehmed Emin Ali Paşa Kibrisli celor doi emisari moldo-
veni, Costache Negri şi Dumitru Ralet, li se oferă, pe
tăvi de argint, farfurioare cu „rahat de lămâie şi dulceaţă
de coji de portocale plăcut mirositoare, pahare de cristal
cu apă rece şi ceşti mici de cafea aburindă”), la întâlniri
de tot soiul – fie conspirative, precum cea de la Blebea
(unde participanţii primesc piftii de piept de curcan îm-
pănat cu usturoi, brânză de burduf plăcut mirositoare,
dar un pic usturoiată la gust, o supă uşoară de pasăre
cu ardei verde, friptură de viţel, carne de clapon la tavă
care se cheamă le moine farci, cu salată de măcriş ie-
puresc, piept de porumbei cu mirodenii arăbeşti şi sâm-
buri de migdale, gâteaux du Roi şi cozonac cu stafide,
vin alb „fără prea multă dulceaţă, dar cu aromă de stru-
guri proaspeţi” amestecat cu apă de izvor „din pricina
tăriei sale prea mari”, cafele) ori la o „adunare de băr-
baţi” acasă la Theodor Balş (unde „se serveau prăjituri,
dulceţuri de căpşuni, de cireşe amare, dar mai ales de
mure cu sâmburi de migdale, cafele, coniacuri”) fie
amoroase (în alcovul curtezanei Ralu oaspeţii primesc
dulceaţă de cireşe amare, coniac, apă rece; la întâlnirea
vinovată dintre Natalia şi maiorul conte Ferdinand von
Stohlberg de la conacul de vânătoare, sunt menţionate
„răciturile, fripturile de curcan şi de viţel tăiate în felii
subţiri, dulciurile, îndeosebi le gâteau de la reine […] şi
chocolat à la Grenoble care se mai cheamă şi la crème
fouettée, paharele de cristal pentru vinul negru…”). Nu
sunt uitaţi nici vizitiii ieşeni, despre care aflăm că beau
rachiu fiert.

Indiscutabil, Mihail Diaconescu are darul rar de a
crea viaţă.

(va urma)
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Paul Goma a murit. N-a murit un om, a murit un re-
voltat, o minte limpede și clarvăzătoare și nu l-a răpus
ciuma roșie, cu care s-a luptat toată viața, fără pauză
și fără întrerupere, a murit răpus de o ciumă la fel de
cumplită, căzută din cer ca pedeapsă pentru ticăloșirea
noastră. Fără vocea lui Paul Goma, lumea a rămas mai
săracă cu un strigăt, cu un denunț în combaterea răului
comunist și cu un antidot mai puțin la toate derapajele
acestei lumi.

Mulți l-au crezut ieșit direct din eseul Omul revoltat

al lui Camus și ideea ar putea fi creditată ca verosimilă,
dacă i s-ar conferi ceva mai multă radicalitate și tentații
prototipale. Ideea de confort subiectiv și de indiferență
la nebuniile lumii îi era străină în mod absolut și nu s-a
gândit niciodată să-și negocieze pacea interioară
printr- o complicitate cu agenții răului din lume. În special
comunismul, ca doctrină și ca implementare progra-
mată, era făcut răspunzător de toate stricăciunile istoriei
față de care nu se putea raporta decât ca disident, ca
opozant, ca luptător dârz și neînduplecat. 

IN MEMORIAM
PAUL GOMA

Ionel Necula

(2 octombrie 1935-25 martie 2020)

Ce să spun? Că sunt liber în apartamentul meu,
mă simt liber, aşa cum m-am simţit în momentul
în care mi s-au luat toate libertăţile exterioare.
M-am simţit foarte liber şi într-un fel aceasta

este o mulţumire…
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Prea îi cunoscuse virulența și prea îi îndurase tortu-
rile bestiale, ca să-și poată nuanța tonul și opiniile. Față
de comunism și față de agenții gregari ce-l impunea ca
pe o soluție salvatoare, Paul Goma nu se putea raporta
decât ostentativ, opozant și neprotocolar în cel mai înalt
grad.  

I s-a imputat deseori verbul acid, așa-zisul ton agre-
siv și absența nuanțării, din acuzele lui asupra comu-
nismului, dar o formă de imputare și-o asuma și el – nu
pentru presupusa agresivitate a limbajului, ci pentru că
n-a găsit un ton și mai dur, mai aspru, mai sever, pe mă-
sura suferințelor pe care le-a îndurat la Aiud, la Canal
și în alte puncte din imensul Gulag românesc. Anii lungi
de temniță grea și amploarea supliciilor îndurate în anii
comunismului totalitar şi ai regimului de dictatură – care
a scos țara din cutumele ei ancestrale și din normalita-
tea devenirii, și-a drenat-o într-o direcție artificială, după
model etranjer – nu l-au timorat și nu i-au inhibat aspri-
mea diatribelor sale. A rămas același revoltat nepotolit,
aceeaşi minte lucidă, acelaşi cap limpede şi bine mobi-
lat, cu deschidere pentru înţelegerea salubrizantă a tu-
turor devălmăşiilor lumii.  

Cine-şi mai aminteşte că-ntr-o vreme s-a hotărât să
candideze la alegerile pentru preşedinţia Românie. A şi
publicat atunci o schiţă de program cu liniile directoare
asupra a ceea ce ar dori să înfăptuiască din această
funcţie supremă. Totul era exprimat clar, limpede şi
transparent. A fost o greşeală fatidică. A speriat atâta
lume înfeudată încă mentalului comunist, că, de nu şi-ar
fi retras candidatura înainte de a intra în cursă, n-ar fi
adunat voturi nici cât pentru o primărie prăpădită de pro-
vincie. Confiscată de Iliescu şi de vechii lui tovarăşi de
luptă revoluţionară, ţara nu era pregătită pentru schim-
bare, pentru o desprindere de comunism. Era deja lă-
sată în afara înţelegerii de la Vişegrad, tocmai pentru
că nu dădea semne că-i dispusă la schimbare, la adop-
tarea unei democraţii funcţionale şi a unei economii
concurenţiale.

Mai cu seamă după barbarismul mineriadelor, când
clica iliesciană a făcut tot ce i-a stat în putinţă să com-
promită ideea de schimbare, de ruptură definitivă de ve-
chiul sistem şi până la urmă să compromită însăşi ţara
şi poporul român, furnizând lumii o imagine de popor
gregar, inapt pentru rigorile vieţii civilizate, devenise evi-
dent că un Paul Goma trecea, în ochii unora, drept un
intrus rătăcit şi total nepotrivit realităţii româneşti. Cel
deştept cedează şi-a fost prima dată când luptătorul,
convins că nu are nicio şansă, a renunţat la luptă. 

A murit departe de ţară şi ştiu că n-a plâns multă
lume la dispariţia lui. Înmormântarea în pământ străin –
ca şi Brâncuşi, Cioran sau Enescu – spune deja multe
despre ciudăţeniile destinului românesc şi despre mâlul
în care înotăm. 

Să-ţi fie ţărâna uşoară, Paul Goma, şi Dumnezeu
să-ţi aşeze sufletul în apropierea tronului Său de lumină
şi îndurare!
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În calitate de diplomat la Varșovia – spre sfârșitul
anilor 70 ai secolului trecut – pot afirma că am întâlnit
intelectuali polonezi, mai ales printre cei din Cracovia,
care sperau ca sacerdotul acestei urbe, Karol Wojtyla,
să ajungă Papă. Motivația lor: înaltă cultură, solidă pre-
gătire teologică și intelectuală, devoțiune și o charismă
ieșită din comun. La 16 octombrie nu mi-a trecut însă
prin gând că a venit timpul înfăptuirii dezideratului res-
pectiv. De altfel, cine bănuia aceasta?  

Numai după ce s-a înălţat agale deasupra Capelei
Sixtine spre ceruri fuiorul de fum alb, cardinalul cel mai
în vârstă – participant la conclavul respectiv – a vestit
lumii întregi urbi et orbi ştirea aproape incredibilă: Ha-
bemus papam Carolum Sanctae Romanae Ecclesiae
Cardinalem Wojtyła… Joannem Paulum Secundum!…

Mă aflam prea mult sub imperiul ştirilor pe care mij-
loacele de comunicare în masă le transmiteau de la
Roma, în sensul că, în continuare, tot cardinalii italieni
aveau cele mai mari şanse de a fi aleşi în jilţul Sfântului
Petru, încât abia mai târziu mi-a fost dat să aflu că vii-
torul Suveran Pontif cu greu a ajuns la conclav, deoa-
rece i s-ar fi defectat autoturismul cu care se deplasa
spre casă, ajungând până la urmă cu „autostopul” la do-
miciliu. Mai mult, a fost pus în pericolul de a nu ajunge
nici la Roma, deoarece ziua plecării coincidea cu cea a
„audienţelor generale” prevăzute a se ține la Arhiepis-
copia cracoviană. La acestea s-a prezentat o femeie
simplă, plângându-se că i-a dispărut pisica. „Ajutaţi-mă,
părinte cardinal, să o găsesc, că altfel mor de inimă
rea!” Pus în situaţia delicată de-a o avea pe „conştiinţă”,
dacă îi refuza ajutorul, şi mai ales de a pierde avionul,
mitropolitul a luat-o pe femeia necăjită în maşina care îl
aştepta la scară, hotărând să treacă pe la vecinii ei, de
la care să recupereze pisica, și de acolo cu o mică în-
târziere avea să ajungă la aeroport. Presa a scris mult,
la vremea respectivă, despre întâmplarea cu „bătrâna
şi pisica”!

1978 – Anul celor trei Papi 

Revenind la alegerile din acel an 1978 – denumit şi
„anul celor trei papi” – s-a spus că, după trei runde in-
decise în care „bătălia” pentru alegerea capului Bisericii
Catolice s-a dat între doi candidaţi italieni, reprezentând
curentele opuse din sânul Bisericii, respectiv între liderul
conservator şi cel progresist, deci între Giuseppe Siri şi
Giovanni Benelli, propuneri care s-au blocat până la
urmă reciproc; partizanul alegerii lui Karol Wojtyła ar fi
fost cardinalul austriac Frantz König. Acesta i-ar fi mo-
bilizat de partea sa pentru a vota în favoarea cardinalu-
lui Cracoviei şi pe cardinalii germani. Cu toţii au
acţionat, printre cei indecişi, încât în după-amiaza celei
de-a treia zile, avându-l de partea lor pe cardinalul de
Chicago (de origină poloneză – Krol), pe cardinalul Ar-
gentinei, pe cel din Benin şi pe prietenul său de la Vati-
can II, pe cardinalul Ratzinger  au tras balanţa de partea
lor.

Înaltul prelat austriac avea convingerea fermă că, în
condiţiile date, „Biserica trebuie condusă din Europa de
Est”. În plus, Frantz König nutrea o stimă şi o simpatie
deosebite pentru cardinalul de Cracovia, pe care îl cu-
noscuse destul de bine de-a lungul anilor, apreciindu-l
drept: „minunat şi curajos”.

În momentul în care 99 dintre cele 111 voturi au fost
atribuite cardinalului polonez, primul care l-a felicitat pe
noul Papă a fost Frantz König, căruia Karol Wojtyła i-ar
fi răspuns: „Părinte cardinal, e vina Dumneavoastră…”

Mitropolitul Cracoviei şi-a exprimat acordul în legă-
tură cu voinţa Conclavului, numai după o discuţie avută
între patru ochi cu primatul polonez Stefan Wyszyński,
cel din urmă fiind cel care l-a convins în mod hotărât că
trebuie să accepte înalta demnitate – „pentru Polonia”! 

Merită să subliniem încă o dată că în cercurile înal-
ţilor prelaţi Karol Wojtyła, cardinalul de Cracovia, se im-
pusese prin charisma sa deosebită, apreciat a fi un

CENTENAR IOAN PAUL AL II-LEA

Nicolae Mareș

PAPĂ PENTRU MILENIUL AL III-LEA
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intelectual de rară fineţe, cu o bogată cultură şi cunoaş-
terea largă a tuturor aspectelor ce frământă lumea con-
temporană; intervenţiile sale în timpul Conciliului
Vatican II pe tema ecumenismului, a libertăţii religioase,
precum şi la redactarea Constituţiei Gaudium et spes
au fost de-a dreptul remarcabile. Acestea au fost ade-
vărata trambulină care l-a lansat, lucru care s-a uitat mai
apoi.

În acest context, merită să amintesc că alegerea mi-
tropolitului cardinal al Cracoviei pe tronul papal a fost
intuită chiar de predecesorul său, Ioan Paul I. În timpul
unui mic dejun, la o lună după alegerea sa în jilțul petrin,
aşadar cu trei zile înainte de trecerea neaşteptată în
lumea celor drepţi, Pontiful ar fi spus: cel mai demn de
a fi ales era cel care stătea în faţa mea în timpul con-
clavului. Acesta era cardinalul Wojtyła, arhiepiscopul
Cracoviei.

Reacția înțeleaptă a diplomației și a liderilor
de partid și de stat polonezi

Ştirea că un polonez a fost ridicat pe tronul papal a
electrizat pur şi simplu întreaga Polonie, mai ales că
ţara trecea la vremea respectivă printr-o perioadă destul
de grea: datorii de peste 47 de miliarde de dolari faţă
de străinătate, constituirea KOR-ului (Comitetul de Apă-
rare a Muncitorilor), după condamnările care au avut loc
în urma grevelor din 1976 de la Radom şi Ursus etc.

Nu vă temeţi!

Cu siguranţă autorităţile comuniste de la Varşovia,
cu o faţă mult mai umană decât cele bucureştene, mos-
covite sau din altă parte, cu o cunoaştere de departe
mai bună a Cetăţii Eterne, au trecut şi ele printr-un şoc.
Aceasta pe fundalul disputelor de ani şi ani pe care le
avea guvernul cu episcopatul pe diverse teme.

Se va dovedi totuşi că Pronia cerească va fi de par-
tea Poloniei în acele vremuri, iar minţile ideologilor în-
fierbântaţi se vor lumina destul de repede, imediat ce
au citit telegramele confidenţiale expediate de Amba-
sada poloneză de la Roma, cu data de 17 octombrie,
ora 9.10, semnate de ambasadorul Stanisław Trep-

czynski, un diplomat cu deosebită credibilitate în cercu-
rile politice pe care l-am cunoscut foarte bine (fost se-
cretar personal al lui Gomułka) adjunct al ministrului
Afacerilor Externe, dar şi preşedinte al Sesiunii Gene-
rale a ONU la începutul deceniului al şaptelea. În de-
peşa adresată de acesta membrului Biroului Politic,
Stanisław Kania, şi ministrului Afacerilor Externe, Emil
Wojtaszek, a subliniat, fără echivoc, că alegerea făcută
va duce la întărirea poziţiei Poloniei pe arena interna-
ţională, iar ceea ce se petrecuse la Roma în seara pre-
cedentă „are o dimensiune istorică”. Și istoria ne-a
dovedit din plin că a avut mare dreptate. Alegerea res-
pectivă a pus o piatră solidă la temelia raporturilor des-
tul de crispate dintre Polonia și Sfântul Scaun, cu
momente care au mers până acolo încât înalți ierarhi
polonezi nu primeau vizele autorităților pentru a efectua
vizite la Sfântul Scaun. Este meritul diplomaților polo-
nezi de la Roma care au prognozat mutaţii pozitive în
poziţia viitoare a Vaticanului faţă de Polonia, de vreme
ce aceasta avea la Sfântul Scaun un Papă polonez. Mai
mult, „creşterea, în continuare, a prestigiului Poloniei în
Italia şi în lume”, în conjunctura nouă. Totodată, ei au
cerut centralei transmiterea de urgenţă a unui cald
mesaj de felicitare din partea autorităţilor superioare po-
loneze, precum şi participarea la un nivel înalt la cere-
moniile de încoronare. A fost, aşa cum clar rezultă din
schimbul de telegrame confidenţiale, care a urmat între
Varşovia şi misiunea diplomatică de la Roma, un mo-
ment care nu s-a irosit, iar aceasta a constituit imbol-
dul care a plămădit climatul propice al apropierii dintre
autorităţile de stat poloneze şi propria Biserică şi – de
acum înainte – de Cetatea Eternă pe care o tratase cu
atâta ostilitate, la unison cu toate celelalte ţări socialiste.

Polonia a hotărât participarea la ceremonia de înco-
ronare a unei delegaţii în frunte cu preşedintele Consi-
liului de Stat al Poloniei, academicianul Henryk
Jabłonski, un intelectual rasat şi credibil. Primirea aces-
tuia în audienţă de către Papă, implicarea în toate ma-
nifestările, la sugestia ambasadei polone, a episcopului
Casarolli, care, la rândul său, îşi face printre primii in-
trarea la noul Suveran Pontif, sunt momentele fericite
pentru care cei doi demnitari se pot mândri. Aflăm – din
depeşele schimbate – că Papa a fost sincer mişcat de
mesajul primit de la Varşovia şi personal a redactat,
imediat, răspunsul cuvenit, fiind primul expediat de
Sfântul Scaun din cele câteva sute primite chiar înainte
de încoronare.

Momentul creat va fi folosit, aşadar, de autorităţile
poloneze în mod exemplar. Îmi vin în gând versurile lui
Adam Mickiewicz din epopeea naţională Pan Tadeusz:
„Avut-am parte de-un an minunat/ Că şi-azi poporu-i
zice: Anul îmbelşugat!”.

I-am simţit din plin pe polonezi în acele momente:
trăiau de la mic la mare nu doar bucuria, ci euforia unei
împliniri neaşteptat de mari prin punerea în faţă pe
scena lumii a naţiunii lor. Procesul fastuos de încoro-
nare, transmis în toată lumea de posturile de televi-
ziune, alocuţiunea rostită cu atâtea trimiteri la istoria şi
cultura Poloniei (în genul celei descrise de noi la întro-
narea ca episcop la Wawel în 1963), presărată cu citate
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din Mickiewicz şi Sienkiewicz, i-a înaripat pe conaţionalii
Suveranului Pontif. Şi a venit, în acelaşi timp, ca o
salvă, chemarea: 

Reînnoirea Bisericii

„Nu vă temeţi! Deschideţi, deschideţi larg uşile lui
Hristos! Deschideţi porţile puterii lui izbăvitoare, deschi-
deţi-i graniţele statelor, sistemele economice şi politice,
sferele largi ale culturii, civilizaţiei şi dezvoltării. Nu vă
temeţi!”

Nu numai polonezii, pentru care noul Papă se va
manifesta precum Moise, dar întreaga lume au simţit un
suflu nou. Din plin îl va resimţi, în primul rând, Vaticanul.
Adoptând numele predecesorilor săi direcţi: Ioan al
XXIII-lea şi Paul al VI-lea, Karol Wojtyła, de-acum Ioan
Paul al II-lea, îşi propune să continue opera de reînnoire
a Bisericii declanşată de Conciliul Vatican II. Mai mult,
a impus încă de la început un stil nou de manifestare.
Mesajul era cât se poate de clar: se impun a fi deschise
larg uşile libertăţii şi demnităţii umane. Exista în această
direcţie şi actul semnat în 1974 la Helsinki, inclusiv
coşul trei impus în negocieri de americani. Această des-
chidere devenea, pentru toţi cei care aveau şi au avut
ochi să vadă şi urechi să audă, un mesaj peren, inclusiv
pentru mileniul al treilea.

Nu cunoaştem care a fost reacţia intimă a lui Ceau-
şescu la vestea că un Papă polonez se instalează pe
scaunul pontifical. Ştefan Andrei i-a propus să adreseze
o telegramă de felicitare. Aceasta a fost însă pur for-
mală. Textul îi descalifică pe toţi cei care au redactat for-
mularea respectivă, fraze serbede care de fapt nu

exprimau nimic. Răspunsul a fost pe măsură. 
La propunerea Departamentului cultelor, delegaţia

care s-a deplasat la ceremonie, la Roma, a fost formată
din arhiepiscopul Banatului, ÎPS Nicolae Corneanu şi
episcopul de Alba Iulia. 

Înaltul Ierarh român, un Om cult de mare blândețe
sufletească pe care l-am cunoscut prin anii ‘92-’93, mi-a
mărturisit trăirile impresionante pe care le-a încercat,
spectacolul măreț al întronării. Probabil l-a păstrat multă
vreme în inimă și de acolo i s-au tras şi ponoasele în-
durate, urmare a apropierii inacceptabile dovedite faţă
de catolicism.

Se pare că toţi ceilalţi lideri comunişti au avut reacţii
de mare neîncredere faţă de noul Pontif, mai ales Leo-
nid Brejnev, care l-ar fi atenționat pe Edward Gierek să
fie atent cu manifestările noului Papă. Aceasta a deter-
minat conducerea Ministerului de Interne polonez să re-
dacteze o informare cu privire la personalitatea lui Karol
Wojtyła, document ajuns la Berlin în limba rusă (proba-
bil că a fost transmis tuturor ţărilor membre ale tratatului
de la Varşovia), la o lună de la istorica alegere. Infor-
marea respectivă a fost găsită în arhiva STASI, fiind in-
tegral publicată de magazinul polonez „Polityka”, abia
la 14 octombrie 2000. În arhiva MAE român nu l-am
găsit. S-ar putea să fie în arhiva fostului cc al pcr. 

O caracterizare veridică a Cardinalului polonez
ajuns în jilțul petrin

După ce în scrisoarea amintită i se prezintă în mod
succint viaţa şi activitatea înaltului ierarh, în primul rând
ca lider spiritual, dar şi ca interlocutor valabil pe arena
internaţională prin contactele numeroase pe care le
avea cu personalităţi ale Bisericii, politicieni şi diplomaţi,
subliniată fiind şi „participarea activă” la lucrările Con-
ciliului Vatican II, cei care au redactat şi aprobat docu-
mentul nu evită să menţioneze că fostul Cardinal
dispune, ca orator, de capacitatea rară de a vorbi în faţa
maselor largi, plăcându-i aplauzele. „Nu pierde nicio
ocazie de a vorbi cu credincioşii, de aceea contactele
sale cu populaţia au fost destul de frecvente şi largi. În
rândul clerului s-a bucurat de simpatie şi respect. În cer-
curile Vaticanului şi ale Episcopatului polonez a fost
considerat drept una dintre cele mai proeminente per-
sonalităţi”. 

A fost caracterizat – în documentul la care ne referim
– ca „un om modest şi echilibrat, pe care bunurile ma-
teriale puţin l-au interesat. În schimb, l-au interesat mai
mult filosofia, psihologia şi ştiinţele naturale. Stăpâneşte
perfect limbile latină, engleză, franceză, germană, spa-
niolă şi italiană. Cel mai mare model al vieţii sale este
episcopul martir Stanisław Szczepanowski”. (Sfântul
Stanisław – despre care a scris un poem cunoscut citi-
torilor polonezi și români – N.M.)

Dintr-un sondaj efectuat la începutul mileniului al
III-lea de Institutul Central de Cercetare a Opiniei Pu-
blice din Polonia, cu o majoritate covârşitoare de 97%,
a rezultat că cea mai de seamă personalitate din istoria
Poloniei este Ioan Paul al II-lea, pe locul doi situându-se
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Stefan Wyszynski, iar pe al treilea, Józef Piłsudski. Prin-
tre evenimentele principale din ultimul secol, societatea
poloneză a apreciat atunci că acestea ar fi: înlăturarea
comunismului, alegerea cardinalului Karol Wojtłya –
Papă şi cucerirea independenţei în 1918. Evenimentul
din urmă a avut loc cu implicarea lui Piłsudski. În anii
următori, Mareşalul Piłsudski, făuritorul statului polonez
modern, va trece pe locul al doilea.

Portretul politic al cardinalului Wojtyła este foarte
complicat de pus în pagină, se mai arată în documentul
transmis de Varşovia „aliaţilor” socialişti. S-a relevat că
este un anticomunist hotărât şi, în acelaşi timp, el a afir-
mat că orânduirea socială socialistă a adus poporului
polonez şi o seamă de soluţii pozitive. În timpul activităţii
sale în Polonia a atacat autorităţile Republicii Populare
Polone, condamnându-le pentru limitarea drepturilor ce-
tăţeneşti ale catolicilor, ateizarea societăţii şi negarea
rolului Bisericii în dezvoltarea culturii. Wojtyła a criticat
ideea conducerii colective, considerând-o drept „cen-
tralism socialist”. El a arătat că aceasta limitează inde-
pendenţa persoanei, forţând societatea să
îndeplinească tot felul de obligaţii, în timp ce legislaţia
statului nu garantează o libertate deplină. Wojtyła a
acordat sprijin moral grupărilor antisocialiste. Cu unii ac-
tivişti antisocialişti a menţinut contacte personale. Gru-
pările antisocialiste din Polonia îşi pun speranţe că
Biserica va fi ajutată de noul papă.

Se mai sublinia că potrivit lui Wojtyła, sarcina Bise-
ricii este de a contracara ateizarea prin indicarea ame-
ninţărilor la care duce şi prin amintirea drepturilor
cetăţeneşti. I-a îndemnat pe clerici să ceară fără preget
prin petiţii, delegaţii, scrisori etc. construirea de noi bi-
serici, în primul rând în noile cartiere urbane, cât şi acor-
darea de aprobări pentru ţinerea unor acţiuni de masă
bisericeşti.

În timpul vizitei delegaţiei Vaticanului în Polonia,
Wojtyła a încercat să demonstreze că cea mai mare
piedică în normalizarea raporturilor dintre stat şi Bise-
rică este cauzată de faptul că autorităţile refuză satis-
facerea cererii Episcopatului privind libertatea credinţei
şi dreptul Bisericii de a-şi răsfrânge influenţa asupra vie-
ţii poporului.

Relevând că alegerea sa în fruntea Bisericii Univer-
sale este expresia dorinţei preoţimii de a avea un papă
care să întărească Biserica din punctul de vedere al dis-
ciplinei teologice şi pentru a realiza cu consecvenţă di-
rectivele Vatican II, documentul  consideră că noul
Suveran Pontif va avea o politică stabilă şi va opri dez-
voltarea unor tendinţe reformatoare în Biserică.

Informatorii polonezi nu s-au sfiit să afirme că trebuie
avută în vedere poziţia dură a Vaticanului faţă de ţările
socialiste, acesta fiind condus de acum de un om care
cunoaşte din proprie experienţă problematica Bisericii
din Polonia şi care va folosi această capacitate a sa în
practică. Problema drepturilor omului o va aborda în spi-
ritul lui Carter, dispunând de capacitatea de a-şi atrage
de partea sa populaţia, ştiind să adopte în această
direcție tactica corespunzătoare.

Este uriaș materialul de reflecţie pe care îl lasă
posterității Papa Ioan Paul al II-lea, în toate domeniile

vieții. Identificându-se cu Biserica Universală, printr-o
activitate neobosită pusă în slujba credincioşilor, Suve-
ranul Pontif a adus o contribuţie inestimabilă la îndepăr-
tarea răului, atunci când acesta se identifica cu
ideologia comunistă sau cu regimurile dictatoriale; a mi-
litat ca nimeni altul pentru eliminarea multor anacro-
nisme caracteristice secolului XX. Într-o lume a
globalizării, Papa şi-a asumat misiuni globale pe calea
dialogului creştin. În acest context, a prefigurat că „sunt
pe cale să apară modele de gândire etică ce derivă din
fenomenul însuşi al globalizării şi poartă pecetea utili-
tarismului”. A subliniat că valorile etice nu pot fi dictate
de inovaţiile tehnologice, de tehnică sau de eficienţă;
ele se bazează pe însăşi natura persoanei umane.
„Etica nu poate fi justificarea sau legitimarea unui sis-
tem, ea trebuie să fie mai degrabă apărarea a tot ceea
ce este uman în orice sistem.” Într-o lume bipolară, plină
de contradicții, Sfântul Ioan Paul al II-lea a dovedit a fi
un cârmaci înţelept, care a condus cu înțelepciune și
prudenţă barca credinţei pe o mare dintre cele mai fur-
tunoase. Marele Pontif nu a căutat să obţină, precum
politicienii vremelnici la cârma unor state, voturi în plus
pentru a se distanţa de adversari, dimpotrivă a căutat
să redea demnitatea cuvenită omului, amintindu-le lide-
rilor politici, şi nu numai acestora, de necesitatea res-
pectării drepturilor individului. Timp de aproape 10 mii
de zile ale magisteriului petrin, Papa Wojtyła a demon-
strat şi a militat ca Biserica să devină garantul imple-
mentării acestora, considerând că aceasta este
menirea ei ca instituţie chemată de Dumnezeu să apere
dreptatea şi pe cel slab, precum şi valorile biblice incon-
testabile. Sunt numeroase dovezile și faptele prin care
Sfântul Părinte a arătat lumii întregi că iubește România
– „Grădina Maicii Domnului” – locul în care „a trecut pra-
gul speranței”, și pe români.

Va avea „în coastă” un spion german/rdg-ist/

De decenii bune de la redactarea informării respec-
tive, care a înfiorat pe mulţi dintre adversarii săi, atât din
fosta Republică Democrată Germană, care îi va infiltra
un spion aproape de intimitatea sa, cât şi pe liderii de
la Kremlin şi Sofia, unde s-au urzit planurile legate de
lichidarea fizică a Episcopului Romei, prin organizarea
cunoscutului atentat din 13 mai 1981, nu putem spune
că adversarii au rămas indiferenţi faţă de persoana ma-
relui Pontif.

Lider de necontestat al contemporaneităţii

Care au fost motivele şi mobilurile prin ce s-a impus
din primul moment acest Papă nou din Răsărit, asupra
căruia omenirea şi-a aţintit cu atâta speranţă privirea?
Până la alegere, la cei 58 de ani ai săi, Ioan Paul al
II-lea se remarcase prin vitalitatea sa molipsitoare,
printr-o experienţă de viaţă deosebită, printr-o cultură
de mare cuprindere, printr-o cunoaştere nemijlocită a
problemelor cu care se confrunta lumea puternic divi-
zată după război în cele două blocuri şi, nu în ultimul
rând, prin demersuri care vor încerca să răspundă ime-
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diat la toate sfidările sfârşitului de secol şi începutul unui
nou mileniu. Şi nu au fost deloc puţine! 

Avocat al drepturilor omului versus 
căderea unor dictaturi

Puţini cunosc – mai ales cei de pe continentul euro-
pean – că, în afara căderii comunismului, Papa Ioan
Paul al II-lea s-a implicat personal în lupta pentru apă-
rarea drepturilor omului, contribuind la căderea dictatu-
rilor din Haiti, Chile, Paraguay, Filipine etc. 

Astfel, în perioada 2-10 martie 1983, Papa Ioan Paul
al II-lea a întreprins cea de a 17-a vizită apostolică la
Lisabona (Portugalia) şi în America Centrală (Costa
Rica, Nicaragua, Panama, El Salvador, Guatemala,
Honduras, Belize şi Haiti). 

În Haiti a ajuns la 9 martie 1983. Ţara era condusă
de Jean-Claude „Baby Doc” Duvalier. Criticând în dis-
cursul său sărăcia ţării, Papa s-a adresat direct dictato-
rului şi soţiei sale, Michèle Bennett, în faţa unei mari
mulţimi, spunând: „Ţara Dumneavoastră este frumoasă,
bogată în resurse umane, dar creştinii nu pot să rămână
indiferenţi în faţa nedreptăţii, excesivei inegalităţi, a de-
gradării calităţii vieţii, a mizeriei, foamei şi fricii în care
trăiesc majoritatea celor de aici.” Auditoriului i-a vorbit
atât în franceză, cât şi în creolă /atenție în ce limbă!/,
accentuând în predica sa asupra drepturilor omului, de
care sunt lipsiţi majoritatea celor din Haiti, respectiv:
„posibilitatea de a mânca suficient, de a fi îngrijiţi în caz
de boală, de a găsi o locuinţă, de a studia, de a depăşi
analfabetismul, de a găsi un loc de muncă în raport cu
pregătirea fiecăruia şi plătit adecvat – iată ce înseamnă
o viaţă omenească adevărată pentru bărbaţi şi femei,
pentru tineri şi bătrâni”. 

Chiar înainte de a pleca din Haiti, Papa a spus: „Ri-
dicaţi-vă fruntea, fiţi conştienţi de demnitatea voastră
de oameni, sunteți creaţi după chipul şi asemănarea lui
Dumnezeu…” 

După vizita Papei, aceste fragmente din discursul
său au fost citate frecvent de opoziţie. Vizita sa a inspi-
rat proteste vehemente în Haiti împotriva dictaturii Du-
valier. Un număr de 860 de preoţi catolici şi lucrători ai
Bisericii au semnat o declaraţie susţinând implicarea Bi-
sericii în activităţi în folosul săracilor. La trei ani după vi-
zita Papei, în 1986, dictatorul Duvalier a fost răsturnat
de la putere în urma unei revolte populare.

În ceea ce priveşte succesiunea evenimentelor le-
gate de căderea  dictaturii lui Augusto Pinochet din
Chile, totul a plecat de la îndemnul adresat celor 33 de
episcopi de a se implica direct în instaurarea democra-
ţiei, nu doar prin rugăciuni. Totodată, personal, Pontiful
i-a cerut lui Pinochet să demisioneze şi să transfere pu-
terea autorităţilor civile. Se ştie că dictatorul a căzut în
urma unui referendum naţional organizat în 1988, la un
an după vizita Papei în această ţară. Acesta ar fi decla-
rat că, în calitatea lui de catolic, „a ascultat şi a acceptat
ceea ce i-a spus Papa şi astfel a început procesul de
schimbare a conducerii ţării”. Nu în ultimul rând, Pontiful
şi-a manifestat direct susţinerea faţă de „Vicariatul So-
lidarităţii” (organizaţie pro-democraţie şi anti-Pinochet),

condusă de Biserică, subliniind faptul că „Evanghelia
îndeamnă fără preget la respectarea drepturilor omului”.
Se remarcă unele similitudini cu procedurile care vor
avea loc Polonia. 

Pontiful a chemat la rugăciune pentru „pace şi drep-
tate în Chile” şi n-a ezitat să se întâlnească cu grupările
scoase în afara legii de Pinochet. 

Episcopul Carlos Camus, unul din cei mai înverşu-
naţi critici ai dictaturii Pinochet, a spus: „Sunt profund
emoţionat că păstorul nostru ne susţine în totalitate. Ni-
ciodată, nimeni nu va mai îndrăzni să spună că ne
amestecăm în politică atât timp cât apărăm demnitatea
umană”. 

Şi a mai adăugat: „Nicio ţară pe care a vizitat-o Papa
nu mai rămâne aceeaşi la plecarea lui. Vizita Papei este
o misiune, un catehism social extraordinar, iar prezenţa
lui aici rămâne un punct de cotitură în istoria chiliană”.

Demolator al răului

În ceea ce priveşte căderea dictaturii paraguayene,
se ştie că între 7-19 mai 1988, Papa a efectuat o vizită
pastorală în Uruguay, Bolivia, Paraguay şi Peru. Căde-
rea dictaturii generalului Alfredo Stroessner din Para-
guay s-a produs la un an după această vizită. În cursul
întâlnirii private cu dictatorul, Papa Ioan Paul al II-lea
i-a spus: „Politica are o dimensiune etică fundamentală,
fiindcă mai înainte de toate reprezintă un serviciu adus
omului. Biserica poate şi trebuie să reamintească tutu-
ror oamenilor – şi în special celor aflaţi la guvernare –
de îndatoririle pe care le au pentru binele întregii socie-
tăţi. Biserica nu poate fi izolată în templu, aşa cum nici
conştiinţa omului nu poate fi izolată de Dumnezeu.”

La mitingul desfăşurat pe stadionul de la Asunción,
Papa a fost întâmpinat cu strigătul: „Oamenii sunt opri-
maţi!” Ulterior, în timpul Liturghiei, Papa a criticat regi-
mul pentru aducerea în stare de sărăcie a agricultorilor
şi creşterea şomajului. Papa s-a întâlnit, de asemenea,
cu reprezentanţii opoziţiei, deşi Alfredo Stroessner a în-
cercat să îl împiedice. În faţa diplomaţilor străini acredi-
taţi la Asunción, Papa Ioan Paul al II-lea s-a adresat
preşedintelui, spunând: „Respectul pentru drepturile
omului, aşa cum se ştie, nu reprezintă o problemă de
convenienţă politică, ci derivă din demnitatea persoanei
în virtutea condiţiei sale de creație a Domnului chemată
pentru un destin transcendent”. Un an mai târziu, în
1989, Alfredo Stroessner a fost destituit în urma unei lo-
vituri de stat. 

Și vizitele Pontifului în Filipine, ţară cu aproape
100  milioane de locuitori (90% creştini), au dus la că-
derea dictatorului Ferdinand Marcos. Ioan Paul al II-lea
a vizitat de două ori ţara (1981 şi 1995). Cu un an îna-
inte de ultima vizită a Papei, dictatorul a încercat să
confere o aparenţă democratică regimului său, abolind
legea marţială, dar a continuat politica de asasinate, ră-
piri şi arestări împotriva opozanţilor politici. Aici era în-
deobşte cunoscut faptul că mita, corupţia, fraudarea din
tezaurul ţării au adus dictaturii sale supranumele de
„kleptocraţie”. Concomitent, s-a adâncit sărăcia şi a fost
escaladată violenţa. Papa l-a beatificat pe Lorenzo Ruiz
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de Manila (martir, torturat şi ucis în Japonia din ură faţă
de credinţă în 1637) şi alţi martiri la 18 februarie 1981,
iar la 21 februarie a vizitat lagărul de refugiaţi instituit în
urma conflictului din Indo-China, unde a celebrat Sfânta
Liturghie accentuând asupra respectării drepturilor
omului.  La cinci ani după vizita Papei, dictatorul Ferdi-
nand Marcos a fost înlăturat de la putere.
/http://lumea.catholica.ro/2014/04/cine-este-papa-ioan-
paul-al-ii-lea-ii/.

Păstor de forță davidiană

Personal, l-am apreciat ca un mare păstor, ca pe un
intelectual de o forţă davidiană (cf. Nicolae Mareş Ioan
Paul al II-lea – Un Papă sfânt, Editura Curtea Veche,
2009; ibidem David şi Păstor, Editura Fundaţiei Româ-
nia de Mâine, Bucureşti, 2005). Aproape în unanimitate
vaticanologii au relevat capacitatea sa de politician, de
stea mediatică, chiar de manager al Vaticanului.
(cf.  Ge orge Weigel, Martor al speranţei – Biografia
Papei Ioan Paul al II-lea, 1920-2005, Ed. Galaxis Gu-
tenberg, 2007).

A fost de la început cât se poate de evident pentru

toate cancelariile politice, dar şi pentru mase largi din
lumea întreagă că, prin abordarea directă şi curajoasă
a tuturor frământărilor din acele decenii, printr-un stil
apropiat, cu adevărat creştin, Papa Ioan Paul al II-lea
devine în foarte scurt timp liderul de necontestat al con-
temporaneităţii. Cunoaşterea a 11 limbi străine i-a faci-
litat dialogul direct cu mase largi de interlocutori de pe
toate meridianele, iar dorinţa de comunicare şi de apro-
piere faţă de credincioşi nu a avut margini. 

Apreciind valenţele mass-mediei în comunicarea pe
scară globală, Suveranul Pontif atrage aceste mijloace
de partea sa şi le ia drept aliat al său. Fără preget,
acordă interviuri, se pronunţă în toate problemele ce fră-
mântă Biserica şi omenirea. Papa Ioan Paul al II-lea va
deveni unul dintre cei mai mari misionari ai Bisericii Uni-
versale, un adevărat Papă pelerin. Ajunge, în scurt timp,
cea mai apreciată autoritate morală a vremurilor noas-
tre. 

Nimeni altul decât Joaquin Navarro Valls, fostul pur-
tător de cuvânt al Vaticanului, a scris clar și răspicat:
„Comunismul a căzut din următoarea cauză: conștiința
Estului și Vestului s-au unit pe altarul drepturilor omului”.  
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Încercând să controlez vehiculele înaripate ale me-
moriei mele în virajele sentimentale spre amintirea poe-
tului Geo Dumitrescu, inevitabilul se produce și ele
aterizează pe o hârtie îngălbenită de vreme a cărei lec-
tură proiectează un element biografic semnificativ:

Sărumâna, madame Arsenescu,

Vă trimit „poșta” și niște mse pt. tov. Dragoș. Dease-
meni, vă rog să-i dați lui Dimisianu plicul alăturat. (Abu-
zez, cum se vede, de drăgălășenia dv. – proverbială! –
dar sunt nevoit s-o fac, deoarece, pentru o săptămână
– zece zile, mă aflu în păstrare la un spital pt. „reparații
capitale”). 

Nrele. 39 și 40 sunt semnate Geo Dtr, și cu progra-
marea obișnuită (fiind primul și al doilea din luna oct.).
Pentru celelalte, voi lămuri când ies.

Până atunci, adânci mulțumiri și toate urările de
bine, GDumitrescu*

Distinsul scriitor Nicolae Dragoș – unul dintre perso-
najele citate – a avut amabilitatea de a-mi descifra tai-
nele acestei scrisori, adresate secretarei de la revista
„Luceafărul”, Neli Arsenescu, fosta secretară a lui Za-
haria Stancu la „Gazeta Literară”, expediate în perioada
în care Geo Dumitrescu semna conștiincios rubrica
Poșta Redacției (pe care anterior o ținuse la „Flacăra”,
de unde plecase la „Luceafărul” grație înțelegerii dintre
tov. Dragoș și Adrian Păunescu) și locuia mai mult la
Casa de Creație a Uniunii Scriitorilor de la Cumpătu –
Sinaia. Misiva face referire la starea precară de sănă-
tate a acestui om fragil fizic, care toată viaţa a fost bol-
nav (după cum menționa în treacăt fostul său adjunct

de la „România literară” Adrian Păunescu în declarația
sa aniversară din Senat din 17 mai 2004), dar neclintit
în luptele sale printre care și cea despre care îmi scria
pe volumul Libertatea de a trage cu pușca (1946): Dom-
nului George Corbu jr., Această libertate de a trage cu
pușca în năravul stupid și ancestral al oamenilor de a
se ucide între ei, cu omagiile lui GDumitrescu, sept
2000.

Cred că este momentul să dezvălui acum, după ce
mentorul meu Ion Brad ne-a părăsit, poate și pentru o
conversație ceva mai lungă cu nenea Geo – așa cum îl
numeam amândoi cu vibrantă afecțiune –, că volumul
Comorile unui prieten tânăr: George Corbu Junior
(2016) a fost conceput ca un amplu demers monografic,
dar și ca un persistent omagiu adus, pe de-o parte, de
cel care-i fusese ucenic în lucrul scriitoricesc demult, în
anii tulburi ai Clujului fericitelor începuturi, iar, pe de altă
parte, de cel ce avea să-i fie discipol împrumutat și spri-
jin loial până la sfârșitul vieții.

Am avut șansa de a-l cunoaște pe impenitentul ex-
perimentator de șindrile datorită lui Ion Brad, care m-a
luat de mână și m-a dus să primesc dedicații sau pentru
a-mi vinde scrisori și documente de viu interes literar,
așa cum mărturisește în volumul de memorii Dincoace
de munți (2008). Cu o privire iscoditoare, radiind
inteligență, mai degrabă taciturn, oricând pregătit să
dea replici tăioase, polemist redutabil, dar și încântător
zeflemist – causeur, băiatu-ăla care vrusese să mă pu-
blice în efemera lui revistă Albatros – după cum mărtu-
risea Marin Preda în volumul Viața ca o pradă (1977)  –,
nonconformistul și insurgentul adolescent teribil, acum
în vârstă, al literaturii noastre. 

Ion Brad redă impresionant momentul tensionat în
care, în urma unui telefon disperat către mine, am ple-
cat amândoi de urgență spre locuința sa din strada
Roma, unde cei ce își redobândiseră casa grăbeau
sfârșitul vechiului imobil: Ba mai mult, într-o dimineață
l-a alertat telefonic pe junele nostru amic bibliofil, care

CENTENAR GEO DUMITRESCU
George Corbu Junior

GEO DUMITRESCU – 
POEZIA DEDICAŢIEI

* Transcrierea dedicaţiilor a respectat întru totul grafia ori-
ginară. Se ştie că Geo Dumitrescu semna întotdeauna cu ini-
ţiala G lipită de nume (Dumitrescu). Acolo unde în dedicaţie
un cuvânt sau mai multe sunt subliniate cu o linie, reproduce-
rea s-a făcut prin bolduire. 
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la rândul său a venit urgent cu mașina să mă ia și pe
mine pentru a-l salva pe „nenea Geo” de proprietarii ve-
chii case care trimiseseră excavatoarele și începuseră
demolarea acoperișului, fără nici o considerație sau
milă față de „celebrul chiriaș” de la parter. O scenă teri-
bilă, greu de descris.

Nu pot să uit emoția care mă cuprindea când, după
câte o perioadă mai aglomerată în care nu reușeam nici
măcar să-i dau un telefon, mama mă anunța alert: Vino
repede la telefon, te caută nenea Geo, spune că i s-au
terminat antibioticele, iar apoi vocea lui inconfundabilă,
păstrând sechelele unei afecţiuni insidioase în zona cor-
zilor vocale care îi inoculase o mare teamă de a nu răci,
cu preambulul: Ce faci dom’le, nu mai vii odată după
cărțile alea?

Ajungând aici, trebuie să relatez un fapt neobișnuit
în experiența mea de bibliofil: niciodată nu mi s-a întâm-
plat să îmi scrie o dedicație pe loc, ci întotdeauna îi
lăsam cărțile și când ne revedeam apărea cu un teanc
de bilețele scrise mărunt și, într-o liniște solemnă, în
care nimeni nu scotea niciun cuvânt, mi le transcria or-
donat, cu litere foarte mici, dar perfect lizibile. De aceea,
cred că majoritatea dedicațiilor pe care mi le-a oferit
sunt datate doar cu luna și anul. Socotesc aceste măr-
turii rodul unui proces reflexiv, creator, intens cumpănit
și regret profund că nu i le-am cerut… poate din sfială
sau dorința de a începe cât mai repede conversația
despre personalitățile ce i-au ieșit în cale în îndelungata
sa călătorie prin împărăția literelor.

Stilul său caustico-ironic era fascinant și-l însoțea în
cele mai obișnuite convorbiri, un exemplu fiind cel în
care, cu bucuria copilărească și provocatoare a desco-
peririi, l-am întrebat dacă mai știe că i-a dat o dedicație
lui Marin Preda pe primul său volum, Aritmetică, apărut
în colecția Albatros în 1941, tipărit în 300 de exemplare
și semnat cu pseudonimul Felix Anadam. Așa întrebare,
așa răspuns: Eu nu mai știu bine ce am făcut ieri, iar tu
mă întrebi ce am făcut acum 60 de ani?

Tot în Viața ca o pradă, carte pe ale cărei alei spiritul
lui nenea Geo se preumblă nestingherit urmărit de fiorul
recunoștinței autorului pentru sprijinirea începuturilor
sale literare, se află următoarea observație despre
această plachetă: Era el însuși poet, scosese sau avea
să scoată curând un volum de versuri, „Aritmetică”, ver-
suri admirabile, parcă noi pentru mine, ironice, și de o
claritate scăpărătoare. Într-adevăr, admirabile aceste
versuri din poezia care dă titlul volumului:

O zi și cu una fac două clipe,
cimitirul viselor crește;
numai trecutul te ispitește
când timpul bate grabnic din aripe.
Voi stărui asupra acestui episod revelator, pentru

dedicația dată: Lui Marin Preda, această carte de înce-
put, cu o mie de speranţe şi cu infinită prietenie, FAna-
dam. 25/I/942, pentru redirecționarea către mine ce
aduce cu sine un certificat de trezorier cultural: Printr-un
ciudat (dacă nu chiar emoţionant) capriciu al destinului
ei, această cărţulie s-a întors (după un circuit de 60 de
ani!...) în mâna care a scris-o şi a dăruit-o („habent sua
fata libelli”). Adresantul dedicaţiei, prietenul Marin
Preda, nu mai e în această lume, dar mesajul ei îi ră-
mâne fidel, dincolo de timp şi tărâm!... După cum, gân-

dul bun asmuţit acum 60 de ani, se răsfrânge, nu mai
puţin, şi asupra celui ce păstrează, cu credinţă şi bra-
vură, mărturia grafică a acestui mesaj, tânărul prieten
George Corbu Junior. 18 april, 2002. G. Dumitrescu, dar
și pentru a reflecta pe marginea unor caracterizări elip-
tice scrise de Marin Preda pe prima și ultima pagină: un
om: geo dumitrescu (felix anadam) – marin preda şi De
la lucidul şi solitarul meu prieten – Felix Anadam, marin
preda, Bucureşti, 25.I.942. 

Nu întâmplător, tânărul prieten al lui Geo Dumitrescu
din această dedicație scrisă în 2002  migrează în titlul
volumului din 2016 al lui Ion Brad, pomenit mai sus, în
care figura lucidului și solitarului Geo Dumitrescu do-
mină prima jumătate, într-o călătorie poliedrală și mira-
culoasă de mai mulți ani. 

Mărturisesc că sensul inițiatic al acestei sintagme,
tânărul prieten, mă urmărește de mult timp, de când pa-
siunea bibliofilă m-a înscris în arcul gravitațional din
preajma unor importanți creatori de limbă și literatură
română. Lăsând la o parte că și prietenul familiei noas-
tre, filozoful și eseistul Mihai Șora, are un tânăr prieten
cu care cutreieră spații virtuale prin dialoguri imaginare
și imaginate în volumul Sarea pământului (1978),
această entitate poate sugera și funcția nu îndeajuns
evidențiată a bibliofilului, dublat sau nu de componenta
de istoric literar, legată de preocupările terestre de sal-
vare și conservare a unor valori de patrimoniu, așa cum
reiese dintr-o scrisoare a lui G.T. Kirileanu către Dan Si-
monescu publicată de George Corbu Senior în volumul
Cartea și biblioteca, Centenar Dan Simonescu,
Contribuții la istoria culturii românești (2002): Trebuie
să adaog și marea-mi părere de rău că aici la Piatra
Neamț îmi lipsește un tânăr prieten [s.n.] înțelegător și
iubitor al vechiturilor mele, care să-mi fie de ajutor și mă
tem că după moartea mea se vor părădui cele ce-am
adunat. Tristă mărturisire, expresie a disperării oricărui
om ce a viețuit printre cărți şi manuscrise rare pe care
le vede la capăt de linie risipite sau pradă dezinteresu-
lui. Căci scrisoarea continuă astfel: Spre mirarea mea,
niciun profesor de la liceul local n-a avut curiozitatea să
vie să vadă biblioteca mea donată acestui oraș.

Pe lângă disputele cordiale pe care le aveam atunci
când mi se părea că pentru anumite documente îmi
cere prețuri prea mari (pentru puterile mele materiale,
dar modeste în raport cu covârșitoarea lor importanță
pentru cultura română, cum ar fi scrisorile de la Tudor
Mușatescu sau Constantin Noica), pe care, de altfel, le
plăteam întotdeauna, nu înainte însă de a-mi exprima
cu candoare mirarea numai și numai pentru a-i asculta
perorațiile revoltate, ca ale unui tragedian care își de-
clamă patetic rolul, lui Geo Dumitrescu îi datorez
prețuirea seniorială a excelentului memorialist Pericle
Martinescu, care i-a cunoscut pe Panait Istrati și Nikos
Kazantzakis și a fost în corespondență cu André Mal-
raux și Henri de Montherlant, la care a avut amabilitatea
să mă trimită pentru a-mi scrie niște dedicații pe primele
sale apariții și de la care păstrez, alături de multe alte
cărți pe care le-am achiziționat de la fratele său după
ce nenea Geo a plecat în alte lumi, această dovadă a
vechii lor relații de amiciție literară pe volumul din 1996
Excursie in Ciclade: Lui Geo Dumitrescu, o mică replică
prozaică la excelentele sale „Aventuri lirice”, cu dra-
goste și prețuire. Pericle Martinescu, 23 Aprilie 1998,
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La mulţi ani!, transferată către mine cu acest adaos
sentimental: Lui George Corbu (junior), colecționar de
cărți rare și interesante, mare amator de autografe, pen-
tru îmbogățirea bibliotecii sale, cu asemenea opere de
valoare istorică. Cu multă simpatie, prietenie și
recunoștință pentru toate atențiile ce mi le acordă. Pe-
ricle Martinescu, 8 Ianuarie 2005.

Și cum bibliofilia este o dragoste fără leac ce stimu-
lează continuu resorturile întoarcerii în timp prin reve-
nirea obsesivă a unor imagini, întâlniri și fapte care se
înlănțuie de cele mai multe ori într-o logică ce trans-
cende ordinea inteligibilă, inspir fumul dulceag al unor
replici scânteietoare date de cel care dresase câinele
de lângă pod și printr-un voltaj sinaptic apt să mă pe-
treacă în timp mă revăd acum mulți ani, în apartamentul
său de la Nerva Traian uitându-mă la cărțile din biblio-
tecă sub severa, dar îngăduitoarea supraveghere a am-
fitrionului care în acest timp conversa molatec, la un
pahar de bere, cu magicianul limbii franceze medievale,
Romulus Vulpescu. Nu mă pot opri să transcriu cu mare
satisfacție una dintre dedicațiile primite de la acesta din
urmă în acea perioadă, scrisă cu culorile verde și roșu
pe volumul Pajere din 1983, o splendidă ilustrare a con-
ceptului său contradictoriu în termeni bibliofilie pentru
toți, dar și a generozității cu care mi-a încurajat călătoria
pe tărâmul mirabil al cărții: Colecționarului George
Corbu junior – omagiul unui scriitor măgulit că un op
mai nașparliu pe care-l semnează este vrednic de-o
colecție de carte rară. Romulus Vulpescu, 13 Decem-
brie 2003. Discuția de mare densitate, despre personaje
ca Tașcu Gheorghiu – cel ce știa pe de rost Craii de
Curtea Veche sau Oscar Lemnaru – regele calamburu-
rilor, s-a translatat șerpuitor, datorită acestor doi
apropiați ai săi, în vecinătatea lui Ion Barbu, mai precis
asupra exemplarelor de lux ale primei ediții din Joc se-
cund (1930). Fără a mai ține cont de regulile politeții,
am intervenit și am rostit apăsat: Am și eu un exemplar
de lux, mai precis numărul 30. Afirmația a căzut ca un
trăsnet și a făcut să se audă o apăsătoare tăcere, fiind-
că iată ce consemna Romulus Vulpescu în preambulul
ediției Joc secund (1986) îngrijite de el: Cu toate că pe
raftul de elecțiune al bibliotecii am reușit, în ani, să
strîng aproape tot ce-a tipărit (și s-a tipărit din și despre)
Ion Barbu – volume, plachete, broșuri, prospecte, re-
viste, ziare – un gol dureros încă mă tulbură: absența
unui exemplar zis „de lux” din cele 70 ale ediției prin-
ceps. Și am continuat: Parcă dumneavoastră spuneați
mai de mult că nu aveți un astfel de exemplar. Nu am
nici acum, mi-a răspuns cu un glas stins întrerupt de
nenea Geo care a pus energic lucrurile la punct: Nu
ți-am spus, dom’le, că tânărul e bibliofil, Brad mi l-a tri-
mis. Sigur că până atunci nu inspiram încredere: cine a
mai văzut bibliofil în vârstă de 30 de ani?

Am recompus spațio-temporal această întâlnire pen-
tru că de curând am reascultat în lectura autorului poe-
ziile imprimate pe discul Electrecord din 1981 GEO
DUMITRESCU citește din versurile sale, de pe prima
copertă privindu-ne gânditor cu mâna stângă la bărbie
autorul, iar de pe a doua sclipind o superbă bijuterie sti-
listică omagială a lui Romulus Vulpescu din care extrag
acest gând – sinteză asupra traiectoriei poetice a unui
veritabil argonaut pornit în „aventuri lirice” să descopere

Lâna de Aur a metaforei: Periplul poetului-în-căutare-
de-sine, nicidecum lesnicios și festiv, ci presărat cu is-
pite falacioase și cu momitoare capcane, i-a încercuit
fruntea poeziei cu o diademă de riduri înnobilate de
înțelepţia învățăturii și i-a lăsat în coastă cicatricea unei
lănci din al cărei vârf și-a făcut peniță. Pentru că imagi-
nea coincide cu fotografia de pe coperta a patra a volu-
mului Jurnal de campanie (1974), mai puțin proiecția
umbrei, reflexul vizual m-a trimis la un exemplar din
această carte, cu o însemnare care surprinde unda
seismică ce a forfecat elanurile creatoare ale autorului,
dar și afecțiunea lui nenea Geo pentru cel care a des-
cris atât de bine Vraiștea (2004) în care trăim și a tipărit
François Villon Opera Omnia, unică la nivel mondial: Lui
Vulpică, vechi și iubit prieten de dimineață și de noapte,
aceste urme vechi și noi, ale unor bătălii pierdute, pe
sub șenilele încântătoarei epoci, cu aceeași dragoste,
GDumitrescu, iunie 74. Dar și la o altă mărturie, în care
simbolurile dau frisoane, de pe volumul Aventuri lirice
(1963), care ilustrează și talentul său de grafician, fiind-
că prima inscripție – Aceste discursuri lirice, don Vul-
pică, din capul locului, cu viteza luminii, se îndreptau și
spre inima ta plină de cerneală, de mustăți și de cantități
nedefinite de afecte amicale – are forma unei inimi, cu-
vintele fiind scrise cu culoarea albastră, iar a doua –
Ileana are dreptul la minimum ½ din ceeace conferă
această preasuavă dedicațiune cu neistovită și invre-
samblabilă dragoste – înfățișează un trifoi cu patru foi
stilizat ce intersectează inima în două locuri (în cheie
anatomică fiecare petală reprezentând câte o cameră
a inimii și deci un flux afectiv bidirecțional continuu), cu-
vintele ce-l conturează fiind desenate cu verde și roșu.
Din inimă, al cărei centru este dominat de semnătura
albastră g.dumitrescu (având și două picături roșii pe g
și pe d), pleacă două săgeți paralele albastre care se
unesc prin picături roșii, iar data scrisă în culoare verde,
decembrie 1963, slujește de sprijin codiței alcătuite din
slove roșii a florii**. 

De departe însă, cel mai important document din
colecția mea, care îl are în centru pe Geo Dumitrescu,
este jurnalul de redacție al „Almanahului Literar” de la
Cluj, asupra căruia nu voi insista, întrucât i-am consa-
crat un întreg volum: Un catastif ciudat și personajele
sale (2018). De când am realizat reconstituirea zbuciu-
mului frenetic din jurul edificării primei reviste literare
românești din Ardealul postbelic, am avut neîncetat sen-
timentul că din această construcție lipsește ceva, fără
a putea spune cu precizie ce anume, ținând cont de
rolul de diriguitor jucat de Geo Dumitrescu în teribila
horă ideologică, Ciuleandră din care el însuși a ieșit
frânt câțiva ani mai târziu. Elocventa mărturisire care în-
chide acest cerc (de care aveam nevoie – ca să-l para-
frazez pe nenea Geo), printr-o asumare directă a
acțiunilor sub presiunea unui deceniu traumatizant, este
cuprinsă într-o dedicație către eminentul critic Dumitru
Micu, și el sensibil îndrumător al parcursului meu biblio-
fil, pe volumul Aventuri lirice din 1963: Lui Dumitru Micu,
poetul pierdut în oglinzile Someșului, criticul subțire și
temut, – aceste noi tentative de zbor ale unui fost
„ștab” crâncen de la Cluj [s.n.], – cu veche prețuire și

** Dedicaţie reprodusă pe coperta I.
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afecțiune prietenească. GDumitrescu, Dec. 63. Și încă
o dovadă a îmblânzirii cuvântului pe Nevoia de cercuri
din 1966: Lui Dumitru Micu, niște încercări vechi și noi
de a umbri cu lumină lucrurile, scoțându-le de sub po-
runca nesfârșită a satirei, cu veche dragoste, GDumi-
trescu, aug. 66, atunci când substanța imaterială a
epocii „Almanahului Literar” începea să aibă
transparența unui interval semideschis, insuficient însă
pentru ca un număr de cinci poeme din volumul de
debut să-și poată găsi locul în această culegere.

Cum aproape toți cei evocați s-au cunoscut și apre-
ciat, țin să evidențiez cu mândrie și modesta mea
contribuție în regăsirea unora dintre ei pe traseele fa-
buloase ale dedicației: Domnului Ion Brad, o replică –
deasemeni turistico-documentară la excelenta sa carte
despre Muntele Athos, cu deosebită considerație Peri-
cle Martinescu, Iulie 2003, cu cromatica tandră: De fapt
se dedică Juniorului care mi-a adus această carte, ca
ultim exemplar al autorului, pe care îl admirăm amân-
doi, îmbrățișările lui Ion Brad, octombrie 2003 (ambele
dedicații pe volumul Excursie în Ciclade, 1996). Și, fiind-
că a venit vorba despre această carte menită clasicității,
după cum afirma Șerban Cioculescu, care s-a tipărit
în ainte de 1989 sub denumirea Muntele catârilor (auto-
rul mărturisind în prefața reeditării din 1996, apărută cu
titlul Muntele, că ar fi trebuit să se numească Muntele
Sfânt, dar, pentru a trece de zidul redutabil al cenzurii
și a putea vorbi despre sfintele lăcașuri românești de la
Muntele Athos, s-a oprit asupra primului titlu, un elogiu
adus animalelor pe spinarea cărora s-au cărat pietrele
cu care s-au clădit mânăstirile, schiturile și colibele de
la Sfântul Munte), redau cu satisfacție o apreciere,
scrisă pe prima ediție, care ne onorează și pe mine și
pe tata: Lui George Corbu-junior, un pelerinaj la
Sf.  Munte, pe urmele unui Bibliotecar simbolic, în care
e cuprins și el și Seniorul, împătimiți de carte și Biblio-
tecă, cu îmbrățișări întârziate, Ion Brad, 9 Noiembrie
1997. 

Menționarea Seniorului care, la rândul lui, l-a cunos-

cut și s-a bucurat de aprecierea lui Geo Dumitrescu că-
ruia îi scria pe volumul recuperat de mine după moartea
acestuia, Corbigrame, volumul I (1995): Maestrului Geo
Dumitrescu, un alt fel de artă poetică, la fel de viabilă
ca oricare alta, nu?! Cu admirație, prețuire, și cu o amin-
tire, veche, de la România Literară. Gratitudine și oma-
gii, George Corbu. Nou An, Secol și Mileniu, Februarie
2001, îmi dă prilejul să rememorez notele calde ale
acestei atenții de pe ediția din 1968 a antologiei Les
fleurs du mal. Florile răului de Charles Baudelaire: Dom-
nului George Corbu, același Prezident Baudelaire, „în
mărime naturală”, folosit cu chiu cu vai și iscălit pentru
un distins coleg, de GDumitrescu, iunie, 2003.

În încheierea acestei prelungi acolade armonice,
încă o văpaie de spirit zvârlită către Romulus Vulpescu
(pe un alt exemplar din volumul Nevoia de cercuri,
1966), într-un straniu microeseu, psalmodiat parcă pe
ritm tremurat de regrete tardive, plin de înțelesuri as-
cunse, în consonanță cu destinul său ondulat de tăvă-
lugul nemilos al multor bătălii și de un șir de primejdii
convergent către gloria sa postumă, dar care confirmă
din plin toate virtuțile marelui poet Geo Dumitrescu,
maestrul pe care l-am admirat și căruia îi cinstesc me-
moria, alături de ceilalți deja clasici citați mai sus, cărora
am avut onoarea de a le fi ucenic: 

Și mă dau nițel mai aproape
de mine, împuținând atâta cât
„e voie” procentele minciunii,
și-ți dăruiesc, dragă Vulpică,
începutul și (poate) sfârșitul
unui cântec de pitpalac afon 
cu creștetul jumulit de bagdadia
atâtor colivii mărețe, împreună
cu o bezea plină de dragoste
din prăvălia de porțelanuri…

aug. 66 GDumitrescu 
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„Leurs cœurs bougent comme leurs portent”, spune
un vers de Apollinaire. Așa aș spune și eu despre inima
lui Gheorghe Pituț, poetul cel mai generos pe care l-am
cunoscut în deja nu prea scurta mea existență. Era
totuși destul de scurtă atunci când l-am întâlnit, la cei
încă nici 20 de ani ai mei, la Facultatea de Filo (Litere
acum) din Cluj și în camerele de lectură sau de dormit
ale căminului studențesc „Avram Iancu”, unde, pentru
o nu prea mare perioadă de timp, avuseserăm paturile
unul lângă altul. Și ne împărtășeam sau, mai bine zis,
îmi împărtășea el secretele „meseriei” de scriitor, fiind
mai în vârstă cu vreo cinci ani și
mai înaintat cu un an în ale
studenției.

Pe lângă vocația de poet, mai
avea și vocația prieteniei, în am-
bele fiind greu de întrecut de ori-
care altul. Și, în plus, ca o mină de
aur pentru mai tinerii lui camarazi,
vocația de a descoperi mereu și
mereu noi talente. L-am întâlnit pe
la începuturile anilor 70 ai secolului
trecut în biroul lui de redactor la
proaspăta „Românie literară” ce
tocmai renunțase la termenul de
„gazetă”, luat prin imitația modelului literar sovietic, chiar
de la naștere. Mi-a povestit cu entuziasm că tocmai îl
vizitase, cu puțin timp înainte, un tânăr din Maramureș
cu niște poezii proprii, tânăr care, în plus, venise la el
echipat în costum național. Originar din Bihor (Beiuș),
Pituț avea o adevărată slăbiciune pentru Maramu, de
unde se trăgea și prietenul nostru comun Mihai Olos,
marele nostru pictor și sculptor, ce se mai îndeletnicea
uneori și cu poezia. Tânărul vizitator, pe lângă
țâpuriturile de rigoare, îi prezentase niște poezii deose-
bit de promițătoare, în orice caz în măsură să-i tre-
zească, pe lângă uimire, via bucurie a unei noi
descoperiri. E vorba de Ion Zubașcu, pe care l-am cu-

noscut mult mai târziu și l-am ispitit, cu succes, să se
alăture colaboratorilor de la „Acolada”, revistă căreia i-a
rămas credincios până când l-a primit Dumnezeu în
veșnica-i împărăție.

Revenind la Gheorghe Pituț, acesta și-a ocupat re-
pede locul printre cei mai buni poeți ai noștri, în ciuda
unui, să-i zicem așa, auto-exil în Germania, pentru a
studia adevărata filozofie, pe urmele lui Ioan Alexandru.
La întoarcerea în țară, postul de redactor la „România
literară” îi fusese ocupat de altcineva și câțiva ani buni
a fost șomer, în ciuda faptului că era cap de familie cu

câțiva copii. Erau anii minirevoluției
culturale a lui Ceaușescu, când scurtul
dezgheț început de Gheorghiu-Dej în
1964 făcuse loc unei întoarceri la ar-
mele anticulturale al comunismului,
cele de tristă amintire. Oricum, apro-
fundarea unor mari filozofi nu a rămas
fără urmări, din cele mai fericite, pentru
poezia lui. A fost perioada în care a
scris unele din cele mai strălucite so-
nete ale literaturii române, alături de
cele voiculesciene, publicate în volu-
mul „Stelele fixe”, în 1977 (Premiul
Uniunii Scriitorilor). Mărturisesc că îi

datorez, în parte, aplecarea mea către această dificilă
formă a poeziei, rezultatul fiind, pentru mine, un volum
propriu de sonete, care s-a bucurat și el de un oarecare
succes.

Pentru că Gheorghe Pituț a fost mereu un model
pentru mine, atât în poezie, cât și în comportament.
Prietenia lui strânsă cu Nichita Stănescu mi l-a apropiat
și pe „Marele Blond” al poeziei românești, iar pentru
învățăcelul care eram a existat această echipă de mare
forță: Labiș, Nichita, Io/a/n Alexandru, Ion Gheorghe și
Pituț. Îi divinizez și acum și o voi face până când voi
merge și eu pe urmele celor plecați, cu mulțumirea că
nu am trăit chiar degeaba pe fața pământului.

Radu Ulmeanu

GHEORGHE PITUŢ, 
AMINTIRI ŞI ÎNVĂŢĂMINTE
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Originar din Brăila, marele filozof, gazetar și profesor
de metafizică și logică de la Universitatea din București,
Nae Ionescu, s-a născut pe 4 iunie (stil vechi, 17 iunie,
stil nou) 1890 la Brăila și a trecut la cele veșnice, în vila
lui de la Băneasa, pe 15 martie 1940, în urna unei
suferințe cardiace. Așadar, în acest an, marcăm 130 de
ani de la naștere și 80 de ani de la săvârșirea lui din
viață.

Ca profesor de mare talent, a format o pleiadă de ti-
neri filozofi, ce s-au remarcat în anii următori ca gândi-
tori și eseiști străluciți ce au făcut cinste țării și culturii
române, precum Mircea Vulcănescu, Mircea Eliade,
Emil Cioran, Constantin Noica, dintre cei mai vizibili, fie-
care cu destin propriu, dar legați cu fire invizibile de ge-
niul profesorului lor.

Implicându-se prea mult în gazetărie și în intrigile po-
litice, Nae Ionescu nu a avut răgaz să sistematizeze
gândirea sa filozofică în cărți și articole academice, apă-
rându-i în timpul vieții un singur volum, Roza vânturilor
(selecție din publicistica sa), realizat de vrednicul său
discipol, Mircea Eliade (în 1937) și câteva articole și
prefețe.

În 1938, intrând în conflict cu regele Carol la II-lea,
pentru simpatiile lor legionare, Nae Ionescu și Mircea
Eliade vor suporta o vreme, împreună, rigorile lagărului
pentru deținuții politici de la Miercurea Ciuc. În timpul
detenției, Nae Ionescu i-a împărtășit discipolului său
intenția de a sistematiza ideile sale filozofice expuse la
curs pentru a începe să-și editeze opera. A început încă
din lagăr să-și materializeze acest proiect, trimițând Cel-
lei Delavrancea scrisori filozofice pe tema Căderea în
cosmos. Nu se știe ce s-a întâmplat cu respectivele
scrisori, ce ar fi putut fi o bază de plecare, alta decât
cursurile editate, pentru reconstituirea viziunii metafizice
a profesorului Nae Ionescu. Dar Eliade era optimist și
încrezător în puterea lui de a reda cu fidelitate doctrina
mentorului său. La moartea profesorului, ne informează

Vasile Băncilă, Eliade i-ar fi spus: La toamnă, îi vom
face un volum (era proiectat în timpul vieţii lui Nae). Eu
voi lua metafizica lui Nae, să o scriu. Va fi un volum
sobru, fără tămbălău, încât guvernul va permite, proba-
bil. Proiectul lui Mircea Eliade nu s-a împlinit, acesta
plecând din țară la scurtă vreme după dispariția profe-
sorului, fiind numit ca atașat cultural al României la Lon-
dra. În schimb a funcționat proiectul celorlalți discipoli,
rămași în țară, care s-au constituit într-un comitet pentru
editarea cursurilor ținute de Nae Ionescu la universitate
și care fuseseră stenografiate și multe din ele litogra-
fiate, pentru uzul studenților. Din comitet au făcut parte
Mircea Vulcănescu, Constantin Noica, Constantin Floru,
ce au beneficiat și de sprijinul unor Vasile Băncilă, Virgil
Bogdan, D.C. Amzăr, Alice Botez, Cella Dona… Comi-
tetul lucra sub coordonarea academicianului Octav Oni-
cescu, prieten vechi și colaborator destoinic al lui Nae
Ionescu. S-au editat un curs de Istoria logicii (1941),
având ca prefață articolul semnat de Vasile Băncilă, in-
titulat Nae Ionescu, publicat încă din toamna anului
1940 în „Însemnări sociologice”, Metafizica I, Teoria
cunoștinței metafizice. Cunoașterea imediată (1942),
cursul ținut în anul universitar 1928-1929, Logica gene-
rală (1943), Metafizica II. Teoria cunoștinței metafizice.
Cunoașterea mediată (1944), curs ținut în anul
1929-1930.

În perioada prigoanei comuniste, imaginea lui Nae
Ionescu a fost destinată eclipsei, iar cele câteva
referințe la contribuțiile acestui filozof la mișcarea de
idei din România au fost mai degrabă denigratoare
decât lămuritoare. Doar cei din diaspora au mai făcut
câte ceva pentru a nu cădea complet în uitare această
uluitoare personalitate ce făcuse legendă chiar din tim-
pul vieții. S-au reeditat, dar mai mult în tiraje simbolice,
volumul Roza vânturilor, precum și cursurile tipărite de
foștii discipoli între 1941 și 1944.

După 1990, se poate vorbi în România de un ade-

Valentin Popa

NAE IONESCU – 80 DE ANI 
DE POSTERITATE
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vărat boom editorial, având ca subiect personalitatea și
opera lui Nae Ionescu. Scriitori și gânditori ostracizați
în regimul comunist, care au avut acces la opera publi-
cată și au avut pregătite pentru tipărire texte revelatoare
din opera acestui filozof atipic, au publicat, imediat după
revoluție, deci în 1990 și în următorii,  cărți atât de dorite
de publicul cititor instruit. Edituri din principalele centre
culturale (București, Cluj-Napoca, Iași, Sibiu) s-au în-
trecut în a oferi volume cu opera celui ce a fost numit
„Socrate al României”. Editurile Humanitas și Anastasia,
din București, Biblioteca Apostrof din Cluj-Napoca, Tim-
pul, din Iași, Istros, din Brăila, Universal Dalsi și Crater
(tot București) și altele au oferit spațiu editorial pentru
punerea în circulație a operei sale, aproape integrale
azi (versiunea românească a tezei de doctorat, publi-
cistica, conferințele, prefețele publicate în timpul vieții,
broșura despre grafologie din 1926, cursurile universi-
tare de logică, metafizică, istoria logicii și a metafizicii,
filozofia religiei). Dintr-o dată, Nae Ionescu a devenit un
gânditor cu o operă bogată și nu cum se arăta în timpul
vieții, ca un filozof fără operă. S-au adeverit astfel cele
previzionate de Vasile Băncilă încă din 1936 când nota:
„n-are cărţi, dar cu siguranţă va avea după moarte.
Parcă Eminescu a avut cărți?” (Băncilă, 2011, 49) Nici
Hegel nu a trudit asupra operei filozofice, scrise şi tipă-
rite, adaugă Băncilă, dar a avut stenografi buni care i-au
consemnat prelegerile şi le-au dat la tipar.

S-au evidențiat în editarea sau comentarea operei
lui Nae Ionescu personalități de formații diferite: literați,
precum Eugen Simion, Dan Zamfirescu și Dan Ciachir,
profesori universitari de filozofie, precum Marin Diaconu
și Marta Petreu, cercetători (Dora Mezdrea), teologi
(diaconul Ioan I. Ică Jr.). Cele mai importante contribuții
aparțin, de departe, Dorei Mezdrea și lui Marin Diaconu,
care au și colaborat în realizarea ediției de Opere, apă-
rute la editurile Crater (vol. I și VI) și Istros, a Muzeului
Brăilei (III, IV, VII, IX, X, XII). În plus, Dora Mezdrea a
publicat și patru volume masive din Nae Ionescu. Bio-
grafia, o lucrare monografică foarte documentată în
care filozoful este prezentat în contextul epocii în care
a trăit. De asemenea, a editat și două volume din
corespondența de dragoste între tânărul Nae Ionescu
și logodnica, apoi soția sa, Margareta Elena Ionescu
(Editura Anastasia), precum și seria Nae Ionescu și dis-
cipolii săi în arhiva Securității, vol I Nae Ionescu (Editura
Mica Valahie).

S-au implicat în promovarea imaginii filozofului și au-
tori din afara spațiului academic și universitar, din care
îi cităm pe Isabela Vasiliu-Scraba și Liviu Bordaș. Prima
s-a remarcat prin publicarea unei cărți despre metafi-
zica lui Nae Ionescu, dar și a unor studii de combatere
a acuzațiilor de plagiat, care au fost aduse de Marta Pe-
treu filozofului. Celălalt a consacrat un volum special
(Apașul metafizic) programului de combatere a unor
astfel de acuzații. De altfel, și Vasile Băncilă a adus ar-
gumente suficiente (dar nepublicate la vremea scrierii
lor) împotriva celor ce au umbrit posteritatea filozofului
prin reproșul că nu a citat sursele în prestația orală de

la cursurile ce au fost stenografiate și, ulterior, după tre-
cerea la cele veșnice, editate. Atacul critic al lui Băncilă
este îndreptat împotriva lui Ov. S. Crohmălniceanu
(Ibid., pp. 169-175) care, în Literatura română între cele
două războaie, vol. I (1967), a formulat acuzații grave
privind preluarea fără citare a unor idei aparținând altor
autori.

Un aspect se arată curios în toată această mișcare
de promovare a imaginii publice a lui Nae Ionescu:
absența tezelor de doctorat care să cerceteze persona-
litatea, dar mai ales opera sa. Tinerii cercetători s-au
orientat către discipolii maestrului, îndeosebi către Mir-
cea Eliade, Constantin Noica, Emil Cioran și Mircea Vul-
cănescu. Reticența semnalată nu poate fi explicată prin
prevederile Legii 217/2015 privind interzicerea
organizațiilor și simbolurilor de tip fascist, deoarece și
autorii invocați mai sus au fost apropiați sau chiar au
fost membri ai mișcării legionare. Presupunem că este
dificilă abordarea metafizicii lui Nae Ionescu în condițiile
în care nu avem la dispoziție decât cursurile editate
după stenograme și publicistica sa, ce include adesea
și incizii de natură filozofică. Faimoasele scrisori despre
„căderea în cosmos”, adresate din lagăr, de la Miercu-
rea Ciuc, Cellei Delavrancea, ar fi putut fi un punct de
plecare în reconstituirea sistemului său de filozofie, dar,
din păcate, nu s-au păstrat, fiind probabil distruse de
deținătoare de teama securității. În cartea despre me-
tafizica lui Nae Ionescu, Isabela Vasiliu-Scraba abor-
dează această temă a căderii în cosmos, sprijinindu-se
îndeosebi pe ultimul curs de metafizică susținut de pro-
fesor și publicat de Dan Zamfirescu la editura Roza vân-
turilor (2000), dar – îndrăznim să presupunem – şi pe
sugestiile conținute în volumul lui E. Cioran – Căderea
în timp.

Dar, în ultima vreme, Nae Ionescu beneficiază de un
avans de imagine neprețuit odată cu implicarea lui
Eugen Simion în acreditarea ideii acceptării unui
existențialism românesc generat de modalitatea naeio-
nesciană de a înțelege filozofia și filozofarea ca trăire,
care a fost adoptată de principalii săi discipoli. Termenul
de „trăirism” (care n-a fost niciodată folosit de acest fi-
lozof și nici de discipoli), ce a plusat pe ideea de filozofie
că formă de trăire, este acceptat de autorul citat ca ter-
men ce acoperă acea orientare a filozofiei românești in-
terbelice ce poate fi etichetată ca existențialism
românesc. El a fost folosit oarecum ironic de Șerban
Cioculescu la sfârșitul anilor ’20, dar termenul a făcut
carieră, fiind preluat de numeroși publiciști. Termenul
s-a impus cel mai mult prin articolele lui Lucrețiu
Pătrășcanu, precum și prin volumul său Curente și
tendințe în filozofia românească (1946). A fost preluat
de istoricii marxiști ai filozofiei românești (Nicolae
Gogoneață, Gh. Al. Cazan ș.a.) din perioada comunistă
și astfel sintagma ironică a lui Cioculescu a devenit un
concept acoperitor pentru o particularitate a unui seg-
ment al filozofiei românești.

Așa cum ne informează Marin Diaconu, îngrijitorul
ediției unei interesante cărți recente, încă din anul 2000
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vestitul critic și istoric literar, membru titular al Academiei
române, se întreba dacă există un existențialism româ-
nesc. Răspunsul afirmativ a fost oferit într-un volum
îndrăzneț din seria Fragmente critice (Simion, 2000,
pp.  11-201). Apoi, în anul universitar 2010-2011, tema
aceasta a fost abordată cu doctoranzii în Litere. Unul
dintre ei, Paul Cernat, a publicat volumul
Existențialismul românesc interbelic, în 2013 (Diaconu,
2019, p. CCLIX). 

De fapt, gândirea filozofică naeionesciană a fost co-
tată ca „existențialist-creștină de nuanță ortodoxă” de
către Mircea Eliade (Voinescu, 1996, p. 7), care n-a fo-
losit însă și termenul de „trăirism”. Și Lucrețiu
Pătrășcanu s-a apropiat de o astfel de înțelegere,
acesta utilizând totuși termenul de „trăirism” pentru a
desemna orientarea existențialistă a gânditorilor formați
la școala de filozofie a lui Nae Ionescu. 

Eugen Simion își întemeiază teza existențialismului
orientării promovate de Nae Ionescu în gândirea româ-
nească prin distincția operată de profesor între
cunoaștere și înțelegere. Cunoașterea are la bază ana-
liza iar înțelegerea mizează pe „trăirea evenimentului
însuși”. Dar filozoful mai adaugă o idee îndrăzneață, că
această deosebire marchează hotarul dintre Europa oc-
cidentală, ce a pus accentul pe cunoaștere, și zona ră-
săriteană, ortodoxă, a continentului, care a pus accent
pe înțelegere, deci pe trăire. Aceste asumpții ale profe-
sorului sunt împărtășite de principalii săi discipoli: Mir-

cea Eliade, Mircea Vulcănescu, Emil Cioran și Constan-
tin Noica. În argumentarea acestei deosebiri, pe care
limba nu o operează în mod clar, Nae Ionescu vine cu
următoarea precizare preluată de noi după Eugen Si-
mion (Simion, 2019, p. XVI): „Înțelegerea este o activi-
tate analogă cu creația: în momentul în care ai înțeles
un lucru ajungi la rețeta creării lui; când cunoști un lucru
nu-i ai și rețeta; poți să-l identifici perfect, dar resorturile
lui intime, legea lui de creație, aceasta nu poți să o
«înțelegi» prin cunoaștere, ci prin înțelegere.” (Ionescu,
2019, p. 425) Rezultă mai departe că, pentru  creștinii
ortodocși, universul este o existență pe care aceștia o
trăiesc, în timp ce pentru creștinii occidentali „universul
este o existență pe care ei o cunosc ; noi ne aflăm în-
lăuntrul universului, apusenii stăpânesc într-un oare-
care fel universul; ei îl cunosc, noi nu-l cunoaștem, noi
îl pătimim, am zice, suntem sub influența lui, noi nu ne
ridicăm deasupra universului, noi suntem înlăuntrul lui”
(apud Simion, 2019, p. XVI).

Desigur, argumente pentru o astfel de opțiune de a
considera pe Nae Ionescu inițiatorul unei direcții
existențialiste în filozofia românească, oarecum para-
lelă cu (și independentă de) existențialismul european
sunt mai multe decât cele citate mai sus, dar important
este în demonstrația noastră că, prin astfel de demers,
imaginea lui Nae Ionescu își amplifică pregnanța, după
o perioadă în care se afirmase mai degrabă tendința de
ignorare sau chiar de denigrare a acestei uluitoare
personalități a filozofiei și culturii românești.



restituiri

146 SAECULUM 3-4/2020PR
O

Descoperită în anii ′30 ai secolului trecut,
corespondența lui Duiliu Zamfirescu e departe de a fi
integral editată. Un filon încă neexplorat este epistolarul
diplomatic. Într-o carieră de treizeci de ani, scriitorul-di-
plomat a trimis (câteodată a și primit!) scrisori unor po-
liticieni români și străini precum I.I.C. Brătianu, Vintilă
Brătianu, Dimitrie Burileanu, George Gr. Cantacuzino,
Carol A. Davila, Al. Djuvara, Dimitrie I. Ghica, Spiru
Haret, Take Ionescu, Iacob Lahovary, Dimitrie A. Stur-
dza, Tommaso Tittoni ș.a. Unele iau forma „raportului”,
deși sunt mult mai mult decât atât, altele a mesajului
prevenitor, în unele fierbe revolta sau disperarea, în al-
tele ironia abia stăpânită, fiind, cu toatele, feluri de ex-
primare ale unui prozator deturnat de la rostul său din
nevoi profesionale. Descoperim în ele o lume elegantă,
agitată de interese contrarii și un narator cu nerv epic
și șarm stilistic care observă, discerne și-și pune
prețiosul capital  de informații în slujba unor autorități
superioare adesea inerte.  Am ales, iar când a fost cazul
am tradus din franceză, cinci texte – din patru momente
esențiale ale carierei sale – care dau măsura tactului
diplomatic și a discernământului său analitic.  Trăind
într-o lume internațională, cosmopolită, Duiliu Zamfi-
rescu se dezvăluie în ele ca român ireductibil. Să-i ur-
mărim traiectoria... 

La  începutul lui iulie 1897 sosea la Roma, în vizită
oficială, principele Ferdinand I al Bulgariei. Inteligent,
intrigant, capricios, rafinat și morbid ca un Cesare Bor-
gia, „cneazul”, deocamdată vasal Imperiului Otoman,
voia să pună capăt lungii carantine diplomatice la care-l
supusese Europa în primul său deceniu de domnie.
Atenția lui obsesivă pentru etichetă, pentru „fleacurile
măreției”, baletul, mai degrabă biliardul pe care-l joacă
la Roma, amenințând indirect Turcia, prin intermediul
Rusiei, ignorând pe unii din reprezentanții diplomatici și
favorizând pe alții, ascundea un plan:  consolidarea di-
nastiei sale, edificarea Bulgariei Mari. „Neamțul” gân-
dea rusește, se voia „prima vioară” în Balcani, și exista

pericolul ca  Sankt-Petersburgul și Sofia să-și dea mâna
pe deasupra României. Misiunea lui Duiliu Zamfirescu
era să vadă cum reacționează puterile europene la
aceste manevre pernicioase, iar trimisul român la Roma
s-a achitat fără cusur.

Ioan Adam

DUILIU ZAMFIRESCU, 
RAPOARTE DIPLOMATICE 

(2)

Duiliu Zamfirescu
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„Cu Brătiano sunt în termeni foarte buni” era
înștiințat Maiorescu printr-o scrisoare din 11/24 febr.
1904. Notificarea avea un tâlc.  Mai înainte îi reproșase
criticului, tot epistolar,  că pe când fusese ministru de
Externe nu-l numise șef de misiune. Dacă „albii”, con-
servatorii în genere, îl cam uitau, rivalii lor, „roșii”, libe-
ralii,  îl agreau.  Ministru de Externe atunci, Ionel
Brătianu sfidează sectarismul politic și-l decorează pe
junimistul de la Roma cu „Coroana României” cu în-
semne de comandor, grad superior în ierarhia ordinului.
Ca premier, din 27 dec. 1908, l-a  menținut pe Duiliu
Zamfirescu ca secretar general al Ministerului de Ex-
terne și voia să-l numească ministru plenipotențiar la
Sofia, post de mare răspundere date fiind relațiile ten-
sionate dintre România și Bulgaria. Diplomatul a prefe-
rat însă pacea viilor de lângă Focșani și postul din
Comisia Europeană a Dunării.

Înaintat la 1 august 1906 la gradul de ministru
plenipotențiar  și numit secretar general în Ministerul de
Externe, Duiliu Zamfirescu își încheie stagiul extern cu
o emoționantă scrisoare de rămas bun adresată cele-
brului politician italian Tommaso Tittoni. Sub plastronul
scrobit al diplomatului bătea o inimă caldă de scriitor în-
drăgostit (appassionato, zicea el) pe viață de Italia.

Ministru de Externe (13 mart.-13 iun. 1920) în gu-
vernul Al. Averescu II, Duiliu Zamfirescu s-a străduit să
asigure României un vot egal cu acela al Marilor Puteri
în Comisia Internațională a Strâmtorilor. La Conferința
de la Londra (15-17 februarie 1920) și San Remo
(18-28 aprilie același an) se luaseră decizii pe care le
considera „jignitoare pentru demnitatea noastră
națională”. Ampla telegramă trimisă plenipotențiarului
român de la Paris  argumenta legitimitatea revendicări-
lor României ca stat riveran al Mării Negre, pentru care
libertatea navigației în Strâmtori era vitală. Avea, în
fond, dincolo de mlădierea de ton, o poziție comună cu
a intransigentului Ionel Brătianu. Când era vorba de „in-
teresul național”  politicienii români de atunci adoptau
același ton...

1

CĂtre DiMitrie a. SturDZa

Dlui Dem. Sturdza
București
No. 522 din 29/1 iuliu [18]97
Personal şi Confidenţial

D[omnu]le Ministru,

Principele Ferdinand al Bulgariei1 a sosit la Roma vi-
neri 9 iuliu şi a plecat astăzi duminecă 11 iuliu st. nou.  – 

Din informaţiunile ce am putut culege, cred că im-
portanţa politică a acestei vizite trebuie văzută la terme-
nii cei mai mici: de la suirea sa pe tron, Principele
Bulgariei a încercat toate căile pe care putea ajunge
mai repede la consolidarea dinastiei sale, iar cea din
urmă, aceea care trece prin Petersbourg, dacă îi oferea
unele avantage de linişte internă, părea a-l depărta tot
mai mult de puterile Triplei Alianţe. În adevăr, dintre

acestea, Pr[incipele] Ferdinand nu fusese până acum
decât la Curtea Germaniei. Nici la Viena nici la Roma
nu se prezentase în formă oficială. Faţă de Regele Ita-
liei, situaţiunea sa era cu atât mai grea şi mai puţin ex-
plicabilă, cu cât insuccesul său pe lângă Sfântul Scaun,
cu ocazia trecerei la ortodoxism a Princepelui Boris2, fu-
sese mai zgomotos. – 

Dacă însă din punct de vedere politic, călătoria prin-
ciară de astăzi nu prezintă o însemnătate reală, – nu e
mai puţin interesant de a cunoaşte peripeţiele de formă
prin care a trecut, cu atât mai mult cu cât se pare că Al-
teţa Sa Regală are intenţie, la întoarcere, de a vizita pe
M.M.L.L. Regele şi Regina, Auguştii noştri Suverani.

M.S. Regele3 Italiei a trimis la Modane4, întru întâm-
pinarea Principelui, pe Generalul Ponza di San Martino5

(General ajutor de câmp) şi pe Maiorul Raimondi (ambii
de serviciu în prima decadă a lui iuliu) cu un tren regal.
La Torino s-au unit cu suita Principelui, Dnii Stoilow6,
Preşedintele Consiliului şi Ministrul Afacerilor Străine,
cu Secretarul particular Stancew7 şi cu Ministrul de Răz-
boi, Col. Petrow, cari veneau într-adins din Sofia. – 

La gara din Roma, A.S. Regală trebuia să fie primit
de C[on]tele Gianotti, Prefectul Palatului, pe când Ma-
jestatea Sa aştepta pe Principe la Quirinal.

La recepţiunea Ministrului Afacerilor Străine de joia
trecută, nedomirirea era mare între membrii corpului di-
plomatic cu privire la ceremonialul ce se impunea: dacă
anume avea să urmeze o prezentare a Şefilor de Mi-
siuni; dacă se da obicinuitul prânz la Curte (în care caz,
chestiunea precăderii Ambasadorilor şi în special a Am-
basadorului turc devenea o greutate de neînvins); dacă
Rechid Bey mergea la gară în mare ţinută sau nu mer-
gea deloc. De la scurta întrevedere ce am avut cu
Dl  Visconti-Venosta8, am ieşit cu impresiunea că Gu-
vernul însuşi, ostenit de lupta în Parlament, de preocu-
pări relative la pacea greco-turcă şi de… căldură,
considera momentul vizitei A.S. Regale ca inoportun. –

Toate aceste greutăţi au fost înlăturate prin hotărâ-
rea de a nu prezenta Princep[elui] corpul diplomatic şi
de a nu-l convia la prânzul de gală ce trebuia să aibă
loc sâmbătă. 

Dar dacă Curtea simplifica lucrurile, nu mai puţin
conta cum se recepționa chestiunea.

Trebuie să spun Excelenței Voastre că Rechid Bey
este locțiitorul Împăratului la Sofia, care în momentul
sosirei princip[esei] Maria Luisa, a mers la gară.

În împrejurările actuale, poziţiunea pe care o lua Am-
basadorul Turciei faţă de Principele Ferdinand devenea
semnificativă, cu atât mai mult că la Paris, altădată,
Minus Bey, Ambasadorul turcesc, ieşise întru întâmpi-
narea Principelui cu tot personalul Ambasadei în ţinută
de gală.

Rechid Bey a procedat altfel: nu s-a dus la gară în
persoană, ci a însărcinat pe Consilierul Ambasadei,
Pangiris Bey, şi pe Primul Secretar, Ohannes Bey, să
primească pe Principe.

Într-o lungă convorbire ce am avut cu d-sa astăzi,
imediat după plecarea Principelui Ferdinand, Dl Amba-
sador turc mi-a explicat lucrurile astfel: neştiind nimic
despre sosirea Principelui Bulgariei, d-sa era la Livorno,
de unde nu venise decât joi la 2 p.m. pentru recepţiunea



restituiri

148 SAECULUM 3-4/2020PR
O

de la Consulta. Nemaiavând timp să ceară instrucţiuni
la Constantinopoli (deoarece Principele sosea a doua
zi la 8 ore), se sfătui cu Consilierii Ambasadei şi hotă-
râră împreună că în virtutea caracterului său reprezen-
tativ, Ambasadorul M. S. Sultanului trebuia să aştepte
vizita A.S. Regale, iar nu să meargă înaintea sa. Ceea
ce se şi făcu. –

Numai, modul acesta de a proceda nu fu pe placul
Al[teței] Sale Regale. Principele Ferdinand, la rândul
său, nu se duse să depună cărţi la Ambasadă, ci trimise
pe Dnii Stoilow şi Petrow. –

De altfel norma urmată de către Principele Ferdi-
nand în această privinţă este greu de explicat. Mai toţi
Şefii de misiuni, de la Ambasadori la Însărcinaţii cu Afa-
ceri s-au înscris în Registrele A.S. Regale. A.S. în
schimb s-a dus în persoană la unii şi nu s-a dus la alţii.
Astfel s-a dus la Sir Francis Clarc Ford9, care îi ieşise
însă întru întâmpinare la gară şi la Dl Vlangaly10, care
nici nu ieşise la gară, nici nu mai avea caracter oficial
de Ambasador (fiindcă prezentase deja scrisorile de re-
chiemare) şi nici nu se bucura de onoarea de a fi cu-
noscut personal pe A.S. Regală. La Ambasada Rusiei,
lăsând cărţi pentru Dl Vlangaly, Principele Bulgariei lăsa
şi o scrisoare pentru Dl Krupensky11, Însărcinat cu Afa-
ceri al Rusiei, prin care îi acorda audienţă. În schimb
însă nu se duse nici la Ambasada Germaniei, nici la a
Franciei. –

Întru cât mă priveşte, am mers la Quirinal de m-am
înscris în Registrul A.S. Regale chiar din ziua întâi. Cu
toate astea, până în momentul plecării (astăzi, dumi-
necă, la 2 ore) nimeni din suita Principelui nu se pre-
zentase la Legaţiune. Tocmai la orele 4, adică două ore

după plecare, am găsit în cutia de scrisori de la poarta
Legaţiunei un plic pe care sta scris Légation de Rou-
manie Via Goito şi în care erau cărţile de vizită ale Dlui
Stoilow şi ale celorlalte persoane din suită.

Acelaşi mod de procedare s-a urmat cu toate Lega-
ţiunile.

Se vede că domnii aceştia din suita A[lteței] Sale au
un mod personal al dumnealor de a interpreta regulele
de curtenie internaţională şi de politeţe personală. Şi ca
o atenţie particulară pentru Dl Stoilow, Preşedintele
Consiliului (tocmai fiindcă printre colegi se vorbește de
vizita princiară la Curtea română12), am mers la locuinţa
D-sale şi i-am lăsat o cartă, deşi ar fi fost firesc, într-un
asemenea caz, să vie Dl Stoilow cel dintăi la Reprezen-
tantul României.

Nu pot termina, Dle Ministru, fără a adăoga că pre-
ferinţa acordată Dlui Krupensky în mod atât de osten-
tativ a fost rău văzută de unii colegi şi în special de
Rechid Bey, cu atât mai mult că Principele a dat Dlui
Krupensky misiunea ingrată de a exprima Ambasado-
rului turc mirarea sa de a nu-l fi văzut la gară. –

Ca impresiune generală, vizita princiară în Italia lasă
acea fugace expresiune de nedomirire a unui popor cu
tradiţii vechi, qui en a vu bien d’autres, popor care este
gata să primească cu cea mai caldă simpatie pe oas-
peţii iluştri ai Suveranilor săi, dar care pricepe cum tre-
buesc făcute lucrurile. Astfel, toate pretextele date de
ziarele bulgare, cu Mir în frunte, pentru a scuza pe A.S.
R. Principesa Maria-Luisa13 de a nu fi venit la Roma cu
soţul său (după ce-l însoţise la Londra şi la Paris), nu
găsesc credit în opiniunea publică. Lumea înţelege că
aci a intervenit influenţa Ducelui Roberto di Parma14,
părintele Principesei. Dar, cu toate astea, în calitatea
de tată a 17 copii în viaţă, pe care doreşte a-i vedea
intrați în familii domnitoare, ar trebui să fie mai puţin in-
transigent. Fiecare este în dreptul său de a face ceea
ce-i convine, cu condiţiune însă de a nu aduce atingere
altora, mai cu seamă când e vorba de un act de curte-
nie. Opiniunea generală este că Principele Bulgariei,
dacă socotea că nu poate veni la Curtea Italiei cu Prin-
cipesa Maria-Luisa, trebuia să conducă soţia sa la
Sofia.

2

CĂtre ion i.C. BrĂtianu15

Légation Royale
De Roumanie
(imprimat) Roma 3/16 septembrie 1904
No 344
Excelenţei Sale
Domnului I.I.C. Brătianu
Ministrul Afacerilor Străine

Domnule Ministru,

Am onoare a răspunde la Ordinul Departamentului
Excelenţei Voastre, No 12 330 din 30 august 1904, îna-
intând aci alăturat adeverinţa prin care se constată că
am primit brevetul şi însemnele de Comandor al Ordi-
nului Coroana României.

Premierul Dimitrie A. Sturdza, destinatarul multor
rapoarte  diplomatice zamfiresciene
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Foarte atins de dovada de bunăvoinţă ce-mi daţi,
propunându-ne graţioasei atenţiuni Suverane pentru
în aintarea în Ordinul Coroanei, am onoarea de a vă
ruga, Domnule Ministru, să binevoiţi a primi odată cu
expresiunea întregei mele gratitudini, asigurarea prea
înaltei consideraţiuni ce vă păstrez.

3
Bucarest
D[omnu]lui Ministru de Externe
Personal 2/15 iulie 1905

D[omnu]le Ministru,

Cred că în trecerea sa prin Bucureşti dl Ministru
Fleva16 a avut onoarea a vedea pe E[xcelenţa] V[oastră]
şi a [o] pune la curent cu dispoziţiunile luate de D-sa re-
lativ la congediele de anul acesta.

Interese urgente reclamând prezenţa mea în ţară,
eram de acord cu dl Fleva, sub rezerva aprobărei
E[xcelenţei] V[oastre], ca să pot pleca în congediu, iar
dl Secretar Lahovary17 să rămână însărcinat cu condu-
cerea afacerilor Legaţiunii. Sper că nimic extraordinar
nu se va prezenta în timpul verei: de altminteri, chiar
dacă s-ar prezenta, tânărul nostru coleg este destul de
bine pregătit pentru a înfrunta or[i]ce situaţiune, mai cu
seamă astăzi, când cunoaşte afacerile Legaţiunii pre-
cum şi ţara în care e chemat a lucra.

Dacă E[xcelenţa] V[oastră] aprobă cele ce preced,
îmi rezerv a o ruga telegrafic, la întoarcerea d-lui Laho-
vary, să mă autorizeze a părăsi Roma pe timp de două
luni, cu începere de la data plecărei18. 

4
CĂtre toMMaSo tittoni

Le 1er août 1906 

Monsieur le Ministre19,
J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que

mon gouvernement a cru devoir me donner une autre
destination, et, en m’accordant le grade de Ministre Plé-
nipotentiaire, m’a nommé Secrétaire Général du
Ministère des Affaires Etrangères20 à Bucarest.

Si le choix fait en ma personne pour l’emploi de
Secr. gl m’honore de tous points, ce n’est pas sans une
certaine mélancolie que je quitte le poste de Rome, où
j’ai fait presque toute ma carrière et où j’ai, pour ainsi
dire, appris à connaître les hommes et les choses, en
prenant contacte avec la vie mûre à travers les beautés
de votre noble pays et le caractère de votre peuple gé-
néreux. Votre Excellence voudra bien m’excuser ces re-
flexions. Je suis maintenant à Rome depuis 12 ans,
pour la seconde fois, et comme l’existence n’est pas in-
finie, c’est une partie de ma vie et la plus belle que j’ai
passée ici. 

Le choix de mon gouvernement rejaillit sur le poste
de Rome et c’est une preuve de plus de la haute estime
que l’on a dans mon pays pour l’Italie et son gouverne-
ment. J’espère que dans ma nouvelle situation je pour-
rai continuer à travailler au maintien et au
développement des rapports d’affection qui unissent

nos deux peuples.
En quittant Rome, je laisse la gérance des affaires

de la Légation à mon collègue Monsieur Jean Lahovary. 
Veuillez etc.

1 august 1906 
Domnule Ministru,
Am onoarea de a vă aduce la cunoștință că guvernul

meu a găsit de cuviință să îmi dea o altă destinație și,
acordându-mi gradul de Ministru Plenipotențiar, m-a
numit Secretar General al Ministerului Afacerilor Străine
la București. 

Deși alegerea persoanei mele pentru respectivul
post mă onorează întrutotul, nu părăsesc fără o anumită
nostalgie postul de la Roma, unde mi-am făcut aproape
toată cariera și unde, ca să spun așa, am învățat a
cunoaște oamenii și lucrurile, luând contact cu viața ma-
tură prin frumusețile nobilei dv. țări și prin caracterul ge-
nerosului dvs. popor. Excelența Voastră va binevoi să
scuze aceste reflecții. Mă aflu deja la Roma de 12 ani,
pentru a doua oară, și cum existența nu este nesfârșită,
mi-am petrecut aici o parte din viață, cea mai frumoasă.

Alegerea guvernului meu a mers spre postul de la
Roma, ceea ce dovedește o dată în plus înalta stimă pe
care țara mea și guvernul său o au pentru Italia și gu-
vernul acesteia. Sper că în noua mea situație voi putea
continua să contribui la menținerea și dezvoltarea ra-
porturilor de afecțiune care unesc popoarele noastre.

La plecarea din Roma, las gestiunea afacerilor
Legației colegului meu, dl. Jean Lahovary.

Vă rog să primiți etc.

Dimitrie I. Ghica, prieten și coleg de diplomație
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5
CĂtre DiMitrie i. GHiCa

22 mai 1920
Ministre Roumanie Paris21

En réponse à votre excellent rapport no. 1732 que
je lis en tournée électorale en Bessarabie22 je vous prie
d’exposer notre complète désillusion au sujet du vote
double octroyé aux Grandes Puissances et du vote sim-
ple accordé à la Roumanie dans la Commission Inter-
nationale des Détroits. Veuilles faire remarquer à Lord
Derby23 que du moment où le contrôle militaire des Dar-
danelles reste assuré pour le moment aux troupes an-
glaises, le vote double ou simple n’a plus d’importance.

Ce n’est que du point de vue théorique du droit pu-
blique applicable aux Dardanelles que cette différence
est inacceptable. La France, la Grande Bretagne et l’Ita-
lie doivent comprendre combien il est difficile pour un
Gouvernement Roumain sérieux de présenter au Par-
lement la solution du vote simple pour la Roumanie,
alors que le Japon a deux voix.

Les Grandes Puissances sont en train de commettre
la même faute qu’en 1883, lors du Traité de Londres24.
À cette époque notre refus d’obtempérer aux injonctions
de l’Europe a rendu caduc le Traité en ce qui concerne
l’autorité de la C.E.D. de Galatz à Braïla et l´existence
même de la Commission rivéraine entre Braïla et les
Portes de Fer; mais ce traité nous a jeté dans les bras
de l’Autriche.

Nous résistons aujourd’hui aux propositions allé-
chantes du Gouvernement polonaise pour la seule rai-
son de ne pas abandonner la bonne voie de la solidarité
avec la politique des Alliés.

Nous suivons une autre politique que celle inaugu-
rée par le parti libéral à la Conférence de la Paix, mais
nous ne voudrions pas que M. Bratiano eût raison.

La question des Dardanelles a une importance ca-
pitale pour la Roumanie. Nous pouvons considérer le
Banat Roumain comme un bras qu’on nous a coupé25,
tandisque les Dardanelles sont notre trachée artère: on
peut vivre manchot mais on ne vit pas sans respírer.

Tâchez de faire comprendre au Gouvernement
auprès duquel vous êtes accrédité les mille raisons qui
militent en faveur d’une politique de véritable liberté de
navigation par les Détroits. Le principe fondamental de
cette liberté réside dans une autonomie complète de la
Commission Internationale, doublée de garnisons mili-
taires appartenant à des pays neutres26.

La Roumanie est, au premier chef, pays dépendant
du libre passage des Dardanelles; il ne peut reprendre
son rôle de grenier de l´Europe que si sa voix est en-
tendue dans la Commission Internationale, au même
titre que celle des Grandes Puissances.

Nous espérons que les misères du Traité de Berlin,
lorsque l’Allemagne voulait humilier tout le monde, sans
raison, sont finies.

/signé/ D. Zamfirescu

22 mai 1920

Ministrului României la Paris

Ca răspuns la excelentul vostru raport nr. 1732, pe
care-l citesc în turneu electoral în Basarabia, vă rog să
exprimați completa noastră deziluzie în chestiunea vo-
tului dublu rezervat Marilor Puteri și a votului simplu
acordat României în Comisia Internațională a Strâmto-
rilor. Binevoiți a-l înștiința pe Lordul Derby că din mo-
ment ce controlul militar al Dardanelelor e încredințat
trupelor engleze, votul dublu sau simplu nu mai are
importanță.

Numai din punctul de vedere teoretic al dreptului pu-
blic aplicabil Dardanelelor această diferență este inac-
ceptabilă.  Franța, Marea Britanie și Italia trebuie să
înțeleagă cât de greu îi este unui Guvern Român serios
să prezinte Parlamentului soluția votului simplu pentru
România, în timp ce Japonia dispune de două.

Marile Puteri sunt pe punctul de a comite aceeași
greșeală ca și în 1883, cu Tratatul de la Londra. Atunci
refuzul nostru de a ne supune injoncțiunilor Europei a
făcut caduc Tratatul în privința autorității C.E.D. de la
Galați la Brăila și chiar a existenței Comisiei riverane
între Brăila și Porțile de Fier; dar  acest tratat ne-a arun-
cat în brațele Austriei.

Noi rezistăm azi îmbietoarelor propuneri ale Guver-
nului polonez doar din singurul motiv de a nu abandona
calea dreaptă a solidarității cu politica Aliaților.

Noi urmăm o altă politică decât cea inaugurată de
Partidul Liberal la Conferința Păcii, dar n-am vrea ca
D.  Brătiano să fi avut dreptate.

Chestiunea Dardanelelor are o importanță capitală
pentru România. Noi putem considera Banatul român
ca pe un braț care ni s-a tăiat, în timp ce Dardanelele
sunt traheea: putem fi ciungi, dar nu putem trăi fără a
respira.

Străduiți-vă ca Guvernul pe lângă care sunteți acre-
ditat să înțeleagă miile de motive care pledează în fa-
voarea unei veritabile libertăți de navigație în Strâmtori.
Principiul fundamental al acestei libertăți rezidă în au-
tonomia completă a Comisiei Internaționale, dublată de
garnizoane militare aparținând unor țări neutre.

România este, în primul rând, o țară dependentă de
libera trecere a Dardanelelor; ea nu-și poate relua rolul
său de grânar al Europei decât dacă vocea sa este tot
atât de auzită în Comisia Internațională ca aceea a Ma-
rilor Puteri.

Sperăm că mizeriile Tratatului de la Berlin, când Ger-
mania voia să umilească pe toată lumea, fără motiv, au
luat sfârșit.

/semnat/ D. Zamfirescu 

Note
[1]

B.N. R. Ms. 10945.
București
No. 522 din 29/11 iuliu [18]97

1 Ferdinand Maximilian Karl Leopold Maria de Saxa Co-
burg-Gotha (1861-1948), cneaz, apoi țar al Bulgariei între anii
1887-1918. A oscilat între Rusia și Austria, vizând consolida-
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rea dinastiei sale și extinderea teritorială a principatului auto-
nom bulgar, care-și va dobândi independența în 1908. Duiliu
Zamfirescu i-a intuit bine politica.

2 Principele Boris, primul născut al lui Ferdinand, a fost
convertit în februarie 1896 la ortodoxie, nașul său fiind țarul
Nicolae al II-lea al Rusiei. Era prețul plătit pentru reconcilierea
ruso-bulgară, după aproape un deceniu de relații încordate.
Născut în 1894, Boris al III-lea i-a urmat la tron tatălui său și
a domnit până în 28 august 1943. 

3 Rege al Italiei era atunci Umberto I de Savoia
(1844-1900). A domnit între 1878-1900. A fost asasinat la
Monza, în 29 iulie 1900 de un anarhist. Căsătorit cu Margareta
de Savoia. Susținător înfocat al Triplei Alianțe. 

4 Modane, localitate din Savoia, aflată la granița cu Franța. 
5 Coriolano Ponza di San Martino (1842-1926), politician

și general italian. 
6 Konstantin Stoilov (1853–1901), om politic bulgar filorus,

lider al Partidului Poporului. Prim-ministru și ministru de Ex-
terne între 19 mai 1894-18 ian. 1899. Premier al unui guvern
meteoric și între 28 iun.-20 aug.1899. Editat târziu, jurnalul
său, Dnevnik, oferă informații prețioase asupra unei epoci agi-
tate. 

7 Dimităr Stanciov, șeful de cabinet secret al principelui
bulgar.

8 Emilio Visconti-Venosta (1829-1914), ministrul italian de
Externe în acel moment. 

9 Francis Clark Ford, diplomat britanic.  
10 Alexandr Vlangaly, general și diplomat rus. 
11 Vasili Nikolaevici Krupenski (1868-?), diplomat rus ori-

ginar din Basarabia, cu mare trecere la curtea imperială. 
12 La sfârșitul lunii iulie 1897, Ferdinand I al Bulgariei a

sosit la Sinaia, unde a fost primit de regele Carol I. 
13 Maria Luisa de Bourbon-Parma a fost prima soție a prin-

cipelui Ferdinand I. A murit la nașterea celui de-al patrulea
copil, Nadejda, în 1899. 

14 Roberto I Carlo Luigi Maria di Borbone, duce de Parma
și Piacenza (1848-1907). Posesor al unei averi enorme, a fost
un tată prodigios, cu zeci de copii. Una din fiicele sale, Zita, a
fost împărăteasa Austriei. Un fiu, René (1894-1962), a fost
tatăl Annei de Bourbon-Parma, soția regelui Mihai I al Româ-
niei. 

[2, 3]

Arhiva diplomatică a M.A.E.
Diviziunea Personalului și Protocolului
Vol. 305. 

15 Ion I. C. Brătianu, zis și Ionel (1864-1927), ilustru om
politic, președinte (din 1909) al Partidului Național Liberal. De
formațiune inginer, cu studii la Paris, a făcut o carieră politică
fulminantă. Ministru al Lucrărilor Publice (1897-1899;
1901-1902) în cabinete conduse de D.A. Sturdza, apoi titular
al Externelor (1902-1907), calitate în care a propus decorarea
lui Duiliu Zamfirescu cu Ordinul „Coroana României”. 

16 Nicolae Fleva (1840-1920), politician și diplomat. Din
1901 ministru plenipotențiar la Roma, post pe care îl va deține
până în 1908. Era șeful direct al lui Duiliu Zamfirescu, care fu-
sese avansat consilier de legație prin decretul 960/2 mart.
1900. 

17 Jean A. Lahovary, secretar, apoi însărcinat cu afaceri la
Legația României la Roma.  

18 Duiliu Zamfirescu a primit aprobarea lui I.I.C. Brătianu
de a pleca în concediu și a luat calea Genevei în 22 iulie 1905. 

[4]

B.N.R., Ms. 10945.

19 Destinatarul scrisorii a fost Tommaso Tittoni
(1855-1931), om politic şi diplomat italian, Prim-ministru
(28  mart.-24  dec.1905). Ministrul Afacerilor Externe în cabi-
netul Giovanni Giolitti III (29 mai 1906-11 dec. 1909).  A publi-
cat la senectute volumele Italy’s Foreign and colonial policy
(1914) şi Le Jugement de l’histoire sur la responsabilité de la
guerre (1916).

20 La propunerea generalului Iacob N. Lahovary, titularul
Externelor în guvernul G. Gr.   Cantacuzino, Duiliu Zamfirescu
a fost înaintat la gradul de ministru plenipotenţiar clasa a 2-a
şi numit secretar general al Ministerului Afacerilor Străine.

[5]

B.N.R. Ms. 10945.

21 Dimitrie I. Ghica (1875-1967), diplomat român. Ministru
plenipotențiar al României la Sofia în timpul războaielor bal-
canice, la Roma (1913-1917), Paris (1920-1922), ministru de
Externe în guvernul Iorga-Argetoianu (27 apr. 1931-5 iun.
1932). A tradus în franceză romanul lui Duiliu Zamfirescu În
război, apărut la Paris în martie 1900 și a fost martorul scrii-
torului în duelul cu colonelul Dumitru Stratilescu. Autor el
însuși al unor incitante memorii politice apărute abia în 2004.

22 Partidul Poporului, în care Duiliu Zamfirescu avea un rol
însemnat, a obținut la alegerile parlamentare din mai-iunie
1920 un număr de 224 de mandate și 44,64% din voturi.

23 Edward George Villiers Stanley, lord, al 17-lea Conte de
Derby (1865-1948), politician și diplomat britanic. A fost se-
cretar de stat pentru război (1916-1918), apoi ambasador la
Paris (1918-1920). 

24 Semnat la 10 martie 1883, în urma Conferinței
internaționale la care au participat Germania, Austro-Ungaria,
Rusia, Franța, Marea Britanie, Italia, Turcia, Tratatul de la Lon-
dra prevedea prorogarea puterilor Comisiei Europene a Du-
nării, extinderea puterilor acesteia de la Galați până la Brăila
și sancționarea regulamentului fluvial. Admisă la conferință
doar cu vot consultativ, România a declarat drept ilegale
dispozițiile privitoare la extinderea competențelor Comisiei în
sectorul Brăila-Porțile de Fier și a încheiat o înțelegere spe-
cială cu Austro-Ungaria. Fost membru al Comisiei, Duiliu Zam-
firescu cunoștea bine dosarul problemei.

25 Prin Tratatul de pace cu Austria, încheiat la Saint-Ger-
main-en Laye în 10 septembrie 1919, Serbiei i s-a atribuit ves-
tul comitatului bănățean Torontal și sudul comitatului Timiș,
deși Convenția politică între România și Antantă semnată la
4/17 august 1916 prevedea ca tot Banatul să revină Regatului
Român.

26 Propunerile guvernului român nu au fost luate în
considerație de Marile Puteri. Fermă (soluția lui I.I.C. Brătianu)
sau maleabilă, dispusă la concesii (opțiunea Al. Averescu),
poziția României a fost ignorată de Marile Puteri.
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Apele care vin să plângă de-a lungul întinselor•
ţărmuri sunt atât de neistovite, încât marea pare
o abstracţiune.

Oamenii care, văzând la capătul vieţii lor, că au•
trăit numai spre a muri, au transmis generaţiilor
următoare ideea neantului.

Credinţa în nimic sau lipsa de credinţă este cea•
mai iubită fiică a morţii.

Când eram copil credeam că în pieptul şi-n privi-•
rea albastră a tatălui meu e patria mea.

Moartea se uită la noi cu stelele nopţii senine.•

Prietenul era atât de atent, încât a auzit doi pomi•
vorbind despre el.

Culorile flamurilor, înainte de a fi ecuaţii chimice,•
sunt expresia sufletului naţiunilor.

Deşi înzăpeziţi şi de granit, munţii sunt entuzias-•
mul pământului.

În timp ce casapul îşi pregătea odioasele scule,•
calul care urma să fie sacrificat plângea ca un
copil.

Noaptea, când nu sunt văzuţi, pomii călătoresc•
la izvoare.

Farmecul trecutului stă în legendele lui.•

Timpul este privirea unui ochi ce nu va adormi ni-•
ciodată.

Focul – acest prim şi fundamental principiu al vie-•
ţii.

În timp ce mama se grăbea să facă ordine în ca-•
mera copilului, acesta plângea suferinţa unui
scaun răsturnat.

Florile cântă prin culori.•

Soldaţii care se duc în războaie nu sunt decât•
meteoriţii popoarelor.

Deşi au fost hărăziţi pazei, câinii care nu latră au•
ei înşişi nevoie de paznici.

Dacă omului rău şi zgârcit îi ceri o piatră să-ţi•
spargi capul, el te refuză.

Femeia cu rod în pântecul ei seamănă cu un pă-•
mânt nou.

„Dacă Prostia ar durea, spunea boierul Filipescu,•
s-ar auzi numai gemete pretutindeni.”

Cea mai sfântă armă a omenirii este bunătatea,•
iar cea mai eficace este inteligenţa.

Un om bun n-are nevoie decât de trezia lui.•

Când întâlneşte o casă părăsită, vegetaţia mă-•
nâncă întâi lemnul, apoi ţigla, mortarul, cărămida
şi la urmă cioburile de sticlă.

Principiul străvechi al frăţiei s-a perimat; acum nu•
mai e necesar ca fraţii să aibă aceiaşi părinţi.

Când neamurile stăteau pe ţărmuri şi l-au văzut•
pe cel ce mergea în picioare pe faţa mării s-au
bucurat mult de graţia şi puterea omului.

Un bătrân de o nespusă paloare privea senin un•
fruct roşu.

Abia când vom părăsi acest pământ vom avea•
nostalgia Paradisului.

Când oamenii plâng, zidurile chicotesc pe-nfun-•
date. 

La auzul numelui Yemen parcă văd o ţară de vo-•
cale.

Gheorghe Pituţ

CUGETĂRI
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De când n-am mai fost prin locurile natale mi-a•
crescut faima.

Declinul plopilor prevesteşte o secetă mare.•

După neliniştea apelor se poate deduce că uni-•
versul întreg este un perpetuu balans.

Dacă florile ar avea dinţi, curtezanele s-ar trezi•
dimineaţa în mijlocul unor haite de lupi.

Un costum geopolitic e astăzi clima.•

Forţa învinge dreptul, bunătatea învinge timpul.•

Erau adunaţi în secta lor şi în timp ce unul vor-•
bea, ceilalţi se priveau şi rânjeau dintr-o parte.

Dacă nimeni nu şi-ar face cunoscut numele, mul-•
ţimea ar arăta netedă ca apa unui lac liniştit.

Rămâne deci piatra cea mai grea: neştiinţa.•

Cei mai nenorociţi oameni sunt aceia care nu din•
neputinţă, ci din răutate nu-ţi întorc bunăvoinţa.

Nu lăsaţi să iasă la suprafaţă balenele zbură-•
toare.

Când vezi un câine înlăcrimat atunci nu e nicio•
îndoială că plânge însăşi credinţa.

Dispunerea stelelor pe cer constituie sintaxa cos-•
mosului.

Munca de a consuma – aceasta le plăcea lor cel•
mai mult.

După săvârşirea minunilor rămân numai semnele•
sau scrierea lor.

Să străbaţi noaptea noroaiele în pantofi de lac şi•
costum de seară!

Ei vin şi spun ceva şi dispar ca fluturii.•

Nu se ştie de unde vin, nici încotro se îndreaptă•
şi-n această lumină tristeţea lor creşte.

Cântecul trecea ondulat peste coline, străbătea•
munţii şi aşezările, fluviile şi frontierele, şi învăluia
tot pământul ca lumina.
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3. Iorga dramaturg

Iorga a scris și piese de teatru și ele au fost multe.
Devenise un fel de nevoie sufletească pentru Iorga să
vorbească și de pe scena teatrului. Acest savant care
tindea spre înălțarea spirituală a poporului său dorea să
vorbească mai aproape de inima lui și găsea teatrul ca
mijlocul cel mai potrivit pentru aceasta. Cu acest mijloc
dorea să educe, să cultive poporul. Piesele sale le scria
foarte repede, chiar și pe cele care erau în versuri. Un
număr mare dintre ele le-a scris în tren. De câte ori se
întorcea de la Paris transmitea Teatrului Național câte
o piesă. Dintre piesele sale un număr însemnat sunt
acele care aduc pe scenă mari personalități ale istoriei
române care au stat pe tronul Țărilor Româneşti. Astfel
avem: „Mihai Viteazul” (1911), „Învierea lui Ștefan cel
Mare” (1912), „Un prinț exilat” (1912), „Constantin Brân-
coveanu”(1914), „Cantemir cel Bătrân” (1920). Acestora
le-au urmat altele dedicate altor subiecte culese din tre-
cutul românesc – „Tudor Vladimirescu” (1921),
„Doamna lui Ieremia Vodă” (1924), „Gheorghe Lazăr”
(1924), „Strămoșii” (1924), „Fratele păgân” (1929).

Mai există și o altă serie de piese ale căror subiecte
sunt inspirate din viața unor mari personalități
internaționale. Din acestea sunt: „Moartea lui Dante”
(1922), „Molière se răzbună” (1922), „Cleopatra” (1928),
„Sfântul Francisc” (1930), „Casandra” (1931), „Moartea
lui Assur” (1934), „Sângele lui Minos” (1935), „Moartea
lui Alexandru” (1939), „Cristian rege” (1939),  „Ovidiu”.

Iorga mai are și un alt șir de piese care tratează su-
biecte de viață. Astfel, avem „Frumoasa fără cap”
(1929), „Copilul pierdut” (1930), „Puterea obișnuinței”
(1931), „Cad măștile” (1931), „Un sacrificiu simplu”
(1931), „Bătrânul sărac și dogele” (1936). La acest șir
se poate adăuga si „Viața și cartea”, „Bogații războiului”,
„Pacea căminului”, „Cel mai bun”, „Renegarea Doamnei
Președinte”, „În fuga timpului”, „Copilul babei şi al
moșului”, „Trei școli”. 

Iorga însă nu va rezista ca dramaturg. În piesele

sale el nu e preocupat de aspectele artistice. Ba chiar
le ignoră, în folosul profunzimilor morale. Domnește
predicatorul, conferențiarul, deși se întâlnesc deseori
multe pasagii și scene frumoase acolo.

4. Iorga orator

Cititorul să nu se mire dacă îl vom atașa la artistul
condeiului și pe oratorul Iorga. 

Iorga orator era, de asemenea, un mare artist.
Într-adevăr, Iorga era un artist de excepție și de la

înălțimea tribunei. Cuvântul său rostit de la pupitru avea
ceva de vrajă. Și nu doar datorită valorii ştiințifice și
cunoștințelor inepuizabile pe care le oferea ascultători-
lor, ci pentru felul magic cum ajungeau acestea în sală.

Când cu statura sa impunătoare, cu privirea scânte-
ietoare și barba sa patriarhală așternută pe piept, se
urca la pupitru, începea mai întâi, cu un gest domol,
părea să facă o confidență sau să comunice o mărturie.
Uneori ridica mâna să sublinieze o idee, sau amenința
cu degetul arătător, pentru a arăta un neajuns. Și ade-
sea se înflăcăra evocând momentele mari ale istoriei și
transmitea entuziasmul său ascultătorilor.

Nimeni nu ar fi putut să-l prezinte atât de exact pe
oratorul Iorga, precum Henry Stahl, stenograful lui
Iorga, ce colindase împreună cu el din tribună în tri-
bună, și a văzut de aproape entuziasmul cu care era în-
tâmpinat Iorga, de fiecare dată, când acesta se urca pe
scenă și emoția ce cuprindea de îndată sala. „El impre-
siona – spune Stahl –, nu cu fraze căutate chemate să
impresioneze, ci prin vastele sale cunoștințe în toate
domeniile, prin memoria sa admirabilă, prin tempera-
mentul său de artist, care apreciază ceea ce este măreț,
ceea ce este frumos. După caz, vocea sa devenea
caldă și căpăta un tremur, reușind să transmită ascul-
tătorilor trăirile sale în totalitate, și sala se ridica în pi-
cioare electrizată primind putere de la acele
comandamente pe care Iorga le considera necesare
pentru a transforma societatea românească, și cărora

Hagop Siruni

NICOLAE IORGA
(II)
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li se alătura strălucirea, ce venea dintr-o cunoaștere su-
perioară și din limpezimea luminoasă a privirii sale.”  La
București, apoi de două ori la Iași, o dată la Craiova,
apoi iarăşi la București, apoi Galați, Roman, Botoșani,
Piatra Neamț, și Giurgiu, fără să lipsească de la cursu-
rile sale de la Universitate, fără a mai vorbi de prelege-
rile sale de la Academie, pretutindeni cucerind inimile,
și având în fiecare discurs „pasaje nepieritoare pe care
sunt convins le vor adopta generațiile ce vor veni, ca un
model de frumusețe literară, şi de sinceritate a senti-
mentelor”.

Erau adevărate capodopere şi necrologurile sau dis-
cursurile funebre, pe care le-a rostit sau le-a semnat
Iorga, cu prilejul despărțirii de cei dragi. Asemenea oca-
zii au fost pierderea a trei personalităţi dragi care au fost
dascălul său Xenopol, și cei din intimitatea lui, Ion Bog-
dan şi Alexandru Vlahuță. 

Au fost bijuterii de artă oratorică și discursurile rostite
cu prilejul sărbătorilor naționale, precum şi cu prilejul
comemorărilor marilor figuri ale istoriei.

Să nu uităm și discursurile rostite între anii
1936-1940, la Radio București.

Momente de bucurie erau prilejuite de discursurile
lui Iorga rostite la tribuna Camerei, inițial la Parlament,
apoi la Senat, atunci când a fost senator de drept. Fie-
care discurs al său era o capodoperă și se asculta cu
smerenie într-o tăcere adâncă. Uneori erau clipe de
înălțare sufletească atunci când coincideau cu ocazii
festive, erau multe discursuri patriotice și Iorga găsea
mereu prilejuri pentru asta. Dar uneori erau mustrări, iz-
bucniri de mânie, și filipice la problemele de pe ordinea
zilei, împotriva guvernanților zilei, și uluiau fotoliile
miniștrilor și le creau o stare de confuzie. Încă nu vorbim
de intervențiile sale, vorbele lui acide aruncate, aluziile
sale umoristice, care stârneau furie sau râsete după îm-
prejurări.

5. Iorga jurnalist

Iorga a fost unul dintre marii publiciști pe care i-a
avut România vreodată.

Ca şi în celelalte domenii îmbrățișate de el, Iorga a
strălucit și în ziaristică. Astfel că nu putem omite paginile
sale de publicistică din care poate să se inspire cu folos
literatura română. 

Pe scurt, condensat, maestrul genului scurt, pe care
îl arăta în editorialele sale din „Neamul  Românesc”,
care a devenit unul dintre organele atractive ale presei
române. E drept, era modest tirajul ziarului, comparativ
cu tirajele mari, de sute de mii de exemplare, ale celor-
lalte ziare, dar editorialele sale se publicau și în aceste
ziare zilnic, pentru a fi citite de toate păturile populației. 

Dacă ironia e unul dintre genurile literare, Iorga era
o forță și în acest domeniu. Discursurile sale erau con-
dimentate cu ironii la adresa evenimentelor zilei, per-
soanelor, erau incisive și la obiect. 

Dar  ironicul Iorga atingea desăvârșirea când vor-
bea de la tribuna ziarelor. În acele articole scurte care
apăreau zilnic în „Neamul Românesc” pe prima pagină,
erau foarte dese capodopere ale umorului. Iorga era un
mare polemist şi un mare pamfletar. Criticile lui erau
caustice și ironia lui tăioasă. Replicile sale înaripate se
propagau zile întregi.

Dar mai reușite erau cele care nu vedeau lumina ti-
parului. Multe dintre ele continuă încă să circule. Cine
n-a auzit, de pildă, cuvintele lui Iorga despre unul dintre
celebritățile presei române, Pamfil Șeicaru, când acesta
construia un palat pentru ziarul său „Curentul”?

Un șantaj, un etaj, spusese Iorga.
Și aceste vorbe mușcătoare nu au fost o piedică

pentru ca tocmai acest Pamfil Șeicaru, care era el
însuși un mare pamfletar, să ia cuvântul pe scena Tea-
trului Național în anul 1931, cu prilejul aniversării lui
Iorga de 60 de ani, și să-l proclame pe Iorga drept cel
mai mare ziarist, polemist și pamfletar român.

Traducere din armeană de Arpiar Sahaghian
(va urma)

Hagop Siruni
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Autoarea frecventa cenaclurile literare ieșene încă
aflate sub semnul „artei poetice” a proletcultismului ilus-
trat de compunerile lui Dan Deșliu, Eugen Frunză &
comp. Și-a sfârșit viața în anii ʹ60 prin autoincendiere
sau (varianta  oficială) accident casnic.

Filele disparate ale acestui Jurnal depun mărturie cu
naivă și tulburătoare sinceritate despre universul trăirilor
unei adolescente fascinate de mirajul accederii în lumea
literaturii, întreținut de încurajările-stas („mai trimiteți!”,
„citiți cu încredere pe clasici”) generos furnizate de
publicațiile vremii, dar și de cenaclurile făuritoare de glo-
rii locale de carton, ades dezamăgite și abandonate.

Cu toate că, la urma urmei, versificările ei sunt,
uneori, chiar mai aproape de poezie decât cele ale
„consacraților” (Victor Tulbure: „Vom avea de-acum
mălai / Și destule pite / Și bucate până-n mai / Multe și
sporite” ori Eugen Frunză: „Mă culc – văd schele și mor-
tar / Mă scol – văd steaguri pe uzină / Un fost argat e
secretar / Vecina – mamă eroină!”), cenaclista n-avea
nicio șansă reală să-și vadă poeziile publicate.
Speranța moare ultima: până la sfârșitul vieții a trăit „din
joi în joi”, cu speranța că-și va vedea numele în „Gazeta
Literară”…

5 septembrie 1954
Anul acesta ar fi cazul să vorbesc și eu cu un băiat

– doar am împlinit 16 ani. Îmi place unul, dar nu știu ce
gândește. Am mare prestigiu în rândul băieților, dar tre-
buie să mă stăpânesc pentru a nu deveni fudulă. Din
contra, să fiu mai populară cu toți, în general, totodată
corectă și în același timp inaccesibilă. Sunt mulțumită
din toate punctele de vedere: învățătură, muncă de
organizație, iar dragostea… da, se va completa și
această lipsă, dar în mod just. Ieri am întârziat la prima
oră și i-am spus profesorului adevărul – n-auzisem cea-
sul – Dița m-a certat: „De ce ești proastă ? Puteai spune
că n-a venit tramvaiul”. Dar eu am privit-o cu hotărâre
în ochi și i-am spus că orice aș suferi, voi spune numai
adevărul. Mi-am făcut temele, toate de înaltă calitate.

Am trimis „Gazetei literare” poezia „Deșteptarea poetu-
lui” – închinată scriitorilor noi din RPR. Poezia a fost
prelucrată cu perseverență și tenacitate două zile, de
dimineața până seara. Ca atare, n-are nicio greșeală
de fond sau de formă.

8 noiembrie 1954
Trebuia să mă duc la sediu, dar mă temeam că va fi

și P. acolo. Mi-era frică de momentul în care ne vom
privi, chiar și o sutime de secundă. Totuși m-am dus.
Acolo erau unii membri din Comitetul UTM, citind vreo
carte, așteptând să înceapă ședința. Era și el – P. Vă-
zând că intru, a roșit, a roșit și și-a căutat de lucru în bi-
bliotecă. Dar, n-a putut rezista mult : înalță capul, mă
privi o clipă serios, iar un zâmbet colosal îi ilumină fața.
La poartă, când ieșeam, mă întâlnii față în față cu Avă-
dănii, care-mi făcu politicos loc să trec, sprijinindu-mă
ușor de braț. Dar eu am trecut repede și cu mers ușor,
ferindu-mă să ridic ochii. După toate probabilitățile, mă
simpatizează și n-aș vrea să-l fac să mă i…ă și mai
mult. Grăbeam pașii spre casă cu o mai mare hotărâre
de a învăța mai bine, de a fi la înălțimea celui pe care îl
i…c. Am o mare sete de a învăța, de a-mi ridica nivelul
tot mai sus.

22 noiembrie 1954
Spre seară, am făcut o poezie drăgălașă, dar pro-

fund gândită în toate amănuntele: „Degeaba, zic în
minte-mi la fiecare parte! / Tu, cu durerea-n suflet la
mine te gândești / Căci mai  cumplit ca mine, pe tine nu
te arde / Iubirea și amorul ce-n mine dăinuiesc.” Voi în-
cerca să mă apuc de baschet – se zice c-aș avea ta-
lent.

1 februarie 1955
Când mă așteptam mai puțin, am primit un plic de la

F. Adevărul este că aproape îl uitasem !
„Nuța,

Mircea Radu Iacoban

HAZUL TRIST
al unui Jurnal regăsit
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Am stat un timp foarte gânditor asupra cauzei pro-
babile care te-a determinat să nu-mi răspunzi la ultima
scrisoare, probabil că te-am plictisit? Încerc pentru ul-
tima dată să-ți scriu această scrisoare, adequată ramurii
care îți place, poezia; spun aceasta bazându-mă pe
fapte concrete, pe creația personală care mă face ade-
seori s-o recitesc, este vorba de „Copilărie nevinovată”.
Dă-mi voie să mă exprim în versuri: „Tu niciodată nu
poți fi vinovată / Când plouă, e ceru-nnorat / Și mor pe
straturi florile-n grădină / Să știi că numai eu sunt vino-
vat.”

Scuză-mi scrisul și conținutul; de asemenea, trans-
mite complimente tuturor.

F.
Fragmente din răspunsul meu:

„Adio dar, iubire sfântă / Regret al basmului apus
/ La amintiri plec fruntea tristă / Și plâng iubirea ce s-a
dus / Sub o piatră solidară [sic!] / Mult mai fericită-aș fi.
/ Eleva când nu iubește / Toată ziua ea tocește / Iar
când s-a amorezat / A uitat tot ce-a-nvățat.”

Nuța”

3 februarie 1955
Am primit de la „Scânteia tineretului” un foarte fru-

mos răspuns în legătură cu poezia pe care am trimis-o
acestui ziar: „Nu vom șovăi vreodată, nici cu gândul, nici
cu fapta”:

„Stimată tovarășă,
Am citit cu atenție poezia Dv. și ne-a impresionat sin-

ceritatea și căldura pe care o manifestați, dragostea
pentru pace și pentru viața nouă a patriei. Vă recoman-
dăm să citiți cu încredere clasicii literaturii naționale și
universale.”

15 martie 1055
„Când mă uit spre cer, din clasă / Cred că vine pri-

măvara / Da-i de-ajuns să ies afară / ca să-mi văd de-
zamăgirea / Căci chiar de suntem în marte / Iar sus e
cer senin / Mari troiene vezi în curte / și zăpadă
scârțâind. / Dar curând veni-va ziua / Când zăpada s-o
topi /Când în susur cald, izvoare / Din nou, iarăși [sic!]
vor porni / Și atunci, băieți și fete / Veseli colinda-vor iar/
Plaiurile dragi a [sic!] țării / Mângâindu-i vânt hoinar.”

Seara i-am scris lui B. la Sibiu:
„Curând vei pleca din pitorescul oraș Sibiu și poate

vei regreta că, atunci când ai avut ocazia să admiri
frumusețile, n-ai făcut-o. Dar cuprinde cu privirea munții
împăduriți, râurile clocotitoare, viața intensă, entuzias-
mul care freamătă în juru-ți și vei vedea totul cu alți ochi.
Abia atunci îți vei da seama cât de minunat este să
trăiești și să muncești alături de tovarășii tăi. Îți urez să-ți
desăvârșești continuu pregătirea militară și politică.
Dacă vrei, poți să-mi mai scrii.

expeditor,
Hopa țupa, țupa hopa,
Cineva din Europa.”

31 august 1956
Am primit o scrisoare ciudată. Mi-o trimite G.S., bă-

iatul cu care am avut un schimb de versuri  în jurnalul
meu. Îmi scrie că sentimentele sale nemărturisite clo-
cotesc. Sufletul său este stăpânit de o intensă tulburare,

a cărei cauză îl pune pe gânduri. Puternicele lui senti-
mente, pline de sinceritate și pasiune, îl chinuie, dar to-
todată îl înalță pe culmile poeziei: „Pentru asta, gândul
meu / Șade dus numai la tine / Și de-i rău sau e de bine
/ Eu îți știu numele tău…” Poeziile mele l-au făcut să
mă îndrăgească pentru puritatea morală a unui suflet
de fată ghicit sub fiecare rând: „Iar eu, cu dorul meu
aprins, / În mâini cu lira, veșnic te-oi urma”. I-am răs-
puns cu bucurie că accept să ne socotim tovarăși buni,
așa cum apar atâția eroi în cărți și în filme, fără cosmo-
politism și atitudini neprincipiale. Viața e f.f.f. frumoasă.
Aș vrea să mă apuc de înot. Avem puțini campioni la
această frumoasă disciplină sportivă și cred că, mun-
cind serios și cu avânt, voi reuși. Am lucrat un frumos
lucru de mână: ciuperci roșii cu alb pe un fond roz și un
mac roșu pe un frumos fond bleu. A ieșit ceva f.f.f. fru-
mos. Mi s-au scâlciat de tot pantofii. N-am ce face, îi
port așa.

6 noiembrie 1956
Am fost la filmul „Un pichet în munți”. Bravo, așa

eroi, da! Ai ce învăța de la conduita lor! Lângă mine se
afla M. Fața lui feeric luminată, părea extrem de fru-
moasă. Eram cucerită de niște sentimente atât de pu-
ternice, încât nu-mi dădeam seama pe ce lume mă aflu.
Într-adevăr, dragostea și fericirea nu pot fi exprimate
prin nimic. Îl i…c mult, mult de tot pe M., dar nu sunt si-
gură de gândurile și sentimentele lui. Prea multe am
văzut și auzit în viața mea, ca să mă pot încrede în ci-
neva așa de ușor!

26 noiembrie 1956
Ce aș mai putea să spun despre viața mea? Aș vrea

să spun multe, dar nu știu dacă voi reuși. Să spun că-s
fericită? Să spun că-s nefericită? Fericirea mea e
măreață, solemnă dacă se poate spune așa și constă
în aceea că zi de zi îmi dă încredințarea că merg pe
drumul cel bun și chiar dacă fac sacrificii care mă costă
scump, calc în picioare părerile de rău, știind că astfel
îmi voi ajunge înaltul meu ideal. Nu e de mine să mă țin
de distracții cosmopolite și prietenii neserioase. Sunt
hotărâtă să revin la vechiul făgaș, să redevin fata în su-
fletul căreia are loc numai și numai învățătura, seriozi-
tatea și conștiința [sic!]. Am scris nuvela „Regrete târzii”,
în care pun problema prieteniei adevărate și descriu în-
tâmplările din viața mea în legătură cu F. Sfârșitul l-am
modificat fiindcă ieșise pesimist și cam nejust. Am fost
la cinema. Lângă mine, s-a întâmplat să fie un tânăr.
Filmul („Viața învinge” – excelent!) n-a avut prea multe
scene penibile, doar un singur sărut și a fost bogat în
învățăminte. Am plecat repede, fără să mă uit la vecinul
meu, cu jalea în suflet. Aceasta e menirea femeii: să su-
fere, dar să fie tare. „Plânge inima de jale / Când răsai
în a mea cale / Și când treci, zâmbind ușor / Făr-a ști
de-al meu dor / Îmi ești drag ca niciodată / Și sunt poate
prima fată / Ce văzându-te zâmbind / Inima-și simți bă-
tând. / Al tău zâmbet luminos / Te-a făcut așa frumos /
Ochii tăi adânci, cinstiți / Sunt cu totul osebiți / Dacă
totuși ne iubim / Drag prieten, s-o pornim / Împreună să
luptăm / Fericirea s-o aflăm.)

27 decembrie 1956
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Am jucat cu băieții „Gură cască”. Se dădeau tot felul
de pedepse; intrasem în horă, ce mai, trebuia să joc.
Veni și rândul meu. Mi se dădu pedeapsa să-l sărut pe
G. Greu, dacă nu imposibil. Am rămas pironită în mijlo-
cul camerei, fără să mă încumet a-l privi. Când am vrut
să-l s…t pe frunte, toți s-au opus și am renunțat. Întin-
zând mâna, G. spuse: lasă, dacă ți-e greu, fac eu pe-
deapsa asta… și mă atrase spre el. Nu pot să comentez
cele două săruturi: n-am mai știut ce-i cu mine. În
această privință, G. este cu totul altfel decât ceilalți
băieți, are în el ceva gingaș, aparte, o căldură sufle-
tească ce se transmite. Totdeauna mi-a fost urât sărutul;
dacă se întâmpla, ca fără voia mea, să se petreacă
acest lucru, mi-era silă de acest băiat ori, în cel mai bun
caz, mă cuprindea o răceală de gheață… Și acum, în
primul moment nu-mi dădui seama de nimic. Capul îmi
vâjâia ca o plită încinsă și nu mai vedeam nimic în jur…
Viața e frumoasă, dar ciudată, ghiveci universal. „Când
luna ca un foc de-argint / Îmi varsă-n geamuri dulci
văpăi / Privesc la stelele ce mint / Și mă gândesc la ochi
tăi / Și dacă stelele-n amurg / Sclipesc și e tăcere / Doar
dorurile-n suflet curg / In loc de mângâiere.”

6 ianuarie 1957
E minunat, sunt studentă! Las tot trecutul la o parte.

Viața mi-a oferit un dar scump: iubesc. Iubesc pe P. Îna-
inte nu aveam încredere în iubire (fericire etc…), consi-
derând-o ca pe ceva ireal, care cade din necunoscut –
mă exprim cam nelămurit, dar așa e. N-o legam de rea-
litatea vie, de mersul înainte al societății, nu-i căutam
rădăcinile în viața înconjurătoare, mă lăsam în voia în-
tâmplării, doar pentru a-mi face datoria. Sfântă naivi-
tate! M-am plimbat cu P. prin Valea Destăinuirilor.
Mergând de-a lungul văii scăldată în luminosul soare
de ianuarie, priveam visătoare spre zările albastre, cân-
tând cu dor „O lume, ce frumoasă ești” de (Beto)
(Beeto) (Bethow) (Beethowen) Beethoven.

23 octombrie 1957
Da, acesta este adevărul: trăiesc într-o singurătate

insuportabilă. Am lut o hotărâre: încep să activez în cer-
cul literar al Universității și voi publica în diferite reviste.
Dacă voi dovedi talent și capacitate, fără îndoială că voi
fi sprijinită… Nu iubesc pe nimeni. Și cât de greu este
să nu iubești pe nimeni, când iubești pe toată lumea!
[însemnare cu creion roșu, pe text:] „Prostuțo, dar tu ai
o comoară inegalabilă și neprețuită: un suflet adevărat,
curat și cinstit. iubitor, bun și blând cum rar vezi pe pă-
mânt! – Fifi”.

5 aprilie 1959
Îi cred pe oameni mai buni, mai frumoși, mai cinstiți

decât în realitate? Poate. De fiecare dată când mă con-
ving, sufăr adânc. În fine. seara am fost la o conferință:
„Poezia în perioada adolescenței lui Topârceanu.” A vor-
bit tov. prof. univ. X. Frumos, foarte frumos!... dar, reve-
nind: de ce oare m-oi fi descurajând așa aiurea?
Trebuie să fiu mai dârză. „Atunci când munca-i un avânt
/ Nimic prea greu nu-i pe pământ.”

14 aprilie 1959 [un scris străin]
„N-am citit decât 3-4 pagini din jurnalul tău: aș fi

putut citi una singură și era de-ajuns. Mi-ai apărut așa
cum ești: plină de contradicții și treceri bruște de la o
extremă la alta. În isbitor [sic!] contrast cu tristețea și
pesimismul tău à la Lenau (dar fără factura lui pur inte-
lectuală), treci fără nicio tranzacție [sic!] la o exuberanță
exagerată. În genere, din toate acestea se desprinde,
cu literă mare DEZECHILIBRU, lipsă de orientare pre-
cisă, atât în ceea ce scrii, cât și în viață. Frazele tale
stereotipe (iartă-mă, Nuța, dar vreau să-ți spun ceea ce
nimeni nu ți-a spus), banalitățile, groasnicele (sic) tale
banalități, abundă în jurnalul tău. Bagă de seamă, te
amenință o mare primejdie: vei rămâne doar cu ușurința
de a versifica și atâta tot. Lasă-te de spaniolă și de ra-
diotehnică și ia-i pe clasici. Citește Topârceanu, Pușkin,
Lermontov, pe maeștrii metaforelor, comparațiilor și
suavelor figuri de stil. Studiază de exemplu, „Pentru o
înaltă principialitate în literatură și artă”, apoi volumul
de CRONICI al lui OV.S. Crohmălniceanu. Și, pentru
Dumnezeu, mai multă reticență față de lume. Pudoarea
nu îngăduie să dormi gol în public. Nu-ți mai dezvălui
sentimentele oricărui nechemat.

Cu cele mai bune intenții,
L.B.”

15 aprilie 1959
Am plâns. Nu pentru calificările aduse (pentru mine

sunt grave injurii), ci fiindcă mi-am dat seama că cea
mai bună prietenă a mea nu m-a înțeles. Am rămas și
mai singură. Colegii? Azi o fată a fost în stare să lip-
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sească de la un curs pentru a-și cumpăra un pulover.
Auzi! Noroc că mai există și oameni de treabă, dar nu
le scrie asta pe frunte și te poți frige amarnic. Cum s-a
întâmplat, de pildă, cu colega mea L.B… În ultimele seri
am scris poeziile: 1. Nesomn. 2. Am suferit mai mult pe
când speram. 3. Stăpână apelor albastre. 4. Pribegie
dulce. 5. În zori „Gând pios al datoriei / Peste tot tu
mă-nsoțești / însă numai tu, știi bine / Sufletul nu-mi
mulțumești.”

14 iunie 1959
Ce am realizat până acum? Poate nu trăiesc cu ade-

vărat. Timpul, timpul trece pe lângă mine… Mă voi în-
scrie la Cercul de pictură de la Casa tineretului. „Mi-e
rece inima ca ploaia / Ce-n geamuri picură alene / Și
simt cum sufletul iar geme: / De-atâta tristețe, se
teme…” Îmi trebuie, poate, altă viață, din care să exclud
visarea asta lâncedă și bolnăvicioasă de care m-am să-
turat până în gât. Vremea trece. Scriu versuri proaste,
pierd timpul în zadar, nici de învățat nu învăț prea gro-
zav. Va trebui să mă schimb.

4-21 iulie 1959
Se amenajează lacul de agrement. Ura! Vor lucra

patru brigăzi de studenți. M-am înscris și eu, astfel încât
îmi voi putea aduce din plin contribuția la înflorirea aces-
tui colț de țară.

Entuziaști sunt studenții noștri! Treziți de•
dimineața, de pe la 4,30 lucrează prin vânt și arșiță
până la 2 după amiaza. Broboane de sudoare le udă
fruntea, bășicile ustură în palme, dar mâinile nu lasă
targa cu pământ, ochii nu caută umbra !

Frumoasă e tinerețea!•
Aduc apă pentru brigadierii noștri însetați, fac tot•

ceea ce este necesar pentru ca treburile să meargă
strună. Îmi dau seama cât de importantă este munca
noastră! „Îmi place viața mai ales acum / Prin maci
și stele iubirea-și face drum / Când inimi se-ntâlnesc
întâia oară / Da, pe șantier e primăvară !”

23 iulie 1959
Nu înțeleg. Pe șantier a fost adus un buldozer. În

4h.  1/2, a terminat treaba. Ceea ce săpaseră 3 săptă-
mâni 150 de studenți, parcă era o zgârietură! O zi de
lucru cu buldozerul și n-ar fi fost nevoie de niciun șantier
studențesc…

fără dată:
Cunosc pe P.T. Iubire: unică, imensă, adevărată.

Ne-am plimbat la C.

fără dată:
Noapte. Ședință. Aștept.

după șapte ani:
Am descoperit un „proces tehnologic” foarte eficace

pentru a șterge orice pată de noroi de pe ferestrele mele
curate. Acest mijloc este Arta.

Va trebui să scriu poezie, multă poezie de înaltă ca-
litate. După răspunsul favorabil de la „Poșta redacției”
(„Mai trimiteți”), am trimis „Gazetei literare” o poezie de
bună calitate, închinată scriitorilor din România. Aștept
„Gazeta” și trăiesc din joi în joi.
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S-au împlinit 500 de ani de când Tițian a început pic-
tura pe teme religioase, dacă luăm ca referință anul
1519, când episcopul Iacopo Pesaro îl invita în Cipru,
în fastul casei lui princiare, și îi comanda o icoană pen-
tru altarul familiei sale, cu hramul Sfântului Francisc din
Assisi, icoană care avea să o înfățișeze pe Sfânta Fe-
cioară cu pruncul Isus; o icoană cât nișa altarului, pentru
care pictorul primea zece ducați. Nu era debutul, ci se
poate spune că era consacrarea lui Tițian ca pictor. Ast-
fel, în lunga lui viață de aproape un secol, renascentistul
venețian Tiziano Vecelli (1477-1576) a pictat foarte mult
și a avut răgaz pentru destule prilejuri să fie perceput și
altfel decât o personalitate echilibrată, care a probat o
carieră artistică riguros ascendentă, glorioasă. 

Mai tânărul său contemporan, florentinul Giorgio Va-
sari (primul care a teoretizat renascentismul1), îl vedea
de fapt dominând Renașterea italiană cu resurse tema-
tice inepuizabile, cu surprinzătoare abordări coloristice,
cu mesaje care trec de la bucuria contemplației până la
expresiile tragismului destinal și urcă mai apoi spre ati-
tudini creștine generoase, profunde, vibrante, evla-
vioase. Se pare că lui Vasari i se datorează și primele
relații despre grija specială a lui Tițian de a-și încasa
banii pe picturile trimise cu predilecție marilor curți re-
gale ale vremii, papalității și altor iubitori împătimiți de
artă. 

Această grijă, ușor distorsionată de generațiile ur-
mătoare, nu a reușit nicicum să umbrească personali-
tatea luminoasă a lui Tițian ‒ un puternic model de
generozitate, de toleranță, un caracter elevat și, mai
presus de toate, un talent covârșitor. Semnătura auto-
rului pe multe dintre tablourile sale era adesea însoțită
nu întâmplător de o precizare: din Cadore. Pentru că
Tițian s-a născut la Pieve di Cadore, un ținut montan în-
cântător, la sud de Parcul natural Tre Cime. Aici se în-
torcea de fiecare dată cu bucurie, iar crestele munților
Marmarole le zărea până și din somptuoasa lui locuință
din Veneția, unde a trăit cea mai mare parte a vieții și

unde a creat cele mai multe dintre cunoscutele sale lu-
crări. Din Cadore își ia și soția, pe Cecilia, o femeie de-
votată, delicată, virtuoasă, o tânără frumoasă, blondă,
timidă, cu care va avea doi băieți, pe Orazio, ajutor docil
tatălui său, și pe Pomponio, dar  la nașterea fiicei sale
Lavinia, Cecilia se va îmbolnăvi grav și va muri curând
(1530). 

Pictorul, ca puțini alții, s-a bucurat de glorie încă din
timpul vieții, iar Veneția îl avea ca blazon artistic și multe
din operele lui se pot vedea în cele mai importante edi-
ficii din Lagună. El avea să își pună amprenta pe stilul
contemporanilor, de la el au împrumutat câte ceva Ve-
ronese, Tintoretto, Velázquez, Murillo, apoi Goya, Rem-
brandt, Rubens și atâția alții care i s-au recunoscut
discipoli în timp. Înalt, robust, blond, cu ochii ca
gențianele, scăpărând scântei de viață și energie2, iată
câteva trăsături care dădeau o distincție aparte, parcă
predestinată, artistului. Senatul venețian l-a onorat, ca
după moartea surprinzătoare a maestrului său Gior-
gione, să se ocupe de finalizarea lucrărilor începute de
acesta și rămase neterminate. Tițian o va face cu dă-
ruire, în numele artei. Opera originală a lui Tițian, în
bună parte s-a pierdut și s-au pierdut în special lucrări
din prima parte a vieții lui, încât nici secolele care au
urmat nu le-au mai dat de urmă. O astfel de lucrare a
fost Triumful credinței, din care s-a păstrat doar desenul
într-o xilogravură executată chiar de pictor. Multe de-
sene, schițe și chiar picturi finalizate au fost pierdute de
Tițian însuși ori au fost dăruite cu generozitate. 

Nu  arăta trufie și nu se temea de nicio concurență
nici când un grup de tineri germani iubitori de artă vor fi
cerut să vadă dacă Tițian e mai bun decât Albrecht
Dürer al lor. Venețianul le propune acestora să vadă un
Hristos care-i dă lui Petru banul tributului și-i roagă să
se convingă singuri: De aproape [...], am avut grijă de
toate cutele, umbrele și reflexele. Ați putea atinge tunica
și constata asprimea țesutului; dacă veți atinge cu mâna
dreaptă mantia, îi veți simți suplețea și foșnetul. Dacă

Iulian Chivu

TIŢIAN – GLORIE ŞI MIT
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priviți însă lucrarea de departe, vă veți convinge nu
numai că nu pierde nicio calitate, ci că valoarea ei de-
vine absolut3. Răspunsul tinerilor germani a fost musai
sincer: N-am văzut niciodată o pictură mai desăvârșită
ca aceasta..4 Întâmplarea îl va determina pe Alfonso I,
ducele de Ferrara, să achiziționeze lucrarea cu un preț
bun. 

Tițian are un simț infailibil al oamenilor și știe să se
ferească de orice risc cu prudență. Așa îl va refuza pe
papa Leon al X-lea care îl voia la Roma cu o plată atrac-
tivă, însă Tițian ezită și rămâne la Veneția mai departe,
fără să-și comenteze refuzul, și curând va fi preferat în
Consiliul celor zece al Serenissimei, la dispoziția dogi-
lor. Iar ca să obțină avantajele cuvenite, amintește Con-
siliului că tocmai ce a refuzat solicitarea Papei și nu a
plecat la Roma. Desigur că avantajele vor fi semnifica-
tive mai ales că începe cu pictura chiar din sălile Con-
siliului, impresionând cu talentul și devotamentul său.
Veniturile erau de acum de 300 de scuzi anual și Sena-
tul se îngrijea să-i plătească și pentru ucenicii angajați
și să-i susțină inclusiv cheltuielile materiale necesare
picturii. Lucrările comandate sunt de acum de mari
proporții.

Numai pentru Mănăstirea venețiană dei Frari i se
comandă un tablou de șapte metri pe patru; e vorba de
Înălțarea Fecioarei (Maria Assunta). Împăratul Carol al
V-lea (Quintul) cere să i se facă o copie de pe această
lucrare, însă Tițian îi motivează că icoana, fiind unică,
așa va rămâne. De acum Tițian locuia într-o casă mare,
cu atelierul la parter, în San Samuele, aproape de Canal
Grande, o casă bine întreținută de Cecilia, cu o curte
plină de flori puternic mirositoare. Începe însă să pic-
teze și pentru papalitate; un poliptic cu cinci tablouri de
mare angajament pentru numai două sute de ducați,
destul de puțin dacă ținem seama că i se reproșează
că s-ar fi lăsat cu asta cumpărat de legatul papei Alto-
bello. Faptul că cedează și oferă originalul Sf. Sebastian
ducelui Alfonso d’Este și îi dă o copie lui Altobello e un
prilej la Veneția ca Tițian să fie socotit coruptibil și avar.
Numai că Tițian lucrează  de multe ori pentru bani puțini,
mai ales când intră în grațiile unei iubitoare de pictură
precum marchiza Isabella de Mantova sau se lasă
sedus de spiritul unui aventurier precum Pietro Aretino,
poet și dramaturg contemporan pictorului. 

Tițian însă, cu simțul lui infailibil, preferă protecția
marchizei Isabella, pentru care lucrează Punerea în
mormânt. În acest timp, amenințarea militară a lui Carol
al V-lea îi tulbură până și pe iubitorii de artă, deși era și
el un pasionat pentru pictură (se povestește că odată,
pozându-i lui Tițian, Quintul, împărat romano-german,
mai apoi rege al Spaniei, se arată încântat de această
onoare, încât se apleacă să culeagă de jos o pensulă
scăpată de pictor motivând că Tițian e demn să fie slujit
de un cezar fiindcă el este unic în timp ce regatul are
mai multe principate). Pentru favorurile sale artistice
Tițian va primi de la rege bani, titlul de conte și toate pri-
vilegiile care decurg de aici. Moartea soției sale îl va
marca profund pe Tițian; el va picta într-un cadru idilic
din natalul lor Cadore Sfânta familie, chipul Fecioarei
fiind însă chipul frumoasei sale Cecilia. Tot în acea

vreme, Aretino, adevărat model de infamie, simulează
supușenie, loialitate și este găzduit în casa lui Tițian, ba
chiar este pictat în câteva tablouri nebănuind nimeni ce
aventurier se ascunde sub această mască. Chiar mai
mult, el influențează relația pictorului cu marchizul Fe-
derigo Gonzaga, un mecena extrem de generos de la
care Tițian va fi obținut pentru câteva tablouri o pungă
cu ducați și chiar o casă impozantă. Tot de acum se per-
manentizează și legăturile sale la curțile regale ale lui
Carol al V-lea și Filip al II-lea, or nici aici nu scapă de
serviciile de intermediere ale lui Aretino, veșnicul urmărit
de creditori, și de aceea Tițian nu pare să aibă deloc în-
credere în el.

Puțini știu însă că de la Carol al V-lea, el însuși nu
prea generos, Tițian primește pentru un portret doar un
ducat, iar pentru un altul, lucrat la Bologna, primește o
mie de scuzi pe care îi împarte cu Alfonso Lombardi, un
sculptor de talia morală a lui Aretino. Or pe relația lui
Tițian cu Federigo Gonzaga, cu Alfonso d’Este, cu Isa-
bella Gonzaga, cu ducii de Urbinio, cu seniorul de Pes-
cara și cu  dogii venețieni nimeni nu intermediază nicio
legătură în afară de pictor. Bună parte din veniturile sale
fiind risipite de Pomponio, fiul său neascultător. Alte
insatisfacții vin dinspre detractorii săi care începeau să
acrediteze ideea că nu toate tablourile care ies din ate-
lierul său și îi poartă semnătură ar fi executate de Tițian,
ci de ucenicii săi, lucru care nu-l va afecta mai deloc pe
pictorul în evidentă ascensiune. 

Se spune că ducele de Urbinio, Sebastiano Serlio,
a făcut o vizită neașteptată pictorului la atelierul său din
San Samuele cu scopul explicit să-l găsească la lucru
și să dezlege unele mistere legate de arta lui Tițian. L-a
găsit lucrând o pânză de mari proporții, Sfântul Ioan fă-
cătorul de pomeni, tablou care i-a revelat ducelui prea
puțin din ce credea: pictorul executa mai întâi un fond
nedeslușit de culori pe care schița lucrarea ce urma
apoi să fie definitivată în intervenții succesive. Pictorul
primește comenzi multe și, firesc, le va onora prioritar
pe cele mai bine plătite; or acestea veneau din partea
unor curți princiare, dornice să se fălească cu tablourile
lui, pentru care îl găzduiau cu toate onorurile, îngă-
duindu-i-se să urce călare scările palatelor și oferindu-i
orice preț. În aceste condiții a lucrat la curtea familiei
Farnese, la curtea lui Guidobaldo al II-lea Della Rovere
la Urbinio. 

În 1545 îl găsim la Vatican, la chemarea papei Paul
al III-lea unde îl cunoaște pe Michelangelo și îi face por-
tretul papei după ce îl învinsese pe Carol al V-lea. Mi-
chelangelo i-a văzut la palatul Belvedere, unde lucra
Tițian, cunoscuta Danae și avea să observe: Păcat că
acești venețieni, excelenți coloriști, nu au dat niciodată
desenului importanța acordată de noi florentinIi5. Greu
de statornicit, Tițian va părăsi curând Roma cu toți ser-
vitorii lui, deși a primit și aici onorurile cele mai mari. Se
odihnește pentru scurtă vreme la Florența (era însoțit și
de fiul său Orazio), dar aici marele duce Cosimo refuză
să-i pozeze; mâhnit, Tițian pleacă spre Veneția, bucuros
totuși că la Piacenza e primit cu mari onoruri de Pier
Luigi Farnese (duce de Parma și de Piacenza). Ulterior,
pe Farnese va fi nevoit să-l mai amâne cu o lucrare pro-
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misă în favoarea lui Carol al V-lea care-l chema la
cur tea lui de la Augburg, dar nu uită să-l roage pe duce
ca să intervină pe lângă Sanctitatea Sa ca să-i plă-
tească lui Pomponio drepturile sale de la Colle. 

Înainte de plecarea la Augburg, Tițian vinde mai
multe din picturile sale de la Veneția, unii creditori, te-
mându-se că nu se va mai întoarce, se grăbeau să-și
recupereze datoriile, însă Tițian își alege lucrările cele
mai bune să le ia la curtea regelui unde ar putea să le
vândă cu un preț mult mai bun. Veniturile de la Colle
sunt plătite de Paul al III-lea prin Della Porta, arhitect și
sculptor papal și înmânate desfrânatului Pomponio.
Tițian pleacă însoțit de escorta regală primind toate cele
necesare călătoriei. Carol îl va pune să-i picteze până
și calul cu care învinsese în bătălia de la Mühlberg, iar
pictorul se supune și îl va avertiza și pe aventurierul
Aretino care-l urma ca o umbră să fie prudent. Spirit ra-
finat, observă lipsa de personalitate a lui Carol, condus
din umbră de cancelarul său Nicolo Granvella, și tot
acum pictorul va primi comenzi de tablouri din partea
Mariei, regină a Ungariei, a Cristinei, regină a Danemar-
cei, și a altor capete încoronate. Comenzile se aglome-
rează, iar Tițian lucrează alternativ, într-un ritm epuizant
(o bună parte din aceste lucrări au fost pierdute). Tițian
nu exprimă simpatii politice și nici aversiuni fățișe, de
aceea în scrisorile sale el este exclusiv reverențios,
atent, măgulitor și adesea aduce vorba despre bani în
favoarea risipitorului Pomponio. 

La curtea lui Carol primește vești îngrijorătoare de
la Veneția; Orsola, sora pictorului care îngrijea în lipsa
lui de casă, ajunge imobilizată din cauza unei poliartrite
întreținute de umiditatea excesivă din lagună, Lavinia,
fiica pictorului, este curtată de un tânăr bogat, lucruri
care impuneau prezența lui Tițian la Veneția. Numai că
de acum el își asumase unele obligații și față de Filip al
II-lea, fiul lui Carol, căruia îi va urma la Milano, dar nu
uită nici de Orazio, fiul său cel mai apropiat, și se
îngrijește de încasarea pensiei promise de Carol, așa
cum o relevă scrisorile păstrate. Orsola e tot mai bol-
navă și moare înainte de a o vedea pe Lavinia căsăto-
rită, deși Tițian se îngrijea de la curțile regale să nu le
lipsească nimic la Veneția. 

Vasari, cunoscător al operei lui Tițian, a putut ob-
serva că acum, ajuns la senectute, pictorul adoptă un
stil nou de lucru; tablourile sale se relevă mai ales de la
distanță, fiind lucrate în pastă groasă, ceea ce nu per-
mite imitația decât celor din apropierea pictorului, uce-
nicilor acestuia. Acesta este în special stilul picturilor de
la curtea lui Filip al II-lea, stil care se regăsea și în
Sfânta Treime, tablou executat pentru Carol  al V-lea.
Pentru Filip execută Fecioara îndurerată, păstrată și
acum la Madrid, dar și Hristos apărând Magdalenei, lu-
crare păstrată parțial. Din aceeași perioadă e și Buna-
vestire, o pictură mai degrabă asimilabilă
impresionismului, manieră a secolului al XIX-lea fran-
cez.  Se pare că în același stil ar fi fost pictată și
meditația Punerea în mormânt, lucrare pierdută irecu-
perabil în timpul transportului de la Veneția la Madrid
(cercetările l-au suspectat pe șeful poștei din Trento, un
oarecare Lorenzo Bordogna). Pentru Filip a pictat destul

de mult, cea mai remarcabilă pictură fiind probabil Cina
cea de taină, mutilată curând după ce ajunge la
destinație, dar a lucrat multe portrete, plata acestora fă-
cându-se uneori cu destulă întârziere, conform
corespondenței, dacă nu cumva este vorba și despre o
anumită grabă a pictorului în a-și încasa drepturile, mai
ales că de acum se împăcase cu risipitorul Pomponio.
Poate că și această grabă a fost percepută ca avariție
‒  defulare în mit întreținută de o lume în care bogăția
lui Tițian era greu de asimilat cu onesta convertire în
bani a valorilor artei sale. 

Tot acum reținem un incident legat de șarlatanul Are-
tino (rudă a lui Pietro Aretino), care îl va jefui pe Orazio
ademenindu-l în casa sa din Milano. Orazio se întorcea
cu bani și alte bunuri de preț de la Carol al V-lea și de
la Filip și făcea un popas la un hotel milanez (Falcone),
unde este văzut de Leone Aretino, e ademenit la el
acasă și jefuit în chip barbar. Acest infam Aretino care
se bucurase și el de ospitalitatea casei lui Tițian și care
se arătase impresionat de munca și dăruirea pictorului,
exclamase cu sinceritate: N-aș da pacea mea pentru
banii lui. Și totuși își va da pacea pe consecințele agre-
siunii. Tițian, dacă nu putea fi egalat ca artist, nici nu
stârnea patimi, iar ca om se impunea prin seriozitate,
devotament, era abil, manierat, cumpătat în fapte și în
vorbe, însă înclinat spre acumularea de valori, de
antichități, de stofe prețioase, avea o casă mare, cu tot
confortul vremii, iar ca podoabe, personal nu purta
decât un lanț de aur primit de la Carol al V-lea, de care
nu se despărțea. 

Moartea lui, cum se știe, a survenit la 99 de ani, în
timpul ciumei din 1576, și înainte de asta se îngrijise
să-și ceară plata restantă a tablourilor și a pensiei,
uneori umilindu-se în scrisori, așa cât să asigure familiei
tot ce putea el să ofere. Și totuși nu a primit tot ce i se
cuvenea, iar ce adunase se va irosi curând. Murea în
noaptea de 28 august 1576, de ciumă, în timpul unei
furtuni violente, iar înmormântarea, ca în vreme de mo-
limă, este expeditivă6. La câteva zile după Tițian se
stinge tot de ciumă și Orazio și în timpul înmormântării
lui casa pictorului este jefuită, golită de tot ce însemna
valoare, Pomponio găsind totul devastat. Doar atelierul
cu numeroasele lui picturi, schițe și copii rămăsese ne-
atins; ceea ce era deci har divin rămânea posterității, în
schimb se împărțea între episcopul Baffo, prelatul Alto-
bello, Alfonso d’Este și Federico Gonzaga, altfel Tițian
ar fi rămas pe nedrept și mai puțin cunoscut decât i se
cuvine.

1 În  Viețile celor mai importanți arhitecți, pictori și  sculptori
italieni de la Cimabue până în zilele noastre,  1540

2 Lina Putelli, Tițian, Ed. Meridiane, Buc.,1972, p. 15.
3 Idem, p. 47.
4 Ibid.
5 Lina Putelli, Tițian..., p. 175.
6 Cu totul excepțional, pictorul nu este înmormântat în

groapa comună a celor răpuși de ciumă.
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Ținând cont că prima parte a acestui articol a fost
concepută și scrisă înainte de declanșarea actualei
„distanțări sociale” și luând în considerare faptul că fon-
dul lui dezbate cinematograful ca mediu care poate ex-
prima, evoca și influența experiența etică, vom reflecta
în continuare, poate mai mult decât era inițial preconi-
zat, la acele teme susceptibile, în actualul context, de a
genera fracturi și modificări în psihologia personajului
viitor (singurătatea, autoizolarea, raportarea la celălalt).

Mecanismul prin care un fapt ieșit din comun modi-
fică ulterior perceperea realității este oglindit de mo-
mentul 11 septembrie din Statele Unite (atacul asupra
turnurilor gemene din New York). Căpătând valoare de
simbol, 09/11 declanșează practici abuzive și discuta-
bile în anchetele care au urmat1, politicul fiind subsumat
unei viziuni monocrome asupra relațiilor internaționale,
în timp ce filmele cu marca Hollywood încep să reflecte,
prin tematică și schematizarea personajelor2 noua
percepție a realității.

Actuala distanțare socială poate genera același
efect, introspecțiile psihologice, alienarea și singurăta-
tea ieșind în evidență mai mult decât pană acum ca fi-
loane de exploatat, la care se vor adăuga filoane noi,
de tipul bioeticii, emergența lor subliniind întrepătrunde-
rea cinema-etică, factor esențial în relația spectator-
operă de artă.

Istoria despărțirilor 
Hollywoodul a fost sistematic preocupat de reconci-

lierea contrariilor si de păstrarea unor aparențe de nor-
malitate chiar în afara normei. Încă din anii 60, el broda
pe marginea celei de-a doua șanse pentru o relație care
se destramă. Prin contrast, filmul românesc al epocii se
ocupa mai mult de rupturi și însingurări, despărțirea în
filmul românesc fiind la mare preț în orice moment al is-
toriei sale. În ciuda sintagmei care făcea carieră în

epocă: „familia este celula de bază a societății”, dacă
aruncăm o privire grăbită spre cinematografia comu-
nistă, remarcăm multitudinea despărțirilor și a familiilor
disfuncționale.

Se construiesc filme de gen (activistul bun, maistrul
descurcăreț, omul de omenie etc.) care
explorează aceeași resursă – relația „el și ea”, în care
„el” sau „ea” pornesc pe drumuri separate. Trendul se
păstrează și în prezent. Poate emblematic pentru o so-
cietate în disoluție, care se depopulează la propriu în
urma lipsei oricărei politici demografice, Cristi Puiu cu
Aurora duce filonul despărțirii la limita sa maximă. Pen-
tru că despărțirea aduce dorința de răzbunare, iar răz-
bunarea se răsfrânge nimicitor contra celor care au
asistat, activ sau pasiv, la această destructurare. 

Justificarea crimei
Disecând motivele crimei, Puiu pune în discuție chiar

esența actului creativ – libertatea de exprimare. Perso-
najul filmului Aurora este un reprezentant tipic al
disoluției de identitate (poate simbolic, eroul este inter-
pretat chiar de regizor). Iar Aurora devine filmul planifi-
cării unei crime care începe să capete consistență abia
în timp ce este planificată. În contrast cu personajul lui
Ion Fiscuteanu din Moartea domnului Lăzărescu, cău-
tările lui Viorel/Puiu, țin de interpretare, în sfera discur-
sului Sontag.

...nu mă refer la interpretare în sensul cel mai larg,
sensul în care Nietzsche [...] spune: „Nu există fapte,
doar interpretări.” Prin interpretare, mă refer aici la un
act conștient al minții care ilustrează un anumit cod,
anumite „reguli” de interpretare.3

Contorsionate și fără speranță, personajele lui Puiu
respiră experiența umană în cotloanele ei cele mai
sordide, gata să irumpă în energii nebănuite, posedate,
isterice. Și totuși, ca toate personajele, respiră același

Andrei Gruzsniczki

SENSIBILITATE ŞI IDENTITATE 
ALTERNATIVĂ ÎN FILMUL 

ROMÂNESC, MILENIUL AL III-LEA
(II)

(II. Triada despărțire-uitare-tristețe)
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aer și respectă același cod – se trezesc într-o dimineață
obligate să rezolve o problemă. Filmele lui Puiu sunt
aplecate spre personaje care schimbă existența celor
din jur. Personajele lui sunt sistematic anatemizate și
trăiesc izolate în bula lor personală: Viorel, un depresiv
incapabil să-și găsească busola; Lăzărescu, un bătrân
condamnat la singurătate. Pe tot parcursul existenței
lor, personajele fac doar ce este uman posibil, nimic mai
mult, nu sunt super-eroi, nu vor să răstoarne lumea.
Sunt umani și-i înțelegem. Dar a înțelege înseamnă a
interpreta. Şi atunci ne întrebăm: este sau nu Viorel
vinovat de crimă? În peisajul artei pentru artă, dar cu
valori morale înalte, critica socială din Moartea
Domnului Lăzărescu vine în contrapunct cu universul
fără linie etică al domnului Viorel, care nu-și
gestionează bine divorțul și este în pragul unei nevroze.

Ciobul de sticlă din trecutul lui este toată căsnicia
făcută țăndări. În prezent își hrănește egoul disperat din
aceste cioburi. Pe de o parte, a lăsa mânia să te
cuprindă, o mânie ale cărei semințe tot tu le-ai plantat,
denotă crimă cu premeditare. Pe de altă parte,
Viorel/Puiu lasă să se înțeleagă că cioburile sunt făcute
de alții. Mânia i-au alimentat-o alții – în mod special
socrii – care vor plăti prețul suprem. Și totuși? Nu este
prea puțin, prea ușor și prea imoral să justificam astfel
crima? Până și gestul lui „civic” de a se preda după
comiterea masacrului pare prea mic și fără semnificație
în fața faptelor sale.

În timpul derulării evenimentelor, spectatorul are
însă datele de a-și face propria poveste. Propria va-
riantă „corectă” de răspuns. Dacă personajul trebuie să
se transforme, ei bine, Viorel nu o face. El nu este un
„alt om” la final. El doar a bifat niște acțiuni pe care și le
propusese la început. Dacă prin perspectiva Sontag-
Wilde ceea ce contează e doar călătoria, drumul, atunci
toate considerentele de etică își pierd logica, și con-
tează doar trăirile spectatorului, pentru care acest pro-
ces, care durează în cazul Aurora trei ore, devine rit de
trecere, capabil să-l elibereze de propriile nevroze, în-
doieli, frustrări. Ce este în cele din urmă corect sau ac-
ceptabil în artă? Tocmai interpretarea nevrozei,
acceptarea ei, confruntarea cu ea și, în cele din urmă,
în măsura posibilului, dominarea ei. Căci arta reală are
capacitatea de a ne scoate din fire, de a ne face să fim
nervoși. Prin reducerea operei de artă la conținutul ei și
apoi prin interpretarea acesteia, și numai astfel, o putem
îmblânzi.4 Nervozitatea este o stare. Uneori creativă, al-
teori inhibantă. Chiar dacă scopul personajelor e difuz,
o stare de iritare discretă, ca un fuior de ceață, poate fi
marele câștig al participării spectatorului la parcursul
acestui erou.

Domnu’ Bebe, Otilia și Găbița, destine vinovate
De cealaltă parte stau filmele lui Mungiu, cel care

urmărește oameni aflați în pragul unei decizii funda-
mentale, care le va schimba viața. Personajele lui își
stabilesc țeluri foarte clare. În același timp, ele au alter-
native. Personajul Laurei Vasiliu ar putea să-și accepte
sarcina, Alina din După dealuri ar fi putut să încerce un

consult medical înainte să-și viziteze fosta parteneră,
iar doctorul Romeo ar fi putut să accepte eșecul de mo-
ment al fiicei sale. Dar toți aleg să acționeze, și încă
într-o direcție care îi va angrena pe cei din jur, de care,
prin forța lor persuasivă, se vor folosi. Nefiind preocu-
pate de ideea de bine și de rău, personajele lui Mungiu
se destăinuie cu ușurință. Aflăm repede care sunt cica-
tricile, cioburile care le marchează. În special pe con-
tradictoriul Domn’ Bebe (Vlad Ivanov). Între o mamă
fragilă de care se ocupă cu delicatețe și dorințele lui re-
fulate, cel-ce-poartă-un-cuțit-nefolosit este cel mai divi-
zat caracter din film și prin asta forța motrice a poveștii.
Vitalitatea răului nu necesită explicații. 

Cum ar fi dacă am privi filmul prin prisma drumului
acestui personaj? Vinovat sau victimă? Drama avortu-
rilor interzise prin lege din anii comunismului este deja
o temă introdusă în cinematografia română prin Ilustrate
cu flori de câmp (Andrei Blaier, 1975). Acolo, personajul
malefic, o asistentă medicală, comite o crimă. Din
neglijență și atitudine venală se întâmplă ceva „rău”. Aici
însă întreruperea de sarcină este efectuată fără
consecințe pentru mamă. Domnu’ Bebe își face corect
munca. Dacă ne preocupă latura etică a activității dom-
nului Bebe, trebuie să ne punem în egală măsură între-
bări legate de decizia mamei de a renunța la fetus.
Acesta are, știm din titlu, patru luni, trei săptămâni și
două zile. Un calcul sumar indică jumătatea sarcinii.
Discuțiile despre etica întreruperii sarcinii, indiferent de
moment, sunt multiple, de pe poziții fundamental opuse.
Filmul ridică subliminal această problemă. El nu se
pierde însă în dezbateri, ci acționează – fetusul este eli-
minat. Momentul acesta de cumpănă, mijlocul sarcinii,
este o bornă de hotar pentru mizele dramei. În contextul
interpretării noastre este un punct care marchează, o
dată în plus, paradigmele lui Parfit și rolul acestora în
săvârșirea actului creator, punând în discuție relația din-
tre etică și cinematografie. 

Dacă vorbim de faptul că prețul domnului Bebe este
inacceptabil din punct de vedere moral, observăm că
cercul de naivități și vinovății din poveste face ca toate
personajele să accepte lucruri de neacceptat, iar spec-
tatorul să devină părtaș captiv acestei fundamentale
contradicții. Recitirea filmului din această perspectivă
ne obligă să vedem personajul lui Ivanov în altă lumină:
el este un om de încredere (câtă vreme lumea apelează
la serviciile lui), dar și un executant minuțios. Precizia
acțiunilor sale, pe toate planurile, denotă experiență și
practică îndelungată. Deci ceea ce face a mai făcut,
lumea îl cunoaște și, iată, îl recomandă mai departe.
Societatea este, iată, în cârdășie cu el. Această a doua
lectură a filmului ne obligă să vedem cum personajele
scapă din universul creatorului și își construiesc propria
lume, cu propriile legi morale. Îl găsim pe Pintilie notând
în Bricabrac, într-un excurs despre libertatea interpre-
tării: Viața – în definiția ei pirandelliană – sub forma ei
misterioasă, ocultă, imprevizibilă – ... sfidează proiectul
artistic ... care-i denunță limita?5

Un film de familie 
La mijloc de drum între cei doi, Radu Muntean își
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populează filmele cu drama singularizării individului,
fiind preocupat mai degrabă de marca lupului solitar,
personajul „singur contra tuturor” (Hârtia va fi albastră,
Marți, după Crăciun, Boogie). În acest areal, Boogie de-
vine un reper în epopeea românească postdecembristă
pentru filmele soft de despărțire, al cărui climax va fi tot
un film semnat Muntean (Marți, după Crăciun). În Boo-
gie, personajul petrece o vacanță pe litoral, împreună
cu soția și fiul de patru ani, vacanță în care își retrăiește,
pentru o zi și o noapte, adolescența, alături de cei mai
buni prieteni ai săi din liceu. 

Povestea stă sub semnul moralei imediate, dar și al
unei alegeri trecute. Este povestea unei frustrări, a unui
timp care nu mai aparține personajului, timp pe care tre-
buie acum să-l împartă între job și familie. Și a unei mari
întrebări: Ce ar fi fost dacă? Ce traseu ar fi putut să aibă
acum personajul, dacă nu s-ar fi căsătorit într-un mo-
ment din trecut, și n-ar fi avut copii? O întrebare care
rămâne deschisă. Genul de întrebare despre care Son-
tag ar fi spus: „sunt puternic atrasă de (ea) și aproape
la fel de puternic jignită de (ea)”. Pentru că filmul tra-
tează o alegere, în plin „camp” românesc. În
absența copilului, dimineața personajului ar fi însemnat
un somn nestingherit. Personajul ar fi fost liber să facă
ce vrea. Dar libertatea este necesitatea înțeleasă.
Uităm de multe ori că retrăirea trecutului este drumul
spre viitor. Boogie este filmul unor alegeri prin care tre-
cem toți. Interpretarea, bazată pe teoria conform căreia
o operă de artă este compusă din elemente de conținut,
încalcă arta.6

Dar dacă timpul nu este încă trecut și alegerea se
poate repeta? În cazul de față, divorțul, ca element de
conținut, ar putea fi o soluție. Muntean, și întreaga
echipă de scenariști ai filmului, propune însă reunirea
familiei prin dragostea comună pentru copil. Dar cât va
ține legătura aceasta, văzând demonii personajului? Fil-
mul indică o soluție, dar își ridică propriile întrebări și
bariere viitoare împotriva acestei soluții. Un film deschis,
ca un pastel, Boogie pare un fluture ce bate din aripi și
stârnește un taifun în altă parte a lumii. Idee cu care
spectatorul va ieși din sală, gândind despărțirea ca pe
o variabilă, nimic definitiv împlinit încă, atâta timp cât vii-
torul este incert, strâns legat de alegerile prezentului
ficțional.

Filmul uitării
„Ceea ce nu ne mai amintim suntem nevoiți să ne

imaginăm.”7 Să notăm ambivalența termenului. Pe de o
parte, ceva ce a fost, obiectul „de uitat”, pe care memo-
ria îl ocultează. Pe de altă parte, acea uitare spre
„ceva”, o privire mai lungă, care sugerează o formă de
voyerism. În ambele lecturi, uitarea este legată de film.
Stéphane Mallarmé nota „...tout, au monde, existe pour
aboutir à un livre.”8 Cartea, fotografia, filmul, toate stau
în calea uitării.

Deoarece paradoxul persoanelor viitoare ridică în-
trebări cu privire la obligațiile pe care considerăm că le
avem față de persoanele care, prin propriile noastre
acte, ajung să existe și ale căror existențe pot fi
influențate în mod eronat (dacă această influență

există), personajele filmelor, substituite entităților reale,
pot ajunge în mizerie, subcultură, promiscuitate, prin
alegerile din prezent ale celor care le dau viață9, ceea
ce va influența interpretările audienței.

În strania poveste a filmelor de după anul 2000 se
pune întrebarea în ce măsură personajele rezistă pe
baricadele înaltei morale, alegând binele ulterior în fața
binelui imediat. E vorba aici de alegerile creatorilor. Ale-
geri bazate pe uitare. 

Când situația scapă de sub control
Același Radu Muntean începe Hârtia va fi albastră

cu o scenă cu rol de poster. Poster în sensul de semn.
Ceva care iese în evidență. Ceva de neuitat. Marcarea
unui moment. Scena e simplă: în fața unui punct de
control păzit de soldați se află un Autovehicul Blindat
pentru Intervenție (ABI); lângă autovehicul doi bărbați,
unul în haine civile, celălalt în uniformă de Miliție, își
aprind țigări; din punctul de control soldații deschid focul
asupra autoblindatului.

Filmul este apoi istoria acestui moment. Mai exact,
povestea urmărește traseul bărbatului în civil, care, în
plină Revoluție de la 1989, abandonează misiunea
Miliției și decide să lupte pentru cauza Revoluției la clă-
direa Televiziunii. Superiorul său îl va căuta de-a lungul
nopții confuze din 22 decembrie 1989. Fiind un film al
rememorării, el se încheie cum a început: cei de la
Miliție stau în ABI-ul lor, în timp ce soldații de la punctul
de control îi somează să se identifice. Identificare. Chiar
așa!? Cine sunt ei? Cine mai sunt, după tot periplul din
cursul nopții? Răspunsul este oricum greu de dat. În
cazul de față confuzia are nevoie de memorie. Memoria
micilor lucruri, sentimente, acte. Ea completează drama
unei generații care și-a început existența în plină uitare
și negare. Pentru că ce altceva a fost perioada
anilor  ‘80, decât refuzul conducătorilor României de a
accepta realitatea, transformând țara într-o cochilie au-
tarhică? Personajele din film, pornind din măruntaiele
blindatului lor, ajung să se descopere și să se regă-
sească. Una dintre concluziile filmului converge spre
privirea Susanei Sontag despre finalitatea artei: „nu
există fapte, doar interpretări”. Dezbătând un trecut se-
cret, prin maniera în care jonglează între seriozitate,
gravitate și zburdălnicie, filmul pare uneori criptic pentru
spectatorul de azi. Secretul înseamnă însă cifru, cod,
el provoacă memoria și stârnește retrăiri. Iar într-un
anumit sens, Hârtia... este filmul confuziei. Confuzia
dintre datorie și norma morală internă. Există un „bine
superior”? Pastișându-l pe Pascal, dacă există și ne
comportăm ca și cum nu ar exista, pierdem totul. In-
grată poziția de spectator în fața acestei sintagme. Care
este instanța supremă în fața căreia trebuie să depună
mărturie? Propria conștiință sau propria memorie? 

Examenul
Bacalaureat, cunoscut în perioada de pregătire sub

numele de Fotografii de familie, spune povestea unui
doctor dintr-un mic oraș de provincie care trebuie să de-
cidă cea mai bună cale de urmat pentru copilul său. Tit-
lul inițial reflecta ceva opus uitării – fotografia – în timp
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ce titlul final asumat devine o marcare a unui moment
esențial în biografia unui om – bacalaureatul –, ca exa-
men de maturitate. În fapt, chirurgul Romeo Aldea
(Adrian Titieni) își va da propriul examen în timpul aces-
tei povești. Fotografiile presupun un caleidoscop, un tre-
cut, ceva ce a fost. Bacalaureatul în schimb promite o
evoluție, un „ceva anume” în curs de devenire. Anumele
vorbește despre alegerile pe care le fac oamenii,
interconectați printr-un sistem de legături care poate
justifica orice (inclusiv corupția), prin ideea simplă că
greșelile celorlalți justifică, și chiar necesită, propriile
greșeli. Acest sistem alternativ de etică este marcat de
„hipertrofia intelectului asupra capacității senzuale”
(Sontag), într-o dorință agresivă de a excava conținut
pentru a dezvălui semnificația. Strat cu strat se devoa-
lează relația lui Aldea cu fiica sa adolescentină, Eliza,
un adevărat război între o generație de vârstă mijlocie,
hipertrofiată de cinism și carențe morale, și progeniturile
sale, crescute în această logică. 

Om de succes în urbe, Aldea e genul nemulțumit,
care și-ar fi dorit de la viață altceva decât o existență
provincială și o soție depresivă. În plus, el are și un se-
cret, ce nu poate fi dezvăluit, dar poate fi îmbrăcat în
alte și alte secrete. Eliza, având șansele unei burse la
o universitate britanică, este condiționată de notele mari
pe care ar urma să le ia la examenul de bacalaureat.
Cu o zi înainte de examene, Eliza este agresată. Deși
fizic este nevătămată, reclamă stresul evenimentelor și
nu poate să se prezinte la examene. Pare că nici nu
vrea în mod special să plece de acasă. Dar Aldea are
propriile proiecții legate de viitorul copilului său. Așa că
apelează la un sistem de favoruri prin care să eludeze
regulamentele, pentru că legea supremă după care se
ghidează este „ceea ce vrea el”. Noua regulă fiind sta-
bilită pentru acest univers, totul se subsumează ei. Și
atunci în fața eticii se deschide o perspectivă nouă: ac-
ceptăm sau nu acceptăm să facem parte din universul
unui om care nu ascultă de nimeni? Este calea spre o
tiranie personală. Este „lanțul slăbiciunilor” caragialesc
citit invers de un conformist care pune în discuție mo-
rala. A accepta sau a nu accepta?, aceasta este între-
barea căreia trebuie să-i răspundă spectatorul, și
propria alegere va da dimensiunea conștiinței sale mo-
rale.   

Noaptea pierdută10

În altă zonă a moralității, Porumboiu își extrage
esența din umorul de situații și absurdul existenței coti-
diene. Pentru că „toată forma românească de existență
este stăpânită de geniul momentului. [...] Inspirația de
moment este legea noastră. Românul iubește întorsă-
tura, adică inconsecvența în procesul lucrurilor.”11 Cu
Polițist, adjectiv Porumboiu a deschis drumul spre co-
media absurdă, personajul fanion fiind înfășurat în acea
mantie invizibilă a liniștii, spațiul familiei. O altă marcă
a acestui gen este, în cazul lui, exacerbarea laturii pro-
fesionale, în care personajele se dizolvă cameleonic,
încât nimic sau aproape nimic nu le poate perturba se-
ninătatea gândului. Interpretarea lor pare o experiență
senzorială, de la sine înțeleasă.12 Autorul pare că în-

cearcă mereu să ofere o a doua șansă personajului,
distanțându-l catatonic de problemele majore ale
societății, punând între acesta și problemele reale tam-
ponul micilor lui probleme interne – sensul unor cuvinte,
o așteptare lungă cât fumatul unei țigări, o colonosco-
pie, o relație extraconjugală (povestea amantlâcului din
Se lasă noaptea peste București).

La Porumboiu identitatea alternativă a personajului
se creează în paralel cu identitatea „reală”, printr-o altă
viață, alcătuită doar din sugestii. Mai bună sau mai rea,
dar ombilical legată de problemele aristotelice: mila,
frica, simpatia. Insistenta căutare a acestei simplități in-
troduce prin Comoara o tematică nouă în filmografia lui:
cea a relației tată-fiu (generic vorbind – a raportului din-
tre generații). Comoara din film, ascunsă pentru a nu
ajunge în mâinile comuniștilor, devine un lucru uitat,
care acum e pe cale să iasă la suprafață și să schimbe
destinul protagoniștilor. Este un McGuffin, ca acela po-
pularizat de Hitchcock, un dispozitiv în jurul căruia per-
sonajele își construiesc și își relevă personalitatea.
Comoara, ca McGuffin călăuzitor, sapă adânc în perso-
naj, pentru a lămuri relația cu fiul său, și, desigur, cu
sine însuși. Cuzin participă la o excrocherie pe baza că-
reia vrea să se îmbogățească, o acțiune logică pentru
acest spațiu cioranian: „În România, tipul omului inteli-
gent și unanim simpatizat este chiulangiul sistematic,
pentru care viața este un prilej de capriciu subiectiv, de
exercițiu minor al disprețului, de negativitate superfi-
cială.”13 Filmul este un exercițiu de imaginație (Robin
Hood este în definitiv apanajul copilăriei) care oferă o
perspectivă nombrilistă (deci egocentrică), dar și elibe-
ratoare (prin naivitate), asupra spiritului autohton. Co-
moara lui Porumboiu este o ușă deschisă asupra
candorii și naivității. Alegorie a spiritualității românești,
filmul oferă doza de dopamină necesară cât să ne ac-
ceptăm condiția de naivitate veșnică, dar sublimă: „nai-
vitatea (noastră) este un reflex paradisiac în imediat”14.

Filmul tristeții
Tristețea face parte din emoțiile primare specifice

oricărei culturi, în analiza și interpretarea psihologului
american Paul Ekman15. Universul tristeții, asociat cu
pierderea și amărăciunea, este recitit în spiritul româ-
nesc prin același Cioran: „Model existenței românești
este minorul. Unei ascensiuni frenetice nu-i priește
decât modul major, în care respiră și ritmează toate au-
rorele. Până când va mai fi România aceasta prilej de
tristețe teoretică?”16

Gâlceava
„Conștientizare” este unul dintre cuvintele cheie ale

Susanei Sontag și e folosit într-un mod care poate
părea disonant pentru urechile mileniului III. Uneori a
fost invocat ca sinonim pentru conștientizarea morală a
nedreptății. Între timp statutul său filozofic a fost dimi-
nuat de științele cognitive, care subordonează misterele
minții umane operațiilor chimice și fizice ale creierului.
Conștientizarea, după înțelesul pe care ea îl dă terme-
nului, definește un fenomen care aparține atât individu-
lui, cât și speciei. Conștientizarea ține de experiența
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personală a unei persoane, dar o putem asimila grupu-
rilor, culturilor, populațiilor, și chiar unor epoci istorice.
Cel mai apropiat sinonim al său este gândul. Iar gândul
este influențat de corp și de hormonii pe care îi gene-
rează. Serotonina, endorfinele, dopamina. Prin dopa-
mină asociem evenimentele viitoare cu recompensa, cu
euforia și fericirea. Există un hormon al nefericirii? În-
trebarea aceasta este firul roșu consistent din Polițist,
adjectiv – drama unui detectiv neînțeles, prins în inter-
pretările libertății pe care le face căpitanul său, Anghe-
lache. Simplitatea acestei povești este contrabalansată
de complexitatea trăirilor personajului. Care cu greu își
înghite ciorba zilnică, prins între gânduri și o relație di-
ficilă. Toată schema filmului se bazează pe un discurs
etic, într-o dezbatere despre rolul suprem al justiției: în-
lăturarea micilor cozi de topor sau înlăturarea răului cel
mare de la rădăcină. Logica pură, cea care îl domină
pe Cristi (Dragoș Bucur), ne face să dăm întâietate
opțiunii a doua. Dar logica simplă a vieții ne face să ne
simțim mai confortabili cu prima variantă (în definitiv e
mai ușor de atins). Înlăturăm putreziciunile și le băgăm
sub preș, cât să dăm senzația unui loc curat. Iar DEX
pare să dea dreptate șefului Anghelache și acestei vi-
ziuni. 

Spectatorul asistă însă la victoria lui Cioran și a vi-
ziunii sale. Ce s-ar fi întâmplat dacă s-ar fi ales invers?
Ce se schimba în film, ce se schimba în optica socială?
Dacă eroul ar fi mers până la capăt pe drumul său, fără
să accepte compromisul, în buna logică a filmului hol-
lywoodian, care urmărește justițiarul până la finalizarea
supremă a acțiunilor sale? Catharsisul astfel obținut ar
fi fost mai important, sau mai relevant, decât acest final
în care conștientizăm riscurile compromisului?17

„Taxonul Lazăr”
În Moartea domnului Lăzărescu, personajul se

trezește cu o durere de cap, pentru a ajunge gol pe
masa de operație a unui spital. Povestea domnului Lă-
zărescu este o comedie  neagră în care un bătrân este
transportat de o ambulanță de la un spital la altul o
noapte întreagă, în timp ce medicii refuză să-l trateze.
Dante Remus Lăzărescu (Ioan Fiscuteanu) este un in-
giner pensionat, văduv, cu trei pisici. Într-o seară se
simte rău și cere ajutorul vecinilor, care îi dau pastile
pentru greață. Apoi e luat de o ambulanță. Din spital în
spital, după multă întârziere, este examinat și aflăm că
este grav bolnav și că are nevoie de o intervenție chi-
rurgicală de urgență, dar fiecare echipă medicală îl tri-
mite mai departe. Notăm toată istoria pentru că, în cheie
profană, personajul trăiește călătoria lui Dante în Infern
(Divina Comedie, cap. 1). Cea care îl conduce pe acest
drum, asistenta Mioara, noul Virgiliu, e un om practic,
lipsit de sensibilitate poetică. Starea lui Dante se dete-
riorează și discursul său se reduce la bâlbâială, până
când își pierde cunoștința. Moment din care asistăm la
agonia unui muribund. Nu întâmplător a fost numit „Lă-
zărescu”. Lazăr fiind personajul biblic adus la viață din
morți. Numele, aici, are însă un sens bășcălios desigur,
pentru că în cazul de față domnul Lăzărescu, readus
într-adevăr la viață după o noapte de peripeții, terminată

cu o operație, este oricum condamnat la moarte. 
Taxonul Lazăr este numele sub care sunt cunoscute

viețuitoarele ce „reapar” după ce sunt declarate dispă-
rute18. Logica resurecției este apanajul artei, dar alege-
rea morală în care se zbat personajele este un reflex la
etica din viața reală. Întrebărilor fundamentale le
răspundem prin bășcălie. Este o replică la spiritul paro-
dic al unui Pintilie: „Astăzi... chestiunii ultimative și pa-
tetice De ce trag clopotele, Mitică? – noi continuăm,
nimbați de harul nostru Unic, Grația noastră, Mântuirea
noastră – Sfânta Bășcălie, să-i răspundem netulburați:
Dă frânghie, Monșer.”19

Trecând prin filtrul Pintilie-Sontag revenim la ce ne
interesează în mod direct, evoluția filmului românesc de
după anul 2000, cu noile lui tendințe. 

Experiment și direcții noi – Despre un principiu
epicen al distanței

Filme recente, de tipul Nu mă atinge-mă (Adina Pin-
tilie), pe de o parte, și Câinii (Bogdan Mirică), pe de altă
parte, aduc un suflu nou și interpretări posibil noi – ca o
încercare de aporie spre alte orizonturi. Iubirea, dar și
afectele pure și dure, capătă o importanță aparte în
poveștile lor, replicând scrierile lui Sontag din 1964 („Iu-
bind = senzația de a fi într-o formă intensă. Ca oxigenul
pur)”20. 

Distanța dintre sine și trup21

Adina Pintilie deschide un drum de tip senzorial,
într-un discurs care explorează căi noi de povestire în
detrimentul diegezei clasice (aristotelice), analizând
fațetele fobiei față de contactul fizic, într-un periplu prin
intimitate, la limita dintre documentar și ficțiune. Poves-
tea unei femei care încearcă să-și vindece frigiditatea
punându-se în situații de disconfort, în ședințe cu un
transgen care și-a găsit identitatea corporală la 50 de
ani, sau cu un terapeut care încearcă s-o facă să-și eli-
bereze furia prin constrângeri, se îndepărtează de filmul
românesc tradițional. Adina Pintilie pune în discuție nu
doar teama față de intimitate sau teama de reprezen-
tare a intimității, ci și granița dintre ceea ce considerăm
normal și ceea ce considerăm în afara normei. Pentru
că intimitatea nu înseamnă numai sex, ci acceptarea
propriului sine, a propriului corp. Iar prezența regizorului
în cadru pare că eliberează ficțiunea de reguli. 

Filmul este despre acceptarea sinelui, în contact cu
ceilalți. O temă esențială acum, când contactul cu
ceilalți va fi pus în discuție. Andrei Pleșu comenta recent
faptul că „s-a accentuat un paradox care se anunțase
de mult la orizont, dar care acum are o relevanță spo-
rită. E vorba de relația dintre izolare și masificare, dintre
comunicare și singurătate.” 

Filmul Adinei Pintilie este „camp” (ca o excursie in-
terioară, îi putem spune tabără) în sensul lui Sontag, în
măsura în care „tabăra și tragedia sunt antitetice”, iar
imaginea și camera de filmat practică un voyerism gen
peep show care provoacă personajul, afectând senzația
de „camp”22. I live with my body everyday, se confe-
sează Laura (Laura Benson), personajul central al
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poveștii, vorbind despre propriul corp (body) ca despre
un element străin. Există aici o preocupare permanentă
de a „schimba” corpul (vezi transidentitarul meloman,
vezi fetișurile care domină corpuri). Un fel de psihologi-
zare despre intimitatea cu oamenii, care produce re-
voltă, furie, țipete, prin experimente de dominație fizică,
constrângere, role-play, și care pune în discuție cordo-
nul ombilical mamă-fiică, ce trebuie tăiat violent pentru
a răspunde unor (alte) întrebări fundamentale: Cine
sunt eu? Cum să iubesc? 

Din punct de vedere estetic Nu mă... este un scurt-
circuit care provoacă spectatorul în a-și clama dreptul
de critic și cenzor.23 Respingerea sau închiderea ochilor
în fața acestui inconfortabil episod „Electra” nu face
decât să amâne punerea în discuție a unor teritorii con-
siderate tabu (fantasmele și experimentele sexuale),
dar care în granițele sinelui sunt, de multe ori, loc
comun. 

Distanța spectator-justiție
Pe aceeași direcție de noutate, de „altceva”, stă

Bogdan Mirică cu filmul său din 2016, Câinii, încadrat
în genul thriller psihologic sau neo-western, care pro-
pune o etică de tip Dirty Harry, un fel de rescriere a eticii
pumnului din filmele cu Mărgelatu sau Comisarul Mol-
dovan. Aici personajul principal (Dragoș Bucur) spune
o poveste pe care nu o poate nici înțelege, nici domina.
Iar Eroul devine în fapt un personaj secundar, polițistul
local interpretat de Gh. Visu, care încearcă să-și în-
frângă temerile fizice și psihice și reușește să-și domine
în cele din urmă Nemesis-ul, aplicându-i o justiție per-
sonală. Dirty Harry a stârnit controverse legate de
violența eroului, devenit un vigilante, care pare să încu-
rajeze publicul spre această justiție a forței. Deși se si-
tuează pe un trend opus celui din Polițist, adjectiv
(acțiune vs procrastinare), Câinii nici nu justifică și nici
nu glorifică demersul solitar al polițistului, doar proble-
matizează și aduce la lumină o stare de fapt – cum
aplici justiția în locuri în care justiția nu poate fi aplicată? 

Vizionarea cinematografică este o formă de obser-
vare care poate aluneca ușor într-o pură plăcere voye-
ristică pentru lucruri care provoacă teama. Aici Dragoș
Bucur este doar un agent al privirii, în timp ce Gh. Visu
este cel care îi dă sensul, identificarea cu el permițând
spectatorului să-și descopere propria „latură malefică”
(cea care hrănește violența). În ce măsură actul justițiar,
în care „cel rău” (Vlad Ivanov) este ucis la final fără
forme legale, este însă un răspuns moral la violența
lumii contemporane? În maniera Dirty Harry, filmul dă
publicului dreptul de a se bucura de violența eroului,
care-și aplică propria justiție prin măsuri extreme. Iar
publicul trebuie acum să accepte sau să rejecteze pro-
pria plăcere pentru violența transgresivă24, experiență
cu care se confruntă încă de la M (Fritz Lang, 1931), fil-
mul care a adus pe marile ecrane primul criminal în
serie citadin.

Relația dintre film și filozofie a suscitat un interes evi-
dent printre teoreticienii și filozofii filmului, care au ex-
plorat terenul cinematografiei, artă, dar și drum spre
cercetarea filosofică. S-a alocat însă o atenție relativ re-

dusă relației dintre etică și cinematografie. Este util să
cartografiem și acest domeniu, studiind aspecte ale
relației dintre film, spectator și context, căci cinemato-
graful, ca mediu cultural, exprimă credințe morale, valori
sociale și ideologie. Iar ca formă estetică, transmite sen-
suri care evocă experiența etică. Ceea ce ne face să ne
întrebăm dacă avem dreptul moral de a crea personaje
care să reflecte o realitate de care ne e teamă. Cine-
matograful transformă drame individuale în victorii per-
sonale asupra audienței, iar filmele aparent etice pot
duce experiența cinematografică într-o zonă a noneti-
cului. Să zicem că personajul Laurei Vasiliu ar fi născut
un copil nedorit. Copil care ar fi putut ajunge la orfelinat,
condamnat poate la o existență tragică. În acest context
rămâne deschisă întrebarea dacă domnu’ Bebe ar mai
fi trebuit judecat și condamnat.25 Mama ar fi putut însă
la fel de bine să facă septicemie în timpul avortului și
să moară (cazul prezentat deja de Andrei Blaier în Ilus-
trate cu flori de câmp). Alegerea creatorului stabilește
destinul eroilor săi.

Când autorii duc filmul spre o zonă a eticului aflată
sub semnul paradoxului și incertitudinii, tenebrele până
la urmă sunt ale spectatorului, care completează și in-
terpretează pauzele, spațiile lipsă, clar-obscurul. Cei
care încearcă să scape din acest paradox al interpretă-
rilor (Adina Pintilie, Bogdan Mirică) ies din zona confor-
tabilă aristoteliană și intră sub incidența lui Sontag în
universul sensibilității, care permite luxul uitării. Stilul
modern de interpretare excavează, iar pe măsură ce
excavează, distruge. El sapă „în spatele” textului, pen-
tru a găsi un sub-text care este cel adevărat.26 „Aceste
felii de viață vor fi structuri din care sub ochii spectato-
rului se va monta spectacolul, memoria fiind liantul care
leagă cărămizile”.27

Acceptând filmul ca mijloc de experiență etică, tre-
buie analizată si înțeleasă raportarea spectatorului la
filmele la care se uită și la așteptările pe care le are. Fil-
mul este o anchetă asupra trecutului, dar și un areopag
unde se întâlnesc noțiunile de morală și de „artă pentru
artă”, aflate în conflict permanent din perspectiva gene-
rală a poveștii. Articolul invită astfel la o aplecare spre
teoriile filmului înțeles ca mijloc de experiență etică, mai
ales în contextul în care vom fi mult mai atenți la individ
și la raportul lui cu celălalt, în noul spațiu al „distanțării
sociale”.

1 Închisoarea de la Guantánamo Bay, funcțională și astăzi,
notorie pentru tratamentele sale brutale (inclusiv prin aplicarea
torturii), este considerată de Amnesty International drept o în-
călcare majoră a drepturilor omului.

2 În sprijinul acestei afirmații vom aduce în discuție thrillerul
lui Don Siegel din 1971, Dirty Harry, și pleiada de personaje
pe care acest model l-a generat, personajul tip Dirty Harry de-
venind sinonim în imaginarul colectiv cu logica forței, în care
scopurile scuză mijloacele, oricât de violente, atât timp cât
contribuie la un „bine superior”.

3 Susan Sontag, Against interpretation, Dell Publishing
Co., New York, 1969, p. 15.

4 „Real art has the capacity to make us nervous. By redu-
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cing the work of art to its content and then interpreting that,
one tames the work of art.” (Sontag, op. cit.).

5 Lucian Pintilie, Bricabrac, Editura Humanitas, București,
2003, p. 188.

6 „Interpretation, based on the highly dubious theory that
a work of art is composed of items of content, violates art.”
(Sontag, op. cit.).

7 George Banu, Uitarea, Biblioteca Apostrof, 2002, p. 23.
8 Stéphane Mallarmé, „Le livre, instrument spirituel”.
9 Conform lui Aristotel, abordările pozitive nu sunt situații

„ce trebuie căutate”.
10 Între timp, Porumboiu a lansat un film nou, La Gomera

(2019), care rupe cu tradiția sa stilistică, dar acesta nu va fi
inclus în studiul de față, căci rămâne de văzut în ce măsură
filmul reflectă o transformare consistentă în traseul estetic al
autorului.

11 Emil Cioran, Schimbarea la față a României, Ed. Huma-
nitas, București, 1990, p. 85.

12 „Interpretation takes the sensory experience of the work
of art for granted, and proceeds from there.” (S. Sontag,
op.  cit.).

13 Cioran, op. cit., p. 72.
14 Cioran, op. cit., p. 95.
15 Preocupat de interpretarea expresiilor faciale, el elabo-

rează o primă listă în 1972, lărgind-o în 1990.
16 Cioran, op. cit., p. 205
17 Dacă ar fi totuși să aducem în discuție La Gomera, ar fi

de remarcat omniprezența lui Vlad Ivanov în postura de per-

sonaj malefic dar și turnura happy-end a finalului, în care cel
rău reușește să eludeze schema justițiară și să se aleagă „cu
banii și cu fata”, în buna tradiție a filmului hollywoodian de
gen. 

18Taxonul Lazăr include la ora actuală aproape 350 de
specii.

19 Pintilie, op. cit., p. 332.
20 Loving = the sensation of being in an intense form. Like

pure oxygen.
21 Despre vârste și descoperirea sexualității.

22 „Whenever there is development of character, Camp
is reduced” 

23 Cum o face în cazul filmului Soldații. Poveste din Feren-
tari prezentat la MTR în 2018; cum a făcut în America anilor
’48 prin National Legion of Decenty, o organizație catolică mi-
litantă, al cărei sistem de rating a fost asumat de casele de
producție de teama boicoturilor și a opiniei publice.

24 Christopher Falzon, Dirty Harry Ethics, SubSpace,
Vol.  45, Nr. 3, 2016, John Hopkins University Press.

25 Un subiect în sine ar fi studiul cazului Tanacu, atât prin
prisma filmului care interpretează o realitate, cât și prin inter-
pretarea realității prin evoluția cazului șapte ani după ce părea
a fi închis.

26 „The modern style of interpretation excavates, and as it
excavates, destroys; it digs behind the text, to find a sub-text
which is the true one.” (S. Sontag, op. cit.).

27 Pintilie, op. cit., p. 36.
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Nedeljko Terzić

veroniCa nu SMulGe rĂDĂCini

Veronicăi Micle (1850-1889)

Prin livada de candoare tânăra femeie
lasă după ea prin iarba-nrourată 
urme de șuvițe lungi 
și ca un semn la fiecare pas
câte o parte din frumusețea ei naturală
pentru ca în basme 
să știe pe unde se va-ntoarce 
din ispita despre care a visat 
în nopțile când asculta creșterea sânilor. 

*

Prin câmpiile fără de ieșire căutase 
o frumusețe cosmică de bărbat 
cu sufletul descătușat 
și gânduri cu aripi de păsări,
măcar o întâlnire a Soarelui cu Luna, 
la intersecția veșnicului vis, 
la întâlnirea morții cu viața 
și când le atingea pe toate 
din mâinile ei zbura meduza Panoniei, 
zbura spre infinit. 
Aci, stă acum o piatră cu numele ei. 

*

Din fața Mănăstirii Văratic, Veronica 
niciodată nu a smuls floarea albă din pământ.
Apoi, o smulge 
și-i calcă rădăcina suculentă 
în zadarnica-i încercare 
ca din ea să continuie să crească. 
Pe tălpile desculțe 
o urmă rece din jețul ei subțire
și gândul că acelei rădăcini 
va dărui ultima suflare, 
iar florilor albe, 
frumusețea ei, 
care tot mai mult o depărta de cerul 
pe care-l aborda cu rugăciuni de patimă.  

ÎnCotro, 
DoMnia voaStrĂ eMineSCu?

Lui Mihai Eminescu (1850-1889)

Ce fel de ţinuturi în faţă,
există acolo vânturi
care trec prin oase
din faţa cărora trebuia să plec?
Să fie acolo iernile eterne
sau durează ca o clipă de avertisment?
Voi putea oare să merg mai departe,
sau poate-mi va plăcea acest ţinut geros
dacă aci există o latură a vieţii.  

*

Nu ştiu ca strămoşii mei să fie dăunat
cu ceva şi cuiva
şi ce ar trebui să fac
în numele lor, păcatul să nu mi se atribuie.
Dacă ceva există mie sortit
deja acum voi începe să restitui
ca să dispară blestemul nevăzut,
iar dacă cineva trebuie ca să plătească

TĂLMĂCIRI DIN LIRICA SÂRBEASCĂ 
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fie, imediat acum,
căci tot ce-i de valoare-n viaţă
cu viaţa se plăteşte,
iar eu am preţul în paltonul meu şifonat.

*

În subsoara transpirată
port o grămadă de hârtie goală
de culoare-ngălbenită
obişnuită să suporte
multă povară necunoscută şi fără de limite
iar în acea grămadă de hârtie, destulă:
hrană, băutură, îmbrăcăminte, încălţăminte,
acoperişul meu este chiar ea,
cu gândurile la păstrarea familiei
în pieptul meu de sticlă.
În acea grămadă-mi este viaţa-ntreagă.

*

Domnule Eminescu!
Ceea ce am reţinut
înainte de toate plecările mele
pe drumuri ştiute şi neştiute, este că:
Domnia voastră cu acel bagaj
parcă aţi intrat în eternitate?

eSte DraGoSte 

(Drobeta Turnu Severin, 12-14 ianuarie 2017)

Privire-ntinsă peste Dunărea înghețată
Decebal peste un fost Imperiu 
lipsit de podul grandios al lui Traian,
placa a fost mutată,
s-au potolit strigătele legiunilor victorioase
iar Traian este pe aci pentru totdeauna.

Dincolo e Tekija,
și unde-i Tekija este și Serbia,
mai sus de maluri, Domnul a modelat dealuri-piramide
cea mai frumoasă priveliște de la Mănăstirea Sf. Ana
și rugăciunea pentru oameni, viață, pentru munți
cu Dunărea cea aranjată între. 

La Orșova din parc privește Mihai Eminescu 
ne-am apropiat de bustul lui să fie sanguin, 
îi mângâi obrazul stâng
cu mâna cea dreaptă 
ca și cum aș atinge o rudenie dragă. 
Din toate părțile în limba necunoscută mie
cel mai des aud - este și dragoste. 
Simt că înseamnă ceva frumos
și scriu cuvintele cum mă-nvățase Vuk Karadžić.

Înaintăm pe malul stâng al Dunării,
pe malul drept se merge în amonte,
ciudate sunt drumurile omului

în timp ce fluviul obstinat curge-ntr-o direcție.

Miroslav Aleksić

Sala De aŞteptare
Când se așteaptă trenul, ce se așteaptă –
ceva să vină sau ceva să treacă?
Dacă trenul s-a oprit, de ce s-a oprit –
pentru că a sosit, sau pentru că pleacă?
Din cauza acestui sau din mijlocul versului
ar putea să aibă dureri de cap cel care se-ntrebă.
De aceea există săli de așteptare
în care te așezi, stai întins sau în picioare.
Când fluieră locomotiva,
cei care așteaptă, din capul locului se tulbură,
Apucă mânerul valizei și țâșnesc afară,
Întrevăzându-se cu cei care intră-n sală. 

CUCERITORUL 
Totul ar fi putut să fie altfel
dacă m-aș fi avântat ca o armată,
să forțez porțile, 
cu un asalt scurt să cuceresc palatul împărătesc,
să trimit soldatul de rând
să se mândrească cu arborarea drapelului,
pe catargul lăsat moștenire cuceritorilor.
Dar, cum aș fi trăit atuncea în vociferarea 
apelor tale limpezi
sub teii parfumați.
Ce clipe aș fi trăit cu coatele pe perne, 
în cerdacul meu ca-ntr-o ascunsă grădină, 
îndrăgostit ca zeul cultelor pastorale, 
ascultând sunetele tale lăutărești
care rimează cu liniile constelației
pe cerul de vară
și gusturile de vin din pivnițele uitate.
Ca un filatelist gelos, aș fi păstrat într-un album 
siluetele tale exaltate, 
adunate în zori
de pe fațadele-ncrețite ale metropolei.
A fost suficient ca în acea clipă
să-mi astup urechile cu ceară, ca marinarul lui Odys-
seu,
pur și simplu să nu aud sunetul trompetei 
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care anunță asaltul asupra inimii tale,
apărată doar de ultimul nasture
încheiat 
la bluza ta cea simplă de in.

Zoran Đerić

poeZia Şi liBertatea

Poezia nu are 
extindere epică
și credibilitate,
dar, are
înălțare lirică,
respectiv
noblețe,
și poate, similar
romanului istoric, să
reprezinte talentul
și puterea,
dar să nu piardă
nici măcar simbolic
însemnătatea. 

*
Evenimentul s-a petrecut
la începutul lui făurar,
în 1839, când 
tânărul ofițer, însuflețit
de patriotismul fierbinte,
s-a întâlnit
cu un prieten,
care, datorită
împrejurărilor istorice,
i-a devenit
dușman.
S-au întâlnit
deci, de părțile
beligerante.
Dar în loc să schimbe
gloanțele
sau lovituri
cu sabia,
au decis

să dezbrace
uniformele,
să depună 
armele, și 
să plece
într-o călătorie
comună
care nu va mai semăna 
deloc 
a război ...
Gestul acesta 
onest
de prietenie
a celor doi soldați
unii l-au interpretat ca 
trădare, iar alții
ca libertate și
fraternitate 
revoluționară,
sau ca mare sentiment
al romantismului
care iradia
în acea vreme.
Atunci, dacă aceste gesturi au fost eroice 
sau vremuri de lașitate?

Poetul nu poate să intervină
în istorie,
dar poate să înțeleagă nevoia
și vremea eroică 
în care eroii se ridică iar molaticii
devin victime,
că unii se laudă cu victoriile, iar
ceilalți
cu înfrângerile.
Poetul este aici învins
de alți
concurenți la adevăr, deoarece
el este doar
traducătorul propriilor sentimente,
care nu totdeauna sunt
și sentimentele întregii națiuni.

*  

Cea mai veche dintre toate luptele, este
lupta împotriva inamicului,
a dușmanului cu dușmanul,
iar când aceștia nu mai există, acest
motiv nu este abrogat,
și pe mai departe îl va satisface
și-l va reînnoi imparțialitatea.

Istoria ne amintește de
acest destin, sortit la reluare,                                 
și deodată poezia se găsește iată
de partea opusă – într-o
misiune 
contrarevoluționară
– fără ca să vrea să fie
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împotrivă,
fără să accepte 
apelul la răscoală,
fiindcă,
marile nefericiri, aproape 
au ucis speranța,
și fără speranță
poezia nu există,
în fine – nici viața.
Fără dorința de a evoca
profund
atitudinile care au apărut
în ziare și rapoartele militare, 
poetul mai devreme
va îmbrățișa tăcerea,
decât va cânta 
despre moarte sau a victoria 
noului asupra lumii vechi.
Iubitorii tiraniei
vor fi dezamăgiți,
îl vor priva nu doar de rolul principal,
ci și de cel secundar,
precum lumea din jur,
pe poet îl vor transfigura  
și-l vor face de nimica. 

Dušan Radak

patul-Şarpe Şi MiCa 
enCiClopeDie proSveta

Am traversat 
Mergând pe jos
Șase
Sau șapte
Kilometri pentru ca 
Să mă lungesc în poziție orizontală 
În propriul meu pat
Dar
M-a așteptat
Surpriza deloc mică 
Când am intrat în cameră

Văzând
Patul meu vechi
Transformat
Într-un șarpe otrăvitor
Care țiuia
Rotindu-și ochii
A fost acesta
Un adevărat șoc 
Dar
Nu mi-am pierdut
Prezența spiritului
Am apucat
Mica enciclopedie „Prosveta”
Și am ieșit pe coridor
Din fericire 
Era doar
De la M
La Ș
Am început de la
Ma
Dar fără succes
Am trecut la 
Me
Iarăși nimica
Sub
Mi
Și, Mo
de asemenea
Abia la 
Mu
Am aflat că
Mungs mungo
Este antidot
Un jder 
Care seamănă cu dihorul
Și extermină șerpii otrăvitori
Trăiește în India
Mai e și prin vecini
În Dalmația
Unde a fost adus
Pentru a extermina șerpii otrăvitori
Aha și în vecini
Perfect
M-am gândit
Și-am plecat la aeroport
Am intrat în avion
Am luat doi
Mungos mungo
Pentru orice eventualitate
Și m-am întors
În hol
Obosit
Dar
Într-o dispoziție minunată
Totul era simplu de tot
Numai că nu știu
Unde s-a rătăcit
Acea cameră blestemată.
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MuZeul

Pe David
(Acela fără Goliat)
L-am văzut pentru prima dată
În ajunul deschiderii
Propriului muzeu
Nemaiașteptând servitoarea
Care a trăit
În clădirea din curte
Și cu siguranță dormea deja
Iar David, de care 
Am divorțat
Chiar în acele zile
Deschise ușa
Și în disperare
A spus:
„Dragă, ai văzut?
Cât de prost
Au turnat în bronz
Fața pe care 
Nu se vede
Nici măcar o picătură
A sufletului meu”

Bojan Samson

CapitaliSM 

În poezie, deșeurile sunt necesare:
creează o nouă foamete.

De aceea, poezia are similitudini cu capitalismul.

(Și de aceea capitalismul este leit cu dragostea.)1

Totuși, cu îngrămădirea turbată a versurilor
nu se creează nicio plusvaloare.
Dimpotrivă.

Promisiunile în șir ne țin
la o distanță suficientă de pământ.

Până când nu va plesni balonul.

Doza insuportabilă de sinceritate
nu schimbă esența lucrurilor.
Concomitent din ea-nflorește și se descompune vani-
tatea.

Prea multe lucruri inutile într-un singur loc.

Toate astea, draga mea, vor fi justificate de capitalism.

1 În capitalism, precum și în dragoste: de obicei, primești
ceea ce obiectiv mai puțin îți trebuie, dar totdeauna există
un glas liniștit despre care nu ști dacă vine din exterior sau
dinăuntru, și glasul acela își spune cu insistență că tu ai
nevoie întocmai de ceea ce primești. 

Str8

Nămol. Mocirlă și cloacă. Reflecții în apă.
Narcisă. Oglinda oglinzilor. Orgoliu flămând.
Privește în urmă. Altfel nu poate.
Orfeu. Poet. Cum se mai spune: un tip posomorât.
Iarăși  noroi.  Fără voință și moale.  Precum 
ciocolata topită. Doar că nu e dulce.
Ar fi dorit ceva tare. Tare. Iubește extremele.
Se mișcă într-o societate ciudată. Dezechilibru 
bipolar. Precum un scrânciob. Plus minus. 
Cine-i mai sus, iată-l jos. Și invers.
Și astfel în fiecare noapte și-n fiecare zi. Horoscop.
Ghicitul în ceașcă. Citirea din palmă.
Se varsă-n toate părțile. Nu-i indicator.
Nu există cadru. Iar el tânjește chiar după aceasta.
Verticalitate. Dezavuare. Onoare. De aceea și-a
cumpărat
loțiune nouă. STR8. O aplică zilnic. 
În baie. Oglinda arată și ceva din spatele ei.
Nu mai trebuie să privească înapoi. Acum
are STR8. Fără mizerie. Fără gigi-migi – jucării pentru
sugaci.
Doar înainte. Până la noua cloacă.

Selecție și tălmăciri din limba sârbă de IOAN BABA
din volumele bilingve: „Punte spirituală nouă”, Culegere
din lirica contemporană Novi Sad – Timișoara (în
colaborare cu Ivo Muncian) Societatea Scriitorilor din
Novi Sad, 2020 și „Fereastra cu oglindă” de Nedeljko
Terzić (în colaborare cu Virginia Popović) „Sirm”
Sremska Mitrovica & Academia Internațională „Mihai
Eminescu” Craiova, AM Graphic, Laćarak 2014.   
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Motto: 
– Aveți castraveți?

– N-avem castravem.

O pereche de pantofi
Dumitru, până a fugit în Italia, a trăit în București

cum putea, din ce se nimerea. Se aciuase într-o echipă
de rugby, unde primea ceva bani, uneori și mâncare.
Mai trăia și din pictura unor decoruri pe la nu mai știu
ce teatru. Mânca pe unde apuca și cam rareori pe să-
turatelea. Cam prin vremea aceea, Victor era miner în
subteran și apoi a intrat la școala aia tehnică de topo-
metrie, în București. N-are importanță asta. Pentru Du-
mitru, foamea era ceva așa cam cât Himalaia. Odată,
s-a dus la una, la care mâncase cândva o oală de sar-
male. Așa face și lupul: unde a mâncat odată un miel,
mai vine și la anul. De data asta, aia nu avea nimic de
mâncare prin bucătărie. Dar nimic. În cele din urmă, ori-
cum, nu s-a dus la ea degeaba. Cineva a sunat la ușa
ăleia. Aia l-a împins pe Dumitru într-o debara de acolo,
din bucătărie. Deschide ea ușa, intră un amant al ei, un
chirurg care făcea operații pe creier în echipa celebrului
Arseni. Chirurgul i-a dat ei un cadou, frumos învelit
într-un ziar și i-a făcut semn să-l pună în frigider. Dumi-
tru, din debara, n-a văzut și n-a auzit nimic. Ea a pus
cadoul în frigider, fără să-l mai dezvelească din ziar. Fri-
gider Farm, primul frigider românesc, în care nu avea
nimic, nici măcar vreo conservă. Și se duc dumnealor,
aia și cu ăla, în dormitor. În debaraua aceea, era negură
beznă și puțea a naftalină. Dumitru a deschis binișor
ușa și a mers tiptil în vârful degetelor de la picioare, să
deschidă ușa de afară, ca să plece acasă. Dar se răz-
gândi și își zise să nu plece până nu mai dădea totuși
încă o raită prin bucătărie, poate o găsi totuși ceva cât
de cât. Deschise ușa la frigider și vede acolo ceva am-
balat în ziar. A desfăcut ziarul ușurel să nu foșnească
și a pus pe masă cadoul acela magnific, în toată măreția
sa. Vai ce tort de ciocolată mare și frumos, cu frișcă și
cu flori de marțipan pe el. Dumitru a luat o lingură și s-a
așezat la masă. De hămesit ce era, l-a înfulecat cu lin-
gura una după alta, cum ar fi mâncat ciorbă. Înghițea

ca un aspirator, a mâncat întreg tortul, n-a mai rămas
nimic. A râcâit bine cartonul și ziarul cu lingura. Și a uitat
că trebuia să dispară de acolo. S-a mângâiat pe burtă
și a adormit pe scaun. S-a trezit când a auzit o ușă
scârțâind și apoi vocea amantului ăleia. Dumitru n-a mai
apucat să iasă pe ușă. Abia a apucat să se ascundă
după o draperie. Amantul a venit în bucătărie și s-a dus
drept la frigider, unde văzuse că pusese aia tortul. Fri-
giderul gol. Ambalajul tortului era pe masă, dar tortul nu
mai era nicăieri. Cartonul de la tort, era gol, bine râcâit
de ciocolată, cu lingura alături. Chirurgul de creiere a
făcut o criză de nervi. „Mâncat!? Cine să-l fi mâncat?
Imposibil. Așa ceva nu este posibil!”

Fiul lui Duță – tizul meu – nu se ducea la el la spital,
ci se ducea Dumitru, nepotul. Duță i se plângea lui Du-
mitru că Victor nu venea pe la el să îl vadă. Și se văieta
că avea dureri. Îl dureau locurile unde fusese tăiat și
cusut. Pe lângă asta, mai avea dureri, așa le simțea, ca
niște arsuri în picioarele ce îi fuseseră tăiate. Avea fur-
nicături și mâncărimi nesuferite și îi venea mereu să se
scarpine pe picioarele, pe care nu le mai avea. Duță i
s-a plâns lui Dumitru că nu putea dormi. Îi dădeau pas-
tile, îi făceau injecții să adoarmă. Era terorizat de
coșmaruri înfricoșătoare, sărea din somn în spaime,
nădușit, făcea crize de groază, angoase sau cum le zice
și striga după ajutor. Se uita îngrozit împrejurul său cu
ochii bulbucați, se îneca respirând cu sughițuri, scotea
urlete disperate, iar ceilalți bolnavi din salon, treziți din
somn și personalul, nu puteau ști dacă el, cu ochii
căscați uite așa de mari, îi vedea sau nu. El tremura de
frică și se ferea de ei, îi lovea cu brațele când se apro-
piau de el să-l liniștească. Duță suferea într-atât de
cumplit, încât nici nu l-a întrebat pe Dumitru ce căuta el
la București, ce făcea acolo și din ce trăia. Nici măcar
nu l-a întrebat ce s-a întâmplat cu tatăl și cu mama lui.
Adică Alecu, fratele lui Duță, dacă mai știa ceva despre
ei. Cum spuneam, nu l-a întrebat pe Dumitru nimic. Sau
măcar să-i fi dat ceva bani, că oricum, era nepotul lui
de frate.

Dumitru l-a ajutat pe Duță când să plece pentru ul-

Victor Ravini
(Suedia/Franţa)

CASTRAVEŢIA SAU BALAMUCUL
VESEL

(III)
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tima dată de la spital, din București. Spitalul a făcut o
excepție de la directivele comuniste și l-a dus cu o sal-
vare la Gara de Nord. Dumitru i-a spus lui Victor să vină
să-l ajute să-l care la tren pe bietul lui tată înjumătățit.
Dar n-a vrut să vină. Nu putem ști de ce. Să-l întrebăm
pe doctorul Sigmund Freud. Dumitru l-a cărat cu ajuto-
rul unuia dintre fomiștii cu care locuia împreună într-un
subsol. Cică odată li s-a spart o țeavă de canalizare din
tavan și era să-i înece în borhotul ăla. Cum l-or fi cărat.
Pe Duță, nu borhotul. Noroc că, fără picioare, nu mai
era la fel de greu pe cât fusese. Adică Duță. Oricum, nu
se putea văieta că îi atârnau picioarele. Parcă era o zi-
cală veche: „Călare pe cal și se vaietă că îi atârnă pi-
cioarele.” L-au urcat în tren și l-au pus în compartiment
pe banchetă, rezemat ca un sac, să nu cadă. Era la
clasa a doua și avea rezemătoare numai pentru un cot,
să se sprijine. Bine că nu era la clasa a treia, că acolo
era bancheta de lemn, nu cu mușama ca la a doua. 

Duță i-a dat lui Dumitru un ceas de buzunar, din aur,
iar celuilalt i-a dat o hârtie de o sută de lei, cu Bălcescu,
cum era atunci. S-a indispus și a oftat, că nu avea ni-
ciuna de douăzeci și cinci de lei, cu Vladimirescu. A
băgat înapoi în buzunar teancul de sute. Așadar ar fi
avut bani să-și cumpere bilet la clasa întâia, unde ar fi
fost doar șase în compartiment, nu opt. Cu fotolii de ca-
tifea, pe moale, mai ales că el acum era cum era. Dar
așa călătorea el întotdeauna la clasa a doua, ca să nu
bată la ochi că mergea cu a întâia. 

Ce să facă Dumitru cu un ceas de buzunar? Nu prea
mai avea nimeni așa ceva. De aur, însă nu mergea
bine, ar fi trebuit dus la ceasornicar, să-l repare. L-a
vândut la Talcioc și a trăit bine o săptămână, împreună
cu prietenii săi flămânzi. Aproape de fiecare dată când
l-am mai întâlnit pe Dumitru la Geneva sau când a fost
el la mine la Göteborg, mereu revenea la ceasul acela.
Cred că îi părea rău că l-a vândut. Ce l-o fi apucat pe
unchiul său Duță, să-i dea acel ceas? El, care era re-
numit că era zgârcitul zgârciților. Se știa în tot orașul că,
de zgârcit de era, cică își vânduse și verigheta. Chiar el
îi spusese soției că fusese nevoit să o vândă, că nu mai
avea bani de tramvai prin București. Înainte să-l ampu-
teze. Însă unii spun că i-ar fi furat-o una din șteoarfele
lui.

Trenul a pornit, iar Duță s-a ținut cu mâinile de plasa
de sus unde se puneau bagajele, ca să nu se răstoarne.
Îi amorțeau brațele și a trebuit tot timpul să se țină când
cu o mână, când cu alta și i se cam închideau ochii. Dar
se trezea mereu, că îl împingeau călătorii de alături,
când cădea peste ei. S-a auzit prin oraș că se izbea cu
capul de peretele compartimentului. Cine le-o fi spus?
Unii ziceau că se dădea singur cu capul de perete, alți
ziceau că îl zgâlțâia trenul. N-are importanță. O ducea
greu și cu circulația sangvină în brațe. Păi cum să nu?
Trenul trecu pod după pod și ajunse la podul cu pricina,
de unde cică aruncase aurul. Trecea trenul peste pod,
iar Duță s-a uitat îndurerat la râul învolburat, cu apa
murdară, neagră. Îi venea să urle, s-a abținut, dar până
la urmă chiar a răcnit ca din gură de șarpe. Călătorii
s-au întors spre el și l-au compătimit auzindu-l urlând
așa, crezând că urla din cauza durerii de la tăietura pi-

cioarelor. Tot ce îi mai rămăsese din corp ședea pe
acele tăieturi, sus de tot, la bazin, la centura pelviană,
sau cum se numește. Ajunse trenul și la Castraveția.
L-au trezit călătorii, l-au luat pe sus și l-au coborât din
tren. De milă și ca să scape de el.

Nu-l aștepta nimeni în gară, deși trimisese tele-
gramă, ca să-l aștepte soția cu o trăsură, cum era
atunci, cu cai. N-o fi ajuns telegrama. L-au dat jos, l-au
așezat pe peron, sprijinit de un stâlp, un lampadar sau
ce era și s-au urcat la loc, că fluiera trenul să plece fără
ei. Alții, care coborau acolo fiindcă erau din oraș, oco-
leau mai pe departe, ca să nu fie nevoiți să dea ochii cu
el și să fie nevoiți să îl salute ca de obicei cu „Să trăiți,
domnu’ doctor!”, pentru că se jenau de situația aceea
așa de penibilă. Și firește se gândeau, cât mai putea
avea de trăit un om ajuns în așa hal. Era o stație mică,
iar între două trenuri nu mai rămânea nimeni în gară.
Niște muncitori din gară erau foarte ocupați să se ducă
de colo-colo de-a lungul șinelor cu o scară pe umeri. Se
duceau și se întorceau. Era foarte important ce făceau.
Așa era la CFR pe atunci. Până când au băgat de
seamă că era ceva pe peron. Au crezut că uitase ca-
reva vreun bagaj și s-au dus să vadă ce era. Când au
văzut că era o jumătate de om, erau gata să li se facă
rău. Dar erau ceferiști și mai văzuseră ei oameni tăiați
de tren. Au fluierat din degete să vină șeful de gară. A
venit șeful gării și l-a trezit pe Duță din sforăituri și hor-
căieli. 

Când a deschis Duță ochii, așa buimac de somn sau
mai degrabă de nesomn, șeful de gară l-a recunoscut
și nu i-a venit să creadă. Nici nu știa cum să-l salute.
Respectabilul chirurg, director de spital, fără picioare,
sprijinit de stâlp ca un sac de cartofi. Și din care cursese
pe peron ceva de nedescris. Puțea pe întreg peronul,
tot de nedescris. Muncitorii nu aveau de unde să-l cu-
noască, nu erau din oraș, dar au priceput că era un per-
sonaj important al orașului și l-au salutat cu respectul
cuvenit. Șeful de gară i-a trimis să vadă dacă mai era
vreo trăsură, să-l transporte acasă. Între trenuri, birjarii
nu așteptau clienții la gară, ci la biserica din centru.
Ceferiștii l-au pus într-o roabă, că aveau roabe pentru
reparațiile lor permanente la terasament, și l-au dus
unde le-a spus șeful gării, la casa aia așa și așa, din
strada, pe care muncitorii o cunoșteau mai degrabă
după numele neoficial și care în situația de față se po-
trivea întru totul cu jumătatea de om de pe peron. Au
ajuns acolo. 

Doduța nici nu s-a ridicat să le mulțumească sau să
le dea vreun ban, o țuiculiță, ceva. Ședea la masă cu
amantul ei. Da, acum avea un amant. Băiatul lui Bor-
cescu. Borcescu murise la Canal. Fusese un moșier
destoinic și respectabil, dar băiatul lui era un neisprăvit,
un târâie-brâu. Se aflase în tot orașul că farmacista își
găsise un amant. Un pierde-vară, o secătură. Era ne-
copt la minte și totuși chel, un vai de capul lui, un ăla.
Nici n-avea din ce trăi. Ea îl ținea pe mâncare și pe de
toate. Așa a fost să fie, că Doduța s-a înhăitat cu lepă-
dătura aia. Le-a spus peste umăr, ceferiștilor, să ducă
mizeria aia, adică pe Duță, și să-l descarce în odăița din
fund, care nu avea ferestre. „Descărcați-l acolo!” 
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Dumitru mi-a spus că unchiul său, Duță, zăcea în
cea mai întunecoasă odaie, fără ferestre, fără bec,
într-o mizerie și o putoare mai rău ca la cocina porcilor,
ba chiar mai rău și decât la closetul din gară. Nimeni
nu-l îngrijea. Dumitru i-a dat cu lingura să mănânce, o
zeamă de aruncat la câini, o spălătură de vase, adusă
de soția lui, din ce spălase vasele. Duță i-a spus lui Du-
mitru că nu putea dormi. Îndată ce ațipea, se trezea
imediat în coșmaruri. Iar ațipea, iar avea coșmar și se
trezea înspăimântat. Nu suporta să stea fără lumină,
nici măcar când voia să adoarmă și nu putea. Avea
ceva lumină indirectă când rămânea ușa deschisă.
Duță l-a apucat pe Dumitru de mână și nu voia să-i dea
drumul să plece, uite așa se cramponase de el. Nu voia
să înțeleagă că se grăbea la tren să se întoarcă la
București. I-a spus că Doduța era în camera din față,
de la stradă, cea mai însorită, cu amantul. Asta a fost
ce a auzit Dumitru ultima dată de la unchiul său, când
s-a smucit să scape din mâinile lui. Duță nu l-a întrebat
niciodată despre fratele său Alecu, adică tatăl lui Dumi-
tru, sau de mama lui. N-a întrebat ce mai știa de ei. Nu
i-a dat nici măcar bani de tren. 

Cum spuneam, Doduța petrecea cu amantul ei în
camera de la stradă. Pusese la geamul dinspre stradă
borcane cu murături de ardei grași și ce mai era, cum
se pun murăturile la borcan. Borcane mari, unul lângă
altul, ca să nu poată lumea să privească în casă. Și ca
să afle tot orașul că ea era o gospodină perfectă. Tre-
cătorii urinau pe perete și nu ajungeau să vadă nici prin-
tre borcane, nici pe deasupra lor. 

S-a auzit la spital și, în cele din urmă, au venit de
l-au luat acolo. Pe Duță. I-au dat un salonaș mic, numai
pentru el, cu un singur pat. Oricum, era ditamai directo-
rul spitalului, ce naiba! Puteau face o asemenea
excepție pentru el. Încă mai era în funcție. Formal de-
sigur. Sau poate nu mai era. Ce importanță mai are?
Atunci s-a văzut că spitalul funcționa mai bine fără di-
rector. Toți subalternii lui veneau zilnic să-l vadă și să-și
dea cu presupusul. El citea din cărți de medicină, se do-
cumenta despre boala sa și nu o putea identifica în
cărți. Nu putea găsi cauza. Învățase cărțile alea pe di-
nafară. Le spunea el doctorilor ce să-i facă, iar ei nu-l
contraziceau cu nimic. Era clar că nu mai avea mult de
trăit. Pentru el nu mai rămânea de făcut altceva, decât
morfină și iarăși morfină. Ca să îi mai domolească în-
trucâtva durerile. Salonașul lui era pe coridorul cu sa-
loanele de care răspundea un medic poreclit când Boul,
când Animalul. Așa i se zicea de când fusese elev, acolo
în oraș. Tatăl lui avusese o măcelărie. Dacă n-ar fi dat
măcelarul hălcile de carne de bou cuvenite la profesori,
n-ar fi fost în stare Animalul să facă liceul. Cum o fi făcut
facultatea de a ajuns doctor? Să-l întrebăm pe ta-so.
Cum de o fi obținut Boul și Animalul angajare la acest
spital, să-l întrebăm pe Duță. Ziceți că nu este o lege a
echilibrului? A dreptății? Bine, puteți zice că nu există
Dumnezeu, Providența și ce mai spune popa. Dar tre-
buie să existe o lege, cosmică sau cum o fi. Un fel de
ecologie a societății și a năravurilor omenești. La fel ca
legea aia de la fizică sau de la chimie: la orice acțiune
există o reacțiune. La o acțiune bună, o reacțiune bună.

La una rea, una rea. Cum îți așterni, așa dormi. Soarta
ți-o faci singur. Eh! Dacă și asta n-o fi ironia soartei!
Duță a ajuns să fie îngrijit de cel mai incapabil și mai
dobitoc dintre toți doctorii subalterni lui. Probabil că Boul
și Animalul era singurul în care avea Duță încredere că
nu-i face vreo injecție să-l ucidă. După cum se purtase
cu ei, zbir și nedrept, urât și dușmănit de toți, la ce era
să se aștepte? Viața i-a oferit posibilitatea să își dea
seama despre ce a greșit în viață. Însă eu unul nu am
văzut pe nimeni și nici nu am auzit de cineva care să
regrete că a fost un om rău sau că s-a purtat așa cum
s-a purtat și ar fi trebuit să se poarte altfel. Din câte știu
eu, oamenii răi mor cu regretul că nu au apucat să facă
și mai mult rău. După cum oamenii buni, mor cu regretul
că nu au apucat să facă și mai mult bine celor din jur.

Duță suferea de dureri fantomatice, cum am auzit că
se mai numesc. Simțea dureri groaznice în picioare,
deși nu mai avea picioarele. Simțea arsuri și mâncărimi
cam peste tot și îi venea să se scarpine cu frenezie pe
picioarele care fuseseră duse de mult la crematoriu, bu-
cată cu bucată. Nu știu cât a stat în spital. Ce
importanță mai are? Cică la un rond al medicilor, cum
veneau zilnic la el, toți, ca înainte, le-a spus că nu mai
avea mult de trăit. Vreo lună și jumătate, aprecia el
însuși. N-o să mai apuce ziua de aniversare a nașterii
sale. 

– Ba da, o să apucați. O să vă sărbătorim! zise Boul.
Ce vă doriți ca cadou?

– Cacadou… murmură Duță ca un ecou, apoi în-
toarse capul, se uită pe fereastră și zise cu voce stinsă:
O pereche de pantofi… 

Medicii au înlemnit, și-au reținut respirația. 
– Ce număr să fie? zise Boul și Animalul, scoțând

carnetul de însemnări ca să noteze conștiincios. Negri
sau maro?

Directorul cu picioarele amputate avu o grimasă de
durere sau poate de scârbă și le făcu semn să plece.
Se crispă, se răsuci, scrâșni din dinți, din cauza dureri-
lor, oftă și îi zise Boului să-i trimită infirmiera cu o mor-
fină. Au ieșit toți, însă Boul s-a apucat să facă alte alea
și nu i-a trimis infirmiera. Colegii lui i-au atras atenția
să-i trimită infirmiera să-i facă o injecție cu morfină.

– Nu! Nu se poate!
– Cum așa, nu se poate? Ce vorbă e asta? Fă-i mor-

fina!
– Nu se poate. Ce, vreți să devină morfinoman?
– Boule! Ești un bou! Umbra ta murdărește pămân-

tul! Și cum ai putut, mă animalule, să îl întrebi ce număr
și ce culoare de pantofi? 

– Păi ca să i se asorteze cu pantalonii în sicriu, când
o fi să fie.

Când a fost să fie, Duță a murit acolo singur. Ziua
de Unu Mai în anul acela căzuse cum căzuse, iar cine
a putut și-a luat zile libere cât a vrut. Medicii mai aveau
de recuperat nopți de gardă și, cum nu stăteau prea
bine cu calendarul, au prins ocazia să recupereze cât
se putea. Infirmierele aveau și ele de luat recuperări,
după cum și le știa fiecare. Iar femeile de serviciu de ce
să vină la spital, dacă nimeni altcineva nu venea?

Când s-a reluat activitatea la spital, femeia de servi-
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ciu a intrat cu mătura, cu căldarea de apă și cu o cârpă
să frece podeaua în salonașul lui Duță. A început să urle
îngrozită:

– A murit! A murit! Săriți, că a murit!
Pe ce dată a murit? Medicii nu prea erau de aceeași

părere, cu câte zile în urmă murise. Ca să nu se mai
contrazică cu Boul, au lăsat așa cum zicea el și au scris
data care au scris-o în certificatul de deces. 

Duță a fost îmbălsămat și i s-a făcut cosmetica mor-
tuară la morga spitalului. Doduța a venit la morgă în
doliu și cu voal la pălărioară, de îi acoperea fața, tocmai
când îmbălsămătorii erau în pauza de cafea surogat. O
matahală de șef și câțiva subalterni pirpirii. Tăiau salam
și ce mai mâncau, pe un ziar. În loc de masă, mâncau
pe un dulăpior electric, pe care era pictată silueta nea-
gră a unui om ce cădea trăsnit de un fulger roșu și era
scris „Pericol de moarte”. Matahala plescăi cu palma pe
obrajii lui Duță:

– Ia uitați-vă colea, madam, ce obraji roșii! Nu mai
are riduri. Ca curu’ de copil mic. L-am machiat cu toată
grija. Ia uite ce gene lungi i-am făcut! Ca când te duci
la bal. Vino mai aproape, madam, să vedeți. N-a arătat
niciodată așa frumos și fericit. Poți să zici că doarme. 

Un ucenic a fornăit pe nas ca și cum mortul ar fi sfo-
răit. Șeful îi plezni ucenicului o palmă de a răsunat în
morgă și i-a zis „nerușinatul dracului”.

– Uite-l ce fericit e, zici că a și ajuns în rai! a conti-
nuat îmbălsămătorul șef cu glasul său de bun comer-
ciant. L-a mai văzut madam vreodată așa mulțumit? E
de invidiat. Să moară toți de necaz, când l-or vedea.

Ucenicul a slobozit încă un alt sunet, indescriptibil.
Șeful i-a dat cu salamul în cap și l-a înjurat de toți sfinții
și de morții mă-sii. Cuțitul de pe ziar a căzut pe jos, pe
betonul ud. Pauza de cafea surogat s-a terminat. Doi
îmbălsămători începură să facă manichiura mortului.
Matahala preciză că nu va socoti la plată și pedicura.
Făcea el rabat de la prețul forfetar. A asigurat-o pe
madam că i-a tuns părul potrivit și nu a economisit uleiul
de nucă și nici briantina. Cum voia madam să fie căra-

rea, pe dreapta sau pe stânga? Sau să-i facă părul
cârlionți, pe moațe, permanent? 

Văduva nu voia să cheltuiască bani suplimentari.
Însă a precizat că voia absolut să își jelească soțul în
liniște, singură, acasă la ea, ultima noapte. Să-i fie
transportat sicriul gata aranjat. Așa au făcut. Dorința vă-
duvei îndoliate era sfântă.

Duță a fost înmormântat în liniște și cu sobrietate,
dacă sobrietate se putea numi zgârcenia. Gurile rele au
comentat că s-a făcut prea multă economie la bani și la
toate. Nu i-a pus famfara cu marșuri funebre, cum se
cuvenea la funcția și la rangul lui. Nici măcar nu s-au
aruncat monede la răscruci, ca să se repeadă cerșetorii
la ele. S-a vorbit prin oraș dacă Doduța barim i-o fi pus
pe limbă sau în palmă vreo monedă, cât de mică, să
aibă de plătit barcagiul peste apa neagră a morții. 

Nici Duță nu se gândise la moarte. Ca și Totoșu, nici
el nu își cumpărase loc de veci. Bine că tocmai trecu-
seră șapte ani de la Totoșu și puteau deschide groapa
acestuia, să-l aștearnă acolo. Oricum, locul fusese cum-
părat de Duță. Au desfăcut groapa. Sicriul lui Totoșu era
intact. Nu putrezise. Au ridicat capacul, nici Totoșu nu
putrezise. Era întreg. Însă era răsucit cu fața în jos. Unii
au țipat speriați, că se făcuse strigoi, alții au înțeles că
nu fusese mort de-a binelea când l-au îngropat. Fusese
doar o moarte aparentă, clinică sau cum se numește.
S-a trezit după ce l-au îngropat și s-a răsucit după aerul
de jos, care cică o fi fost mai rece, barim să mai apuce
o gură de aer, sau a încercat să se opintească și să ri-
dice capacul sicriului cu spinarea, ziceau alții, care știau
mai bine decât oricine. Totoșu era întreg, palid la față,
dar într-un fel așa, cam galben-verzui și era ca prăfuit
sau mucegăit. 

Acum, ce să facă cu cadavrul lui Totoșu? Ce zice pă-
rintele? Până să-și facă părintele cruci și să zică ceva,
Doduța a hotărât să fie transportat la crematoriul spita-
lului și să-l ardă acolo împreună cu resturile și gunoaiele
obișnuite de la spital. De la spitalul la care el fusese di-
rector.

(va urma)
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Victoria Milescu

Din izolare

Maşina poliţiei
s-a îndrăgostit de plopul
din faţa blocului meu
ea îi admiră trunchiul, felul 
lui de a fii vertical 
clipeşte când cu ochiul albastru
când cu cel roşu
dar plopul tânăr, bine făcut
se uită peste capota ei la alte maşini
mai lustruite, mai trendy
ea are un claxon ruginit
iar când e geloasă ţipă ascuţit
opreşte pe bandă suratele în trafic
mai ales, limuzinele negre
le cere certificatele, de naştere, de botez,
de cununie, de divorţ
să vadă plopul ei verde
ce harnică şi ce vigilentă este 
când soarele bate prea tare
îşi deschide larg portierele ca aripile
unei păsări albe scriind în carnetul
cu amenzi poezii
dar vigilenţa nu o părăseşte
pândeşte atent perechea de porumbei
uguind construindu-şi un cuib
în plopul ei drag
cu materiale desigur furate
privesc din balcon
inimile tremurătoare ale plopului
din ce în ce mai înalt
mai aproape de soare
oraşul se trezeşte
prinde viaţă, culoare, zâmbesc
şi eu, printre razele de lumină – 
o pată de culoare în peisajul vieţii.   

#

În fiecare zi vine ambulanţa
la câte o scară de bloc
apoi pleacă în linişte
tot în linişte
tânărul care s-a mutat azi
îşi descarcă mobila
respir, mângâi pasărea în zbor
ea nu se sperie
intră prin fereastra deschisă
o invit la un ceai, o întreb
ce mai e nou prin centrul oraşului
s-a schimbat mult?
teatrul, statuile sunt tot acolo?
florile au acelaşi parfum?
oamenii se mai întâlnesc unii cu alţii,
mai râd, se mai îmbrăţişează?
uneori noaptea aud un hohot comunitar
dimineaţa, un tânăr îmi bate la uşă:
ştiţi cumva care e siguranţa
de la tabloul miracolelor?

#

Zilele încep să ne părăsească
văzându-ne atât de nehotărâţi
la intrarea în vama sorţii
aşteptând echipament de protecţie
pentru ceva neclar, ambiguu
o maşină neagră, elegantă
sparge bariera
lăsând în urmă o dâră albă de cocaină
privim prin întuneric
rămânem în casă, atâta putem
ca de obicei
ne întoarcem la prima moarte
din motive sentimentale
când cerul avea pieptul plin
cu decoraţii vii, strălucitoare
pentru merite umanitare
şi râdea
aruncând spre mulţimea înfometată
asteroizi şi guvizi auriferi
ce zile şi nopţi fără rost am fost

POEZIA ÎN VREMEA PANDEMIEI
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la marginea galaxiei
mulţumim pandemiei că ne-a dibuit
nicio idee mai luminoasă nu ajunge până aici
de ce-ar face-o, nu suntem în cărţi
suntem suflete virusate
stăm acasă, n-avem unde pleca
şi totuşi, fiecare
a făcut câte ceva, aşa, stând la adăpost
pentru frumoasa planetă albastră 
copacii decapitaţi în locul nostru depun mărturie.

#

Cineva a răsturnat coşul de gunoi
altcineva a venit şi l-a fixat la loc
cel ce a coborât din maşină
să îndrepte situaţia 
a fost accidentat şi a murit
cei câţiva martori merg repede
se uită la ceas, au mâinile ocupate
cu pungi, sacoşe diforme
cară alimente, sticle uriaşe
îşi fac rezerve pentru criza cea mare
maşinile ocolesc îngerii în aşteptare
motociclistul ambreiază, se dă peste cap
ca un erou din filmele gen rescue
un tânăr cântă la chitară, o chitară rece
într-un balcon roşu aprins 
să danseze cine mai are minute în plus
sub petale de corcoduş, de salcâm
lângă coşul de gunoi găsesc o verighetă
cu marcajul zilei de azi
un rest de pancartă, o mască aburind
la orizont, mă salută neliniştit lacul
nu pleacă nicăieri, mă asigură
suntem prieteni din pleistocen
o barcă pluteşte ca o petală de trandafir 
aş putea să fac şi eu o cursă dacă
n-aş fi ocupată cu coşul de gunoi al istoriei
vrea să fie repus în drepturi
fiindcă cineva iar s-a împiedicat de el
l-a împrăştiat, i-a dat foc, 
i-a aruncat cenuşa în vânt
aşa se întâmplă de când trecutul meu nu
mai vrea să stea acolo unde l-am pus.   

#

Stau în casă
mi se livrează miracole gratis
mai nimic n-am făcut să exist
azi, aici
îmi place consecvenţa pomilor
ei înfloresc fără să ne bage în seamă
le admir încrederea, entuziasmul
îşi deschid petalele spre oricine
fără suspiciune
un bătrân sfidează interdicţiile
merge prin mijlocul străzii
fără mască, fără mănuşi chirurgicale
le-a folosit o viaţă, e destul

nimeni nu-l remarcă, nu-l amendează
nu-l sesizează, nu-l semnalează
e contrariat, încă există, votează
nu înţelege să treacă neobservat
a fost celebru
bătrânul nebăgat în seamă de nimeni
obosit, se aşază
pe banca din staţia de autobuz
dar autobuzele goale nu mai opresc
nu mai au pentru cine. 

#

Lumina gri curge
densă, dintr-o pâlnie nevăzută
abia distingi un om de un copac
foşnind printre aceleaşi frunze
printre clădirile nou construite
lumina vine de la mii de ani lumină
fără zgomot
oraşul însă nu poate trăi fără zgomote
lumina curge dintr-un robinet uitat deschis
cine va recupera paguba?
femeia din blocul vecin
ieşind la plimbare ţinând în lesă
câinele cât un munte de zăpadă
mă întreabă uşor conspirativ:
Când au zis ăştia că vine orbirea?

Passionaria Stoicescu
autobiografie în  pandemie

În propria închisoare,
în propria casă,
cânt doar în somn
când coșmarul mă lasă…

Nici vorbă de ecou –
afară nu e muntele
să-mi întoarcă sunetele, 
căruntele…
Vremuri de cârpă, 
trupuri de cârpă, 
urechi de cârpă… 
Totul se afundă, 
cine să  mai răspundă?

Strig înfundat, înăbușit,
pe meleagul cârpei
și mi se răspunde,
dar  neauzit:
„Dacă ai tăcut și vrei să exiști,
nu da greș, fă-te preș
sau ștergător de picioare;
ai putea fi o carpetă
cu flori albastre, 
dacă te-ai lăsa țesută
în războaiele noastre.

Oricum, palatul e ocupat –
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până-n tavan sunt covoare
pe care Mai Marele cârpei
le îngrijește cu fervoare,
cu spray antimolii
și le șterge folosind  oțet și sare
(ca Iuda, buzele Mântuitorului),
să nu piardă cumva din culoare… 

Dacă ai tăcut și vrei să exiști
nu da greș –
mulțumește-te să fii preș,
undeva la intrare,
să te calce picioarele celor aleși,
să-ți strivească trupul de cântece,
inima de mici strigăte
în semn că exiști…”

„Dar muntele?
au întrebat ochii mei triști.
Mi s-a prezis întâlnirea cu piatra,
cu copaci în adânc și-n afară,
cu ecou pentru țipăt și șoaptă…”

„Eh, piatra, mi-a răspuns o gură de cârpă –
au măcinat-o furtunile, 
au spălat-o ploile,
au făcut-o praf…

Iar copacii au fost odată –
cei din ținutul cârpei i-au tăiat,
i-au preschimbat
în mobile scârțâitoare,
în hârtie de scris declarații,
în material pentru măști, 
în vată de înfundat urechile, 
în păpuși și în sfori…

De atunci s-au înmulțit sforarii,
ei au populat locul din nou
și-au plantat păduri de cârpă.
De unde atâta ecou?
De unde reverberare?
Reflectarea și adevărul probat
sunt maladii grave pe care
cârpacii de azi, ciolacii de ieri
le-au eradicat…”
………………………………
De atunci muntele
l-am mutat în vis…
Stau și însuflețesc malul,
la picioare îmi curge 
apa sâmbetei
cu valul
sub formă de mici strigăte,
de mici pusee de ură…

Aș scuipa, dar  nu pot –
masca-mi întoarce scuipatul în gură…

Constantin Severin

vei fi liber doar în cosmosul limbajului

am abandonat toate măștile
și încep să-mi trăiesc viitorul
într-un prezent imemorial
pelerin al timpului circular

am invitat cu mine patru prieteni
un american cu spiritul exaltat
de o civilizație a noimelor spațiale
fascinată de plenitudine
materie
echilibru
viteză
exteriorizare
pozitivism

un european cu spiritul îmbibat
de o civilizație a noimelor temporale
stăpânită de instabilitate
dinamică
impalpabilă
imaterială
interiorizată
metafizică

un african cu spiritul învăpăiat
de o civilizație a noimelor ancestrale
cuprinsă de frisoane primordiale
mitică
palpabilă
statică
arhaică
implozivă

un asiatic cu spiritul fermecat
de o civilizație a noimelor arhetipale
transfigurată de tradiții
imuabilă
estetică
hieratică
atemporală
reificată

americanul are geniul spațiului
europeanul geniul timpului
africanul geniul ancestralului
asiaticul geniul arhetipalului
dar cu toții au resimțit greața infinitului
în oaza irigată de timpul circular
și s-au autoexilat

îngerul păzitor îmi spune
într-o lume dominată de oameni cu măști
vei fi liber doar în cosmosul limbajului

Suceava, 15 mai 2020
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Într-o floare mai roşie ca roşul, de mac, o albină moare; 
O albină moare neştiutoare; s-o fi înecat în polen; s-a răsturnat cu lăbuţele în sus, încrucişate 

în extazul nimicitor al drogului, cu aripile în jos, ţepene, străvezii, de ţiplă, cu nervuri 
mai opace;

O albină moare, fără să aibă habar de comunicatele din partea Comitetului de Consiliere 
Ştiinţifică al Academiilor Europene, totuşi ceva se întâmplă foarte neîndoielnic, odată ce 
agenţiile de ştiri comentează pe gama tuturor tonurilor alarmante cum apele cerurilor se 
cutremură, 

Cum, unul după altul, şase uragane se răsucesc peste oceanul Atlantic şi se năpustesc în 
hoardă asupra Americii, în vreme ce trei taifunuri din Pacific macină Asia între pietre de 
grindină, din Filipine până în Bangladesh şi Hong-Kong;

Cum climatologii inventează categorii noi pentru descrierea tehnică a cicloanelor, în primul 
rând botezându-le cu nume feminine, de gingăşia fecioarei Maria şi tandreţea Katrinei;

Cum sunt aruncate la deşeuri anemometrele şi disdrometrele, pluviometrele şi pluviografele, 
aşa că, domnilor meteorologi şi hidrologi, apucaţi-vă să măsuraţi cotele dezastrului cu 
privitul pe fereastră, ori cu ieşitul în prag, dacă torentele din amonte nu v-au furat 
staţiile, radarele, hărţile sinoptice, birourile de sub picioare; 

Cum valuri peste valuri de arşiţă topesc ţările Magrebului, valuri bântuie ca nişte stafii deloc 
ideologice, ci fierbinţi, bătrâna şi atotpăţita şi pătimita Europă, valuri evaporă Iranul, 
unde ultima pădure persană de stejari a căzut la pământ sub neînfricatele securi 
ale lui Alexandru, zvăpăiatul macedonean, ieşit în lume la vânătoare de împăraţi, 
straşnicul cititor de Homer şi iubitor de noduri gordiene, să aibă falangiştii lemnăraie 
pentru clădit focuri de tabără şi răsturnat dansatoare la chefuri pe mesele învinşilor, 

Cum vipia pârjoleşte pepenăriile Turciei şi şcolile coranice din Pakistan, însă despre 
subcontinentul dintre Himalaia şi Ceylon nu se aude mai nimic, o fi din pricina 
fulgerelor şi a trăsnetelor;

Cum brazii, fragilii brazi dimprejurul salbelor de lacuri sculptate în granit negru de vikingi, cu 
lebede în stil pointilist, albe, se aprind în canicula din Suedia în Norvegia până dincolo 
de cercul polar; mai departe rămâne gheţarilor să se năruie ca nişte noi castele în Spania;

Cum, în lipsa tătucului şi a milioanelor de zeki degeraţi, turme de mânat cu bâtele şi 
mitralierele în minele de aur şi la dărâmat taigaua şi, căraţi cu braţele, la înecat buştenii 
în Lena şi Enisei şi Obi până în Marea Kara, se încălzeşte Kolâma, fierb termometrele în 
ciuda arhivelor de frig înscrise în memoria funestă a cărţilor lui Varlam Şalamov;

Cum molimă după molimă, consemnate şi neconsemnate, bântuie obrajii scofâlciţi ai planetei, 
din Florenţa lui Boccaccio şi Roma Sfântului Petru până în Bucureştii lui Caragea, 

Cum, roşie şi călare, ciuma cu tancuri constelate pe turele, proslăvită între înghesuieli de 
steaguri şi îmbulzeli de portrete cu mustăţile marilor dascăli la parăzile din ce în ce mai 
omagiale;

Cum, galbenă, ciuma cu izolete şi măşti creţe pe obraji, de cârpă azurie, trecându-şi sfoara de 

Şerban Codrin

VAE INVICTIS
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elastic pe după ureche, 
Toate plăgile, calamităţile, potopeniile se îngrămădesc să dea năvală, să se facă văzute, auzite, 

simţite, luate în posesie, suferite, tocmai bune să omoare de la prima albină într-o floare 
de mac până la ultima rândunică în zbor, prin ce cuvânte să-i dăm nume şi prezenţă, 

Când o contemplăm pe îndepărtate ceruri, şi întunecoase, o singură întrebare punându-ne cu 
nedumerire: „O fi locuită planeta albastră?”:

În lipsa locuinţelor lacustre şi a cotitelor peşteri din munţi, acum, cu oameni scufundaţi în 
adăposturi de zidărie, de tablă sau carton gudronat; ascunşi după mii şi mii de pereţi şi 
uşi încuiate spre străzile înflorate sau zigzagate ale cartierelor, cvartalelor, mahalalelor; 
cu fiinţe umane îngropate în bordeie, izolate în bungalovuri de trestie sârmuită; în 
corturi podite cu pâslă în pustiuri de piatră lustruită cu nisip; 

Tocmai acum, cu oameni baricaţi în oraşe cu atât mai baricadate, în ţări ermetizate între 
hotare, lacăte şi vămi, asediate de spaime, de tâlhari şi de atotputernicia asediatorilor 
nevăzuţi, necunoscuţi; 

Acum, cu oameni pe o lume mai asfixiată în utopii decât de imaginile contorsionate, 
desfigurate ale naturii cu soarele afumat ca o sticlă de lampă, cu egrete asasinate pentru 
bucuria colecţionarilor de pene, cu turmele de reni canadieni şi de bizoni masacraţi 
pentru prosperitatea în vile şi în pahare a negustorilor de piei;

Acum, cu oameni întâlnindu-se cu ei înşişi în oglinzile din baie, în cărţile până mai adineaori 
prăfuite pe rafturile micii biblioteci din casă, ori în viaţa ca spectacol a celor şapte 
vârste câte ne deconspiră Shakespeare sau Jacques-melancolicul pe adresa Cum vă 
place, însă, azi şi de azi în continuare, în ce impardonabile etăţi în afara numărătorii 
vom fi eşuaţi?; 

Acum, cu oameni speriaţi de câte răutăţi şi-au făcut unii altora şi toţi la un loc râurilor 
baricadate, tulburate, câmpiilor intoxicate şi semănate cu seminţe de otravă, pădurilor 
îngenuncheate sub topoare, dealurilor scobite, munţilor cariaţi de mine de cărbuni, 
mărilor violate de submarine, şi oceanelor;

Acum, cu oameni nesperiaţi, eleganţi, croiţi după săptămânile de modă ale Caselor Mango şi 
Versace, parfumaţi de Channel şi Dior, în cristaluri de parfum, ciocnindu-şi şampaniile 
în buncăre deocamdată subpământene până la împlinirea idealurilor de a deveni 
cazemate sublunare;

Acum, cu biserici goale de Dumnezeu, pline de odăjdii şi rugăciuni şi mitre dichisite cu perle 
false, rubine de sticlă, iconiţe de smalţ, cu temple de aur, fumându-şi beţişoarele de 
santal, parfumate, dar mai cu seamă cu paradiziace televiziuni luate cu asalt, în tronuri 
cu pluşuri, de pezevenche şi pezevenchi, de şmecheroaice ghicind în palma cu bani, de 
cititori în planete şi zodii şi rune, de iluminaţii cărturari în prescrieri de leacuri şi 
minuni;

Acum şi întotdeauna, cu altare şi guri care mai de care spumând, întrecându-se şi înecându-se 
în predici de nu încap în nicio minte, că totul este deşertăciune şi deşertăciunea 
deşertăciunilor:    

Totul, fluturele într-o roşie floare de mac; şi Comitetul de Consiliere Ştiinţifică; şi şase 
uragane cu nume feminine, de gingăşia fecioarei Maria, deasupra Atlanticului spre 
America; şi ciumele din Florenţa şi Roma; şi ciuma roşie; şi ciuma galbenă cu măşti de 
cârpă; şi stridenţa sirenelor de salvare sau îngrijorare;

Şi locuinţele lacustre; şi casele de ziduri sau de tablă sau de carton; şi peşterile degeaba în 
munţi, dar utile sub oraşe; şi copacul de valoare istorică, de unde a căzut barba lui 
Darwin, prin atragere spre umanismul din sudoarea braţelor şi a frunţilor, aşa grăit-a 
filozofardul perfecţionat în rolul muncii de a transforma cea mai conştientă maimuţă în 
podoaba om; dar şi zădărnicia 

Legilor marţiale, cu transportoare blindate şi lustruite, cu sergenţi şi locotenenţi în uniformele 
solemnităţii, potrivind mitraliere în poziţie de tragere la încrucişarea drumurilor între 
deznădejde, pierdere, niciunul spre –  

Însă totul până aici: 

De ce ar fi deşertăciunea deşertăciunilor, totul e deşertăciune, când bolta cerească are o 
frumuseţe a planetei, albastră, cu oameni în goană după vânt, precum ne încredinţează 
sfintele lor cărţi,  
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Planetă cu oameni ştiutori să se iubească pe sine şi incapabili să îndrăgească aerul, râurile cu 
baraje, câmpiile cu tractoare, dealurile şi munţii cu radare şi observatoare astronomice, 
mările înţesate cu distrugătoare, fregate, oceanele împumnate cu rachete de croazieră 
Kalibr, Tomahawk, Exocent şi, mai presus, muzica aurorelor boreale de Johan Julius 
Christian Sibelius;

Planetă-a-cerului-albastru peste virtuosul ascet al trupului, inspiratul vorbirii şi minţii, Rama, 
peste iluminaţii Gautama Siddhartha meditând, ori mai degrabă dormind sub smochin, şi 
peste Dalai-Lama în exil, 

Planeta Ki, a treia de la steaua Sol, planeta zeiţei Gea, Terra, Pământ, a înţelepţilor legiuitori 
Confucius, Lao-Tzî, Zoroastru, Zamolxe; în seama bunului Iisus, cel mai iubit dintre 
învăţători; ştreangul spânzuratului Iuda, îndemnat să devină vânzător; drumurile în 
pustie ale lui Mahomed, profetul călare şi judecătorul exaltat, cu sabia; uşa catedralei lui 
Luther, revoltatul împotriva pervertirii unei credinţe a inimii în lăcomie şi parşivenie; 

Planetă-albastră, a rugurilor aduse prinos nevinovatului Hristos şi în grija inculpabilă a
tulburatului Mare Inchizitor din poemul zămislit în durerile lui Dostoievski,

Planetă-albastră, cu oameni în stare să arunce în foc bibliotecile lumii, unde Alexandria, 
Pergam cu amfiteatrul Homereonului sunt numai nişte mărunte amănunte marginale;   

Planetă-albastră, atunci la ce bun atâtea staule de vorbărie versificată de poeţi epici, lirici, 
tragici şi copiată de scribi şi strigată ori cântată pe scene de Troiene, de Oedip, 
Antigona, Electra, de Rugătoare, când ajunge urletul unui singur făcător de porunci, legi 
şi lanţuri;  

Planetă-albastră, a vrednicilor vânători prigonind cu savoare şi harpoane pe Moby Dick, 
singura balenă-albă, ucigând ibişii din frenezie, până la ultimii şapte captivi, şi 
lemurienii, şi vulturii imperiali, şi condorii cântaţi cu naiul şi fluierul, şi lutra-de-mare, 
şi cel din urmă, în Noua-Zeelandă, peruş scâncind, noaptea, în singurătatea goală a unui 
munte;

Planetă-albastră, respirând cu voluptatea ororii fumul războaielor, flăcările câmpurilor 
petroliere incendiate, smogul revoluţiilor industriale, cărbunele ars în cocseriile şi 
oţelăriile din sutele de ani, benzina din rafinării şi uleiurile din motoarele automobilelor 
de lux; 

Planetă-albastră, cu paznici verzi în frunzele pădurilor şi în zbuciumat planctonul oceanelor, 
însă cu închinători prosternându-se în mausoleul câte unui parvenit canonizat prin abuz 
în pastramă de supraumană calitate şi în rang de neputincioasă zeitate;

Planetă-albastră, cu oameni în stare să uite zădărniciile, să se împace cu aerul şi avioanele 
supersonice, cu oceanele sub crucişătoare, cuirasate, cu Sahara şi Gobi şi Takla-Makan, 
cu mările în hulă şi nourii în vârtejuri; 

Planetă-albastră, cu oameni pregătiţi să se urască până la capătul capătului, învrăjbiţi de 
amvoane şi himere, de mobilizatoare lozinci şi furii ucigaşe; 

Planetă-albastră, cu oameni în stare să iubească, să-şi readucă aminte că sunt unici până într-
atât zestrea lor, pe lângă trup, se numeşte suflet, unde sălăşluieşte conştiinţa şi 
caracterul; 

Planetă-albastră, unde nimic nu-i mai muritor şi destructibil ca trupul unui om, nimic nu-i mai 
nemuritor şi indestructibil ca sufletul său, pentru că fiecare om are o proprie voinţă spre 
bine şi libertate şi responsabilitate;  

Planetă-albastră, cu oameni în stare să devină acceptabili, să-şi transforme gândirea, visele, 
inima, să-şi urmeze idealurile şi să-şi accepte eşecurile, să-şi disece cu sinceritate 
stupizeniile dintotdeauna, neghiobiile de acum, nereuşitele de mâine şi să-şi călească 
hotărârea de a părăsi înşelătoarele căi;

Planetă-albastră, cu oameni cunoscători ai morţii şi reînvierii, egali în ochii lui Dumnezeu, 
oricât de absent, obosit sau indiferent sau mort; 

Planetă-albastră, cu oameni capabili de propriul sacrificiu, planetă cu oameni îngăduitori, 
ridicându-şi compasiunea la cea mai înaltă preţuire; 

Planetă-albastră, cu oameni folosindu-şi puterea cu reţinere, însă cu mărinimie puterile 
sufletului; cu oameni dăruiţi respectului pentru defavorizaţii fără putere;

Planetă-albastră, cu oameni răbdători, stăpâni pe sine; planetă cu oameni în căutarea căii,   
cât mai tolerabilă, a vieţii, cât mai chibzuite, a adevărului, cât mai dovedit; planeta 
albastră şi fragilă şi maiestuoasă şi sacră 

A unei flori mai roşii ca roşul, de mac, unde o albină îşi are îndreptăţirea să-şi facă lucrarea. 
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...corăbii, ca vedenii plimbă-și prora
prin mâine-azi, zburdând necontenit,
la ancoră să țină aurora
și-al dragostei fuior fără sfârșit;

lopețile-și urmau ceremonia,
pe sânul mării coborând mai rar,
liturgic asumau eufonia
tristeților, cu aripi de cleștar,

ce se zbăteau, acolo, înspre boltă,
ca pe un țărm de alge și de fum,
pierzându-și greu speranța, ca recoltă

și le cereau chiar zeilor alt drum...
dar astăzi, tu, un lujer de safir,
mi-ai aninat uimirea... pe un fir...

*

...vezi, te-ai lăsat purtată-n toamnă
pe aburul de frunze ruginii,
într-un ospăț de vise; ele-or fi
pocalul ce spre cugetare-ndeamnă;

îi vei surâde în veșmânt de dor
și cețuri legănate sepulcral,
spre magice vedenii – carnaval
de zei și nimfe în extatic zbor...

tu, seara o trimiți în infinit,
pui dimineții inima răsplată,
ca sanctuar iubirii ce ți-e dată,

pedeapsă sfântă, fără de sfârșit...
acesta-i anotimpul-închisoare
din care ne deschidem înspre soare...

*

...de ierți, ești fericit o viață;
de te răzbuni, te bucuri doar o clipă
și te cunoști pe tine numa-n pripă,
iar aura ți-ai risipit-o-n ceață...

ai zestre vântul, uneori chiar gerul,
de te-mpreuni cu ura și minciuna,
uitând că numai dragostea e una
și sete pură stinge doar ulciorul;

iar dacă inocența e o rană,
n-o  alunga, dă-i rangul de panaș,
cu grație severă de arcaș,

hipnotică suflare spre pavană...
în viața noastră tragicul persistă:
suntem un număr, „încuiat” pe-o listă...

*

...ți-e umbra o mireasmă levitând...
pe axa lumii-și face ea cuibarul,
cu sufletul ce și-a pierdut  amnarul – 
ofrandă nenuntită altui gând;

sudoare-i peste tot, chiar pe arama
ce ți-o pusese soarele pe umeri
în plin azur, când mai voiai să numeri
câte uimiri din somn trecură vama...

de la-nceput avem noi împăratul,
ce clipă se numește, prin hazard,
să n-o putem nicicând lega de gard,

nici chiar atunci când venerăm aratul...
ea vine-pleacă prin pendulul rece
și la hotarul vieții ne petrece...

Nicolae Cabel

SONETE
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priveSC pe GeaM... 

Privesc pe geam la toamna care piere
Şi-albine de-astă-vară mă colindă;
Se strâmb-un chip, sardonic, din oglindă –
Idunna* astăzi nu mai are mere.

Jucându-şi mâna pe un as de ghindă,
Călăul sorţii drepturile-şi cere –
Îmi fură ştima vremii din putere,
Juneţea mi se spânzură de grindă.

Atunci când vrejul trupului se-ndoaie
Şi câştigăm în râvna de-a striga
La clipele de lut, cernute-n ploaie,

Afară din morminte să mai stea,
Evlavioşi, întoarcem încă-o foaie,
„Sfinţiţi” de teama-n Helheim** de-a zbura.

*Idunna: zeiţa tinereţii eterne, ce deţinea merele de aur ale
tinereţii (în mitologia nordică).

**Helheim: tărâmul morţilor, guvernat de zeiţa Hel (în mi-
tologia nordică).

DeSCopĂr BruSC FeBrila ruGĂCiune

Descopăr brusc febrila rugăciune –
Râvnitul pai la malul unui râu
În care peştii-noată în desfrâu,
Prin valuri cu nuanţe de tăciune.

Ades păcatul, ca neghina-n grâu,
Dădea din coadă-n cerebel să sune;
Voia, morbid, să intre-n acţiune,
Căinţele să mi le ţină-n frâu.

Îmi ţipă-n vene-acut zădărnicia,
La clinica părerilor de rău,
Acolo unde, prinsă în fobia

Camelia Ardelean Popasurilor între rai şi hău,
Mai sper la harul Tău, ca Ieremia,
Cu sufletul pe piscuri de Rarău.

ConDaMnat 

Degust din pâinea existenţei cu pofta unui condamnat,
Ce smulge lacom dintr-o rază surâsul ei înfometat.

Păşesc pierdută prin poeme – grădina mea de nopţi pu-
stii;
Într-o poveste fără zâne, îl ţin de vorbă pe Dali.

Cuprind în palme galaxia din sânul unui univers
Captiv în ramurile mele şi-n seva fiecărui vers.

Doar Thanatos, rămas în umbră, pândind lumina după
zid,
Îşi face planuri de bătaie sub mina-i falsă de cervid.

alBaStru 

De acum gândesc albastru, spre Nirvana* mă îndrept,
Sunt sătulă de gheţarii ce-mi creşteau morbid în piept.

Populată-s de fantasme din pădurea lor de jad,
Iar cascadele din mine se încing c-un centigrad. 

Paradigmele exultă; face soarta un demers
Şi mă-mpac din nou cu ţărmul din ţinutul „cel” advers.

Am atins în catacombe, alergând, frânturi de zid;
Cugetări fosforescente întunericu-l desfid. 

*Nirvana: Stare de fericire, de liniște, de echilibru (aici).

FanteZie 

Mi se frânge-adesea versul de prea multă fantezie
Sau câteodată slova zace sub anestezie.

Mai flambez câte-o consoană, să o epurez de „pete”,
Ori presar peste vocale flori, mărgele şi paiete.

Se ascund în avanposturi paranteze şi noeme;
Să se-nfrupte din hârtie parcă este prea devreme.

Mă desparte-un hop de muza năzuroasă ori placidă;
E cam greu să guşti oţeturi, când râvneşti la hesperidă.
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Şi BĂtrÂna Citea evanGHelia…

În sat răzbăteau glasuri sugrumate de miei
Nu s-auzeau nici cei buni, nici cei răi,
nici cărturari, nici farisei
Și bătrâna citea Evanghelia după Matei
Fericiți cei ce plâng… și-i picurau lacrimi
pe poza omului ei.

În răgaz, pleca la poartă să vadă cine și cum
dar de nicăieri nu ieșea nici un suflet pe drum
Oare nu trebuia, cum scrie în Biblie,
S-aducă un ram de măslin
când va veni Fiul Omului, în șa pe asin?
Și dacă nu crește nici un măslin lângă cerdac
nu s-ar cădea să-i pună în cale flori de liliac?

Ieri au trecut prin sat voluntari. Erau apostoli cerești
care să-împartă la lume cinci pâini și doi pești?

Noaptea cădea rece. Din coșuri ieșeau fire de fum
Bătrâna a ieșit cu Scriptura la poartă. Nimeni pe drum!
Clopotele băteau sfâșietor printre ulmi și arini
Luna sângera palid într-o coroană de spini

Fiul Omului, cu trup schilodit,
Striga cu glas mare: Doamne, pentru ce m-ai părăsit?

Bătrâna cu lumânarea stinsă de vânt

Ioan Al. Lupu Murmura, în plâns sughițat, către cimitirul din sat
Scoală, Ioane, Hristos a-nviat!

ruGĂCiune

Doamne, pământul pe care ni l-ai dat e un bob de
nisip
în Împărăția Ta fără margini, fără timp, fără chip
Ai pus într-o nevăzută balanță când VOM FI și când
NU VOM FI
Ne-ai dat libertatea să pendulăm între noapte și zi

Ne-ai lăsat să urmăm tentații bune sau rele
pe cai șchiopi sau cai iuți
Ne-ai trimis, pe sus, îngeri de pază
dar s-au furișat, pe dedesubt, și îngeri căzuți.

De mii de milenii, oamenii fierb vanități într-un etern
alambic
Cei din vechime știau măcar că nu știu mai nimic
Cei recenți s-au crezut prometei când, cu tâmplele-n
pumni, au aflat
că energia este egală cu m.c. la patrat
– o searbădă țintă din sandala Ta de-mpărat –

Doamne, nu voi repeta dorința unui confrate mai mare
că vrem, Blasfemie!, să te pipăim pe spinare
Nu te vedem dar te găsim în necuprinsa perfecțiune
pe care oamenii o caută zadarnic și în eter și în ge-
nune
Doamne, ți-am făcut temple, ți-am ridicat catapetesme
dar am rămas cu picioarele-n aceeași mocirlă
fără a putea adulmeca paradisiace miresme

Văd o bătrână plângând la Agnus dei, 
pe scara bisericii care tace-n zăvoare, că a păcătuit;
a mâncat miel în Post, fără soroc..
Crucea de pe turla înaltă îi pare o spadă de foc

Știm că Ecclesiastul ne-o spune în cruntă strânsoare:
Nimic nu e nou, neamuri, sub soare!
Doamne, acum, ca și-n alte dăți,
când pământul se clatină să cadă în hău
Înclină balanța cu talgerul milei spre noi
Cei făcuți la-nceputuri după pecetea chipului Tău!

Stare De Sonet

Sub cerul mut cu norii în ruine
se culcă soarele îmbătrânit devreme
Azi n-a venit nici coțofana să mă cheme
de pe acoperișurile citadine

Ioan Al. Lupu (n. 11 august 1940, Oasele, azi Rediu, jud.
Galaţi) a urmat cursurile Facultăţii de Filologie a Universităţii
Bucureşti (1957-1959) şi a absolvit Facultatea de
Germanistică a Universităţii din Leipzig (1960-1965). Activi-
tate în diplomaţie. Conferinţe la universităţile din Freiburg,
Heidelberg, Frankfurt/Main, Caracas, la Colocviul
internaţional dedicat lui Mihai Eminescu din Berlin, 1989. In-
clus în antologia O sută de poeţi, Bucureşti, 1967, cu o prefaţă
de Demostene Botez (alături de Ileana Mălăncioiu, Nora Iuga,
Iosif Naghiu, C.D. Zeletin ş.a.).  A publicat volumele de versuri
Cronici şi elegii amăgitoare, Junimea, Iaşi, 2006, şi În praful
de pe toba lumii, elegii, cronici, poeme, Amanda Edit., Sinaia,
2018.
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O ambulanță-n goană albă geme
Citesc scrisori îngălbenite-n file 
– ierbar cu flori și aripi de albine
care ascund lunatice idile

Minte-a căzut de pe stele ecvestre
Lacrimi de nea sub tălpi s-au înnegrit
Lira mea stă departe de orchestre

Ceasul la catedrală s-a oprit
dar timpul face tumbe la ferestre
și tu de un deceniu n-ai venit…

SpoveDanie

Am găsit greu pârtia-ngustă către tine
În vale nu m-a-mpiedicat niciun hățiș
însă pe panta fără vaduri line
mi-am zdrelit sufletul în grohotiș

Din Miază-noapte bate-un vânt potrivnic
Nu licăresc speranțe la răscruci
Cugetul meu e doar bătrânul schimnic
sub noaptea rea cu lespede de tuci

Aștept să vină iar o dimineață
cu pâlpâiri multicolore de porfir
să-ți dăltuiască chipul alb din ceață
și să mă scoată de sub patrafir

Putea-vor zorii să te îmblânzească?
Graiul tău e făcut din colți de stânci
care îmi sfarmă inima de iască
și-mi zgârie pe frunte răni adânci …

Mai CurÂnD Sunt un SalCÂM

Uneori îmi pare că sunt un smochin pripășit
adus din coline și văi adriatice
unde mă-nvăluia un zefir calm, toropit
și m-au cules, cu frunze cu tot, fete lunatice
În ce ungher de oraș gol am poposit?

Dar, mai curând, cred că sunt un salcâm de câmpie
transplantat, de puiet, printre pietre străine
Veniți la flori de ambrozie roiuri din chivot de albine!
Zumzetul vostru divin mă păzeşte de orice erezie

Mai păstrez în rădăcini țărnă din haturi amare
Mai aud freamăt de grâu, ochi de maci și țepi de
pălămidă
Nu m-a sufocat de tot praful de cărămidă
Încă mă fulgeră priviri albastre din flori de cicoare

Mai curând voi rămâne mereu un salcâm cu lăstari
șoptitori
și când va fi să fie, acum sau peste un an,
faceți din mine stâlpi de ușori
la o casă nouă de miri din Bărăgan

poetul Şi MeDaliile

Am trudit în ceasuri nocturne ca un lunatic rob
ca să legăn cu versuri pădurea într-un extatic scrân-
ciob
Și-atunci un înalt dregător în ținută de pom
mi-a acordat, într-un alai de frunze, Brevetul de gen-
tilom

Mai apoi, în grădină, unde-am îmbrăcat, peste iarnă,
un smochin stingher
și i-am adus cântece tropicale prin curier
am primit Meritul agricol în grad de cavaler

Mai demult, am oblojit feericele bălți secate
ale luncii 
și am primit în taină, fără ceremonii, Medalia muncii

Altădată, am scos un urs dintr-o capcană
pusă de un neghiob, fără vreo chibzuință,
și fiare blânde mi-au acordat Medalia
Bărbăție și credință

Însă, pe lumea asta, orice, chiar și-un balsamic vers,
poate avea un straniu și neașteptat revers

Vecina mea, o blondă vaporoasă,
– Invidioșii spun că ar fi „grasă și frumoasă”
după absența mea nemotivată și, bașca, un jenant
ponos
mi-a retras Ordinul Serviciul credincios
și-atunci, sub semnul bulversării Terrei,
prompt i-am retras și eu nemeritatul Ordin al
jartierei…
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SFÂrŞitul verii

Prin peluzele și gazonul
unui stadion pustiu
să petreci sfârșitul verii
la orele cinei tot mai de taină
sub norii movulii
ce se adună lent
deasupra urbei indiferentă
cu micile tale disperări și idealuri
dresate în topografia arenei tăcute
ca o ridicare din umeri

Să aduci un sărut
peste obrazul zilei zgâriat de fluturi
peste răni ce ascund altele vechi
înainte ca ploaia subțire si caldă
să picure încet
precum sângele alb
al unui mamifer din cretacic

o aMĂGire

Ca un prinț însângerat și învins
ce se întoarce acasă
este primăvara aceasta
unde totul este o amăgire prea însigurată
ca sa nu o visăm a doua oară
și actorilor le este dor
de personajul pe care ar putea să-l joace
Mirosul de iarbă și salcie crudă
inundă orizontul
unde tăcerea ne-a pierdut la zaruri
iar un car cu flori tras de căprioare
străbate ca într-o procesiune
pe aleile unor „Villa Miseria”
În lacrimi lumina sculptează o pietă
când se topește lumânarea pusă
pe discul unui patefon
care se invârte grațios
și împrăștie în jur muzica lui Schubert

Alexandru Cazacu iar eu aș vrea
să vopsești în albastru ferestrele
să trec din ochii tăi
acest neînceput sfârșindu-se
în vreme ce lebedele înalță pe cer
soarele de rezervă

DeSpĂrŢire

Nu există oraș care să nu se înfiorare câteodată 
de propia sa singurătate
de felul în care atrage și alungă
când vezi cum noua zi îți vorbește condescendent
iar oboseala care te prinde uneori în marile magazine
își face ascunziș în oglindă
Apa bolborosește în ibric 
demodate romanțe
Privești prin ferestrele casei vagon şi vezi 
alte case vagon unde alții privesc către alte ferestre
Culorile zilei își pierd aderența
Trăiești începutul de neuitare
ca un celebru pictor francez perioada albastră
iar totul în jur devine dureros de indivizibil

rĂSpunS

Nu-mi cere să mă întorc lângă tine
pentru că eu nu am plecat niciodată
din piațeta cu scuar a cartierului
mereu dispus la experimente sociale
trecut prin scumul zilelor neîndeajuns de lungi
pășind desculț pe sârma de care stă agățat 
și se zvântă soarele de Aprilie
gata să apăr dezarmat
fericirea de azi pe azi a neoadolescenților

Nu-mi cere să uit cum iubirea
este și un fel de renunțare pentru ca
uneori mai târziu să ai totul
când o vară-toamnă stă peste clădiri îngălbenindu-le
și graurii se adună în vazduhul Levantului
ca niște insigne pe sacoul mai-marilor planetei
Curând vom deveni un secret
pe care nimeni nu-l va dezvălui vreodată
Întunericul se va risipi
luminat de rănile noastre

peiSaj De iarnĂ

Albul zilei împrăștiat imprejur
de gleznele unei  dansatoare
deasupra suburbiilor pe care le parcurgi
când odăile copilăriei refuză să îmbătrânească
iar trecutul se coagulează tot mai încet
și frigul vine din argintăria festinelor
ca si cum ai termina de citit 
un verset cu profeții tulburatoare
iar în bătaia ploapei găsești
un semn de bun augur
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pentru egretele ce pleacă din acest anotimp 
unde noi mai rămânem
ca într-o cazarmă cezaro -craiască
unde fiecare stradă este o scară
pe care urcăm odată cu întâmplările
eroului lui Hašek
alături de umbrele fumurii
ale ninsorii de mâine

aCorDurile unei MeloDi

Pototopul de sunete al aversei trecute
fragmentează acordurile
unei melodi de Jacques Brel
prin mirosul florilor de salcâm
ce umple cupele din sala cu trofee
Muzica lovindu-se de pereții camerei
ca un rest de cuvânt rămas dintr-o chemare
unde recâștigam tot
ce nu este sigur că pierdusem
iar remușcarea
pâlpâie în ferestrele autobuzelor

Prin golul lasat de bucățile
dislocate dintr- un zid
mici frimituri ciugulite de porumbeii sălbatici
zbaterea lor de aripi
asemenea sau poate chiar identică
cu zbaterea lumii
pe acest continent ce-și caută sensul
în ceasul acesta
când seara se uită la noi întinsă pe coate
din ce în ce mai leneșă
iar lucrurile încep să vorbească
într-un vechi idiom
sub lumina cărămizie de Octombrie

DraMatiS perSonae

Clădirea veche ce adăpostea o cofetărie la parter
cu absidele poligonale
suferind 
asemenea trupului în schimbare
şi baloane galbene din liftul cu oglinzi
şi capătul de sfoară al ghemului din gheara pisicii
sosită de niciunde
împreună cu amintirea cuiva plecat de acasă
când toți noii născuți aveau chipuri ieșite din icoane 
în acel imobil unde dragostea noastră
era o călătorie asemenea lui Niels Holgersson
pe spatele păsării
convinşi de scara interioară şi aburul samovarelor
că am cunoscut răul dar nu a pierit in noi binele

SuB Soarele De auGuSt

O duminică încremenită provincială 
sub soarele de August
întins peste periferiile dormitor al metropolei

când umbrele trecătorilor peste cimentul străzii
se alungesc 
odată cu terminațiile nervilor pe suprafata pielii
şi frumusețea aproape disperată 
a femeii iubite 
se adună-n ferestrele înşiruite
şi-n împăcarea târzie cu memoria
Cârciuma din colţ  
un minuscul Musée Grévin
ţine loc de refugiul utopic al filosofilor
Platanii gigantici trasformă aleea 
într-un bulevard palermitan
iar înserarea se apropie încet
ca un actor ce ar vrea să salute publicul
la mijlocul unui spectacol

DeCaDenŢĂ

Saloanele acestui Noiembrie
un fel de palat Pena
care a găzduit agonia burgheziei portugheze
în mijlocul munților de tuf
străpunși de măslini
Luna este secțiune într-un pahar de coniac
și clarobscurul ei meșterește vitralii
în geamurile îmbâcsite de ploi
când toate obiectele stau încremenite
deasupra întâmplărilor
adoima pasărilor mici
peste dantura aligatorului
Orice bucurie pare filistină
cuvintele sunt gloanțele oarbe
pe care le încearcă tragătorii de elită
în timp ce decadența
se lasă-n curbura sprâncenelor
iar orele se întorc din drum
apoi revin înțelegând
că pentru ele nu există acasă

eraM FeriCiŢi

Eram fericiți
și totul se mișca din ce în ce mai încet
încât aveam impresia 
că ne poate ajunge din urmă copilăria
Tichia arlechinului la circ
aducea o istorie in alta
și îndepărtarea în aproape
Doar petele mari de igrasie pe ziduri
și păianjenul îmbătrânit
ne arătau cum adevarul nu are preferințe
Ne era teamă de dispariția cârciumii de mahala
unde intrai fără sa comanzi nimic
și trecutul venea se aseaza lângă tine
îți turna în pahare
îți povestea despre efemere victorii morale
apoi pleca fredonând romanța demodată
a orașului patriarhal
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o SCarĂ De luMinĂ

Ţarină şi rană,
Pământul trupului,
Brăzdat în năvalnică trecere,
De vise brave
Şi căderi măreţe.

Rănit de mărăcinii crescuţi
Din neveghere,
Sufletul, greu de umbră,
Caută desculţ pe sub ani,
O scară de lumină,
Tainic visată,
Întru zidire salvatoare.

Toate pietrele timpului,
Rostogolite,
Stau în dureroasă nepăsare.
De mult s-a şters de pe ele
Sângele alergării...
Nu-s ispitite de trezire,
Dar vămuiesc atent
Orice lovire neziditoare!

Rostul trecerii, neaflat,
Fi-va jertfă spălată de apă.
Prefă, Doamne, urmele paşilor buni
În cerneală vorbitoare
Pentru Cartea de Sus!

Între apă şi cer,
Suntem pământ
(Îmburuienit ori înduhovnicit),
Cu suflet,
Pe cont propriu,
Rănit
În urcuşul pe scară.

Tatiana Scorțanu CioCÂrliile

Dimineaţa calcă sângeriu
Pe creştet de maci.
Ciocârliile înalţă laude Ziditorului
Prin aer înmiresmat,
Iar aici, în mlaştină
De suflet adumbrit,
Liane de gânduri
Înnămolesc duşmăneşte
Nufăr pios, crescut
În tăcere.
Deschide fereastra, suflete,
Şi te înrourează cu lumină
Din rugăciune!
Sau n-ai aflat încă:
Pasăre sfântă,
Duhul îşi face cuib
Doar în roua inimii,
Celor ce întrec ciocârliile
Prin rugă...!

riDiCĂ-Ţi privirea!

Smerească-se slava,
Cea de-a pururi trufaşă,
De talpa blândeţii Mielului,
Că nu în mărire e slavă,
Ci-n răbdarea durerii,
Din dragoste,
Şi-n puterea iertării!

Din tălpi până-n creştet
Te-adapă izvoare
De părute frumuseţi,
Dar tot ce te-atrage
În zid te închide.

Ridică-ţi privirea
De suflet înnoptat,
Precum din mâl
Nufărul se ridică!
Cunoaşte-ţi izvorul adevărat
Şi strigă: „– Ava, Părinte,
Ce mult Te-am îndurerat!
Risipeşte cu raza-Ţi
Zidul ce m-a cuprins!“
„– O, fiule, tu singur îl poţi strivi,
De vrei,
Doar cu o lacrimă!
Vino spre Lumină,
Eu te-am iertat!”
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Haram ghidi!, Haram  gheldi!*

Ăştia s-au născut fără ochi şi au pierzania-n sânge,
precum şi rătăcirile lor de goange neobosite ale pămân-
tului (azi aci, mâine-n Focșani; ce-am avut și ce-am
pierdut!). Haida-de!

Cam aşa-mi spuneam eu, rău contrariat şi confuz,
la numai vreo şapte zile după ce-o cunoscusem pe
preafrumoasa Aylin, care mi-a căzut orbeşte-n braţe, pe
un trotuar, după ce încercase să traverseze bulevardul
cu ochii închişi, la o oră de trafic nebun.  Atunci, dalie şi
parfum, mi se păruse un dar al destinului şi-o întrupare
a viselor mele frumoase, dar acum sunt gata să-mi
muşc mâinile şi să strig: Care destin? Nu există niciun
destin şi nicio întâmplare a sorţii!  Totu-i deşertăciune
deşartă şi vânare de vânt!

– Ia uite că se poate, a spus ea atunci, îmbrăţi-
şându-mă ca înecatul şi clipind des din pleoapele sale
de pluş castaniu, minunat tăiate pieziş peste irişii vii, de
leoaică tânără şi veşnic flămândă.

Pe scurt, iată ce-am aflat şi ce-am trăit în cele şapte
zile de aiureală şi de solomonie când încă puteam să o
mai văd şi să-i ating palmele de zână orientală, în exil
pe pământ. Păi, mai întâi şi mai întâi, mi-a explicat că
încercase sî vadă dacă se poate evada din când în
când, din urzeala atât de migălos ţesută a destinului
propriu: „Karma,adică”, a spus ea, pentru prima oară
cuvântul pe care-aveam să-l aud mai mereu, după-
aceea, cam la fiecare o sută de cuvinte, o dată, la care
se mai adăugau prin reflex necondiţionat şi niscaiva
„kader-kader” sau „iyi şanslar”.

– Uite, a turuit ea atunci, încă exaltată cumva, de ex-
perienţa-limită prin care trecuse. Uneori, până şi soarta
mai aţipeşte puţin, ceea ce-ar însemna că-ar mai exista
o portiţă ca să ne purtăm singuri de grijă şi să ne trăim
viaţa după cum ni s-ar cuveni, la primul impuls!

Astfel, pornind de la ideea că la ora aceea, până şi
cel mai norocos pieton care-ar fi traversat bulevardul
pe-acolo, ar fi avut numai o singură şansă, la mie, ca

să scape nevătămat, ea încercase vigilenţa destinului,
trecând strada cu ochii închişi:

– Ai văzut că se poate!?, a strigat, ciufulindu-mi fre-
netic părul şi îmbrăţişându-mă ca pe un trofeu, chiar
dacă nu ştia cine sunt şi ce caut pe-acolo, ca emisar al
destinului orb, vasăzică.

– Acum mai rămâne să aşteptăm vinovat-nevinovat,
nici eu nu ştiu, ca să vedem ce urmări imediate poa’ să
aibă toată revolta asta, a mea, pentru că, în acord cu
legile discrete care guvernează maşinăria, iniţiativa asta
sonată ar fi trebuit să se-întoarcă deja, insuportabil de
dureros, împotriva noastră. Dar, uite că încă n-a fost
aşa!

– N-a fost aşa!, am acceptat eu fericit, sărutându-i o
tâmplă şi filozofând docil că, dacă-ar fi fost aşa, atunci
şi toate faptele noastre, bune sau rele, ar deveni numai-
decât  reversibile, iar lumea în care trăim s-ar trans-
forma implacabil într-un iad al remuşcărilor şi al
autoflagelării perpetue.

Pe de altă parte, Aylina terminase Liceul Atatürk, la
Medgidia, dar se mutase pe-aici,  ca să lucreze pe trei
lei, la o întreprindere de-asta otomană, care măcina
făină de scoică pentru marile crescătorii avicole, din Un-
garia, fără să ştie când m-a acroşat la-întâmplare, în
public, că tot pe-acolo lucram şi eu... ( Ptiu, care întâm-
plare!?  După ce tocmai stabilisem că nu există nici în-
tâmplări şi nici alte urzeli parşive-ale sorţii. Iok-sîfîr!). 

Dar vai,vai,vai, ce mai frumuseţe a raiului musul-
man, Aylina asta! De aceea, a doua zi, am aşteptat-o
chiar acolo-n trotuar, după cum stabilisem în trecere, ca
să-i arăt o cale mai scurtă înspre hărhăiala concasoa-
relor noastre neodihnite, pe unde ne-învârteam de la 9
la 17, cu făină de scoică-n păr şi-n pantofi, şi-n sân, şi
sub limbă. Era pe-acolo o străduţă bătută-n pietre de
râu, care cobora vitejeşte drept în portul genovez de
al tădată. Strada Brizelor, frate!

Până când, zărind pe partea noastră de cale o scară
cam aventuros proptită-n paleştile drumului şi un flăcău
în postav, cam ca mine, aşa, care schimba nişte becuri,
deasupra, turcoaica mea sare deodată-n sus, „Aman,
bre!”, ca să-mi strige că ea mai departe nu merge şi că

Ioan Florin Stanciu

VÂNARE DE VÂNT

*De haram, veni, de haram, se duse
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se va-întoarce numaidecât pe drumul ştiut, căci sunt
peste o mie şi una de nenoroace posibile, care să-l îm-
pingă pe băiatul acela să ne cadă în cap, cu scară şi cu
găleată, cu tot:

Moment în care mă simt dator să-i amintesc că-i
deja un atemporal proverb arab care zice că cine umblă
cu frica-n sân umblă şi cu moartea de mână.

– Haidaaa, păi, ce treabă am eu cu arabii, că eu sunt
turcoaică! Şi ia scoate tu zor-zor-zor, mâna din sânul
meu, dacă tot veni vorba despre mâna destinului!

Iar chestia caraghioasă e că seara, insistând eu să
ne întoarcem acasă tot pe strada Brizelor, am băgat de
seamă – eu, plutitor şi lălâu, iar ea, palidă şi creaţă ca
varza, că pe trotuaru-acela unde fusese scara, pâlpâiau
acum, fumegând, vreo două-trei lumânări protejate-n ci-
lindri de sticlă, ca să nu vă mai spun că locul fusese
pios izolat printr-un şnur de capot, cu panglică neagră,
buclată, ca şi cum... Doamne fereşte! 

Astfel încât n-am mai comentat cazul, chiar dacă am
schimbat traseul de la sine-înţeles, pentru toate zilele
următoare, când, oarecum deochiat, i-am tras şi eu
toate clopotele, după cum m-am priceput mai bine, din
moment ce mi se părea imposibil să renunţ cumva la
întâlnirile zilnice de pe trotuar şi, mai ales, la drumurile
noastre umăr la umăr, spre casă, când trebuia să ocolim
o uriaşă proprietate cu grădini şi cu turnuri îngrădită cu
un perete aparent friabil şi vechi, dar invadat în valuri
cu un soi rar de iederă japoneză înmiresmată, cum am
observat cam joi seara, aşa, când am oprit-o lângă o
bortă ascunsă-între frunze, încercând s-o sărut şi când
ea a râs descurajant, apărându-şi faţa cu palma des-

chisă:
– Nu cred c-aş găsi prea curând puterea să-ţi spăl

rufele, să-ţi cresc copiii şi să-ţi pun gogoşi la pachet, ca
să mergi tu zilnic la măcinat scoică sau la cine ştie ce
altă prăpădenie de-asta.

Aşa c-am tăcut ca motanul prins la oala cu lapte
şi-am înghiţit în sec, pentru că tot ea a avut dreptate şi
de data aceasta... N-ar mai fi fost să fie!

Urmându-se că a doua zi, dimineaţă, vineri, aşadar,
înainte de week-end, ne-am întâlnit tot din întâmplare,
aşa, chiar în dreptul surpăturii oculte din zidul îmbrăcat
în plasa de camuflaj a iederii. Hait, care întâmplare?
(Nu există întâmplări, ţine minte! Toate sunt conspiraţii,
maşinaţii, capcane, ambuscade şi laţuri!). Stai să vezi!
Şi numai ce se opreşte îngândurată acolo şi-mi zice,
privindu-mă prima oară drept în ochi, de m-a săgetat la
ficaţi şi mi-a pus părul pe moaţe:

– E o fantă îngustă aici, prin care eu, la vreo cinzeci
de kile-ale mele, m-aş putea strecura binişor, ca să mai
scurtez niţeluş drumul, căci ni se cam apropie sorocul.

Care soroc?
Şi a desfăcut, domnule, perdeaua-aia de iarbă... şi

dusă a fost, căci n-am mai văzut-o niciodată de-atunci,
cu toate c-am dat târcoale pe-acolo, până-am speriat
lumea şi-am făcut brazde-n asfalt. Cum adică, tocmai
ea, care era atât de prudentă şi de tăbăcită-n rele să
se-arunce de bunăvoie şi cu capu-înainte, prin bălăriile
alea labirintice, de dincolo de ceea ce nici nu explora-
sem îndeajuns şi nici nu mai încercasem cu prudenţă,
deja?! 

„Karma, bre... Ce, te joci, ori eşti turc?!”
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Andrei e băiețelul năzdrăvan care iubește pisicile și
cățeii, păsările și norii. De dimineață, Andrei a pornit să
descopere lumea din jur. Mai întâi a găsit trenulețul pre-
ferat cu roți albastre și roșii ce se învârt sub vagoane
de lemn. S-a plimbat cu el, ducând locomotiva departe,
în sus și în jos, pe covorul auriu cu franjuri pufoși, pe
masa lucioasă de lemn, pe canapeaua maro de stofă.
Când s-a plictisit, Andrei s-a așezat pe o păturică, în
curte, cu fața la soare.

Atunci a văzut norul jucăuș, alb și pufos, ce trecea
deasupra, pe cer.

– Hei! Tu, Norule, joacă-te cu mine!
– Am treabă! a răspuns Norul.
– Ce treabă ai? s-a mirat Andrei.
– Merg să văd marea.
– O! Dar vreau și eu să văd marea! a zis Andrei.

Vreau să merg cu tine!
– He, he, nu poți să mă prinzi! i-a făcut în ciudă

Norul. Sâc! Nu mă prinzi!
– Stai să vezi că te prind! s-a încruntat Andrei.
A pornit voinicește să urmărească Norul. A ieșit din

curte și a mers pe strada cu case prietenoase și copaci
umbroși. Orașul s-a terminat și a început câmpul cu
grâu verde și înalt care foșnește ușor, mângâind pașii
lui Andrei.

– Unde te duci, Andrei? a întrebat Câmpul.
– Să prind Norul care vrea să vadă marea! Uite-l

de asupra mea, îl vezi?
– Da… îl văd! Frumos gând ai, Andrei, dar să știi că

marea e departe. Am să-l rog pe fratele meu, Vântul, să
te poarte în zbor spre mare.

– Mulţumesc, Câmpule! a răspuns politicos Andrei. 
Hainele i s-au umflat ușor-ușor în bătaia vântului

jucăuș care l-a ajutat să plutească repede... tot mai re-
pede… Norul privea de sus și râdea.

– Nu mă prinzi, sâc, nu mă prinzi!
– Stai să vezi, mai așteaptă puțin și am să te prind!

a răspuns Andrei.
Vântul l-a purtat în zbor până într-o pădure, unde l-a

așezat încet pe cărare.
– Eu până aici pot să merg, a șoptit vântul. Călătorie

frumoasă, Andrei!
– Mulţumesc, Vântule!
Andrei s-a uitat în jur și a văzut pădurea plină de flori

minunate de toate culorile. Fluturii jucăuși se roteau în
aer. Triluri vesele răsunau în aerul calm, părea că după
fiecare frunză stă ascunsă câte o pasăre.

– Hei! Andrei, unde ai plecat? a întrebat Pădurea
foșnind din crengi.

– Să prind Norul care vrea să vadă marea!
– Bine te-ai gândit, Andrei, dar drum lung ai până

acolo, a spus Pădurea. Am să te ajut! Uite, ți-l dau pe
iepurașul meu preferat, Iuțilă, să te ducă spre sora mea,
Marea. 

Pădurea l-a chemat pe iepuraș, care a venit repede,
repede, fericit că trebuie să alerge.

– Urcă-te pe spinarea mea, Andrei! Ține-te bine! Nu
vreau să te pierd, la ce viteză am…, s-a lăudat
iepurașul. 

Și a pornit în fuga mare pe cărări, printre copaci. De-
odată le-a ieșit în cale un izvor limpede, cu apă numai
bună de băut.

– Opreşte, iepurașule Iuțilă! a strigat Andrei. Mi-e
sete, vreau să beau apă!

– Hai să ne oprim! Dar… apa… nu o fi prea rece? a
spus iepurașul fricos. Eu am grijă de dinții mei, altfel
cum să rod morcovii?

– Mie mama îmi dă morcovii prin răzătoare, a zis An-
drei râzând.

– Vai, Andrei, acum râzi de mine? Nu e frumos…
Mai bine nu mai beau apă! Poftim, nu mai beau! Ori-
cum, pot să alerg până diseară…

– Bea, iepurașule, nu te supăra! Apa e numai bună,
l-a împăcat Andrei.

– Bine, bine. Beau…, a spus Iuțilă. Acum urcă-te în-
apoi pe spatele meu, mai ai cale lungă! 

Iepurașul a luat-o la fugă. Repede, tot mai repede!
Au ajuns la marginea pădurii.

Irene Postolache

COPILUL CARE A PRINS NORUL
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– Stop! Eu doar până aici pot să merg, a zis
iepurașul. Aș vrea să văd ce este dincolo de pădure,
dar mi-e frică, mi-e tare frică... Mă întorc acasă la mă-
mica! Drum bun în continuare, Andrei!

– Mulţumesc, iepurașule Iuțilă! 
Andrei a căutat cu privirea pe cer Norul pufos.
– Aha, te-am găsit, hoțomanule! a spus Andrei. Cre-

deai că scapi de mine? 
Și a pornit după Nor, apropiindu-se de un râu cu apă

limpede, ce susura lin la vale.
– Bună, Andrei! l-a salutat Râul. Unde ai plecat?
– Să prind Norul care vrea să vadă marea, a răs-

puns Andrei. Vin de la sora ta, Câmpia, am trecut și pe
la sora ta Pădurea, m-a purtat în zbor fratele tău, Vân-
tul, și m-a dus în spate iepurașul cel fricos.

– Bravo, Andrei! Ai făcut drum lung, ești curajos. Uite
o bărcuță! Urcă-te în ea și te va duce la sora mea,
Marea, i-a șoptit Râul.

Andrei a găsit barca de lemn trasă la mal. S-a urcat
în ea și a început să plutească spre Mare. Trecea prin-
tre nuferi galbeni cu flori mari, iar pe sub bărcuţă înotau
prin apa limpede pești argintii care se jucau cu razele

luminoase ale soarelui. Și deodată s-a apropiat de o
apă mare, mare, albastră, mirosind a scoici și a sare.
Valuri cu gulere spumoase stropeau pătimașe țărmul
presărat cu pescăruși.

– Ce… frumoasă… e Marea! s-a mirat Andrei.
Norul plutea lin, jos, foarte jos, aproape lipit de luciul

apei. Marea, ca o oglindă uriașă, reflecta Norul, iar
Norul se unea cu Marea, de parcă erau totuna. Nu ve-
deai unde începe unul și unde se termină celălalt. An-
drei a coborât din barcă și s-a culcat pe nisipul cald,
înconjurat de scoici. Stătea cu ochii închiși, sub uriașul
cer albastru. Valurile îi mângâiau picioarele. Și atunci,
Norului i s-a făcut deodată somn și s-a lăsat purtat de
valurile mării, legănat înainte și înapoi, până la Andrei.

Cu fiecare respirație a copilului, Norul a venit mai
aproape… și tot mai aproape… apoi l-a îmbrăţişat pe
Andrei ca o păturică pufoasă și l-a dus într-o clipă
acasă. Când a deschis ochii, Andrei s-a văzut în patul
cald și a adormit imediat, zâmbind, cu gândul la Norul
drag și la minunata Mare albastră.

Somn ușor, Andrei!

Doina Cherecheş

FIICA DOMNULUI  PROFESOR

Lavinia nu era o fată de bani gata. Și˗ar fi dorit ea
ca Providența să˗i fi hărăzit o astfel de soartă, dar nu
se întâmplase. Își cunoștea posibilitățile materiale, dar
se comporta ca și cum alta i˗ar fi fost condiția, pentru
că îi plăcea să epateze. Imaginea era pentru ea totul și
nu precupețea niciun efort ca să facă o impresie bună.
Ideea de a˗i lăsa pe ceilalți cu gura căscată îi făcea o
plăcere nebună... Inima începea să˗i bată repede, nă-
valnic și nestăpânit, punându˗i tot sângele în mișcare.
Senzațiile erau aparte, obrajii i se îmbujorau, ochii îi ar-
deau precum torțele aprinse, iar tremuratul fin al buzei
de sus prevestea ce avea să urmeze: un val de căldură
ce îi pătrundea în creier, încingîndu˗i˗l ca la apropierea
a două filamente prin care trece curent electric. Și
acesta era maximum de plăcere, deoarece simțea că
se desprinde de realitatea în care trăia și că pătrunde

în lumea unei fete de bani gata, lucru pe care și˗l dorise
dintotdeauna. „Fată de bani gata!”, murmura sedusă de
acest gând, iar ca să obțină starea care o făcea să se
simtă astfel, ar fi dat oricât și ar fi făcut orice. 

Adrenalină se numea substanța care îi dădea Lavi-
niei senzațiile amintite și ea își forța organismul să o
producă peste măsură, satisfăcând un egou înrobit de
mândrie și ros de ambiții încă de la vârsta când abia în-
cepuse liceul. Euforia pe care o simțea după ce stârnea
invidia cuiva era totul pentru ea și nu˗i păsa că nu găsea
niciun sens pentru acțiunile sale. Făcea ceea ce făcea
doar ca să se distreze, căci distracție numea ea indig-
narea pe care o producea tuturor celor din jurul său, in-
diferent că era vorba despre părinți, prieteni, colegi sau
simpli cunoscuți:

– Fata asta este o răutate și jumătate. Îi place doar
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să te necăjească și face asta pentru că așa îi cășună
ei, conchise maică˗sa, observându˗i în repetate rânduri
proastele purtări.

– Ei, și cu tine acum, zici că n˗ai altă treabă decât
s˗o pui pe Lavinia sub lupă și să˗i contabilizezi toate
scăpările unei perioade critice. Vorbești de parcă ar fi
fost cineva scutit de furtuna hormonală a adolescenței,
îi răspunse soțul  și nu catadicsi nici măcar să˗și ridice
ochii din ziar.

– Asta e părerea mea și ai să vezi tu unde ajungem
noi cu năzdrăvana asta pe care n˗am crescut˗o cum tre-
buia și care, uite, a ajuns să ne dea dureri de cap.

– Și cum trebuia s˗o creștem, madam? se răsti băr-
batul, iritat la culme de ceea ce putea să însemne din
partea  soției sale o simplă introducere pentru discuțiile
lor interminabile. Doar se ciorovăiseră ani de zile și nu
ajunseseră la niciun rezultat...

– Cu principii, așa trebuia, doar că acum e prea târ-
ziu, o ținu femeia pe˗a ei, după care, dezgustată, dădu
din mână a pagubă și lăsă totul baltă.

– În societatea asta de tot rahatul, în care fiecare se
cocoață în vârf prin șmecherie și prin minciună, tu vrei
principii, Eleonoro? tună și fulgeră bărbatul, după care
ușile se trântiră cu putere și se așternu tăcerea.

Cu toate neînțelegerile dintre ei doi și în pofida punc-
telor de vedere divergente pe care le aveau în multe
privințe, Eleonora găsea de datoria ei să˗l țină pe Victor
la curent cu ceea ce le mai făcea odrasla. Și odrasla
făcea numai minuni: mințea de înghețau apele, era mai
răutăcioasă ca niciodată, lua bani din casă fără să
spună și fără să poată justifica cheltuirea lor, își ascun-
dea carnetul de note și își bătuse o colegă de clasă
până când îi dăduse acesteia sângele pe nas. Eleonora
fusese chemată la liceu și i se adusese la cunoștință
faptul că măsura care s˗a luat împotriva Laviniei consta
în scăderea notei la purtare și asta însemna o sancțiune
blândă, pentru că la o nouă abatere, va fi exmatriculată.

– De asta ce mai spui, Victore? Fata tatii, bătăușa
clasei! îl abordă Eleonora cu glas plângăcios. Nu˗l im-
presionă lamentația ei și nici fapta reprobabilă care i se
aducea la cunoștință, el simțindu˗se lezat că totul i se
atribuia lui, adică tot ceea ce făcea rău Lavinia venea
pe linie paternă, fiind vorba de fata tatii... Se burzului și
o îngână, plin de arțag: – Ei ce să spun, fata mea, de
parcă aș fi scos˗o eu din buzunarul de la piept și ți˗aș fi
pus˗o ție în brațe. Comportamentul unui copil depinde
în principal de educația pe care o primește de la...

– Știu, știu, îi reteză Eleonora vorbele și țâșni pe ușă
ca o furtună.

Totuși, când situația Laviniei ajunsese să fie cu ade-
vărat gravă, cei doi soți găsiseră un limbaj comun și de-
veniseră mai concilianți unul cu celălalt: 

– Victore, aș vrea să˗ți spun ceva, dar nu știu cum
să încep și cum s˗o spun, începu Eleonora cu glas pie-
rit, în timp ce nu își găsea locul, fâțâindu˗se de colo˗colo
și frecându˗și continuu mâinile.

– Cu gura, o luă el peste picior și o privi peste oche-
larii căzuți pe nas. Și cu ton de luptă, mai adăugă, după
care se cufundă în lectura ziarului ce îi acoperea fața.

– Dar vrei să știi? insistă ea după o pauză, cu glas

rugos și parcă tot mai stins.
– Nț! țâțâi el din spatele foilor răsfirate ale ziarului.
– Ba trebuie să știi! Lavinia a început să consume

Ecstasy.
Moleșit din cap până˗n picioare de vestea care că-

zuse asupra capului său ca un trăznet, Victor lăsă să˗i
alunece ziarul din mână. Asta era dintr˗odată prea mult
pentru el. Acceptase sau mai degrabă tot înghițise câte
un hap, dând din cap a pagubă la gândul că fiica sa era
răutăcioasă, arogantă, mitomană, snoabă, dându˗și
aere de mare bucureșteancă, violentă și bătăușă încă
de pe vremea când un asemenea comportament nu
purta numele de bullying în școli. Ba se împăcase și cu
gândul că fuma și că descoperise sexul, poate prea de-
vreme, dar oricum l˗ar fi descoperit, dar că se mai și
droga punea capac la toate. Cum adică, tocmai fiica
domnului profesor să facă una ca asta? Unde mai erau
onoarea și prestigiul lui de cadru didactic, cu vechi state
în învățământ? Pe loc însă, îi dispăruse toată
moleșeala, iar sângele i se pusese în mișcare, înfuri-
indu˗se peste măsură. Capul îi vuia de nervi, în piept
simțea o arsură ca de fier înroșit în foc și îi veni să se
repeadă asupra Eleonorei și s˗o cotonogească în bă-
taie. „Că doar ea a crescut˗o!”, își spuse el și își privi
consoarta cu o ură vădită. Întâlni însă chipul unei femei
dărâmate de tot și parcă se mai înmuie puțin.  

– Acum așa se poartă..., mormăi în lipsă de altceva
și scrâșni din dinți.  

Tulburat peste măsură, dar nedorind să se vadă
acest lucru, bărbatul își adună ziarul de pe jos, îl potrivi
foaie cu foaie și îl bătu de praf, apoi îl împături cu grijă
și îl puse pe măsuța de alături. Începu să bată darabana
pe marginea geamului cu care era acoperită măsuța,
semn al nervozității sale. De discuții însă, nu avea ni-
ciun  chef. Nu mai dorea s˗o audă pe Eleonora turuind
ca o moară stricată. Privind˗o cu coada ochiului, îi văzu
fața obosită și încercănată, umerii lăsați și atitudinea
blazată, dar, la o adică, o credea în stare să se amba-
leze și să˗i arunce în față cuvinte de ocară, pe motiv că
el i-a dat Laviniei nas, făcându˗i toate poftele și tre-
cându˗i totul cu vederea. Numai de oale sparte˗n cap
nu avea chef la acea oră când își simțea nervii întinși la
maximum. Se hotărî totuși că era absolut necesar să
aibă o discuție serioasă cu Lavinia. O va lua el la rost și
îi va băga mințile˗n cap, că doar de˗asta era părinte, ca
să aibă un cuvânt de spus în fața copilului său. Și nu
era doar părinte, ci și pedagog, deci va găsi el ac de co-
jocul ei din moment ce a făcut față cu brio zecilor de
serii de elevi care i˗au trecut prin mâini. Dacă a știut să
se impună și să găsească metode eficiente de discipli-
nare pentru copiii altora, cum nu va găsi una potrivită și
pentru propriul copil? Cu toate că lui nu˗i stătea în ca-
racter să jignească, Laviniei avea de gând să˗i spună
vreo două, ca s˗o usture la suflet și s˗o facă să se
rușineze. 

Înarmat cu un asemenea gând, Victor străbătu holul
și se opri în fața dormitorului Laviniei. Bătu în ușă, dar
nu prea insistent și nici cu prea multă fermitate. Nu primi
niciun răspuns și curajul îi păli puțin. Mai bătu încă o
dată, dar cu același rezultat. Ar fi dorit să plece, lăsând
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totul baltă,  dar, din celălalt capăt al holului, Eleonora îl
pironea cu o privire rece și neiertătoare. Stătea cu mâi-
nile proptite în șolduri, iar bărbia și˗o azvârlise înainte
ca o săgeată pe care o simțea împingându˗l de la spate.
Întredeschise ușa cu o teamă nelămurită.

– Lav, pot să intru? întrebă el din prag, rostind pres-
curtarea numelui fetei într˗un fel aparte, cu un a moale
și unduit, de parcă ar fi fost vorba de englezescul love. 

Înăuntru, nu distinse mare lucru, camera fiind într˗un
fel de semiobscuritate din cauza draperiilor negre și a
luminii difuze a înserării.

– Ce vrei? întrebă fata cu glas rece.
– Să vorbim, îngăimă el.
– Despre?
– Despre tine, despre viață, despre mai multe, se

pierdu el în vorbe ca și cum gândurile i s˗ar fi risipit pre-
cum mărgelele cu ața ruptă. 

– Hi˗hi˗hi! chicoti Lavinia și râsul ei nefiresc făcu să
tremure aerul din jur.

Prin crăpătura ușii, o văzu întinsă pe pat, cu părul

vâlvoi și cu privirea absentă. Era îmbrăcată cu niște
blugi numai tăieturi și cu un tricou scurt. Fâșia de lumină
care năvăli de pe hol în cameră, prin ușa mai larg des-
chisă, făcu să˗i strălucească fetei piercing˗ul înfipt în
buric. Când el făcu doi pași înăuntru, fata se întoarse
cu fața spre perete.

Lav, am auzit lucruri urâte despre tine.
Ei, și? obiectă ea pe un ton iritat.
Știi, eu ziceam să...
Niciun să! 
Totuși, ar trebui...
– Hai, mă lași! Am o șustă și trebuie să mă ușchesc

cât mai repede. Altfel, pierd întâlnirea, de fapt, busi-
ness˗ul, i˗o reteză ea scurt și se îndesă și mai tare în
rezămătoarea de pat.

„Doamne, când am scăpat˗o din ochi pe copila care
spunea cândva despre ea însăși că este sublimă, iar
despre mine, tatăl ei, că sunt magnific?” se întrebă Vic-
tor și străbătu în sens invers holul care, dintr˗odată, i se
păru infinit de lung...

ARMISTIŢIUL CUVÂNTULUI 
CU TĂCEREA

Am ars lumânarea pe toată lungimea ei. Acum, când
a mai rămas doar o bucățică, mă agăț de flacăra ei abia
pâlpâitoare, de lumina ei obscură, gata să cedeze locul
întunericului amenințător. Voluptatea ultimilor zeci de
centimetri de pe metrul divin cu care m-a binecuvântat
Dumnezeu. Ce joc fatal, AMR-ul îl face de data asta cro-
nometrul ceresc și nu eu tai cu voluptate bucuria frag-
mentată a eliberării. Destinul taie implacabil, fiecare zi,
fiecare eveniment, fiecare bucurie, fiecare nou mizilic
sau minitragedie, fiecare dramoletă personală.
Caruselul ieșirii din decor, al ultimelor incendii contro-
late, al ultimelor jocuri de lumină și sunet, al ultimelor
străfulgerări creative. Apogeul toamnei, al trecerii ire-
versibile a frunzelor stoarse de vitalitate din paradisul
cromatic al vegetației în liniștea telurică a pământului

îngheţat. Metamorfoza viului superb colorat dinainte de
final, în perfectul cristalin al materiei. Superba cădere a
lacrimii pe pământul înghețat, dar fecund, mustind de
noi germinații.

Ai venit din a patra dimensiune precum un meteor
pe unda de grad zero a speranței. Cu tine am prins din
nou rădăcini pe tărâmul deșertic al paradisului pierdut.
Beatitudinea dragostei nesperate trăite la altitudini ce-
leste, zbor înaripat deasupra destinului comun. Efeme-
rul trăit incandescent, la limita fecundă a eternității
sufletelor pereche. Poemul nostru astral se scrie cu pul-
berea stelară a superbelor amintiri înscrise în versurile
cotidiene ale împreunării noastre karmice.

George Vigdor
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Mă aflu la o răscruce stilistică neașteptată, care mă
lasă pur și simplu perplex. Puținii mei cititori virtuali
mi-au reproșat, în mod aproape unanim, că scriu prea
sofisticat, prea alambicat, prea academic și practic nu
înțeleg univoc mesajul scurtelor mele „panseuri”. Mai
mult, am fost dojenit de prieteni să scriu mai simplu, mai
accesibil, fără prețiozități și arabescuri, mai pe gustul
„popular”, pentru a fi mai citit și agreat de un public mai
larg. Din această cauză sunt constrâns să-mi pun în
mod legitim, cred eu, câteva întrebări esențiale. Ele nu
sunt legate de destinul meu publicistic minor, ci în
esență sunt relative la devenirea culturală a națiunii
române, al cărei modest membru sunt și eu, chiar dacă
trăitor pe meleaguri străine.

Timp de trei decenii de când mă aflu în afara patriei,
singura mea identitate românească am menținut-o cul-
tural prin scris. Am încercat să-mi păstrez limba română
nealterată în două noi medii național-culturale, precum
cea mai intimă și profundă sursă de individualitate. În
paralel, în țara mea de origine, nivelul lexical și cultural
a scăzut dramatic, încât până și calibrul meu modest de
publicist întâmplător autoexilat este dificil de perceput
și obligă eventualul cititor de azi din România la un efort
intelectual greu de depășit. Nu vreau să o fac pe
deșteptul, să fac pe profetul nici atât. Această stare de
fapt constituie o tragedie românească contemporană ce
are loc sub ochii noștri, și anume că rinocerizarea și
zombizarea culturală și lingvistică au atins cote alar-
mante, chiar în sânul intelectualității. Risc să rămân nu
numai fără patria mumă, dar și fără limba de referință,
fără prieteni spirituali și ancore culturale. Puținii mei pri-
eteni literați sunt atât de egocentrici și preocupați ob-
sesiv de genialitatea proprie și construcția acerbă a
edificiului postum, încât rămân o insulă de românism în
exil. Rătăcesc în vidul cultural individual și, ce-i mai trist
și implacabil, plutesc în derivă pe marea lingvistică
primordială, fără șanse de a ieși la țărmul paradisului
originar al limbii române. Aflat la răspântii de căi spiri-
tuale, mă obstinez să scriu românește, dincolo de
granițe și deveniri, călăuzit de parnasul vrăjit al creației
infinite, fără determinări practice și finitudini mundane
de incidență stilistică. În traducere liberă, îmi continui
drumul cu sens unic al scrierii românești, în stilul pro-
priu, pentru că nu-mi pot depăși propria umbră de
cultură sau ignoranță structural transilvană, mioritică,
iudaică.

Probabil vom ajunge tangenți la axa iubirii infinite
Posibil să rezonăm cu vibrația intimă a pământului
Imaginabil să ne scriem poemul stelar cu metafora

împreunării eterne
Sigur ne trăim viața cu intensitatea sufletelor pere-

che incandescente.
S-ar putea să cadă cortina peste reprezentația mea

lamentabilă. Poate voi dispărea în culise și apoi voi fugi
valvârtej prin ieșirea din spate a paginii după care-mi
ascund esența. Mă voi refugia într-un exil abia perceput,
în biblioteca fragmentelor netipărite, a ciornelor arun-
cate la coș, a fircăliturilor de pe marginea caietelor, a

mâzgăliturilor de pe filele nescrise. Apoteoza gândului
nedus până la capăt, apostazia credinței în litera scrisă.
Biblioteca eșecului cultural, ce conține manuscrisele
amărâte, pătate de neliniștea existențială, de grăsimea
puturoasă a mediocrității și semiîntunericul lipsei de ta-
lent.

Din tărâmul fermecat al artei pure mi-a mai rămas
doar eșecul voluptuos al transcendenței. Căderea su-
blimă în deșertul paginii albe, unde orice avânt creativ
este pură deșertăciune. Bântui ca o umbră materială
prin mirajul metafizic al pustiului infinit. Destinul meu
este esențialmente orizontal, limitat spațial și aproape
de epuizare prin conținut. Rămân treptat fără combus-
tibil interior, capabil doar de mici peregrinări în jurul unor
idei puține, dar fixe. Lipsit aproape în totalitate de
vocația verticalei, de spiritul întreprinzător al temerarelor
zboruri celeste, mă rezum la căznite și amare
experiențe de levitație deasupra destinului meu minor
și comun. Efortul intelectual scrâșnit al unui pribeag de
duzină prin neantul paginii nescrise, prin golul cumplit
al cuvântului neîmplinit.

Ador și cultiv, după modestele mele puteri creative,
metafora – suprema sinteză a imaginației ce trans-
cende superb apăsarea aproape insuportabilă a
realității. Pentru mine o metaforă reușită, percutantă,
novatoare constituie un orgasm spiritual, un fulger
inițiatic, o semnătură divină. Toți creatorii de amploare
au intuit că metafora este lucrarea harului, superba clipă
de grație a inspirației. De multe ori metafora ilustrează
limita artistică inefabilă, punctul terminus al aventurii li-
terare, omega emoției transfigurate în cuvânt. Cine a
avut voluptatea trăirii metaforei, inspirația plăsmuirii ei,
s-a aflat cu certitudine la câțiva pași de Dumnezeu!

Eșuat la țărmul zădărniciei construiesc cu sârg cas-
telul de nisip al cuvintelor nepotrivite. Un edificiu șubred,
cu statică indefinită, structură fragilă și arhitectură pre-
textuală. Tăceri și traume înșiruite ca mărgelele de sti-
clă din lanțul karmic al existenței fragmentate.
Sincopele vieții și contrapuncturile destinului redate me-
taforic precum un EKG divin. Dicteul insidios al umbre-
lor morții. Eșecul cuvintelor bine drămuite de a
circumscrie necuprinsul cromatic al vieții trăite dincolo
de pagină. Superba prăbușire în pagină a propoziției
frânte în zborul celest.

Există o voluptate magică a chinurilor dinaintea scri-
sului. Încordarea emoțională, tensiunea spirituală care
îmi cotropește întreaga ființă, neliniștea metafizică care
mă propulsează pe tărâmul inefabil al rânduirii literelor.
Vraja infinită a precuvântului reprezintă miraculosul or-
gasm tantric, catharsisul spiritual ultim sau triumful
liniștii divine dinaintea nașterii creatoare de sens.

Drumul Canossei de la fircălitură la schiță, de la
schiță la tablou. De la zgomot la sunet, de la sunet la
melodie, de la melodie la simfonie. De la strigăt, la cu-
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vânt, de la cuvânt la vers, de la vers la poezie. Drumul
sinuos al nașterii spirituale, al saltului de la materie la
emoție, de la emoție la sentiment și apoi la spirit, repre-
zintă cea mai fascinantă aventură terestră, o euforie
fără limite, un orgasm universal. Transcenderea artistică
a determinismelor existențiale, eliberarea din chingile
trupului, depășirea rutinei gândirii și trecerea barierelor
emoționale cotidiene constituie tot atâtea încercări ex-
treme de depășire a condiției mediocre de animal so-
cial, de subiect statistic, de simplu cetățean, de om al
muncii, de votant, de simplu muritor. A face artă sau cul-
tură constă în înjunghierea cu stil a efemerității
existențiale cu pumnalul realității întru eternitatea spiri-
tului. Victima sigură a extremei febre creative este
însuși creatorul, pe când supraviețuitorul peren rămâne
opera în sine.

Rătăcit în deșertăciunea paginii albe, încerc să mă
regăsesc într-un sens creativ, să mă smulg din lanțurile
determinismului cotidian. Măruntele întâmplări și dra-
molete cotidiene îmi umplu pagina cu nimicuri ieftine și
găunoase, mici șiraguri de excremente și surogate de
realitate, înșirate fără noimă. Îndrăznesc să rămân mic
și neînsemnat, curajul omului de rând de a rămâne
cenușiu și insignifiant. Un curaj de iepure-erou care mă
ferește de coliziuni frontale cu sistemul, sancțiuni admi-
nistrative aspre sau, ferească Dumnezeu, de cătușe și
gratii. Până una alta. Scriu la firul ierbii, întotdeauna sub
burta broaștei, entuziast că nu dărâm nimic și pe ni-
meni, maxim deranjez. Voluptatea de a rămâne necu-
noscut sau cel mult periferic. Așa îmi scriu poemul
neînsemnat al anonimatului artistic, în deșertul paginii
albe.

Atentatul împotriva eu-lui, jertfa obligatorie a sinelui
pe altarul dicteului interior. Din trupul cuvintelor curge
sângele martirilor îngeri. Am savurat întotdeauna să
zburd pe câmpul minat al literelor, poate îmi va surâde
cândva șansa de a semna cu viața pentru un cuvânt
mântuitor care mă va salva de la pieire. Am exultat în-
totdeauna la tentația de a deveni martir sau măcar erou,
dar poezia vieții mele are un parcurs cenușiu și mono-
ton, cu versuri albe și neînsemnate, precum un film alb-
negru distrus și clasat ori o melodie tâmpă, fără refren
și muzicalitate, compusă scrâșnit la comanda vreunui
potentat din vremuri de mult apuse. Paralel cu arta și
perpendicular pe axa magică a scrierii de valoare, mă
trec cu zile în spațiul incert al mediocrității semnând în-
totdeauna la margine, la periferia șansei de a fi un artist
adevărat.

Pierdut conștiința poetică. Găsitorului, drept recom-
pensă, metafora ultimă a trecerii mele printre cuvinte.
Fără garanție de talent ori instrucțiuni de folosire pentru
eternitate. Fără premii literare sau sinecuri de la stat.
Paralel cu orice formă de putere, perpendicular pe des-
tinul de venetic profesionist, în consonanță accidentală
cu ritmul perfect al sferelor.

Schimb monotonia rimei clasice cu nebunia
dezlănțuită a metaforei inedite. Sunt un împătimit al
esenței exprimate frapant. Îmi place să șochez și să-i
scot pe semenii mei din zona de confort intelectual și
echilibru aparent al gândirii. Am ambiția să nu rămână
indiferenți la tirul meu de cuvinte și trăiri înaripate. O
declarație de război contra plictisului existențial, a ae-
relor intelectuale sau materiale de statut social, a iluziei
de om ajuns sau de vază. Un bombardament de meta-
fore sau de evidențe raționale contra oricărei parade de
aparențe burgheze, de abuzuri politice, de norme biro-
cratice absurde, de obscurantism, de naționalism îngust
sau de ură rasială. Cuvântul bine ales, țintit și declanșat,
e glonțul meu existențial.

Enikő – semnătura divină a poemului meu cotidian,
scris indescifrabil pe pergamentul invizibil al iubirii.
Mereu în căutarea versului perfect și a strofei apogeu,
am ajuns în fine la ultimul rând al destinului liric, la ulti-
mul contrapunct, la ultima vibrație, la ultimul puseu
creativ. Punct magic. Semnat îngerul păzitor – Enikő.

Enikő – tremurul frunzei, vibrația petalei, roua
dimineții, oscilația luminii, unda primordială care mă
face să zbor printre câmpuri înflorite de litere și creste
semețe de idei. Enikő e inspirația stelară cu care zburd
în perimetrul infinit al paginilor încă nescrise. Bucuria
primară a tensiunii dinaintea scrisului. Un miniorgasm
cosmic proiectat angelic în pagină.

Enikő – versul nepereche al perechii, perechea ne-
pereche a versului, apologia cuplului ca formă tempo-
rară a veșniciei. Eternitatea în doi, ca formă împlinită a
clipei.

N-am fost capabil niciodată să-mi iau în serios
vocația de a scrie. Ezitarea mi-a devenit principiu publi-
cistic, iar metafora, singura figură de stil cu care mi-am
exprimat univoc mediocritatea. Am epuizat triumfal în-
tregul registru al penibilului cu pretenții; mici piruete
existențiale, eschive stilistice stângace, ezitări puse ca-
ligrafic în pagină, compromisuri bombastice de redac-
tare, penurii mascat-colorate de inspirație. Acum, în
ultima parte a cuprinsului, încerc să revin la egalitatea
cu mine însumi, cu destinul, cu eventuala creație, fără
rest, fără regrete, cu eventual drept de semnătură spre
final.

În afara atmosferei mizerabile și paranoice ce mi-a
intrat în rărunchi în timpul socialismului, m-am ales cu
o moștenire foarte prețioasă – fervoarea prieteniilor, in-
tensitatea debordantă a chefurilor, plăcerea hedonistă
a lecturilor și audierii muzicii rock și jazz, ascultarea pa-
sionată a posturilor de radio Europa Liberă și Vocea
Americii – adevărate universități libere, micile cenacluri
literare subversive, excursiile feerice în Carpați, la
Marea Neagră și în Deltă, taberele de la Costinești și
Predeal. Un buchet superb de plăceri lumești, cu un
substrat spiritual și sufletesc de aleasă ținută, un antidot
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redutabil, care ne-a conservat dorul de libertate, ținuta
morală și gândirea independentă.

Trei ani ai supremei fuziuni întru întregul nostru de
lumină. Ne-am întregit destinele ruinate într-o spirală de
lumină feerică, scânteietoare, debordantă. Strălucim
meteoric pe bolta azurie a fericirii. Plenitudinea unui
poem cosmic alcătuit din versul unic al împreunării
noastre stelare. Semnăm cu simbolul eternității dragos-
tei ce-o zămislim clipă de clipă.

Îmi scriu cartea vieții cu litere neștiute, cu cuvinte ne-
rostite, propoziții eterice și gânduri extraterestre. Impo-
sibilitatea verticalei și chinul interminabil al orizontalei.
Al lipsei de viziune și perspectivă. Zbatere penibilă sub
burta broaștei. Neputința desprinderii și a zborului, fie
el și frânt de vânturi potrivnice. Incapacitatea de a per-
cepe armonia perfectă a sferelor și muzica discretă a
undelor universale. Captiv în cutia de rezonanță a ar-
monicilor secundare, tremur precum o coardă ruginită,
lovită aiurea de degetele scabroase ale destinului. Ar
trebui să continui cu scrierea de note muzicale rătăcite
pe portativul schimbător al haosului universal. Cântecul
de lebădă al unui poet de duzină, țintuit în tăcerea de
dinaintea cuvântului.

Am reușit să pun doar titluri. Întotdeauna am evitat,
am amânat, am ocolit conținutul. Am sperat ca acesta
să devină poemul meu postum, semnătura mea în eter-
nitate. Cu sfârșitul stau și mai prost, probabil nu voi mai
avea sfârșit, nu voi avea la ce să pun punct, căci n-am
decât începuturi, titluri, rezumate, proiecte, master pla-
nuri, schițe strategice. Un începător cronic, un etern de-
butant, un tăietor de frunză la câini profesionist, un
designer de vise, în fapt un inginer de suflete. Practic
articolele și poezioarele subsemnatului sunt scheletele
hidoase și nefuncționale ale unor zmei de hârtie, ce nu
vor zbura niciodată. Incapabil de culoare, rândurile mele
sunt terne și cenușii, precum un film documentar nord-
coreean de scurt metraj. Incapabil de respirații culturale
largi, experimentez strigătul scurt al concluziei, țipătul
disperat al neputinței și icnetul metafizic al cuvântului
esențial.

Spectrul sumbru al bolii și al bătrâneții mă face teribil
de grăbit. Dumnezeu stă cu cronometrul în mână, îi per-
cep aura luminoasă după colțul destinului. Dincolo de
lumina sublimă a apusului. Bântuit de spectre ucigașe
și umbre criminale, îmi trec destinul pe lângă zidurile
dărăpănate ale uitării și decrepitudinii. Agitat, stresat,
excedat de amenințarea limitei și suflul final al fatalității
mă grăbesc, mă precipit, mă dau peste cap să mai în-
ghesui nițică esență de viață în intervalul rămas. Au mai
rămas două-trei pagini nescrise precum tablele legii go-
lite de conținut. Scrierea suspendată de bolta cerului și
târâtă prin noroiul mundan al neputinței creatoare. Mă
grăbesc teribil și încalc mereu legea firii, recidivând din
dragoste de viață.
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Nimeni nu ne-a putut defrişa munţii de doine.•

Destinul nu te avertizează, când trebuie să-ţi îm-•
braci armura.

Pot trece drept curajoşi şi cei care nu au înţeles•
întrebarea.

Ne-am gândit că e de preferat să ne mâncăm•
între noi, decât să ne înghită alte specii.

Se pare că nu ne rămâne decât să înnobilăm pe-•
risabilul.

Greşim când noi, când drumul.•

Cel mai divin instrument muzical rămâne tot tru-•
pul femeii îndrăgostite. 

Gioconda – o nouă dovadă că omul este un altar•
de surâsuri.

Sunt cărţi pe care le citeşti parcă ai mânca peşte:•
mai mult scuipi.

Unii sunt strâmbi din naştere. Alţii, din cauza as-•
piraţiilor.

Ţăranul roman a fost întotdeauna treaz. Deşi•
uneori a simulat că doarme.

Fertili vom fi toţi. Măcar ca ţărână.•

Există încă întrebări mai rezistente decât pirami-•
dele egiptene.

Haina îi face pe unii oameni. Iar pe alţii, clovni.•

Între două eternităţi, suntem nişte sezonieri ai•
Terrei.

Iubirile mari fac depătările să cânte.•

Ce i-ar fi putut să-i spună, oare, Don Juan Julie-•
tei? 

Călimara oricărui scriitor este, în linii mari, copi-•
lăria.

În om există, totuşi, mai mulţi nuferi decât nămol.•

Şi patul lui Don Juan a contribuit la surparea Evu-•
lui Mediu.

Aroganţa este, de regulă, soclul ignoranţei.•

Când lupţi împotriva tuturor, ajungi ori un geniu,•
ori în focarul tuturor furculiţelor.

Când sunt obosit, bârfesc puţin. Şi nu-mi mai tre-•
buie cafea.

Contează ce cânţi. Dar şi la ce balcon.•

Nu rămâneau pasive celelalte animale, dacă ar•
fi simţit că maimuţa duhnea a om.

Veşnicia este împărăţia morţii. Şi  a capodopere-•
lor.

Vasile Ghica

SURÂSURI MIGDALATE
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• Vârstele n-au graniţe. Există un fluid subteran care
le ajută să comunice între ele, fără să-şi piardă specifi-
cul şi potenţialul.

• Cum cel ce vorbeşte, se şi vorbeşte, te face să-l
audiezi cu interes. Dar dacă menţionează că vorbeşte
în numele său personal, eşti îndemnat să aştepţi până
se adună în grabă auditorii. Roitul mulţimii, pe linia de
mişcare, stimulează cuvântul spus ori dictat. Dictatura
este o formă de convieţuire ivită din golul unei mulţimi.

• Proba de calcul prevalează asupra calculului greşit
care, totuşi, stăruie în neştiutul său pentru că există. Şi
dacă acest calcul greşit devine etalon al măsurii, cum
vor arăta în timp construcţiile ridicate în baza acestui
calcul? Perisabilul din lucrări depinde de rezistenţa ero-
rii. Ca orice rezistenţă şi cea a erorii este fragilă şi dă
pe din afară. Eroarea din istorie ori eroarea din existenţă
nu împiedică deloc lucrul. Ba din contra, îi sporeşte for-
mele.

• Este o greşeală cu ispăşire amară să se considere
defectul de exprimare drept o subtilitate.

• Speranţa imaginată consolează lipsa speranţei. Şi
amăgelile comunică pe limba lor. Speranţa, fiind o ab-
stracţiune, ca să rodească, are nevoie de un corp con-
cret.

• N-ar exista cale în lucruri şi-n lume, dacă n-ar de-
limita-o marginile. Se spune că la început de drum, cu-
tezătorii îşi fixau limitele pe unde să poposească.

• Oamenii, intrând în legătură prin fapte de injustiţie,
ca să-şi uşureze viaţa au iniţiat organele de justiţie.

• Ea sau El pot fi Ea şi El: punctele comune le vin de
la natură. Cel puţin, la intrarea într-un făgaş logic,
te-ntâmpină una dintre mulţimile ce şi-a rechiziţionat
partea.

• Şi deşi refuzi alcătuirile de fapte şi situaţii ce ar
putea să-ţi dăuneze personal şi existenţial, treci pe

Nicolae Havriliuc

NEMĂSURATA FLEXIUNE 
A PUNCTELOR DE VEDERE
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lângă ele ca de-a lungul unui zid, urmându-ţi calea. No-
rocul ce ţi-l poartă ghinionul colateral este să nu-ţi
strâmtoreze calea şi nici s-o vicieze.

• Măscăriciul de la Teatrul „Curcubeul vesel” şi-a
abrogat suficienţa de sine pentru rolul Cetăţeanului tur-
mentat din Scrisoarea pierdută a lui Caragiale, în
schimb a promulgat existenţa din eroare pentru rolul Pi-
pernicitului ce se doreşte stăpân al ţinutului în compania
unor profesionişti ai Puterii pe care să-i anexeze.

• Zidul şi calea printre ziduri au cursuri separate. Ele
nu se vor intersecta niciodată din dorinţa de a fi mereu
alături prin supraveghere şi statuare de sine.

• Trăim momente care pot duce la mutaţii în câmpul
moral şi logic al timpului, adică intuiţiile, înţelesurile şi
comportamentele să intre în schimbare, pentru că „anu-
mite iluzii încep să se destrame”, după cum afirmă
René Guénon în cartea sa La crise du Monde moderne.

• Când nu poţi să-ţi faci ordine în propria casă, ape-
lezi la sfatul vecinului. Cum şi acesta se află în aceeaşi
degringolare ca şi tine, ce neaşezată trebuie să fie viaţa
în ţinut!

• Alcătuirile organice funcţionează în timp prin con-
strucţia lor antinomică: înălţimi rebele şi văi domoale.

Înălţimile îşi păstrează locul pe care îl au, întreţinând al-
tercaţiile de la poale.

• Nimic nu pare păstrat sub control pentru că totul
alunecă şi se schimbă, dar sub observaţie s-a păstrat
pentru că au rămas fotogramele. În condiţiile schimbării,
iluzia care ne preumblă este să fim la fel de utili noului
punct de vedere, dar şi ceva să rămână al nostru.

• Cea mai şocantă reclamă citită la intrarea într-un
mega mall: „Ţinut în conservare o perioadă de timp şi
dat spre consum în anii ce vin, produsul va afecta diges-
tia şi va fertiliza gândirea”. Contează cine se-ncumetă
să încerce.

• Chiar dacă se-ncalcă firescul şi cursul naturii, lu-
crarea se continuă pentru că se face pe sine ceva din
existenţă. Depinde cum rezistă facerea în timp şi ce ră-
mâne de pe urma ei. 

• Vieţuind printre mistere, ziua îţi stă în faţă ca o că-
lăuză şi, fiind trecătoare, îţi trece pe deasupra pentru
ca noaptea să te proţăpească la intrare în necunoscut,
schimbându-te în străjer. Cum ziua se micşorează, că
aşa-i stă în fire, tot în fire stă să se aprindă nimbul mis-
terului. Ceea ce înseamnă că lumina nu se stinge nicio-
dată.
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oBSeSii

e martie
la San Juan Capistrano
cireșele se coc
tristețe abisală
aici în comuna sepulcrală
ninge peste livada de ghiocei
este un viol heraldic
chiar dacă viorile lui Vivaldi
anunță bucuria primăverii
eu îmi petrec moartea
ca pe-o mireasă la altar
tu râzi și tragi din libarcă
arome de nard
dar nu întrebi
dacă ninge
în cupa cu vin
sau în carcasa mea de delfin
dacă rezist încă o noapte
sub ceru-n delir
bestial ninge-n grădini
lumini și caroserii de mașini
seceră fluturi de in 
obsesii de neterminată iarnă
îmi scuipă-n beregată
întreaga depresie acumulată
să fie repetiția generală a propriului sfârșit
când privesc prin camera digitală
o primăvară acidă sub cruci de zăpadă
pe care încep să nu mi-o mai amintesc?

Copii ai MlaŞtinilor

copii ai mlaștinilor
cu bețe de pescuit
din trestie
și colaci de cauciuc
priveam
alunecarea
dopului de plută

oBSeSSion

it is March
in San Juan Capistrano
the cherries keep ripening
abysmal sadness
here in the sepulchral commune
it snows over the orchard of snowdrops
it is a heraldic rape
though Vivaldi’s violins
announce the spring’s joy
I join my death
as if a bride to the altar
you laugh and inhale from the cigar
scents of nard
but you do not ask
if it snows
in the goblet of wine
or in my dolphin carcass
if i resist one more night
unter the frenzied the sky
it snows gorgeously in the gardens
the lights and the car bodies
reap the butterflies of flax
the obsession of unfinishead winter
spit in my throat
the whole depression settld
could it be the final rehearsal of my own end
when I look into the digital camera
at an acid spring beneath the snow crosses
which I hardly remember?

CHilDren oF MarSHeS

children of marshes
with fishing rods
made of reed
and rubber rings
we watched on 
the cork
gliding

Laurian Lodoabă
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prin apa limpede cu ierburi-

ce senzație
am prins o latiță de Dunăre
cu solzii curcubeu
strălucitori ca platoșa
cavalerului rătăcitor
în bătaia apusului
din ultima vară

Ştiu CĂ nu S-a terMinat

am  pus luna albastră
printre fluturi de noapte
și păsări de pradă
care-ți coboară în vis
și tu încă alergi
în amintirea mea
înlănțuită pe un 
galion iberic

FrontierĂ

nu mai e nimic
din mine acum
totul a dispărut
într-un sertar

paleoCliMat

străbat până la tine
pe o plajă sfâșiată de mâinile furtunii
înghițit sub stele străine
ca într-un paleoclimat

exilul taie în felii
celula vie
ca laserii
somnul păsării Phoenix

***

câmpul de căpșuni din Central Park
atât de verde 
de parcă
l-a uitat toamna

through the clear water full of plants –

what sensation
in catching a Danube bleak
with rainbow-like scales
shining like the breastplate
of a wandering knight
in the sunset 
of my last summer

i KnoW tHat it iS not over Yet

I have laid the blue moon
among the night butterflies
and prey birds
that descend in your dream
and you still run
in my memory
enchained by an
Iberian galleon

BorDer

nothing is left
of me now
all has disappeared
into a drawer

paleoCliMat

I cross to reach you
a beach torn by the storm’s hands
swallowed under the strange stars
just like in a paleo climate

the exile cuts in pieces
the cell alive
as lasers cut
the slumber of Phoenix, the bird

***

so green the strawberry field
in Central Park
that autumn seems
to have forgotten about it

Traducere în limba engleză de Olimpia Iacob

Laurian Lodoabă (n. 15.VII.1953, Lugoj), poet, prozator,
pictor, grafician, medic. Redactor revista „Banatul”. Membru
al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Timișoara. Volume
publicate (selectiv): poeme: Singurătatea sub Brooklyn Bridge,

2005; La marginea cerului, 2005; Terra incognita, 2006;
Cratere, 2008; Cenușa lunii, 2010; Dagherotip, 2017; romane:
Trei frontiere, 2007; Lexington Avenue, 2008. 
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Copilăria 
(l’enfance)

Copilăria!
Cine să spună când s-a stins
Acest nimic sau când începe
Acest întreg? Cine pricepe
Acest poem ce nu s-a scris?

Copilăria!
Cine ne-mpiedică în viaţă
S-o retrăim la infinit
Urmând pe timpu-ncărunţit
Firul poveştii din prefaţă?

Copilăria!
Se-aşterne peste riduri lin
Făcând din noi copii bătrâni
Făcând din noi amanţi nebuni
De minte goi cu suflet plin.

Copilăria!
E dreptul de-a visa uşor
De a visa necontenit:
Tata a fost căutător
De aur; trist e că-a găsit.

Copilăria
Înseamnă prânz de-atâtea ori
Cât vrem să fie; şi e joi
În orice dimineaţă când
Cei mari se cred nemuritori
Şi-adulţii toţi sunt dezertori.

Traducere de Paula Romanescu

Jacques Brel
(Franţa)

Zăvorâre

Și nu am putut să scap de visul trezviu
al muștelor infectate
în urzeala și pânza udă
în vatra croitorului
în cel vechi Eyam.
Și n-am putut să ne-văd
Piatra de Hotar
acel zar cu ochi de cocoș cu cele șase găuri în-
tunecate ale sale,
degetare înconjurate cu oțet din vin
curățând monedele infectate.
Care au adus minții povestea tristă
a lui Emmott Sydall and  Rowland Torre,
îndrăgostiți de cruce-înstelată fiecare de cealaltă parte
a liniei de carantină
a căror curte a cuprins râul
până când ea nu a mai venit.
Ci adormi iar,
și visă de data aceasta
de exilata yaksha trimițând cuvânt
soției sale pierdute pe un nor trecând,
un nor ce urmă o hartă pământeană
de căi de cămile și urme de vite,
șuvoaie ca lănțișoarele,
păuni cu coada în evantai, elefanți pictați,
cuverturi de pat brodate
de pajiști și răstoace,
păduri de bambus și vârfuri cu pălării de zăpadă,
cascade, pâraie,
hieroglifele cocorilor cu aripi largi,
și strălucitoarea floare de lotus după ploaie,
văzduhul
hipnotic de clar, rar,
călătoria una grea din când în când, lungă și înceată
dar neapărat așa.

Simon Robert Armitage (n. 26 mai 1963), poet, dramaturg
și romancier englez, este Poet Laureat al Marii Britanii, timp
de zece ani, din 10 mai 2019. Este profesor de poezie la Uni-
versitatea din Leeds, iar între anii 2015 și 2019 a fost profesor
de poezie la Oxford. Din 1989 până în 2019 a publicat 22 de
culegeri de poezie. Poemul Zăvorâre – Lockdown – a fost
publicat în ziarul „The Guardian UK” pe 21 martie 2020.

Traducere şi prezentare de
Felix Rian Constantinescu

Simon Armitage
(Marea Britanie)

Adina Romanescu –
Jacques Brel
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Către Sappho (sau Cuvinte pierdute)

poetă,
te rog, grăieşte – nerăbdători să aflăm: (știm atât de
puțin)

ce locuri întunecate te-au auzit storcând adevăruri pe
coardele
unei lire?  Te-a vizitat Orfeu
noaptea, îmbrăcat în imnurile lui paradiziace? sau
poate
Euridice, îmbrăcată într-un amețitor voal de nuntă?

te-ai uitat la răsărit în zori, căutând speranța iubirii
în boboci de zambile? te-ai închinat
la cerul înstelat și-ai țesut o melodie pe războiul de
țesut
a unei privighetori umile? ce lovituri ți-a dat astă
crudă,

Regina Afrodita, bietei tale inimi 
care ți-a atins mâinile grăitoare cu astfel de versuri?
ți-ai încredințat secretele pământului însărcinat?

sau ele s-au întors, ca niște pietricele netede, către
albastrul misterios al mării?

Eric Karoulla
(Marea Britanie)

Şase seminţe

Acesta este tărâmul meu,
nu-mi spune numele; nu 
te-ntoarce, nu privi înapoi.

Bărbaților le place să creadă că eu
n-am coborât de voie-
bună; ce caută tânăra

Să stăpânească veșnica
Noapte? Stăpâna a Soartelor,
Ea cea mortală, temută,

deși îmi ofer dragostea
liber sufletelor din grija 
pământului; şi iubirea moartă:

vezi cum dau rădăcini și
cum înfloresc! Tot ce trebuie: șase semințe.
Acum, las-o pe tânără să doarmă

rămăşiţe umane: o invocare

Muză, 
Calliope, aud că fiecare cuvânt este lumina stelară 
castă ca buzele lui Orfeu 
când arunca blasfemii la cer 
şi când Persefone a strigat: 

biet tânăr, nu ştii? 
nu există soluție, nici ieșire, 
decât să fie târât spre sud 
de către bocancii tăi de suflet? 

există o taxă pentru traversarea ambelor sensuri 
iar această irosire își va afla pfundul 
carne sau suflet, nu-i nicio diferență 
este exact cum lumea se-nvârte, copilule. 

O muză, apusurile de soare îmi prefac stiloul în vă-
duvă, 
Fereastră către vis; ceva ce-am urmărit 
prin întuneric: un gând Euridice, 
pierdut înainte să-i cunosc numele – 

Ce rămâne?

icarus

Povestea pe care o depănăm
spune că tânărul a zburat prea sus:

ca un vultur, a urcat pe cer
atins de răzbunătoarea mâna-a lui Apollo

şi-a căzut din lipsa unui 
sigiliu netopit în durerea agitată-a mării.

Eric Karoulla este scriitor, poet, fost redactor de teatru al
revistei „The Skinny” (jurnal cultural independent din Scoția),
game developer şi traducător de comunicate de presă.

Versurile sale au fost incluse în revistele „Octavius” și „OU
Poets” editată de The Poetry Society of the Open University
şi al cărei editor invitat a fost în mai multe rânduri. Poeziile lui
au fost publicate în antologia anuală Openings.

Blog: wolfdownwords.wordpress.com
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Dar Afrodita știe tot:
a fi respins de-o asemenea iubire divină,

te taxează. Nici muzica, nici vinul sau
semnul ceresc nu pot repara o inimă

astfel arsă.
Alți zei spun că ar fi fost astfel:

Regina Persephore şi-a dorit
să-l  guste pe Icarus

suflet nou batjocoritor
încă o data să se simtă

ca o fată pe o plajă
fugărită de valuri.

ritualul primăverii

Această invocare,
Acest ritual al Primăverii
Pentru ce? Totul s-a dus 
S-a irosit, iubirile noastre,
Temerile noastre, râsetele noastre,
Lacrimile noastre. Poate o vom 
Vedea într-un alt timp, cu
Lună și soare, împărtășind cerul
Împărtășind pământului.

Trebuie să revin totuși, pe acest pământ
Care m-a plictisit. Voi deveni sămânță și
Rădăcină, de culoarea pământului, înecată în esența
vieții
Până când voi fi în stare să-mi întind membrele
Și să sărut cerul.

Medusa

Desigur că au creat un mit despre mine.

Întotdeauna se termină la fel:
Eu pierd
iar băiatul de aur (care are deja totul)
se întoarce erou, sărbătorit.
Eu devin monstrul, cucerit.

Desigur, versiunea lui de evenimente nu este nicio-
dată pusă sub semnul întrebării.

Rămân o femeie monstru,
o femeie-monstru care așteaptă
în timp ce furia mea creşte dinți,
șuierând printr-o coroană de șerpi.

Deci vino – 
dacă îndrăznești.

Voi dovedi
ceea ce stelele știu deja:
Sunt fiica mamei mele.

Traducere și prezentare de Mariana Zavati Gardner
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uMBrele Dintr-un portret 
Şi luMinile StuDiului 

Exeget cunoscut al lui Duiliu Zamfirescu, Ioan Adam
completează bibliografia temei cu o nouă carte – Duiliu
Zamfirescu, fața din umbră. Studii, eseuri, documente*,
pentru a încerca elucidarea umbrelor, clarificarea unor
aspecte, dezvoltarea și nuanțarea altora.

Cel șapte capitole: Rienzi, o enigmă explicată, La
Hârșova. Un episod de tinerețe, Anatomia unui caz
(Glose despre poet și nuvelist), În fața romanului, În
război – ocolul francez, „Guvernator” al Basarabiei, O
revistă pierdută: Îndreptarea literară, îl privesc pe  Dui-
liu Zamfirescu scriitorul, omul, diplomatul. 

Primul capitol, Rienzi, o enigmă explicată, de exem-
plu, interesant și incitant ca temă, bine susținut docu-
mentar, demonstrează, din argument în argument, că
misteriosul Rienzi, autor al articolului cu note antiemi-
nesciene, Frunze găsite prin volume, publicat, în 1880,
în Literatorul lui Alexandru Macedonski,  nu este altul
decât Duiliu Zamfirescu!

Clarificarea acestui mister este importantă, întrucât
taina învăluia pe unul dintre denigratorii lui Mihai Emi-
nescu. Pentru elucidarea și soluționarea acestui mister,
Ioan Adam își poartă cititorul prin întreaga bibliografie
a cazului, astfel încât concluzia nu poate fi decât apo-
dictică, în domeniul Duiliu Zamfirescu Ioan Adam având
autoritate deplină și totală! 

Era de notorietate aversiunea lui Alexandru Mace-
donski pentru Mihai Eminescu. Însă, ceea ce surprinde
este contaminarea lui Duiliu Zamfirescu de această an-
tipatie, autorul Comăneștenilor fiind receptat, prin
tradiție, ca unul din cercul lui Titu Maiorescu și al Con-
vorbirilor literare, prin urmare, și al lui Mihai Eminescu.
Articolul Frunze găsite prin volume ar ține de păcatele
tinereților, un păcat ispășit ulterior prin referințe elo-
gioase la opera și personalitatea lui Mihai Eminescu. 

Urmându-l la Hârșova, unde Duiliu Zamfirescu a fost
numit, la 13 septembrie 1880, supleant la Tribunalul de

Ocol, exegetul urmărește fațetele personalității în dubla
ipostază de om și scriitor. Cele câteva luni petrecute la
Hârșova îi îmbogățesc experiența de viață, răsfrângerile
acesteia fiind resimțite în operă. Întreaga construcție cri-
tică se ridică pe ideea potrivit căreia viața a fost pentru
Duiliu Zamfirescu o „anticameră a romanelor”. Primul
roman, În fața vieții, își are rădăcinile în experiența de
la Hârșova, eroina Lya având ca model o iubire a scrii-
torului – Eliza Ioanid. 

Important, de asemenea, această experiență îl
transformă pe Duiliu Zamfirescu în prozatorul care
aduce Dobrogea în literatură: „...Duiliu Zamfirescu are
printre meritele lui ignorate sau minimalizate și pe acela
de a fi primul care a pus Dobrogea pe harta literaturii
române, de a fi făcut așadar în spațiul național ceea ce
a făcut Ovidiu în acela universal”.

Făcând anatomia unui caz în câteva glose despre
poet și nuvelist, Ioan Adam își propune să clarifice alt
aspect legat de biografia și bibliografia scriitorului mo-
nografiat. Ideea este afirmată în incipit: „O atmosferă
enigmatică stăruie în jurul lui Duiliu Zamfirescu”, iar de-
mersul criticului urmărește să răspundă la întrebarea in-
citantă, de asemenea, Care e personalitatea ireductibilă
a lui Duiliu Zamfirescu, omul și intelectualul? Poziția lui
Ioan Adam are în vedere legătura indisolubilă, inefabilă
dintre viață și destin, omul Duiliu Zamfirescu adap-
tându-se stilului existențial al scriitorului Duiliu Zamfi-
rescu. „Viața trece în operă și opera în viață”, decide
exegetul, chipurile și măștile amestecându-se, reflec-
tate în oglinda eternă a artei și în oglinda critică a exe-
getului Ioan Adam.

Ipostaza de romancier este cercetată pentru noi
completări, nuanțări, clarificări în studiul În fața roma-
nului. Discursul argumentativ al cercetătorului
urmărește o reparație în posteritate a destinului de ro-
mancier uitat, pe nedrept, al lui Duiliu Zamfirescu. Con-
statarea inițială: „Umbra lungă a nenorocului acoperă
în posteritate primele două romane ale lui Duiliu Zamfi-
rescu”, este supusă dezbaterii pentru a îndepărta ghi-
nionul, explicat prn excesul de autocriticism al lui Duiliu
Zamfirescu însuși. 

Ioan Adam emite judecăți critice doar pe baza este-

Ana Dobre

FAMILIA ADAM

* Ioan Adam, Duiliu Zamfirescu, fața din umbră. Studii,
eseuri, documente, Editura Academiei României, București,
2019.
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ticului, criteriu intrinsec operei, și consideră, de aceea,
că opera romanescă a lui Duiliu Zamfirescu ar trebui re-
considerată, având în vedere meritele de întemeietor al
speciei, merit recunoscut de critica literară, începând cu
George Călinescu. Opinia critică – „...el este în literatura
noastră primul prozator care ne dă impresia că ne aflăm
în sfârșit în fața Romanului (s.a.)” – este un punct de
vedere bine documentat, un reper pentru exegeza vii-
toare și, poate, pentru o relectură a operei, într-un fruc-
tuos dialog al clasicilor.

Clarificări aduce Ioan Adam și în privința romanelor
din Ciclul Comăneștenilor, În război, de exemplu, roman
în care oglindește Războiul de Independență, epicizând
o convingere, o idee scumpă autorului, anume „aceea
a regenerării prin sânge, prin jertfa pentru țară, a unei
aristocrații tot mai vlăguite și mai «internaționalizate»
din clipa în care se despărțise de pământ”.

Diplomatul Duiliu Zamfirescu, ca guvernator al Ba-
sarabiei, devine temă de analiză critică în studiul „Gu-
vernator” al Basarabiei,, capitol în care interpretarea își
asociază reconstrucția atmosferei istorice specifice mo-
mentului 1918. Sunt relevate calitățile omului –
prestanța, spiritul temerar, completat de cele ale diplo-
matului – calm, inventivitate, spirit conciliant. În această
misiune, diplomatul Duiliu Zamfirescu este ajutat, prin
observația socială asupra tipologiilor și prin spirit critic,
de scriitorul Duiliu Zamfirescu. 

Lucrarea Duiliu Zamfirescu, fața din umbră. Studii,
eseuri, documente își relevă din plin meritele în istoria
literară, dar și în biografia literară a criticului Ioan Adam,
dăruit cu entuziasm cercetării. Opera este motivația sa
în calitate de creator de bunuri ale spiritului, durabile
peste timp, în fața sentimentului de zădărnicie pe care
îl creează și îl întreține societatea de astăzi. Omul are
destin de creator, iar Ioan Adam o demonstrează prin
vocația sa de cercetător.

14 februarie 2020

iStoria MoMentului În SintaGMe la Zi 

Tabletele incluse de Georgeta Adam în volumul Sin-
tagme la zi* depășesc simplul excerpt jurnalistic și tind
să devină mici crochiuri, adevărate schițe care surprind
stări, fapte, întâmplări caracteristice vremurilor noastre,
alcătuind un tablou realist în care se rețin observația
acută, veridicitatea culorilor, spiritul critic și, permanent,
spiritul civic.

Scrise între 2009 şi 2016, tabletele au fost publicate
în presa literară – Cotidianul, Datina, Litere, Oglinda li-
terară, Pro Saeculum, și în mediul online. Georgeta
Adam ia temperatura momentului, observă, fotografiază
și, mai ales, aude glasurile prezentului, străduindu-se
să distingă o voce coerentă care să dea sentimentul
unei ordini sociale, a unei corectitudini autentice, nu de-
magogice. Toate acestea sunt prinse în pasta unei
tonalități de o luciditate maximă, reflex al exercitării
dreptului la opinie ca cetățean activ, acel cetățean care
răspunde prompt problematicii zilei într-o democrație în
care principalul câștig este și a rămas libertatea cuvân-
tului. 

Autoarea își exercită dreptul la opinie și la replică,
nu trece indiferent pe lângă evenimentele care mar-
chează vremurile. Ea simte enorm și vede monstruos
și, de aceea, crede imperios în nevoia de a încerca pu-
terea extraordinară a cuvântului de a schimba lumea,
de a construi prin cuvânt, prin idee.

„Viața noastră curge și aș zice că se scurge într-un
spațiu viciat de tot felul de sintagme care mai de care
mai periculoase”, meditează Georgeta Adam, pentru a
fixa contextul viciat, nu doar la propriu – referindu-se la
calitatea aerului din București și, prin extindere, din țară,
dar și figurat, conotativ – referindu-se la calitatea
relațiilor dintre oameni, la disproporția dintre aparență
și esență, adevăr și falsitate. „Simt gustul minciunii de

* Georgeta Adam, Sintagme la zi. Jurnal indirect, Editura
Rawex Coms, București, 2019.
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departe, întinsă ca o râie peste o populație ușor de ma-
nipulat cu două peturi de ulei, unul gratis, doi pești
împuțiți gata și o cutie de detergent cadou...”, averti-
zează ea, pentru a prinde în insectarul sintagmelor la
zi, minciuna socială, politică, populismul cras, în care
se scaldă societatea românească, minciună care stă la
masă cu mai marii zilei având în meniu demagogia,
ticăloșia, ipocrizia de orice fel, „orgoliile păguboase”.

Paralel cu imaginile tarkovskiene pe care retina lu-
cidă le surprinde și le reține, iar verbul vituperant le
prinde în acele ideii, Georgeta Adam reflectează la sta-
tutul de jurnalist liber și independent într-o Românie în
care nimic nu pare să mai fi rămas imaculat, pur în
arealul valorii, totul fiind târât în derizoriu, de „învârteli,
răsuceli, bulversări”, cetățenii fiind „păpuși trase de
sfori”... Tarele societății sunt înregistrate lucid, deși
această luciditate nu este lipsită de o notă de lehamite,
generată de conștientizarea vorbirii în pustiu. 

Totuși, Georgeta Adam refuză să se resemneze, iar
vituperările ei ating puncte nevralgice în speranța urnirii
muntelui, continuând să creadă că totul are o logică și
o determinare, continuând să afirme cu obstinație în-
crederea în valorile democrației: „...adevăratele
democrații se definesc în primul rând prin cât de liberă
e presa acelei țări”. Iar Georgeta Adam se prevalează
de acest drept pentru a semnala incoerențele, dizarmo-
niile societății.

Trecerile de la perplexitate la revoltă, de la simpla
observare a anormalului la consemnarea lui marchează

metoda de lucru a jurnalistului autentic, iar Georgeta
Adam intră în această categorie, jurnalist care este o
voce credibilă a prezentului, o trâmbiță de alarmă, cum
spunea Octavian Goga, când vorbea despre menirea și
datoria poetului față de țara și neamul lui, o voce menită
a atrage atenția asupra depărtării de realitate, asupra
falselor cosmetizări, asupra aventurilor falimentare.
Concluzia ar descuraja pe oricine și chiar o face. Iată
tabloul societății surprins cu amărăciunea profetului
care predică în pustiu: „Trăim o dramă a imposturii, în
politică, în școală, chiar și în învățământul superior, din
păcate!”

Înregistrând aceste aspecte ale lumii de azi, Geor-
geta Adam transformă calitatea de martor al prezentului
în aceea de semădău, dătător de seamă, și semna-
lează, chiar reclamă, necesitatea responsabilizării fie-
cărui membru al societății românești, a conștientizării
marilor probleme cu care se confruntă națiunea, spe-
rând într-o trezire a conștiinței naționale, trezire care să
facă posibilă schimbarea.

Formator de opinie, Georgeta Adam este un jurnalist
credibil și creditabil. Sinceritatea consemnărilor, calita-
tea discursului jurnalistic, la nivel lingvistic și ideatic, fac
ca aceste sintagme la zi să devină o mărturie de
credință civică și literară, un document a cărui valoare
stă în luciditatea cu care sintetizează momentele sem-
nificative care compun istoria momentului.

26 februarie 2020
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Andrei Moldovan (s-a născut la 2 februarie 1949, la
Chiuza, jud. Bistrița-Năsăud), poet, critic și istoric literar,
autor al mai multor volume de critică și istorie literară,
între ele volumul Un Rebreanu hăituit (2013), are pentru
Niculae Gheran o veche și profundă prețuire. A făcut
parte din colectivul redacțional Rebreanu de la Bistrița,
a tipărit, în colaborare cu Niculae Gheran, volumul Re-
breanu prin el însuși (2008, ed. a II-a, 2018), iar la ediția
critică a lui Niculae Gheran, Scrisori către Rebreanu,
AB (2014) a făcut parte dintre colaboratori, alături de
Emeșe Câmpean, Rodica Lăzărescu și Lorența Po-
pescu. Luând ca reper temporal anul apariției primei
cărți citate mai sus, Andrei Moldovean mărturisește:
„Colaborarea cu Niculae Gheran a fost pentru mine o
experiență unică. Până atunci, am mai dat câte o mână
de ajutor, cât biata am putut, la finalizarea ultimelor vo-
lume din seria de Opere ale ediției critice, dar contribuția
mea nu a fost una semnificativă, fiind mai mult o intrare
în atmosferă.”

Își reafirmă prețuirea pentru marele rebrenolog și
pentru autorul tetralogiei Arta de a fi păgubaș prin an-
tologia „Bulevardul” Niculae Gheran (Editura Școala Ar-
deleană, Cluj-Napoca, 2019, 276 p.), care are trei
secțiuni: A trăi pentru Liviu Rebreanu, cu texte de Ion
Vlad, Irina Petraș, Ion Simuț, Cornel Ungureanu, Con-
stantin Cubleșan, C. Stănescu, Ovidiu Pecican, Gheor-
ghe Glodeanu, Rodica Lăzărescu, Ion Filipciuc, Mircea
Popa și Andrei Moldovan; Arta de a fi învingător, cu
texte de Mircea Muthu, Horia Gârbea, Constantin Co-
roiu, C. Stănescu, Rodica Lăzărescu, Th. Codreanu,
Zenovie Cârlugea, Petre Isachi, Monica Grosu,
C.  Cubleșan, Andrei Moldovan; Evocări, crochiuri, urări,
cu texte de D.R. Popescu, Radu Voinescu, Mihai Neagu
Basarab, Olimpiu Nușfelean, Vartan Arachelian, Virgil
Rațiu, Menuț Maximinian, Dumitru Cojocaru, Ion Cră-
ciun și Andrei Moldovan. O Addenda cuprinde textul lui
Niculae Gheran, Cuvânt înainte și înapoi.

În secțiunea A trăi pentru Liviu Rebreanu, abordările

sunt sensibil diferite. Ion Vlad acordă cea mai mare
parte din textul său tipului de roman rebrenian, motive-
lor lui, dosarului creației. Niculae Gheran a scos la
iveală tot ceea ce concură la cunoașterea, cu lux de do-
cumente, a lumii romanelor: „Dosarul și documentele
privitoare la romane, în special romanul din 1938, Go-
rila, sunt rezultatul unei explorări absolut unice pentru
istoria edițiilor din scriitorii secolului XX românesc și
avem să recunoaștem lui Niculae Gheran un demers
care poartă însemnele devotamentului pentru operă,
ale cunoașterii și disciplinei intelectuale. Deși condiția
editorului nu e de invidiat, cum o știm prea bine, și cum
atari întreprinderi cer adevărate sacrificii, avem să
înțelegem ecoul unei ediții precum cea încheiată de
acest admirabil cercetător dublat de un fin exeget, cum
ne confirmă Studiul introductiv la volumul al X-lea de
Opere (1981, Editura Minerva), volum consacrat pre-
zentării textului și «dosarului» (parțial) pentru Gorila.”
Ion Simuț susține că „au devenit notorii profesionalismul
desăvârșit, perseverența îndârjită, capacitatea de cu-
prindere tematică, efortul documentar, adecvarea co-
mentariilor de istorie literară de care a dat dovadă
Niculae Gheran de-a lungul timpului în restituirea operei
lui Liviu Rebreanu”. Compararea ediției de Opere, alcă-
tuită de Niculae Gheran cu altele de opere ale altor cla-
sici, este în favoarea ediției lui, crede Th. Codreanu,
fiindcă ea „este un fenomen unic în cultura româ-
nească, chiar raportată la alte ediții, inclusiv cele deja
invocate: Eminescu și Caragiale.” Antologia lui Andrei
Moldovan conține și comentarii privind volumele adia-
cente ediției de Opere și altor cărți ale lui Gheran, pre-
cum Rebreniana (I-II, 2017) și Ex-temporale (2018).
Examinând-o pe aceasta din urmă, Theodor Codreanu
accentuează și o altă componentă a personalității lui
Gheran, în afară de cele două, editor și prozator: „des-
coperim nu doar un prozator autentic, ci și un necruțător
istoric, martor al societății românești dintre 1944-2018.
Îl consider pe Niculae Gheran o conștiință a vremii

Iordan Datcu

O CARTE DESPRE NICULAE GHERAN
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noastre...”
O serie de comentatori sunt unanimi în considerarea

oralității ca marcă de seamă a Artei de a fi păgubaș.
Mircea Muthu constată că „narațiunea este de fapt o
spunere, ea păstrează prestigiul oralității native, cu pal-
pitul său de viață trăită”. Constantin Coroiu numește câ-
teva trăsături specifice ale oralității, iar C. Stănescu
scrie că „marele talent, aș zice fabulos, al editorului lui
Rebreanu nu-i «scrisul», ci «vorbitul». [...] Iar spusele –
povestitele – cu o oralitate fără egal sunt ele
senzaționale sub toate aspectele: factologic, naratologic
și literar”. Rodica Lăzărescu opinează că „N. Gheran
stăpânește bine marea lecție a oralității, învățată de la
iluștrii noștri povestitori, dar bazată, în primul rând, pe
darul său înnăscut de a răsuci și îmbina cuvintele”.
Aceștia, și alți comentatori propun și alte repere în în-
cercarea de a contura persoana prozatorului: Rodica
Lăzărescu vede în el un povestitor „din plămada lui
Creangă”, adăugând, totodată și alte surse:
Șeherezada și cronicarii munteni, Mateiu Caragiale.
C.  Stănescu propune alți doi scriitori din care vine Ghe-
ran: „Mai degrabă vecin cu sarcasmul textual și subtex-
tual al lui Teodor Mazilu” și „din specia de umor satiric”
a lui Gheorghe Brăescu, pe care l-a editat și a scris o
monografie despre el. Unele note ale scrisului lui Ghe-
ran ar veni din proza lui Rebreanu. Petru Isachi crede
că „pulsația vieții” din Arta... „confirmă fluxul de conti-
nuitate rebreniană”. Lărgind privirea asupra ansamblului
operei lui Gheran, Th. Codreanu crede că ea este tra-
versată de „un sigur simț, al realului, demn de Liviu Re-
breanu”. Buna cunoaștere a prozei lui Rebreanu n-a
rămas fără urme în propria operă a lui Gheran, susține
Cornel Ungureanu: „Dacă citim devenirile romanești ale
lui Niculae Gheran, am putea crede că romancierul Re-
breanu și romancierul Gheran se completează: se de-
finesc unul pe celălalt. Poate e prea mult... se definesc.
Poate că ar trebui să scriem că romancierul Gheran
trage concluzii după efortul de a-i înțelege pe Rebreanu
și lumea sa.” În fine, Paul Cornea, care ar fi dorit ca
Gheran să se fi aplecat, în Arta..., și asupra realității
românești de după 1990, crede că i-ar fi reușit portretul
acesteia, ar fi dat un roman Gorila 2, verva demascării
și forța persuasivă din cele patru volume ale Artei... „îl
depășesc pe marele Rebreanu”.

Lipsesc din antologie articole de Șerban Cioculescu,
Nicolae Manolescu, Gheorghe Grigurcu, Cosmin
Ciotloș, Dan C. Mihăilescu, acesta din urmă „prezent”
totuși prin epitetele pe care le-a decupat Irina Petraș
dintr-un articol al lui despre prozatorul Gheran. Doar pa-
sager sunt amintite cărțile Tânărul Rebreanu (1986) și
Rebreanu. Amiaza unei vieți (1989). Despre primul au
scris, între alții, Șerban Cioculescu, Al. Dobrescu,
M.  Ungheanu și Paul Cornea. În recenzia acestuia, in-
clusă ulterior în volumul său Semnele vremii (1995,
pp.  187-192) a fost remarcat laudativ modul lui Gheran
de a scrie o biografie: „Niculae Gheran – îl cunosc de

mulți ani – e un volubil și un «sufletist», un om care se
angajează în ceea ce face și e gata oricând să se in-
vestească afectiv în treburi de înaltă cuviință. «Rebre-
nist» fervent, cu vechi state de serviciu, nu-i va fi fost
ușor să evite stilizarea monumentală, să păstreze
mereu o cumpănă dreaptă între devoțiune și obiectivi-
tate. Dar tocmai în această iubire fără patetism, în
această fervoare scutită de hagiografie, îmi pare că re-
zidă unul din marile merite ale cărții sale. Există desigur
și alte modele de a construi o biografie. Cred însă că
cel pe care-l ilustrează Niculae Gheran e de o
importanță deosebită în contextul științei literare ac-
tuale. Ar fi bine dacă și alții i-ar medita exemplul.”

Întrebat de mai multe ori „cum este să lucrezi cu cel
mai important rebrenolog”, Andrei Moldovan scrie: „Nu
m-am lăsat prins de euforie și mereu am afirmat că nu
e deloc simplu, fiind un om extrem de riguros și de o
maximă exigentă. În schimb, în urma unei astfel de
experiențe care, fără îndoială, mă onorează, m-am con-
siderat absolventul unui veritabil curs de textologie, din
a[al] cărui orizont lumea cărților se dezvăluie altfel.”
Acest „veritabil curs de textologie”, care presupune,
obligatoriu, acribie, adică reproducerea riguroasă a tex-
telor, se cuvenea să fie mai vizibil în antologia pe care
a alcătuit-o. Probabil că antologia a fost alcătuită în
grabă, ca să vadă lumina tiparului cu prilejul unui mo-
ment aniversar al lui Gheran, fapt care a determinat
apariția unui număr de greșeli de tipar, pe care le notăm
cu paginile înainte și cu formele corecte între paranteze:
p. 34 de (se) definesc, 36 aerul mai degrabă a (al) unei
formalități, 36 firescu (firescul) lucrurilor, 37 vorba ceia
(ceea) 38 creața (creația), 43 strânse si (și), 43 în sir
(șir), 44 ce sa (să) zică, 46 sa-și (să-și), 48 hotărâta (ho-
tărâtă), 48 si (și) fratelui, 49 în fuga (fugă), 51 cu fata
(fața)-n sus, 52 în urma (urmă), 54 a dat naștere cel
puțin unul (unui) sistem, 54 se lucreaz (lucrează), 54
menit să pun (pună), 60 în (îl) acordau, 69 apărat (apa-
rat), 93 ș (și) bănuiala, 93 ș (și), 93 echipe... care a (au)
dat roade, 93 rebrenologil (rebronologi), 94 despre unul
dintre aceste volume, spune (voi spune), 97 magnanin
(magnanim), 97 sursă de primă mărime privitor (privi-
toare), 99 care a dovedit și prin scrisul său literar a do-
vedit, 99 magnaminitate (magnanimitate), 100 vecinilor
sale (săi) de semnătură, 100 epitetul pelute (?), 103 do-
cumentar publicate (publicat), 118 ci (cu) iz, 157 câta
(câtă vreme), 200 criză mondial (mondială), 231 față de
(de a) scrie, 244 Emil (Emanoil) Bucuța, 244 ceea ce
i-a (i-au) scris scriitorii.

Citatului aparținând lui Adrian-Dinu Rachieru, cu
care se deschide antologia, trebuia să i se anunțe
sursa. În fine, trebuie, de asemenea, să spunem că chi-
pul pus pe clapa coperții a doua nu este al lui Niculae
Gheran copil, ci al fiului său, Niculiță.

Am semnalat aceste greșeli nu pentru a-i face
șicane autorului antologiei, ci pentru a fi corectate la o
eventuală ediție a doua a cărții.
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În evantaiul larg al valențelor creatoare, de proza-
toare, autoare de literatură pentru copii, traducătoare,
deopotrivă editor scrupulos și redactor de carte, Pas-
sionaria Stoicescu este, în principal, dedicată cu pa-
siune poeziei.

Titlul volumului recent de poeme, Plusființa (Editura
eLiteratura, 2019), este un termen cu largi deschideri
existențiale, din diverse perspective de abordare: filo-
sofice, teologice, poetice etc. Trecând prin „ființa” lui
Heidegger și „ființa” teologiei s-a clădit o întreagă cos-
mologie a verbului „a fi”, între „a fi” ca viețuire –
existență de simplu viețaș, ori ca „ființare”, în sensul lui
Noica, a viețui în coordonate metafizice. 

Cum există un dincolo de fizică, o meta-fizică, există
și un dincolo de ființă, o plus-ființă, o supra-ființă între-
gitoare a ființei date, ca aspirație întru împlinire și
depășire a condiției umane terestre. E plusul de trans-
cendent, ca orice „trans”, „trecere dincolo de”. 

Pentru Passionaria Stoicescu plusființa este poetul.
Cum poetul dintotdeauna a fost ucenic la Cuvântul lui
Dumnezeu, ca jongleur al cuvintelor, prin aceasta și-a
câștigat plusul de ființă, tangent asimptotic la
transcendență.  

Ca reverberație a existenței, autoarea doar prin scris
ca menire și poem ca fructificare își poate împlini
plusființa sa: Să scrii,/ fiindcă ți-ai închipuit și-ți închipui/
că înviind cuvintele/ înaripezi clipa,/ îl îmbunezi pe Dum-
nezeu/ cu fărâma care ești/ și te strădui să-i semeni,/
dar printr-un mesaj mai profund/ pentru văzul din spa-
tele ochilor/ pentru sufletul idem/ pentru că poetul e
plusființă, nu plusvaloare! (Idem). Într-o societate con-
sumeristă, doar a banului, autoarea este contra ideii de
„plusvaloare” economică, mercantilă. Plusul de valoare
spirituală este străin de meschina plusvaloare a profi-
tului capitalist. Cuvintele sunt materialul cu care poetul
zidește lumea și se zidește pe sine, învestite cu „plus-
valoarea” metafizică, transcendentală.

Poezia se naște doar din starea de plusființă, în

acea viețuire deasupra realității imediate, prin
imaginația poetică: Exist prin supra-viețuire/ deasupra
vieții de zi cu zi; să fiu altă fire/ plusființa mea să poată
naște cuvintele… (Lucrul viu).  

În poziție cheie din poem final (dovadă că volumul
are de la început o construcție cu o finalitate temeinic
gândită, pentru un izvod cu dichis), este chiar o trimitere
la titlu drept cheie de decodare. Corespondența, într-o
simetrie fertilă, este generatoare de lumi, prin oglindire
a ființei, care, botezată întru duh, a devenit plusființă:
titlul deschide cartea,/ un fel de apă în care te botezi/
limpede tulbure –/ oglinda în care te vezi…(…)
Plusființa scrie restul/ a hărăzit-o Dumnezeu să dea tes-
tul… (Vraiștea ordonată).

Ca la orice poet, care simte nevoia unei autodefiniri,
întâlnim versuri despre menirea poetului și a poeziei, ca
adevărate arte poetice. Poemul Profesia chiar exprimă
o profesiune de credință: Sunt săracă…// trec neștiută
prin lume/ cu singura podoabă/ sclipind la gleznă/ – su-
fletul meu – (…) traduc luminoasă/ iubită de-ntuneric/
mici fragmente din Dumnezeu…

Prima secțiune, Lucrul viu, dezvăluie o paradigmă a
scrisului său, de a însufleți împrejurul – tot în arealul
ființei, a da o plus existență lucrurilor prin acel plus de
viață. Când „pui suflet” în orice faci, cu pasiune, obiec-
tele atinse se-nsuflețesc, apoi, plusul transcendent îl
adaugă poetul, folosind imageria.

A scrie despre lucruri este și un act al singurătății
între patru pereți, când în spațiul acela închis se află tot
universul tău, care trebuie însuflețit, ca o apropriere, să
nu fie invers, să devii tu un lucru neînsuflețit, ori kafkian,
o insectă, gândacul Samsa. 

Este singurătatea apăsătoare a camerei ca o închi-
soare, opusă lucrului viu, sufocantă printr-o mulțime de
lucruri, universuri vii transformate în lucruri moarte, prin
mâna omului civilizatoare, cu haine de blană cândva
blănuri în mișcare foste animale trufașe,/ acum jupuite
pe umerașe… Prin metafora cutiei, apar cutii una din

Maria Nițu

PULS ŞI PLUS À LA PASSIONARIA
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alta, ca-n seria de păpuși Matrioșka, sigle ale universu-
rilor aglutinate. În cutia camerei închisoare este patul-
cutie/ coșciugul în viață, în șifonier, un vechi
dreptunghi-temnicer, stau ucise ierburi, copaci,/ pentru
stofele și țesăturile dragi. Camera nu constituie un re-
fugiu pentru alinare și eliberare de ipocrizia lumii, ci e
ghiftuită cu demonii proprietarei, fotografii, diplome, cu
onoruri deșarte/ toate țepene, moarte/ cu miresme de
vechi,/ insolente/ din conserve de sentimente… Până
și cutia computerului, în care și-a mutat activitatea, o
trădează, scrierea poemului devine mincinoasă, încăl-
zind poemul ca un șarpe la sân (Cutii).  

Lucrurile sunt însă și o efigie a acestui timp „civiliza-
tor”, când preiau atingerile (mângâierile) dintre oameni:
mângâi telefonul, și auzi vocea celui drag, mângâi com-
puterul și derulezi fapte, imagini de neatins... Totul se
mângâie azi aiurea/ batjocorind firescul. E de fapt din
lipsă de iubire, și-n această lume plină de gratii și coli-
vie, se simte bolnavă de fărăatingere/ de fărămângâiere
(Despre mângâiere și dans).  

Când iese în lume, confruntarea înseamnă o stare
conflictuală. Într-o atitudine de revoltă, consemnează o
realitate în care se joacă la cacialma, falsă, de silicon,
pornind chiar de la sentimente; Mi se râde în nas: „De
bon ton/ e chiar sufletul de silicon/ cu dorul/ amorul/ fio-
rul!” o realitate inertă și imundă, în care suferă prizonier
încătușat, fiind în contradicție cu așteptările sale senine
pentru propria-i viață pasională: târâind lanțul greu/
sufăr ca un câine,/ nu de azi pentru mâine,/ ci pentru
mereu (Praful și pulberea)

Poezia confesivă este dublată de o poezie socială,
acuzatoare, acidă. Prin consemnarea tarelor societății,
fiind la fel de implicată pasional, glisează spre poezie
de atitudine, militantă, de revoltă. La nivelul macro al is-
toriei, totul este deziluzie, istoria mare este fără respect
pentru viața omului, pentru jertfiții anonimi care fac is-
toria mică – Moarte, morți/ puse-n pagini cum vrei,/ he-
catombe în spatele ei, trăiește istoria în prezent și o
simte cu silă, doar minciună și moarte,/ cam atât îi e
harul – /neștiut cimitirul,/ glorios doar groparul (Cu isto-
ria ce-i?)

Alternează persoana întâi singular, cu cea de plural
eu/noi, ca o aderare la o comunitate căreia îi simte
adânc suferințele, dar și deficiențele, și-i devine purtă-
toare de cuvânt din solidaritate, pentru a o îndrepta în
parte – prin scrisul angajant. 

Cine o cunoaște constată că e „apolinică în creație,
dionisiacă în viață” (Florentin Popescu), dar în ambele
ipostaze, consecventă firii sale tumultuoase, modului de
a reacționa în litera numelui său – à la Passionaria, cu
pasiune, până la capăt, nu călduț, cu jumătăți de mă-
sură.

Cum a doua pasiune, dincolo de simplu hobby, este
pictura, firesc ut pictura poesis, receptarea lumii e ca-n
vase comunicante, comună, senzațiile sunt în imagini
picturale, vizual senzuale, universul stărilor și al ideilor
fiind perceput, sinestezic, prin universul culorilor. A doua

cunoaștere de sine, după poem, este într-o pictură:
Ninge-pictez// Tablourile îmi întorc drăgăstos/ privirea
care zace în ele. Cu toate culorile nopții spre zi, sufletul
a pictat fericit pastelul sentimentelor. natura ca o stare
a sufletului, un état d’âme (Amiel): Pădure toamna …
Suflet nebun:/ tac verde/ scriu galben,/ simt roșu spre
brun,/ aud indigo/ în albastru înot /și mă tem violet/ vio-
lent pentru tot… (Despre mult prea târziu). 

În conflictul existențial cu lumea, dominant e negrul,
culoare de la începutul lumii, înainte de Geneză, a lui
Nimeni, opusă luminii, Negru cu N de la Nebunie./ de
la Nirvana,/ de la Noapte, adică de la Negare… Doar în
pântecul mamei a mai trăit această culoare Negru, care/
desparte lumina și ceața/ de negru – o altă moarte/ care
e viață (Cu N de la Noapte).

De aici rolul privirii, capacitatea văzutului, a desco-
peri văzutele și nevăzutele, prin văzul de poet – cel care
vede în văzute chiar și nevăzutele, prin harul dat de
Dumnezeu – creatorul văzutelor și nevăzutelor. A sorbit
și de la cărți/ laptele văzutelor nevăzute,/ prin ochii unui
orb ca Borges,/ văz nefiresc… Dumnezeu i-a miruns
gândul cu colastră de stea, ca din laptele matern, cu
menirea de a vedea nevăzutele și a deschide ochii și
celorlalți prin scris, a le aduce lumina ochilor, și îndem-
nul în toată orbirea acestei lumi/ scrie! (Despre văzutele
nevăzute)

Efecte poetice obține prin jocuri de cuvinte, între pa-
ronime („uzat…ab/uzat”, „start/strat” ori sens propriu/fi-
gurat, chiar din expresii, locuțiuni (a-și da sufletul, a
pune la suflet, a fi lipsit de suflet etc.): baza poeziei este
sufletul: 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 mai departe. Așa a făcut la moartea mamei, ca o
datorie că a purtat-o în pântec, și ea la rândul ei o are
în ea, chiar dacă e dureros cu două suferințe: până și
scrisul mi-e un fel de răsuflet/ purtând două suflete/ în
lumea lipsită de suflet și nesimțitoare… (Mama, eu și
J.G. Frazer)

Plusființa implică reflexivitate. Consemnarea realității
în aspectele-i dure care împiedică transcendentalizarea
e exploatată într-o răsucire meditativă, de filosofie
existențială amară și tăioasă. Rezultă o poezie acid-re-
flexivă, în care picturalul constituie forma-i de plastici-
zare.

În scriitura discursului liric, jonglează cu rime
meșteșugite, în fluxul versului liber, fără ritmul metric al
strofelor din prozodia tradițională, uneori rime în versuri
scurte, iar despre circ, halei-hap/ s-o tot iau de la cap/
în poeticul cap, sacadat ca marșul soldatului în solda
lui Gutenberg. Apelul frecvent la rime este din dorința
de melos, iar prin tăietura versurilor de un plus de ritm
ca de dans – o plus valoare la mesajul poeziei, prin eu-
fonie și euritmie. 

Propriu autoarei este o scriitură confesivă directă,
cu apăsată implicare afectivă, fără prețiozități stilistice
ori artificii metaforice, cu atât mai autentică și tensionată
poetic în simplitatea ei naturală.
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Dintre surprizele cele mai plăcute de care am luat
cunoștință în ultimul timp, monografia Linei Codreanu
consacrată regretatului scriitor Costache Olăreanu tre-
buie așezată în prim plan. Apărută la două decenii de
la moartea scriitorului, Costache Olăreanu. Arhitecturi
ludice (Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2019), cartea
Linei Codreanu surpă niște tabuuri bine înțelenite în is-
toriografia noastră literară. De regulă, timpul de
așteptare, de evaluare și de așezare monografică a
unui scriitor în istoriografia noastră literară era unul mai
răbdător, după ce se cumula o bibliografie mai gene-
roasă și după ce se consumau eventualele suspiciuni
și rezerve. Costache Conachi, bunăoară a fost supus
unui tratament monografic după mai bine de două se-
cole de așteptare și alți scriitori la fel, a trebuit să
aștepte vreme îndelungată până să-și găsească mono-
graful. 

Lina Codreanu, luând probabil moda occidentală, a
ieșit din acest cadru lax, a scurtat timpul obișnuit de
așteptare și ne propune, iată, această lucrare monogra-
fică articulată după toate regulile lucrului bine făcut, la
doar două decenii de la plecarea scriitorului din această
lume devălmășită. Cum să nu mă bucur? L-am cunos-
cut bine. Părinții săi trăiau în Tecuci și scriitorul îi vizita
deseori, cum de altfel e firesc pentru un fiu grijuliu și cu
simțul respectului filial nealterat. Bătrânul avocat Olă-
reanu era el însuși un cărturar respectat și cu mari
posibilități de afirmare. Era un discipol al filosofului Im-
manuel Kant, scrisese un studiu cuprinzător despre cele
două forme apriorice ale sensibilității umane, așa cum
le prevăzuse gânditorul german și fiul obținuse chiar
promisiunea unei edituri că le-a inclus deja în planul edi-
torial pe anul 1978 sau ’79. Îl întâlneam deseori și se
bucura ca un copil când fiul i-a dat această veste. Nu
mai știu ce s-a întâmplat, dar m-am convins că părintele
a avut un rol esențial în îndrumarea fiului. Îmi spunea,
bunăoară, că i-a propus fiului să urmeze exemplul lui

Goethe, care, în paralel cu ceea ce publica în mod cu-
rent, lucra la o operă mare, Opera magna, care l-a și
consacrat și l-a impus definitiv în cultura germană. Ar fi
dorit ca și fiul său, să urmeze pilda autorului lui Faust și
în ascuns să cioplească la o operă de profunzime și de
mare respirație ideatică. 

Adevărul este că hușeanul Costache Olăreanu chiar
merita această abordare monografică, – merita, cum a
remarcat și acad. Mihai Cimpoi în prefața sa – să i se
stabilească locul de frunte pe care-l merită în contextul
literaturii române. Nota biografică și substratul confesiv
dau cărților lui Costache Olăreanu o savoare crocantă
și o jerbă de arabescuri care îl individualizează în lite-
ratura noastră mai veche și mai nouă. 

Dar ceea ce surprinde în discursul Linei Codreanu
este fundamentarea teroretică a demersului, partea
exegetică privind locul literaturii confesive (jurnale, me-
morii) în ansamblul creației literare. Oricum, pledoaria
Linei Codreanu pentru legitimarea literaturii confesive
ca gen literar nou, în completarea celor consacrate,
poate fi reținută de teoreticienii fenomenului literar ro-
mânesc. Situată pe dunga dintre realitate și ficțiune, li-
teratura memorialistică și jurnalele personale își
revendică, din ce în ce mai zgomotos, dreptul de a fi ad-
misă cu drepturi depline în câmpul literar românesc. 

Nu se poate spune că scriitorul Costache Olăreanu
a fost un memorialist consecvent și prolific, dar compo-
nenta biografică a celor mai multe din scrierile sale lite-
rare constituie, de multe ori, pigmentul lor motivațional
și causa sui pentru desfășurările narative. Tripla ipos-
tază de autor, narator și personaj, asumată deseori și
prin voie vegheată, se dovedește nu doar roditoare și
interesantă, dar și purtătoarea unei noutăți stenice. Be-
letristicul, precizează autoarea, este impregnat de ele-
mente din afara lui (corespondență, amintiri, stări
meteorologice, impresii, citate de lectură etc.) care, de
cele mai multe ori, reprezintă puncte de plecare, nu ex-

Ionel Necula

COSTACHE OLĂREANU 
ÎN TRATARE MONOGRAFICĂ
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tensii facultative. Era în spiritul Şcolii de la Târgoviște,
a triumviratului târgoviștean, – din  care mai făceau
parte Radu Petrescu și Mircea Horia Simionescu – să
aducă ficțiunea și faptul concret în relație de cooperare,
să conjuge realul cu imaginarul, fantezia cu empiricul în
actul de procesare narativă. 

Nu era o noutate absolută, în istoria demersurilor
teoretice s-a vorbit deseori despre imposibilitatea unei
literaturi de-subiectivizate, dar corifeii Şcolii de la Târ-
govişte nu doar că legitimează ideea literaturii infuzate
subiectiv, biografic, dar o creditează ca oximoron, o pro-
pune ca paradigmă şi-i conferă conţinut epic. Venise
vreme grea pentru domni, constatase şi Blaga, iar gru-
parea de la Târgovişte trebuia să aleagă între a face
servicii de secretariat la o istorie ticăloşită şi malignizată
ideologic sau să aştepte condiţii mai prielnice, care să
nu-i angajeze ipocrit şi compromiţător. 

Au ales aşteptarea şi şi-au amânat debutul literar cu
patru decenii, până după relativa relaxare de după
1967, când s-a indus iluzia unei amăgitoare schimbări.
Costache Olăreanu, bunăoară, a debutat în 1971 cu
Vedere din balcon, la vârsta de 42 de ani, dar şi ceilalţi
din grupare şi-au făcut intrarea în literatură târziu, la vâr-
sta deplinei maturităţi. Nu mai spun că afirmarea lor li-
terară a fost ca o rouă de dimineaţă căzută peste o
pajişte ofilită de canicula de peste zi. 

Sunt probleme epistemice lămuritoare, pe care lu-
crarea Linei Codreanu le clarifică în prealabil, printr-o
dispunere sigură, de analist riguros şi decomplexat,
care stăpâneşte bine domeniul ales spre exegeză.

Costache Olăreanu s-a născut în 1929 la Huşi – oră-
şelul moldovenesc de care a rămas legat ombilical, toc-
mai pentru patina lui medievală şi pentru atmosfera
patriarhală – de spaţiu ideal pentru experimentarea stă-
rii de reverie, de nostalgie pe care scriitorul le va în-
crusta, mai apoi, în partitură narativă.

În 1939, tatăl său, avocatul Gheorghe Olăreanu este
numit prim-procuror la Târgovişte şi întreaga familie se
mută în vechea cetate de scaun a Ţării Româneşti. A
fost şansa lui Costache Olăreanu să-i întâlnească pe
Mircea Horia Simionescu şi pe Radu Petrescu, îm-
preună cu care va pecetlui o prietenie durabilă, nicio-
dată umbrită aleatoriu – triumviratul  şi nucleul a ceea
ce se va numi Şcoala de literatură de la Târgovişte. A
fost şansa lor, a celor trei tineri tobă de literatură, de a
lega o prietenie statornică şi productivă şi-mpreună să
treacă mai uşor peste nevralgiile unei epoci ticăloşite,
în care şapca proletară devenea indicator de valoare,
de competenţă şi demnă de privilegii, de onoruri şi de
funcţii publice.

O stafie oribilă colinda Europa estică, dar la noi
se-ntâmplase să bântuie varianta cea mai oribilă din
ceea ce născocise omul în toată devenirea lui politică
şi cetăţenească. Noapte de noapte, dubele nopţii bă-
teau localităţile ţării şi-i aduna pe cei ce proveneau din
vremea interbelică şi-i depuneau la Sighet, la Aiud sau
la Canal. Ameninţat cu excluderea din Universitate, tâ-

nărul Costache Olăreanu este nevoit, pentru a înşela
vigilenţa serviciilor de cadre, să se transfere la Cluj, să
facă slalom printre probleme şi să se piardă într-o exis-
tenţă anonimă. Nici unul dintre triumviri nu s-a compro-
mis printr-o grabă a debutului sau prin concesii făcute
unui regim ticăloşit. A intuit perfect Cristian Tudor Po-
pescu când spunea că toată viaţa lui Conu Costache a
fost politicos cu ticăloşii. Era forma lui maximă de dis-
preţ (p.  298).  

Nu mai insistăm. Lina Codreanu a realizat o mono-
grafie bine articulată şi mă gândesc că dacă tot a de-
venit huşeancă, n-ar fi rău să se încerce într-o abordare
asemănătoare asupra lui Mihai Ralea, rămas până azi
fără o monografie cuprinzătoare şi decomplexată. Lina
Codreanu a dovedit c-o poate realiza şi, n-am nicio în-
doială, că are deja destul material adunat care aşteaptă
să fie structurat într-o alcătuire monografică. E o suges-
tie, dar ea este susţinută de această lucrare monogra-
fică, în care a pus zel şi ardoare şi-a dovedit deja calităţi
evidente de istoric literar. 

Şi încă ceva. Puţini dintre colegii noştri din Uniune,
după ce au dobândit brevetul apartenenţei la breaslă,
au dovedit atâta hărnicie şi s-au implicat aşa de sporitor
în activele creaţiei literare. E un semn că încrederea cu
care a fost învestită a avut temeiuri şi raţiuni suficiente. 

Costache Olăreanu



lector

218 SAECULUM 3-4/2020PR
O

Știutul și neștiutul: un dialog* este o lucrare
ambițioasă a celor doi parteneri de dialog, Ovidiu Peci-
can și Ștefan Șuteu, care refac și aduc în contempora-
neitate modelul dialogurilor socratice. Reflexiile livrești
nu se opresc aici, însă. Sugestiile duc și la dialogul lui
Goethe cu Eckermann și se risipesc apoi într-o multitu-
dine de filiații, rezonanțe, reverberări.

Într-o scrisoare cu valoare de Cuvânt înainte, pusă
sub semnul sub semnul unei metafore eminesciene –
Umbre pe suprafața unei ape curgătoare, Ovidiu Peci-
can precizează câteva aspecte legate de natura dialo-
gului și de cea a participanților la dialog, aspecte care
se constituie într-un autoportret sui generis al intelec-
tualului român de la răscrucea mileniilor și secolelor.

Rămânând un „etern timid, bine camuflat sub alura
unui ins deschis și cordial”, el decide, după deliberări
interioare, să accepte experiența dialogului propusă de
Ștefan Șuteu.

Se înțelege, astfel, că, în această relație, există un
mentor, acceptat ca atare – Ovidiu Pecican, și un disci-
pol care-și asumă acest statut – Ștefan Șuteu, și care-
și provoacă maestrul la un banchet al ideilor.

Ca în lecțiile peripatetice, acest îndelung dialog are
ritmul lui, meandrele, opririle, adăstările asupra unor as-
pecte, semnificații, controverse și polemici din literatură
și filosofie, ceea ce face ca această carte să fie mai mult
decât o simplă carte de interviuri. Dialogul spune Ovidiu
Pecican, înseamnă co-prezență, adică „punere și
menținere a unui parteneriat ideatic”, „de rezonanță
afectivă”. Mai mult: „…dialogul înseamnă să stai în fața
celuilalt, privindu-l direct și lăsând ochii și mimica să
«vorbească»”. 

Punerea în context a temei ne poartă prin istoria dia-
logului, începând cu Platon, a cărui tehnică încă actuală
înseamnă „filosofarea dialogată”, trecând prin Pico della
Mirandola, care exprimă la superlativ erudiția, curiozi-

tatea, diversitatea de preocupări din Renașterea ita-
liană, combinate cu o incredibilă tinerețe, pentru a
ajunge apoi la Mircea Eliade și Petru I. Culianu.

Dialogul inițiat de Ștefan Șuteu are partea lui de con-
fesiune care ține, deopotrivă, de știința și intuiția inter-
vievatorului de a-și provoca intervievatul să se întoarcă,
fără să se rătăcească, în trecut pentru a-și conștientiza
drumul, pentru a ajunge la revelația sensului, la modul
în care destinul dublează permanent viața, orientând-o
spre ceea ce esențial constituie misiunea individului.

Apar, apoi, temele privilegiate: lecturile, „spectacolul
lecturii tăcute”, cartea – ca obiect și subiect, întâlnirile
providențiale, istmurile vieții, acelea care despart și
unesc, preocupările care dau sentimentul plenar al îm-
plinirii, aventura conștiinței, condiția intelectualului într-o
lume acaparată de pragmatic, modelele culturale, repe-
rele intelectuale fundamentale. „Sunt și rămân scriitor”,
afirmă Ovidiu Pecican, afirmație „destul de orgolioasă”,
admite el, dar necesară pentru a afla un mod sigur de
a rosti adevărul, înțelegând că șansa omului de a-și îm-
plini destinul pe linia ascendentă a spiritualității este cul-
tura, că această șansă ține de cultură și numai de
cultură.

Viața este o alternanță a știutului și neștiutului, sens
la care Ovidiu Pecican are acces prin revelație, într-un
moment care, într-o clipă supranaturală, îi permite
înțelesul deplin al miracolului existențial. Retrăit, mo-
mentul își relevă fațetele în frumusețea și complexitatea
inefabilelor și imponderabilelor ei: „Menționez că nu am
avut în acea clipă nicio iluminare mistică, niciun cutre-
mur pascalian, ci doar o uimire pe care o socotesc ex-
trem de prețioasă, fiindcă mi se păruse că am pierdut
definitiv și iremediabil acest tip de reacție pe care odi-
nioară, până la trei, poate până la cinci ani, încă îl mai
aveam… Primisem într-o clipă, la numai extrem de
puțină vreme după externarea din spital, semn că doc-
torii mă socoteau vindecat, și acest dar regenerator:
descopeream știutul în neștiutul său și o bucurie și o
strălucire interioară perfect explicabile în linia conside-

Ana Dobre

DIALOGURI EMPATICE, 
AFINITĂŢI ELECTIVE, CONVORBIRI

* Ovidiu Pecican și Ștefan Șuteu, Știutul și neștiutul: un
dialog, Editura Avalon, Cluj-Napoca, 2019.
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rării madlenei proustiene. M-am gândit mai apoi, în le-
gătură cu acest eveniment al vieții mele, pe care îl
prețuiesc ca pe una dintre marile ocazii pe lângă care
nu am trecut, al zisa lui Tertulain, parcă: «Dumnezeu
stă în cerul intelectului». Și îmi spun că în acest caz, în
mod sigur, nici intelectul nu e deloc departe de inimă.
Altminteri nu-mi explic jubilația de atunci și de fiecare
dată când mi-o reamintesc (s.n.)”.

Poate că în această co-prezență, Ovidiu Pecican și
Ștefan Șuteu s-au regăsit, atingând prin/pentru ei înșiși
vârsta de aur a creativității, aspirație permanentă, în
veci, posibil, cum spune Eugen Lovinescu, de neatins,
de aceea, niciodată abandonată, ignorată sau ocultată.

Într-adevăr, cuvintele creează realitatea, creează
lumea în care trăim prin fantasma literaturii. O definiție
a cuvântului este relevantă: „Cuvântul este o valiză cu
mai multe funduri «duble». El are avanscenă și arier-
plan, trape și hornuri, spune tot felul de lucruri deodată,
deschide și închide căi de acces, cotește și țintește la
fix, direct”. 

Relațiile au complexitate, presupunând atât difracția,
cât și refacția. Cea mai complexă este relația cu celălalt.

Cine este Celălalt? Un răspuns: „Există posibilitatea că
este eul alternativ (alter ego); o proiecție a noastră în
diverse umbre, ca survenind dinspre puterea mai multor
reflectoare. Celălaltul uman, celălaltul zoologic (anima-
lul), celălaltul metafizic (Îngerul, Fiul, Tatăl), celălaltul
psihanalitic (umbra, animusul anima), celălaltul inanimat
«omul e măsura tuturor lucrurilor». Literalmente, Celă-
lalt e Zeul, clarobscurul, vântul iarba, sufletul pereche,
nebunia, boala”.

Știutul și neștiutul: un dialog creează imaginea con-
cretă a unui copac impresionant, cu rădăcinile adânc
înfipte în pământul fertil al culturii celor doi coparticipanți
– Ștefan Șuteu și Ovidiu Pecican, aruncându-și ramurile
de idei spre cerul fiecăruia dintre virtualii cititori. O carte
destinată nu doar repausului intelectual, ca noble inuti-
lité, ci formării intelectuale, consolidării unor idei și, mai
ales, dialogului permanent cu acel cititor care reia, pe
riscul lui!..., lectura căutând, simultan, confirmări sau in-
firmări de ipoteze, urmându-și intuițiile spontane și
setea de cunoaștere.

9 ianuarie 2020 

Valentin Popa

UN ROMAN DESPRE FASCINAŢIA 
ÎNTUNERICULUI

Viviana Ioan a debutat editorial în 2017, în cadrul
trustului Amazon, cu romanul Traveling – roman sen-
sual, unde a adunat ca într-un puzzle povestiri mai
vechi, cu intrigi țesute în jurul aceluiași personaj femi-
nin, în legătură cu care cititorul este ispitit să presupună
că s-ar putea să fie vorba de alter-egoul scriitoarei în
anii studenției și imediat după. Predomină în acest text
patina impresionistă, cu multe elemente lirice, cu multe
scufundări în inefabilul stărilor inconștiente.

Cu totul altceva este Viviana Ioan în cea de-a doua
carte (Darxination: fascinația întunericului), publicată în
limba română la Editura Istros a Muzeului Brăilei în
2019 (după ce a apărut versiunea originală pe Ama-
zon). Din mărturisirile autoare (vezi ediția românească,
p. VIII), romanul a fost scris pe nerăsuflate, în mai-iunie

2017, direct în engleză și publicat ca atare de departa-
mentul editorial al companiei amintite mai sus. Din con-
fesiunile autoarei, rezultă că varianta românească a
romanului nu a fost o traducere cu texul original în față,
ci o recreare în limba maternă a ceea ce a rămas în me-
morie în urma experienței inițiale.

Noul roman se prezintă la o distanță apreciabilă,
comparativ cu Traveling… Nu am în vedere aici valoa-
rea, ci tipologia romanescă, atitudinea față de scriitură,
față de personaje. Se simte detașarea de întâmplările
narate și de „măștile” umane care le însuflețesc, ceea
ce permite autoarei să apese pe pedala ironiei și a umo-
rului. 

Personajele sunt bine creionate, se expun în fața ci-
titorului ca expresii a ceea ce psihologii numesc
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„personalități accentuate”, sunt exponente tipice ale
unor categorii umane din arealul românesc al tranziției. 

Marcu, personajul masculin principal, este un mic
afacerist brăilean, profilat pe intermedieri imobiliare. Are
angajată spre vânzare o proprietate locativă situată în
centrul vechi al Brăilei, pe strada Întunecată (primul ar-
gument pentru „fascinația întunericului”), în zona case-
lor de patrimoniu, construite cu un veac mai înainte,
deasupra rețelei de hrube lăsate „moștenire” de
ocupanții otomani de odinioară. Casa îl atrăgea ca un
magnet prin misterul pe ce îl degaja în relația ei cu
epoca în care fusese zidită și prin comunicarea cu
hruba (alt argument pentru „fascinația întunericului”). Ar
fi cumpărat-o pentru sine dacă ar fi avut banii necesari.
Noii clienți erau doi tineri pe cale să formeze o familie. 

Al doilea personaj principal este o doamnă, Carola,
femeie în vârstă, spre ultimii ani de viață activă,
despărțită de soț, pasionată de pictură, mamă a unui
băiat plecat la studii în SUA. În vorbire, în gesturi, în
relația cu vecina afișa permanent un aer și un compor-
tament de aristocrată. Al treilea personaj ca importanță
este vecina Carolei, doamna Popa, femeia care știe tot
ce se întâmplă pe stradă. deoarece aproape că nu se
dezlipește de fereastră. Soțul ei, un ciudat, petrece mai
mult timp pe maidanul cu câini decât cu soția lui. 

Se mai profilează două personaje feminine: Nina,
soția lui Marcu și Estera, clienta tânărului intermediar
imobiliar, interesată mai mult decât partenerul ei de
casa prezentată. Ea este convocată de afacerist la „se-
ducătoarea” locuință de patrimoniu pentru o aventură
erotică ce va fi întreruptă și de apariția Ninei (Marcu ui-
tase ușa de la intrare deschisă), dar mai ales de Carola.
Aceasta, spărgând cu toporul peretele de rigips ce
despărțea locuințele, probabil excitată de semnalele so-
nore ale împreunării celor doi, nimerește cu tăișul lamei
în capul Esterei. Casa supusă tranzacției era de fapt ju-
mătate dintr-o clădire mai amplă, segmentată cândva
spre a servi pentru două familii și, de aceea, perete-n
perete cu locuința Carolei cu care, de altfel, și comunica
printr-un imens șifonier sculptat, din lemn masiv, situat
în dormitor pe peretele ce despărțea cele două aparta-
mente. Tot din șifonier se putea ajunge, printr-o trapă,
în hrubă.

După episodul criminal (probabil involuntar), Marcu
și Carola pătrund în hrubă spre a găsi o modalitate de
a scăpa de cadavru. Atmosfera de aici este descrisă de
autoare în așa fel încât să-l treacă toți fiorii pe cititor.
Stările emoționale ale celor doi sunt și ele împinse până
la paroxism, fiind însoțite de percepții difuze ori poate
chiar de halucinații. La un moment dat au chiar certitu-
dinea că au fost surprinși de vecina Nutzi (d-na Popa),
care pătrunsese în subterană prin intrarea de pe terenul
viran din preajma fabricii abandonate. Ea ajunsese
acolo urmărindu-și soțul ce hoinărea însoțit de cei doi
câini. Presupunând că au fost surprinși de curioasa
doamnă, stimulându-și iritarea și prin rememorarea

unor scene din copilărie când o surprinsese pe adoles-
centa Nutzi, fiica menajerei de odinioară, oferind favo-
ruri sexuale bunicului Carolei, aceasta o ucide cu
brutalitate, lovind-o în cap cu lanterna.

După cea de-a doua crimă, Marcu și Carola rămân
împreună. Tânărul agent imobiliar, alungat din aparta-
mentul Ninei după scena de infidelitate oferită cu atâta
„dărnicie” de amorezul neglijent, alege să locuiască în
jumătatea de casă destinată vânzării, mai ales că
pictorița decide să o cumpere, reîntregind astfel proprie-
tatea bunicilor. În substratul hotărârii ei se poate citi și
intenția „vinovată” de a-l păstra pentru ea pe tânărul
agent imobiliar cu care se înțelegea atât de bine.

Personajele sunt foarte pregnant creionate de au-
toare, cititorul recunoscând în ele tipologii identificabile
frecvent în viață. Marcu, narcisist și histrionic, lovit de
insensibilitatea morală specifică psihopatiilor, nu are nici
o reacție de compasiune față de uciderea Esterei, are
chiar puterea să-i ceară Carolei să nu scoată securea
din craniul fetei, ca să nu curgă sângele. Iar la a două
omucidere nu participă numai ca martor, ci o imobili-
zează pe doamna Popa pentru a o ajuta pe Carola în
actul criminal. Pictorița, lovită și ea de insensibilitate mo-
rală și implicit de psihopatie, are în plus și manifestări
depresive și impulsive ce o fac imprevizibilă în replici și
acțiuni. Apelând la explicații psihanalitice, autoarea in-
vocă anumite detalii din copilăria personajelor, legate
de comportamente ale bunicilor, care pot explica deran-
jamentele lor psihice.

Romanul Vivianei Ioan își consumă intrigile și dez-
nodământul în numai două zile. Ca tehnici narative,
găsim mai puțin nararea propriu-zisă cât mai ales de-
rularea evenimentelor prin intermediul dialogurilor, ceea
ce apropie foarte mult scriitura de de cea a unei piese
de teatru. Patternul dramatic nu pare a fi străin intențiilor
autoarei din moment ce incipitul cărții amintește foarte
mult de canoanele scrierii dramatice. Primul capitol se
intitulează „El” și este prezentat Marcu, al doilea se in-
titulează „Ea” și este prezentată Carola. Celelalte per-
sonaje sunt prezentate mai târziu, pe parcursul derulării
acțiunii (Cap. 7 – „Estera”, cap. 8 – „Paul”, filozoful, prie-
tenul Carolei) sau nu sunt prezentate într-un capitol
special, cum este cazul vecinei Nutzi. Dialogurile sunt
vii, deosebit de sprintene, cu multe aluzii la convențiile
culturale mai vechi (antice chiar) sau mai noi (lumea on-
line-ului), cu mult umor uneori. El și ea sunt scrimeuri
talentați în replicile pe care și le oferă, fandează perma-
nent parcă spre a evita loviturile directe ale adversaru-
lui. 

Prin toate aceste calități noul roman al Vivianei Ioan
se impune ca o scriitură vie, îndrăzneață, învăluitoare
prin recuzita aluzivă întrebuințată. În ciuda tramei epice
ce îl apropie de literatura de mistere și de acțiune, ro-
manul Darxination se arată ochiului atent ca o carte
care trebuie abordată și în zona de adâncime a subtex-
tului.
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Scriitorul polonez Gustaw Herling-Grudzinski
(1919-2000) poate fi considerat antecesorul/precursorul
lui Alexandr Soljenițîn, cel căruia i se atribuie prioritatea
de a fi făcut cunoscut publicului occidental (dar și celui
sovietic, însă doar în scris) existența și situația inumană
din lagărele de muncă forțată din URSS prin publicarea
nuvelei O zi din viața lui Ivan Denisovici.

Într-adevăr, în 1951, la Londra, Gustaw Herling-
Grudziński a publicat cartea Inny Świat (A World Apart),
a cărei problematică este o mărturie asupra gulagului
sovietic. Gulag- Glavnoe Upravlenie Ispravitelno-Trudo-
vîh Lagherei, adică (Direcția principală din Ministerul de
Interne pentru) Administrația generală a lagărelor de
muncă forțată.

Ambii autori au cunoscut direct, pe propria piele,
viața din lagăr, dar, în timp ce O zi din viața lui Ivan De-
nisovici a fost recunoscută unanim drept operă literară,
cartea lui Grudzinski a fost socotită inițial doar o mărtu-
rie, a fost receptată în ipostaza de scriere documentară
a ororilor regimului stalinist și chiar a sistemului comu-
nist. În condițiile de după declanșarea, în 1946, a răz-
boiului rece, numeroase ediții ale cărții traduse în limbile
popoarelor occidentale au fost publicate pentru a
susține războiul ideologic dintre Vest și Est, iar Marea
Britanie, unde apăruse cartea, se situa, prin vocea lui
Winston Churchill, în fruntea anticomunismului sovietic.
Bineînțeles că francezii, care de obicei nu „fumau”, ba
chiar refuză „să fumeze” aceleași „ierburi” cu englezii,
n-au tradus și publicat cartea decât în 1985. Nu doar
simpatia față de comunism, dar și interesul de a con-
trabalansa amenințarea germană cu alianța sovietică îi
îndemnau la aceasta. Ca mărturie antisovietică și anti-
comunistă, cartea nu a fost tradusă și publicată nici în
URSS, nici în țările lagărului comunist. Abia în 1991 a
apărut în Rusia, iar la noi în 2020, cu titlul Negură dea-
supra lumii (Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Na-
poca), traducerea din limba polonă și notele aparținând

lui Vasile Moga. Meditând asupra apariției atât de târzii
a acestei cărți în limba română, gândurile au mers pe
formula rutinieră a „rămânerii în urmă” a României și ro-
mânilor față de Europa și restul lumii din cauza unor ca-
racteristici etnice etc. M-am luminat atunci când am
înțeles că, de fapt, „rămânerea în urmă” este o genera-
lizare răuvoitoare a situației de a nu fi aliniați doctrinar
celor ce se consideră înaintați, avansați. 

Încercând să depășească fierbințeala disputei ideo-
logice, Ignatio Silone (pseudonimul lui Secondo Tran-
quilli) a precizat, în introducerea la ediția italiană a cărții,
că aceasta „este nu doar o mărturie, ci și o operă lite-
rară”, afirmație reiterată și în introducerea auctorială la
ediția în limba polonă din 1988, fiind reluată și în ediția
română (p. 10).

Cum stau lucrurile, în fapt?
Născut la Kielce într-o familie de negustori evrei,

GHG studia literatura la Universitatea din Varșovia în
septembrie 1939, când s-a produs invazia germană
(1  septembrie) și sovietică (17 septembrie) asupra Po-
loniei. Țara a fost împărțită, conform acordului Ribben-
trop-Molotov, între agresori, linia de separare urmând
traseul Bug-Vistula. Soarta tânărului GHG a fost să ră-
mână în zona de ocupație germană. Reacția lui naturală
a fost să se opună ocupantului în calitate de cofondator
al organizației clandestine Polski Ludowa Akcija Nie-
podleglosciowa (PLAN) – Acțiunea pentru
Independență a Poloniei. 

În decembrie 1939, se decide să ajungă în Occident
și, în acest scop, trece din zona de ocupație germană
în zona de ocupație sovietică și ajunge la Grodno, de
unde trece frontiera în Lituania, fiind arestat de NKVD.
Din acest moment spațial și temporal începe mărturia
narată de autor în carte. Anchetat în închisoarea din
Grodno, el este învinuit de spionaj. Avea cizme ofițerești
poloneze cu carâmbi înalți, dovadă că era maior în ar-
mata poloneză, susținea NKVD. În plus, numele său,

Traian D. Lazăr

ANTECESORUL LUI SOLJENIŢÎN



lector

222 SAECULUM 3-4/2020PR
O

Herling, avea o pronunție apropiată de Göring, mareșal
de aviație german, ceea ce dovedea că era rudă cu
acesta, considerau anchetatorii. Învinuit că era ofițer po-
lonez în slujba spionajului german inamic și că încer-
case să încalce granița sovieto-lituaniană, GHG a fost
condamnat la cinci ani de închisoare. Există însă câteva
inadvertențe, față de afirmațiile cărții. În acel moment al
capturării lui, martie 1940, nu exista o graniță sovieto-
lituaniană, întrucât statul lituanian în componența URSS
a luat naștere în iulie 1940; Germania a devenit inamica
URSS doar din iunie 1941; dacă GHG era rudă cu Gö-
ring, unul dintre conducătorii Reichului german din acel
moment, sovieticii ar fi trebuit mai degrabă să închidă
ochii asupra faptei de spionaj decât să-l condamne. Ca
să nu mai spunem că autorul trece sub tăcere motivul
pentru care se afla în Grodno, poate în cadrul unei
acțiuni a organizației PLAN, ceea ce ar fi dat alt aspect
arestării sale de către NKVD. Toate acestea aruncă o
pată asupra veridicității mărturiilor din carte. Având un
personaj situat într-un cadru spațial și temporal impre-
cis, implicat în acțiuni
vag definite, cartea în-
cepe ca o autobiografie
romantică și continuă ca
o mărturie, prin relatările
privind lagărele de
muncă. Prefațatorii cărții,
începând cu primul, Ber-
trand Russell, au fost de
acord asupra acestui
fapt. 

După condamnare,
GHG a fost transferat la
închisoarea din Vitebsk
și de aici, prin lagărul de
tranzit de la Leningrad, a
ajuns la Vologda și apoi
în lagărul de muncă de
la Kargopol, lângă Ar-
hanghelsk, punctul de
lucru Ierțevo. A fost deținut, precizează el, circa un an
și jumătate, din martie 1940 până în noiembrie 1941. 

Examinate ca mărturie, paginile din carte consacrate
acestei perioade, ne dezvăluie un observator atent,
sensibil la suferințele celorlalți, un narator obiectiv al
propriilor trăiri și al stărilor de lucruri din lagărele de tran-
zit ori de muncă. Sunt descrise sugestiv condițiile im-
proprii de locuit, hrana sărăcăcioasă, îmbrăcămintea și
încălțămintea degradată, munca epuizantă menită nu
să-i reeduce pe deținuți, ci să-i extermine, tratamentul
inuman la care erau supuși etc. Autorul nu se limitează
a înfățișa propria situație și propriile acțiuni, ci lărgește
cadrul narațiunii prezentând in extenso cazuri indivi-
duale deosebite, adevărate tragedii și generalizări ba-
zate pe relatările altor deținuți. 

Se insistă și rețin atenția: drama generalilor sovietici

condamnați sub acuzația falsă de complot împotriva lui
Stalin, în urma unei manipulări având ca sursă serviciile
secrete naziste; tragedia comuniștilor de alte etnii decât
cea rusă, acuzați de trădare și întemnițați de tovarășii
de idei, iar în cazul celor germani, predați naziștilor.
Scrise pe un ton acuzator, împănate cu termeni și for-
mulări polemice, paginile respective au caracterul unei
mărturii direcționate antisovietic. Analizele psihologice,
evocarea farmecului peisajului rusesc, arta zugrăvirii
portretelor personajelor înviorează și umanizează pagi-
nile în stil științific ale mărturiei, o literaturizează. 

Dintre cazurile individuale, ilustrând de fapt situația
unor categorii sociale ori etnice, vom cita pe cel al Ma-
rusiei, simbol al situației femeilor din lagărele de muncă,
pe cel al lui Kostîlev (amintind pe Ilin și Costîlin, prizo-
nierii din Caucaz ai lui Tolstoi), victimă a inocenței în ra-
port cu propaganda comunistă etc. Din punct de vedere
literar, paginile consacrate acestor personaje ar fi niște
schițe sau nuvele reușite dacă nu ar fi precedate de ge-
neralizări, care le dau aspectul științific al unor studii de

caz. 
Traducătorul Vasile

Moga a sesizat și redat
cu profesionalism de-
osebirea de stil dintre
paginile-mărturie și pa-
ginile-literatură ale
cărții, dovedind buna
cunoaștere a limbajului
și expresivității limbii
poloneze. Traducerea
paginilor de literatură a
exprimat cu fidelitate
dramatismul, tragismul
ori lirismul redactării
auctoriale, iar cea a
mărturiilor, pe lângă
exactitate, a fost
însoțită de note explica-
tive bine documentate

și succint formulate contribuind la înțelegerea textului.
Dovedind o specializare/pregătire lingvistică multilate-
rală, traducătorul a redactat note explicative și pentru
termenii în limba rusă ori în alte limbi existenți în text,
unii cu funcție de argou al lagărelor de muncă, folosiți
de autor pentru a da autenticitate textului. 

Atunci când, la 1 septembrie 1939, Germania a ata-
cat Polonia, Marea Britanie, care garantase granițele
Poloniei (contra oricărei agresiuni), a intrat în stare de
război cu Germania. Nu a procedat identic și față de
URSS, care a atacat Polonia la 17 septembrie 1939. În
schimb, a oferit adăpost guvernului polonez, militarilor
și civililor polonezi, care au părăsit țara cu gândul de a
continua lupta contra agresorului german alături de
Marea Britanie (problema luptei împotriva agresorului
sovietic rămânând în suspans). Imediat ce Germania a

Gustaw Herling-Grudziński
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intrat în conflict cu URSS (22 iunie 1941), Marea Brita-
nie dornică să realizeze o alianță cu aceasta împotriva
Germaniei, a făcut presiuni asupra guvernului polonez,
în exil la Londra, să-și reglementeze/să ajungă la o
înțelegere cu URSS, deși aceasta ocupa teritorii polo-
neze și deținea, ca prizonieri de război ori ca deportați,
zeci de mii de polonezi. Începute la 5 iulie 1941, nego-
cierile sovieto-poloneze desfășurate la Londra, s-au fi-
nalizat la 30 iulie 1941 prin înțelegerea Sikorski,
prim-ministrul guvernului polonez în exil, şi Maiski, am-
basadorul URSS în Anglia, iar la 14 august 1941 s-a în-
cheiat, la Moscova, o alianță militară sovieto-polonă.
Stalin a consimțit să declare nul și neavenit pactul Rib-
bentrop-Molotov (partea referitoare la Polonia), să in-
valideze împărțirea Poloniei din septembrie 1939, să
constituie pe teritoriul URSS o armată poloneză sub
conducerea generalului Wladyslaw Anders, care să
lupte împotriva Germaniei, încadrată în forțele britanice.
Soldații armatei Anders urmau a fi recrutați dintre prizo-
nierii de război polonezi aflați în URSS și dintre civilii
polonezi, deportați sau deținuți în lagărele sovietice. La
12 august 1941, înainte de semnarea alianței militare,
guvernul sovietic a dat o amnistie în acest sens. 

GHG nu s-a aflat printre cei amnistiați și eliberați din
lagărul de muncă. Nu ne spune, de ce. Fie pentru că
sovieticii eliberau doar persoanele de etnie poloneză,
dar nu și cetățenii polonezi de altă etnie, ucraineni, evrei
ş.a., fie pentru că știau de rolul său în rezistența polo-
neză cu organizația PLAN. Riscând chiar moartea,
GHG împreună cu compatrioți aflați în aceeași situație
au forțat mâna autorităților sovietice prin greva foamei
și, în urma unei plângeri adresate reprezentantului gu-
vernului polonez la Moscova, au obținut eliberarea din
lagărul de muncă în noiembrie 1941. 

După eliberare, GHG s-a îndreptat, prin Rusia bul-
versată de război, spre Urali, unde spera să se înca-
dreze în armata Anders. Călătorind în spatele frontului
sovieto-german, autorul ia contact cu militarii ruși, pe

care ni-i înfățișează convinși că vor învinge, cu civilii
care suportau cu stoicism efectele stării de război și cu
resemnare autoritarismul regimului stalinist. 

În relatarea tuturor acestor evenimente, textul
dobândește valențe literare tot mai accentuate, ficțiunea
fiind amalgamată mărturiei, care uneori este înfățișată
deformat/inexact. Se scrie că orașul era încercuit de
germani (p. 414), în noiembrie 1941. Necesarele note
corectoare nu au fost impuse nici de editură și, evident,
nici de traducător, doar ficțiunea romanului nu necesită
așa ceva. Alta era situația dacă textul constituia o măr-
turie documentară!

Aflat în orașul Celeabinsk din Urali, autorul a luat,
întâmplător, ca în romane, contact cu unul dintre ofițerii
armatei Anders (ianuarie 1942) și a fost încorporat în
una dintre unitățile acestei armate (martie 1942) în curs
de constituire în Kazahstan. Paginile cărții sunt redac-
tate din nou în stil de mărturie, devin concise, exacte,
filtrate de trăiri sentimentale. 

Armata Anders a fost transferată de pe teritoriul
URSS, în Iran (martie-aprilie 1942), devenind Corpul II
polonez din forțele armate britanice. Acesta este mo-
mentul final din mărturiile cărții. Câteva informații din
anexe referitoare la biografia autorului arată că, prin Irak
și Palestina, Corpul II polonez a ajuns pe frontul din nor-
dul Africii, unde a contribuit la înfrângerea forțelor ger-
mane-italiene, urmărindu-le și în Italia, pe care au
eliberat-o. 

Dacă admitem că postmodernismul s-a născut la
1940 în SUA, putem constata că peste un deceniu,
practicile lui – fragmentarismul, amalgamarea genurilor
literare etc. – erau preluate de scriitorii europeni. Unul
dintre aceștia a fost polonezul Gustaw Herling-Grud-
ziński, iar cartea sa, Inny Świat (A World Apart), ilus-
trează acest fapt. Publicarea traducerii în limba română,
cu titlul Negură deasupra lumii, marchează, între altele,
un moment al istoriei literare. 
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Pe la jumătatea anilor ’50, familia dr. Nic. Roman
(pripăşită la Focşani în toamna lui 1949) a traversat
pentru întâia oară culmea muntoasă dintre valea Năru-
jei şi a Zăbalei, prin Golu’ Chetrosului (mă rog, Pietro-
sului), punctul terminus fiind sediul Brigăzii a V-a
„Giurgiu” din subordinea Ocolului silvic Năruja. Era sin-
gura construcţie de pe Zăbala superioară, aşezată
într-o luncă întinsă şi însorită. Cu acea ocazie, Suru şi
Mişu ‒ caii Spitalului rural Năruja, unde slujea temporar
doctorul, adică tatăl meu ‒ au fost deshămaţi de la că-
ruţă la Schitul Valea Neagră, încârcaţi cu două-trei pe-
rechi de dăsagi burduşiţi cu de-ale gurii, echipamente
şi cine mai ştie ce, şi îndemnaţi la drum. Eram, laolaltă,
vreo zece suflete umane, căci orăşenii Roman se miş-
cau însoţiţi de pădurarii Vasile Doldur, Maftei şi Simion
Buşilă, brigadierul Vasile Vulpoi şi oficiantul sanitar Va-
sile Ciocârlan, toţi prieteni ai tatei şi vrânceni din stră-
buni.

Cai, oameni şi omuleţi înşiraţi pe poteci şi potecuţe.
Ne prelingeam prin codri şi poieni (ce lume nouă!) către
necunoscuta Zăbala, la deal de satul Herăstrău, lăsând
în urmă locuri-reper: Botu’ Mişânei, Dulghina Bradului,
Gura Bălosului, Trei Frasini, Gura Căţelei, La Linie,
De alul Mortului, Golu’ Chetrosului. Cale de-o zi întreagă
de vară!...

Când convoiul nostru a ieşit în acel gol prelung de
pe culme, zările deschise brusc nu mai aveau margini,

iar de voiai să le înţelegi trebuia să te învârteşti ca titi-
rezul. Acolo, tata parcă amuţise şi, cu puşca-i de vână-
toare aninată în spate, a urcat cu paşi rari pe colnicul
verde din stânga plaiului, unde a zăbovit cât a durat ho-
dina tuturor celorlalţi (cai, familie, însoţitori). Pe gurguiul
acela potopit de soare şi tăcere, sorbea priveliştile ba
spre direcţia din care plecasem, ba către cea opusă.
Într-un târziu, l-am auzit: „Peste munţii ăştia [dinspre
apus] este Ardealul!” Abia peste ani am priceput che-
marea sa pentru sorgintea neamului, de care-l răzleţise
‒ doar cu fizicul ‒ viaţa, vremurile, îndatoririle faţă de
ţară şi familie. 

Întotdeauna, după aceea, tata întârzia mult pe acea
înşeuare a spinării muntoase, fie că mergeam la „Giur-
giu”, fie că reveneam în inima Vrancei, la Năruja, ori la
Focşaniul locuirii noastre. Dacă nu-şi alegea un loc mai
retras de (să-i spunem aşa) solitudine, se lungea pe
iarba măruntă, fără a-i păsa că era jilavă, şi nu vorbea
decât întrebat.  Se cufunda în cugetările sale, cu mâinile
prinse sub cap ori pe piept şi pleoapele lipite. Tata, care
ne veghea şi fericea copilăria, adolescenţa, tinereţea şi
nu doar atât, avea cu totul altă stare sufletească în Golu’
Chetrosului!

Ar fi împlinit 82 de ani la 10 octombrie 1993, când
am înălţat o cruce albă, din ţeavă de oţel, în locu-i „psi-
hologic”, pe cucuiul de 1330 m altitudine, acolo unde îşi

Florin Roman

POVEŞTI LA ŞOAPTELE ÎNSERĂRII:
CRUCILE (7) DIN MUNŢII VRANCEI

Florin Roman (n. 07.05.1945, Peceneaga, jud. Tulcea)
este cel mai reputat cercetător ştiinţific geograf şi om de
munte (montagnard) din Vrancea. Deschizător şi marcator de
trasee turistice; consultant, organizator, călăuză de
drumeţii/expediţii şcolare, incursiuni şi stagii de documentare
universitară. A publicat numeroase studii şi articole de specia-
litate (în „Analele Universităţii «Al. I. Cuza» Iaşi”, „Milcovia”,
seria a III-a Focşani ş.a.). E autorul cărţii Munţii Vrancei. Ghid
turistic (colecţia Munţii Noştri, nr. 47), Ed. Sport-Turism, Buc.,
1989 şi al Hărţii turistice a Munţilor Vrancea, Ed. Abeona,
Buc., 1992. 
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revedea, pare-se, obârşia ardeleană, în dialog mut cu
umbrele străbune şi cu sine, eliberându-şi nostalgii, ver-
nisând tablouri, nepictate vreodată, ale părinţilor de
care a avut prea puţin parte şi ale rudelor ca şi necu-
noscute.

Crucea se păstrează bine şi astăzi, însufleţind locu-
rile şi depărtările şi reînviind pilde şi învăţăminte. Pe plă-
cuţa din bronz (mulţumesc încă o dată, Neluţu Bercea!),
trecătorul găseşte un text: În amintirea celui ce a fost
al tuturor şi aparţine pământului nostru românesc,
dr. Nic. Roman. 24 sept., 1993. Noi... 

Cum am dus „crucea tatălui” în acel „gol”? Anevoios
şi dezamăgitor la început, apoi cu o adevărată revelaţie.
Iată povestea:

La Focşani, pe portbagajul maşinii mele de atunci,
„Titina” (o Dacie 1300), am înjghebat un suport şi am
fixat de el crucea, care depăşea baza parbrizului şi se
termina pe la jumătatea lunetei. În interior am depozitat
balast (ambalat), ciment (la sac), motorină (la canistră),
bidon pentru apă (20 l), vopsea, rangă, târnăcop, saci
de dormit, îmbrăcăminte mai groasă, mâncare, pâini,
vin, sifoane... Pe 8 seara, totul era încărcat şi pregătit.
A doua zi dimineaţa, mi s-au ataşat Fetiţa (sora mea) şi
Gogu, devotatul meu prieten (pe numele oficial Sandu
Ionel-Iorgu, acum plecat în lumea de Dincolo). 

La Năruja, în curtea casei parohiale, preotul Vasile
Bratie a sfinţit crucea şi pe „Titina”, după care am por-
nit-o spre Herăstrău, unde ar fi trebuit să găsim un ca-
mion, să transporte încărcătura maşinii şi pe
companionii mei la destinaţie, eu urmând să le ţin trena
la volanul prietenei mele. Cunoşteam destui şoferi pe
care contam, unii foşti pacienţi ai serviciilor tatei la Spi-
talul Năruja. Ofeream 20 de litri de motorină, chit că
existau curse zilnice pe cheltuiala statului. Însă soco-
teala din vale nu se potrivea cu cea de la munte: n-am
primit nici măcar o promisiune! Demersul nostru părea
compromis.  

Ne-am continuat drumul pe cont propriu, deşi ştiam
că marea încercare de acolo începea şi înserarea nu
se lăsa întârziată. Am ajuns cu chiu cu vai la ceea ce
se mai păstra din Cabana Albastră; oricum, mai departe
nu ne mai puteam aventura la acea oră şi cu toate că
eram pregătiţi şi pentru o noapte „ca pe vremuri” (la sta-
rostele Codru). 

Cabana Albastră ne-a produs bucurie, una prelun-
gită la scurtă vreme intens şi care a decis, categoric, în-
tregirea „Drumului Crucii”. Întâi că, ieşind dintr-un desiş
alăturat, ne-a întâmpinat un mocan, din comuna Paltin,
bucuros de vizitatori şi foarte mirat la vederea unei Dacii
(ce se ridica pe măsura coborârii din ea a... orăşenilor).
S-a recomandat: „Ion Poloboc, că aşa-mi zice lumea.
Poloboc ‒ şi vorba am luat-o.” Când a aflat ce este cu
crucea de pe maşină, o clipă s-a surpat parcă în el,
apoi... „Cum, don’ doctor care mi-a operat fimeia, la Nă-
ruja, a murit?”

I-am împărtăşit lui nea Ion năzuinţa noastră, amără-
ciunea de la Herăstrău şi că a doua zi n-aveam decât
să forţăm ultima şansă: de la Pârâul lui Lică, soră-mea
şi Gogu să urce pe o scurtătură în Golu’ Chetrosului, iar

eu să încerc ascensiunea cu maşina (uşurată de ceva
greutate). Şi, în caz că pentru „Titina” se va ivi un ob-
stacol absolut insurmontabil, să vestesc... camarazilor
porniţi pe ruta lor  separată, prin claxonări lungi, urmate
de un foc de puşcă. Şi asta ar fi însemnat „Înapoi, la
Pârâul lui Lică!”, echivalent cu „eşec total”.

Stând aşa de vorbă cu nea Poloboc între pereţii în-
căperii unde bănuiai că este bucătărioara-dormitor a
gazdei, s-a auzit un TAF [tractor articulat forestier] ve-
nind dinspre vale şi care părea să fi oprit în faţa prăpă-
ditei cabane. După câteva secunde apare în uşă un
bărbat brunet, musculos şi cătând cu privirea mai ales
la musafirii „cabanistului”. Desigur, văzuse maşina de
la drum, crucea de pe cupola ei, şi ce putea să-şi închi-
puie? Noul oaspete a salutat de cum a trecut pragul,
apoi a ieşit afară împreună cu „stăpânul”. Foarte curând
motorul TAF-ului a tăcut şi cei doi au revenit în odaia
aproape neagră din pricina fumului sobei cu plită şi a
funinginii de la lampa cu sticla ciobită, ce ardea... mo-
torină cu sare de bucătărie ‒ lucru obişnuit în creierii
acelor munţi. 

A urmat un moment stupefiant. Nou venitul, rămas
în uşă şi plimbându-şi ochii pe la fiecare dintre noi foc-
şănenii, rosteşte răspicat: „Mâne nu mă duc la treaba
cu care mă duceam la deal. Merg cu dumneavoastră
să punem crucea lu’ don’doctor. Dar vă rog să-mi daţi
curent să pornesc tafu’; am fire lungi...”

Nevăzutul-necunoscutul de până atunci este Ion
Popa şi locuieşte în îndepărtatul sat ‒ împrăştiat şi pi-
toresc ‒ Măgura, al comunei Vrâncioaia. 

A doua zi (10 oct.), TAF-ul mărinimosului om urca în
Golu’ Chetrosului cu toată povara „Titinei”, cei 20 l de
combustibil fiind trecuţi în rezervorul cărăuşului.  Noi
ceilalţi, inclusiv nea Ion Poloboc, am pornit-o prin codru,
haida-haida, iar când am răzbit în pajişte tractorul suia
din cealaltă parte. Perfectă joncţiune! Şi n-a fost doar
atât. Întreaga trebăluială pentru înălţarea crucii au mo-
nopolizat-o cei doi Ioni vrânceni, întâlniţi întâia oară cu
o seară înainte! Au muncit neîntrerupt, cu poftă, cu pri-
cepere şi mândri de ceea ce-şi asumaseră fără rugă-
minte.

Când totul a fost isprăvit, am slobozit câte un foc de
puşcă în cele patru zări şi ecourile s-au înnodat parcă
în sufletul a cinci făpturi, amuţite împrejurul visului îm-
păcat... Apoi, pe când ne pregăteam de rămas-bun, a
venit pe deasupra Zăbalei un singur norişor, leneş. A
descărcat câteva picături mari şi calde în plutirea lui
nestingherită spre Zboina Frumoasă, mistuindu-se de
la o clipă la alta. Să fi fost sărutul tatei, ce ne privea
tăcut de undeva, din albastrul dantelat de spinări ne-
mişcate, sobre şi veşnic verzi?

*
Puţin peste mijlocul anilor ’50, nea Simion Buşilă a

plănuit să dea o raită a întregului canton silvic, aproape
uriaş, de care răspundea. Era un om firav dar veşnic bi-
nevoitor, iar ţevile puştii ‒ când o purta pe umăr ‒ îi în-
trecea pălăria decolorată...

Aşadar, într-o zi de vară-plină, nea Simion a pornit
în lunga „plimbare”, însă nu de unul singur ca altădată;
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avea alături pe fraţii Niculiţă şi Florică, băieţii prietenului
său, dr. Roman. Periplul cuprindea gurile Căbălaşu şi
Goru, Zăbăluţa, Mârdanu, Poarta Vînturilor, Faţa Ari-
şoaiei, Păişéle, cu retur la Brigada a V-a silvică „Giur-
giu”. 

După ceasurile prânzului, am coborât prin pajiştea
Arişoaiei la terasamentul fostei căi ferate forestiere, pe
care l-am urmat către nordul Culmii Păişele. Doamne,
ce locuri minunate şi de câtă tihnă gemeau acele plaiuri
îndepărtate!

La marginea unui luminiş, Poieniţa, ce mijea pe
stânga terasamentului, nea Simion s-a oprit să ne arate
ceea ce ne scăpase privirilor: un mormânt abia schiţat
şi o cruce pitică, din lemn, pe care erau cioplite cu bri-
ceagul un nume, un prenume şi anul 1942.

Acolo, nea Simion ne-a istorisit că este locul de veci
al unui tânăr vrâncean care, împreună cu părintele lui,
îngrijea vitele satului Negrileşti, urcate la „vărat” în pă-
şunea obştei. Îl chema Ion M. Lazăr şi murise împuşcat.
Spunea că, într-una din seri, nu toate vitele din grija
celor doi Lazăr s-au întors de pe Faţa Arişoaiei, ceea
ce i-a pus pe gânduri. Încât fiul a fost trimis după ani-
malele care lipseau, dar dus a fost! Târziu, în noapte,
doar câinii cu care plecase băiatul s-au întors în Poie-
niţa, agitaţi, semn rău pentru tată, mai ales că la lăsarea
înserării i se păruse a fi auzit focuri de armă dinspre Ari-
şoaia. Or, foarte aproape de păşunea unde păşteau vi-
tele se afla frontiera cu Austro-Ungaria, supravegheată
de grănicerii pichetului de pe coama Lăcăuţiului. Aşa că
în zori Lazăr-tatăl a plecat cu câinii către coasta Arişoa-
iei şi... şi-a găsit feciorul înţepenit. L-a adus în cârcă şi
l-a înmormântat lângă peretele dinspre vale al adăpos-
tului lor. „Aici zace!” ‒ arătând cu degetul, a încheiat po-
vestirea nea Simion al nostru. 

În 1974, mormântul lui Ion M. Lazăr a fost înconjurat
cu un gărduleţ metalic ‒ gestul pios al unor elevi de la
Liceul „Ion Slavici” din Panciu, călăuziţi de profesorul
lor de educaţie fizică (iertată să-mi fie uitarea numelui
său!). 

Cum însă crucea originală, prăbuşită prin
1975-1977, putrezise complet între timp, la 29 iunie
1995 am completat locul veşniciei negrileşteanului cu o
cruce de oţel, vopsită în alb dinpreună cu gărduţul. Am
profitat de o practică de teren a studenţilor din anul II
de la Geografia ieşeană, însoţiţi de câţiva membri ai
Clubului de turism montan „Sinistraţii” din Focşani. Pe
itinerariul către Lăcăuţi, am desăvârşit ceea ce doream,
întru nepeirea singurului mormânt cunoscut de mine în
Munţii Vrancei. Pe plăcuţa de tablă din spatele crucii,
scria...

Unitu-m-am cu munţii mei tăcuţi,
Cu codrii mângâiaţi de vânt,
Cu noaptea coborâtă prea curând.
(Dar vreme n-am avut să râd...)

F. R. 
Dar de unde era să ştiu că, în spatele cortinei cobo-

râte peste trecute vremuri, mă aştepta o întâmplare ab-
solut de neuitat? La întoarcerea din Lăcăuţi (a doua zi),
mărşăluind exact pe acelaşi traseu, când coboram în-

spre corturile de pe fundul Izvoarelor Nărujei, am rămas
în urma grupului mult inşirat. Ca să „savurez” pe înde-
lete o turmă de oi. Dar îndeosebi silueta emblematică a
unui cioban român, rezemat în nedespărţita sa bâta. Se
aflau pe un tăpşan presărat cu cioate cenuşii şi câţiva
bolovani colţuroşi, undeva în stânga şi nu departe. 

Nici astăzi nu-mi dau seama ce m-a făcut să-mi scot
rucsacul şi să mă îndrept direct către cioban, nu prea
păsându-mi pe ce călcam şi nici de studenţii de care
mă răzleţeam fără veste. 

Rămas nemişcat chiar şi atunci când mi-a observat
brusca schimbare a direcţiei, bărbatul mă măsura calm
şi amănunţit din cap până-n bocanci. În schimb, îl sim-
ţeam tot mai întrebător în sinea lui pentru drumeţul por-
nit aţă spre el. La salutul „Bună ziua, bade, şi nu te
speria!”, mi-a răspuns liniştit: „Bună să dea Dumnezeu,
da’ n-am de ce mă spăria!” 

Era rotofei, nici înalt nici mărunt, cu obraji rotunzi şi
rozalii, cu braţe voinice şi palme bătucite. După clipe de
tăcere, ochii i s-au umezit şi-mi spuse aproape sugru-
mat: „Dumneavoastră i-aţi pus cruce de fier lui tata... la
Poieniţa?” Şi a continuat cu sughiţuri: „Sugeam la sânul
mamei când s-a prăpădit. Îl ştiu de la ea şi bunicu’...,
din poveşti.”

De fapt, nici eu nu ştiu ce m-a chemat... fără che-
mare şi m-a atras fără şovăială, scoţându-mă din
ceată...

Aşa l-am descoperit pe Simion I. Lazăr, negrileştea-
nul alintat Sânică, băiatul celui îmbrăţişat de eternitate
în Poieniţa ‒ rebotezată de atunci „La Mormânt”. Câ-
teva toamne mai târziu, căutându-l în satul său, am aflat
cu stupoare că bădia Sânică închisese ochii, singur-sin-
gurel, fără lumânare, la odaia lui din vecinătatea satului
şi că înainte îşi pierduse familia. Oare să se fi retras din
lume când a simţit că până la tată nu-l mai despărţea
decât ultimul pripor, acela care duce din Pârâul Bradului
la Poieniţa? Nu voi şti niciodată. Văd doar că, peste atâ-
tea drumuri, hăţaşuri, plaiuri şi poteci întretăiate, acum
s-a ivit o altfel de răspântie: una ce te face să priveşti la
trecutul de care rămâi legat ombilical!

*
In memoriam am pus o cruce şi pentru baciul vrân-

cean Necula V. Săcăluş din Hăuleşca Vrancei ‒ satul
natal şi… pentru Leopoldina Bălănuţă, marea regină a
teatrului românesc. Din vara anului 2003, se află în pa-
jiştea Golici, la marginea apuseană a muntelui fără pe-
reche Coza. 

Eram şapte puştani la prima aventură adevărată de
traversare a Munţilor Vrancei, între Tulnici şi Lăcăuţi (cu
prelungire până la Covasna), prin valea Tişiţei-Coza-
Dealul Negru-Păişéle-Mârdanu... La Golici, am întâlnit
a doua stână ‒ mult mai spaţioasă şi bine meşteşugită
decât cea din Golu’ Roibului ‒, iar în uşa ei, un bărbat
înalt şi brunet, cu o expresie bonomă şi o infirmitate la
mâna dreaptă. Avea să-mi devină pentru totdeauna
Prietenul-Oier... nea Săcăluş poreclit Ciungu.

Aş deveni caraghios să încerc „aproximarea” popa-
surilor făcute la stâna din Golici în deceniile care au
urmat, de bine ce-mi era acolo, de dragul primitorului şi
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înţeleptului meu prieten, de frumuseţea locului, de va-
loarea amplasării stânei pentru drumeţiile cele mai lungi
ori itinerarii temerare de aplicaţii practice studenţeşti.

Odată, când am descins, nea Săcăluş, îmi spune de
departe: „Mă Iancule, tot mai cutreieri munţii ca moţu’
ăla?” Vasăzică, Ciungului îi devenisem Avram Iancu, şi
cu „Iancule” mi s-a adresat până s-a stins. (Ca o lumâ-
nare!)

Numai lucruri frumoase şi tâlcuri pilduitoare am
cules de la baciul Necula Săcăluş! Multe m-a învăţat şi
mi-a povestit, ca să nu-l simt într-un „aici” foarte adesea!
Poate de aceea amintirea spiritului şi staturii lui, che-
marea muntelui său şi a cârdurilor de oi au rămas triste
cu o aşa lipsă grăitoare...

Crucea am fixat-o puţin mai la deal de stâna unde
Ciungu a „vărat” aproape 40 de ani. Astfel încât să ve-
gheze locurile şi să petreacă umbra oierului de renume,
altminteri asistând neputincioasă la apusul vieţii pasto-
rale din Goliciul Cozei. Eram cu nepotul Nae Roman şi
ciopleam anevoios în piatra albicioasă, când ne-am tre-
zit cu nea Toader Soare, un singuratic de felul lui ‒ alt
hăuleştean săritor şi cinstit, care ne-a venit în ajutor şi
n-a mai lăsat din mâini dalta, ciocanul, spiţul...

*
Tot pe semeţul Munte Coza, dar în compania lui

Gogu, un an mai devreme, înfipsesem în Curmătura
Cristianului ceea ce e acum crucea geamănă celei din
Golici. Încântat mai era nenea Dănilă, poreclit Bozgoru
(doar fiindcă urechile sale păreau mai aparte) ‒ nepotul
şi finul de botez al Ciungului ‒ că pe creasta care îi stră-
juia dinspre sud stâna îşi putea rezema ochii pe semnul
credinţei în Dumnezeu şi va avea mai multă ocrotire la
sihăstria sa din dosul muntelui!

Înainte de a turna betonul, am prins plăcuţa din mar-
mură, înscrisă aşa: În loc de „Pe-un picior de plai, pe-
o gură de rai”... Noi.

Zău că frumos se profilează pe cer crucea din cea
mai îngustă fierăstruire a crestelor muntoase vrâncene,
ori că-ţi ridici privirea din Plaiul Cristianului, ori din stâna
octogenarului (cu timbru baritonal) Necula Dănilă-ba-
ciul!

*
La acelaşi început de deceniu II al noului mileniu,

am însemnat cu altă cruce albă unul dintre locurile cele
mai seducătoare ale cununii vrâncene: marginea din-
spre Tişiţa Mare a culmii Dealului Negru, dincolo de
Şesul cu Brazi. Nu am putinţa să descriu ce-mi suge-
rează acel loc cununat cu solitudinea nemărginirii. Şi
asta, încă de pe vremea când adolescenţa abia îmbo-
bocise, de când, dintr-un neastâmpăr absolut spontan,
eliberându-mi umerii de rucsac, am părăsit poteca stre-
curată pe buza Şesului şi, împreună cu părtaşii de hoi-
năreală, am hălăduit în continuare pe culmea aceea.  

Către sfârşitul lui august 2002, cu Nae şi prietenul
comun Radu Sandu (feciorul lui Gogu) am ajuns cu bine
în Şaua Tişiţei, pe unicul drum forestier croit de-a lungul
văii şi Cheilor Nărujei. Eram ocupanţii unei „Dacii 1300”,
cam sleită, ce-i drept, pe care am despovărat-o rapid
de cruce, balast, ciment, apă, unelte, trebuitoare în

De alul Negru. Planul era să cărăm, până la asfinţit, tot
ce era mai greu ori mai voluminos pe coasta în urcuş
continuu, să abandonăm pe parcurs bagaje, dacă nu
ne mai ţineau puterile, şi să le recuperăm în dimineaţa
următoare, într-un heirup final.

Socotelile nu s-au potrivit sau, mai exact, fuseseră
pesimiste. Apusul astrului solar ne-a salutat chiar la
locul potrivit. Nu ne venea să credem, deşi Nae şi Radu
simţeau că umerii şi grumazul lor aveau alte „dimen-
siuni”. Eu cărasem doar crucea.

Reveniţi la maşină, ne-am ocupat imediat de ame-
najarea taberei: lemne de foc cu toptanul, apă de la şi-
potul din vale, cort întins (pe pătul de cetină proaspătă,
prelungit şi în faţa intrării), sacii de dormit desfăcuţi, lan-
ternele, securile pregătite şi orice mai credea fiecare fo-
lositor pentru petrecerea nopţii.

Foarte adevărat, am şi ciocnit câteva căniţe cu şpriţ,
am sporovăit fără încetare, am mâncat ce, cât şi când
am dorit. Apoi ne-am tolănit în jurul focului voinic, ce
străpungea întunericul cât putea el; cu sacii ne-am aco-
perit sumar spatele şi picioarele, la gândul că fiecare va
cinsti atrăgătorul cort atunci când somnul îl va copleşi;
rămânea totuşi cineva de veghe, unul care s-ar fi oferit.

A fost o „ploaie de stele” (statornice) ca-n poveştile
celor de teapa noastră; nasul nu prindea nici măcar o
firavă adiere de vânt şi scânteile din vatra focului se
mistuiau drept în crucea cerului! Pe nesimţite, cuvintele
s-au rărit până la amuţire şi doar răsucirea vreunuia
aducea câte un foşnet (de... provenienţă umană). Vorba
unui doctor: „Auzi cum trece liniştea pe lângă tine, dom-
nule!!!”

Dimineaţa, uimire la unison: ne-am trezit pe locul
ales decuseară, la lumina focului. Cortul rămăsese ne-
atins,  nici măcar un curajos şoarece nu l-a cotrobăit!
Dezmeticindu-ne mai bine, am constatat că maşina,
locul dimprejurul nostru şi întinsa păşune, frământată
din Izvoarele Nărujei, erau albe! Albe, sclipinde şi încre-
menite în linişte mormântală. Căzuse bruma... Era pre-
ludiul grăbit al toamnei ‒ toamnă profitoare de noaptea
dumnezeiască şi pustietatea coclaurilor în care dor-
meau duşi nişte „nimeni” fericiţi...

După câteva ceasuri, nemărginirea descoperită cân-
dva pe umărul Dealului Negru primea semnul preţuirii,
întâlnirii cu armoniile naturii, cu desfătarea, uitarea omu-
lui de sine şi taine strecurate în răspunsuri.

*
Văzându-se pensionat, Gogu a găsit ceea ce-şi

dorea demult din toată inima: trai mai răzleţit de lume,
în tihna muntelui îmbrăcat cu codru poienit, pe margine
de pârâu, între patru pereţi văruiţi, şi pe un târnaţ însorit
(ca toate celelalte). Visul i s-a împlinit pe valea Lepşa,
la vreo trei km mai departe de mănăstire, în locul bote-
zat Lepşa-Funicular. La un canton silvic ce căpătase
altă destinaţie.

Vizavi, peste apă, trăia, până de curând, ultima fa-
milie din măruntul cătun: Gheorghe şi Maria Gherman,
azi nonagenari, strămutaţi de nevoie la Tulnici. Mulţu-
mită lui Gogu, nea Gheorghe şi băbuţa sa ne-au devenit
repede prieteni dragi şi foarte respectaţi. 
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La puţină vreme, nea Gheorghe ‒ un bărbat chipeş,
inteligent, vioi şi muncitor ‒ ne-a mărturisit că acolo, în
acea căscioară iubită de soare, văzuse lumina zilei, dar
că nu-şi cunoştea tatăl. „Când m-a făcut mama, tata era
plecat pe front şi nu s-a mai întors!” Drept a spus bătrâ-
nul, căci pe Monumentul Eroilor, ridicat în curtea biseri-
cii din Tulnici, figurează şi numele părintelui celui de
care se ataşase Gogu.

Aşa se face că, împreună cu soră-mea şi cumnatul
meu, Mihai, am descins fără ştire la Lepşa-Funicular
tocmai de un Sf. Gheorghe, pregătiţi fiind pentru o in-
timă şi modestă ceremonie: lângă izvorul familiei Gher-
man (aflat sub un cireş sălbatic, la marginea grădinii)
să punem o cruce, „În memoria tatălui meu, Gheor-
ghe ...” (cum inscripţia o spune). Pentru ca ‒ se gândi-
seră la Focşani „făptaşii” ‒ orfanul să aibă mai aproape
înfăţişarea închipuită a tatălui-erou, atunci când îşi face
rugăciunile şi se închină. Fireşte, nici Gogu n-a avut
habar cu cine se pomenea în acea îmbietoare zi de
Sf.  Gheorghe, la nea Gheorghe.

Apoi, masa întinsă în bătătura netedă şi verde a
casei a ţinut loc de praznic împletit cu „La mulţi ani!”
(rostit de musafiri ridicaţi în picioare) şi cu nefurişate
ocheade la capătul dinspre pădure al grădinii, unde un
firicel de apă susurândă şi un cireş înflorit se treziseră
alături cu o credincioasă parteneră, pentru un Mâine în-
delungat. 

...Şi cât de frumoşi, de adevăraţi, de senini şi miş-
caţi, erau acei ultimi mocani neaoşi, ce scriau, până la
capăt, cronica unui cătun pentru care doar amintirea
mai ţine loc de licărire a unei candele!

*
Dealul Chetriş, în exprimare populară, sau Pietriş

(de aproape 730 m înălţime), chit că nu-i parte a dome-
niului muntos precum pomenitul Deal Negru (cu cei
peste 1500 m ai săi), ci la limita cu aria geografică enun-
ţată în titlul acestor poveşti, n-a avut nici o supărare să
primească  pe creştet... a şaptea cruce a noastră. 

De apuci pe drumul desprins din satul Fundătura
(comuna Păuleşti) spre bordura răsăriteană a munţilor,
cu greu rezişti ispitei să te abaţi pe zariştea Pietrişului;
şi nu musai că pe vârful lui estompat tronează acum o
cruce albă. Înălţimea aceasta atrage cu exuberanta pri-
velişte revărsată de jur-împrejur şi fizionomia pitorească
a opt vetre de sat. Iar dacă ai şi şansa să fie miezul
toamnei, te cuprinde sentimentul că ai devenit oaspe-
tele irealului, de care, poate, aveai îndoieli până atunci.
Cromatica infinită a diversităţii vegetaţiei şi vremea sta-
bilă fac, printre altele, ca toamna să însemne prin ex-
celenţă Anotimpul Vrancei. Deoarece, încă: toamna se
sfârşeşte cel mai preţios episod din viaţa pastorală a
omului legat organic de munte: „văratul”. Mai limpede
spus, anual de Sf. Dumitru, baciul înapoiază fiecărui de-
ţinător nu numai oile care au păscut pe pajişti, ci şi pro-
dusele laptelui lor, obţinut şi prelucrat la stână: brânza,
caşul, urda. 

De aceea, mi s-a părut potrivit ca, la un Sâmedru,
Dealul Chetriş să aibă şi alt rost decât cel pentru încân-
tarea ochilor minţii şi sufletului: o cruce „Întru Binecu-

vântarea locurilor şi oamenilor acestui pământ”.
...Binecuvântarea a venit şi de la doi preoţi, unul fiind

parohul din Păuleşti, respectabilul Gh. Văsuian, în pre-
zenţa a numeroşi enoriaşi din satele megieşe, costu-
maţi cu cele mai frumoase straie de sărbătoare. Sigur
că da, în mulţime s-a aflat şi personajul cu aura cea mai
distinctă: venerabilul baci Necula Săcăluş (Ciungu).

Epilogul ceremoniei, din Chetriş, s-a depănat tot ro-
mâneşte: la o masă cu peşte prăjit pe jar (căci primise
„dezlegare” în acea zi), mămăligă proaspătă ‒ tăiată cu
aţă ori cuţit de lemn şi îmbucată din mână după niţică
frământare ‒, ţuică şi vin pe dinainte, cugete împăcate
şi numai vorbe de bine. Se petrecea în anul de graţie
2004. 

Şi acum, dacă tot am ajuns la capătul poveştilor,
rogu-vă să mai zăbovim cu un crâmpei de răbdare. Mai
puţin primele două (pentru tata şi Ion Lazăr), plăcuţele
aplicate crucilor au încrustate şi un semn întrucâtva
geometric, pe cât de simplu, pe atât de vechi, după cum
am auzit pe undeva. De fapt, am încercat o reproducere
(din memorie) ‒ foarte puţin simplificată şi mai mult
stângace ‒ a desenului ţesut pe aşa-numita glugă a cio-
banului vrâncean (ca şi dispărută astăzi din ţinuta obiş-
nuită). Forma lui autentică este proporţionată, iar cele
două extremităţi sunt oblic-pozitive (nu orizontale) şi
şerpuite/ondulate (nu precum în reproduceri).

De unde motivaţia imitării? Mai întâi, din prezumpţia
că originea desenului e foarte îndepărtată şi simboli-
zează ceva spiritual, specific unei culturi (sau civilizaţii?)
a strămoşilor neamului nostru carpatic; de aici, şi tot ipo-
tetic, el ar fi devenit cu timpul un gen de pecete, de bla-
zon distinctiv pentru o ocupaţie existenţială cu rădăcini
istorice la fel de profunde: păstoritul. 

Pornind de la asemenea presupuneri, conform logicii
simple, prezenţa respectivului «sigiliu» pe gluga ciobă-
nească (ţesută din lâna de oaie) devine firească şi înalt
sugestivă. De ce pe glugă? Acest „accesoriu” vestimen-
tar foloseşte de minune, la vreme de ploaie, lapoviţă,
ninsoare, ca şi traista indispensabilă, pentru merinde,
dar şi drept aşternut pe pământ ori acoperământ de
noapte; desfăşurată, gluga seamănă uimitor cu giulgiul
biblic!

În al doilea rând, îmi pare că modelul invocat aduce
foarte bine cu profilul cupei (din lemn), nelipsită la mul-
sul oilor strecurate prin strunga oricărei stâne; este un
fel de căuş rotund cu două tortiţe pe margine (decupate
din acelaşi material brut), ce se sprijină pe o sfoară
groasă, petrecută de două ori deasupra şiştarului [vasul
de lemn în care se colectează laptele muls].

Or, dacă această cupă a inspirat (!?) modelul de pe
faimoasa glugă păstorească (aproape sigur creaţie
veche), mi-am spus că merita simbolizată pe crucile din
Dealul Negru, Golici, Curmătura Cristianului, Lepşa-Fu-
nicular şi Dealul Chetriş/Pietriş. Ca piesă, o mai găsim
doar prin colecţii etnografice sau uitată într-un ungher
de bătrână casă vrânceană. 

Focşani, de Floriile 2020
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– Stimate domnule Dinu Grigorescu, cine vă cu-
noaşte cât de cât activitatea, poate spune fără teama
de a greşi că aveţi vocaţie de întemeietor! Să facem o
iute trecere în revistă: imediat după evenimentele din
1989, împreună cu regizorul Tudor Mărăscu, aţi înfiinţat
Societatea Teatrală Scorpion cu primul teatru particular
postdecembrist și publicațiile săptămânale „Scorpion”,
cu suplimentul „Rampa” (serie nouă) și „Trei pe un ba-
lansoar”. Sunteţi președinte fondator al Fundației Spirit
Românesc Pro Arte și Caritate și coordonaţi editura de
teatru Ghepardul.

– Aşa e! În copilărie, locuiam cu chirie într-o casă la
Sinaia, o vilă din anii 20, cu o curte mare unde creşteau
singurii trandafiri japonezi
de pe Valea Prahovei.
După 1989, un privatizat
cu relaţii a obţinut autori-
zaţia de urâţire a zonei
prin construirea unui
mastodont comercial. Acolo, în acea fostă curte de vis,
înfiinţasem un prim teatru de familie împreună cu vărul
meu primar, Sandu Naumescu, azi inginer pensionar în
Princeton, oraşul lui Einstein (pietrele scărilor universi-
tăţii sunt tocite de geniile care au călcat pe ea de trei
sute de ani). 

Aveam 13 ani când am inaugurat la Sinaia Teatrul
Libertatea (1952). Programul teatrului conţinea recitări
de poezii, mici snoave şi numere de circ. Eliberam bilete
contra cost şi aveam spectatori familia. Era un proiect
luat foarte în serios, și a durat o stagiune. L-am închis
după câteva luni, după ce am fost evacuaţi din locuinţă
în stradă şi nu am putut să-mi continui liceul. Păstrez
câteva afişe regăsite în maldărul de amintiri.

– Era o moştenire de familie această preocupare?
– În familia noastră de jurişti şi profesori se discuta

literatură, se comentau ştiri, dar mai ales politică (era

în floare speranţa cu „vin americanii”), teatru mai rar.
Lipseau contactele. Iar dramele familiei nu aveau nimic
comun cu starea de comedie care avea să mă inunde
la finele adolescenţei. Arestarea tatălui şi fuga la Bucu-
reşti au adâncit drama familiei până la tragedie. 

– Aţi ajuns aşadar la Bucureşti.
– Locuiam în subsolul blocului Victor Eftimiu, lângă

Cişmigiu, într-o cămăruţă de servitori, loc ce reflecta
exact starea noastră socială şi financiară pentru o foarte
lungă durată de timp. În capitală se juca Baranga. Cu
mare succes. Între noi o prăpastie! Autorii sovietici ne
aduceau pe scenă romantica Siberie cu oamenii muncii
dedicaţi construcţiei comunismului. La Teatrul Bulandra
mă duceam îmbrăcat în hanorac. N-am ştiut că aparta-
mentul din intrarea Brezoianu, al bunicii mele materne,

de unde am fost iar alungaţi la
o casă cu gândaci pe jos, a fost
locuit interbelic şi de marea ac-
triţă Lucia Sturza Bulandra. 

– Era o prevestire/predicţie
a destinului dumneavoastră?

– Ehe! Numai ghinioane mi-a adus numele de Bu-
landra. La Filipeştii de Târg, în Prahova, leagănul ramu-
rii materne a familiei, am lovit cu umărul, de pe bicicletă,
un septuagenar pentru a mă feri de coasa ce-mi putea
reteza gâtul. Acel om care şi-a rupt şoldul în cădere a
stat trei luni în spital, m-a dat în judecată şi neputând
obţine banii ceruţi şi meritaţi pentru suferinţă, m-am ales
cu o condamnare, cu suspendarea executării pedepsei,
care a fost prima tinichea de coadă. Victima era farma-
cistul Bulandra, fratele lui Toni. Abia împlinisem majo-
ratul. Fug de acest teatru deşi se află astăzi la mică
distanţă de locuinţa mea actuală din Bucureşti. Sunt
semne prevestitoare de care trebuie ţinut seama toată
viaţa. 

Dar vorbeam de vocaţia de întemeietor! Ani mai târ-
ziu, am întemeiat la Bucureşti case pentru copiii străzii,
am dus statuia lui Caragiale pe strada Caragiale, după

Dora Lazăr

REVISTA REVISTELOR



info cultural

230 SAECULUM 3-4/2020PR
O

ce fusese adusă de Marin Preda în curtea Editurii Car-
tea Românească, am întemeiat revistele de care pome-
neaţi la început…

– S-a întâmplat şi invers?
– Ce eu întemeiez alţii să strice?! Din păcate… De

pildă, Teatrul Zamora (2016-2018), la Sinaia şi Buşteni.
A fost un miracol! A fost un succes al trupei de artişti
care nu jucaseră teatru decât în viaţă. Dar trupa s-a
dezbinat… Or, succesul uneşte, nu dezbină! S-au găsit
câţiva orgolioşi, invidioşi… 

– Să revenim la… animăluţele noastre! De curând,
mai precis în octombrie 2019, s-a născut un... rinocer,
nu unul oarecare, ci chiar „Rinocerul”. (Nu pot să nu re-
marc preferinţa domniei voastre pentru onomastica ani-
malieră exotică – Scorpion, Ghepard, Rinocer!) Desigur,
e vorba de o nouă publicaţie, numită chiar aşa – „Rino-
cerul” şi subintitulată Teatrul absurdului şi absurdul
realităţii. Pentru început – deşi am o bănuială, v-aş
ruga să ne spuneţi de ce „Rinocerul”. O fi unul de-ai lui
Eugen Ionescu, o fi unul „îndrăgostit”?

Evident că am plecat de la Eugen Ionescu.
Ideea „Rinocerului” a pornit de la dorinţa de a estompa
denumirea revistei „Ciripit de păsărele”, care a fost per-
ceput de unii lectori ca ceva uşurel, frivol. Ceea ce este
total inexact la „Rinocerul”. De rinocer nu se poate râde!
E altă formă a aceluiaşi fond literar bazat pe talent, ob-
servaţie acută, cronică nonconformistă, reacţie  rapidă
la evenimente! 

– La o sumară răsfoire a acestui prim număr constat
că este (aproape) o publicaţie de autor – semnaţi cu nu-
mele întreg sau cu iniţiale cea mai mare parte a artico-
lelor. Nu e uşor, nici tocmai deontologic, aşa că vă
întreb dacă şi cum veţi soluţiona în viitorul foarte apro-
piat mărirea numărului de colaboratori. (Aici îmi permit,
fiindcă nu ne aude nimeni, să vi-l recomand cu căldură
pe domnul Nicolae Havriliuc, colaborator număr de
număr, de peste zece ani, al revistei „Pro Saeculum”!)

– Aveţi dreptate că e prea mult Grigorescu în revistă.
Sunt singur împotriva tuturor! O să adun toate cronicile
scrise de mine sub o singură cupolă, ca să semnez o
singură dată. 

În rest, mă bizui pe câţiva scriitori şi pe un tânăr jur-
nalist foarte talentat, Vlad Lungu, medic veterinar, care,
în sclavia lui veterinară, îşi pierde nopţi întregi, corec-
tează, adună materiale, într-un cuvânt, face revista Plă-
tim numai tehnoredactarea şi tiparul digital. Difuzarea
şi abonamentele nu aduc venituri, Toată lumea vrea re-
vista gratis! 

– Înainte de a vă mulţumi pentru acest dialog, aş mai
vrea să vă întreb: unde e câştigul?

– Unde e câştigul? În primul rând, în faptul că scripta
manent. Noi trecem, publicaţiile noastre rămân în biblio-
teci. Ele sunt oglinda noastră şi a timpului nostru cultu-
ral. Apoi, în faptul că ne exprimăm opiniile rapid. Asta e
marea satisfacţie! Nu cerşim bunăvoinţă la uşile altor
redacţii. Micul sponsor e fiul meu. Adică mă dispensez
de nişte bani primiţi ca ajutor intelectual, existenţial pen-

tru a nu ne milogi de baronii literari, editoriali. Punct.

***

CADRAN CULTURAL

– Stimate domnule Cornel Galben, privesc cel mai
recent număr al revistei al cărei redactor-şef sunteţi –
„Cadran cultural” – şi mă/vă întreb: ce… busuioc vreţi
să dregeţi?

– Îmi întindeți, se vede, o capcană, întrucât nu bu-
suiocul se drege, ci cu el se dreg multe, începând cu
mâncarea și terminând cu vinul care, nepăstrat cum tre-
buie, prinde gust de doagă, ce nu prea încântă degus-
tătorul. Având un miros plăcut, această plantă erbacee
de grădină e folosită din cele mai vechi timpuri în medi-
cină, parfumerie și, ceva mai aproape de noi, în indus-
tria conservelor, însă are rădăcini la fel de adânci în
folclor și în biserică, unde, se știe, preoții o folosesc la
sfințirea apei, ce capătă apoi puteri miraculoase. În Mol-
dova, busuiocul se așază pe fundul oalelor în care se
fierb sarmale, se folosește la prepararea ciorbelor și a
supelor, o carte de bucate de prin 1749 descriind chiar
cum se poate prepara un „ostropel făcut din vârfuri de
busuioc”. Aducătoare de noroc în credința populară,
planta cu flori albe sau trandafirii e pusă de fete în păr
sau în sân, în speranța că se vor mărita mai repede.
Nemurită de Maria Tănase, ea e folosită și în cunoscuta
expresie idiomatică, numai că puțini mai știu că a drege,
provenind din verbul latin dirigere, însemna inițial a con-
duce. Deturnarea de la acest sens s-a produs cel mai
probabil în cancelariile domnești, unde înalții funcționari
se numeau dregători și, între alte atribuții, o aveau și pe
aceea de a îndrepta, repara sau salva anumite situații.
Între timp, a drege mâncarea și vinul cu busuioc a fost
deturnată la a drege busuiocul, căpătând apoi și cea-
laltă nuanță (a falsifica, a contraface o băutură). Dum-
neavoastră ați vrut însă să faceți un joc de cuvinte,
pornind de la titulatura Ansamblului Folcloric din Bacău,
editorul publicației, care, aidoma îndrăgitei artiste, a
transformat Busuiocul în renume, prin numeroasele tro-
fee obținute, în țară și peste hotare, în cadrul unor pres-
tigioase competiții folclorice. În ce privește variata și
bogata sa activitate, sunt puține lucruri de dres, numai
că artiștii acestuia au resimțit nu de puține ori că stră-
daniile lor nu sunt reflectate în mass-media pe măsura
calității actelor artistice prestate, așa că am îmbrățișat
cu dragă inimă ideea apariției unui periodic menit să re-
pare tocmai această nedreptate.  

– Cultural înţeleg, dar de ce Cadran? Nu v-aş fi în-
trebat asta, dacă nu aş fi găsit un omonim al substanti-
vului, un termen regional care desemnează „partea de
deasupra cuptorului unde obișnuiau brutarii să doarmă”.
Trebuie să recunoaşteţi că e foarte tentant a specula pe
marginea acestui înţeles!

– Azi se poate specula orice și pentru acest subiect
românii au un apetit aparte. Când a fost aleasă această
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variantă de titlu, din vreo cinci propuse, nu s-a gândit
nimeni că ea ar da naștere unor discuții în care să fie
întoarsă pe față și pe dos. Putea la fel de bine să se nu-
mească Bacăul cultural, că tot se împlineau la acea
dată 95 de ani de la apariția revistei cu acest nume,
numai că am preferat să avem o marcă a noastră, nu
una scoasă de la naftalină, chiar dacă ea ar fi însemnat
o reconectare la spiritul înaintașilor. Ideea de Bacău cul-
tural a rămas însă, pentru că majoritatea celorlalte
publicații culturale din arealul acestuia sunt preponde-
rent literare. E, cu alte cuvinte, o nișă pe care ne-am
gândit să o exploatăm, de unde și dorința de a face co-
nexiunea cu celelalte instituții culturale, într-o oarecare
măsură vitregite, la rându-le, de o reflectare pe măsură
în mass-media băcăuană. Cadranul, precum știți, pre-
supune intersecția unor linii pe o anume suprafață, care
în cazul celui solar indică timpul de-a lungul unei zile,
însă poate avea și alte aplicații, pe care le puteți ușor
imagina. Sigur că putem specula și pe varianta legată
de „partea de deasupra cuptorului”, care trimite la vatră
și, implicit, la foc, iar, indirect, la căldura pe care ne-o
dă soarele, de unde a fost furat, simbol des folosit în te-
zaurul folcloric păstrat cu
sfințenie de colectivul An-
samblului „Busuiocul”.
Fiecare secvență a ca-
dranului nostru se în-
dreaptă, așadar, spre
direcții ce conlucrează, în cadrul cărora componenta fol-
clorică are un loc bine definit. În cazul acesteia va tre-
bui, într-adevăr, să mai dregem un pic busuiocul, dar
primii pași ne dau speranța că suntem totuși pe drumul
cel bun.  

– Dacă număr bine, în oraşul lui Bacovia apar revis-
tele „Ateneu”, „13 Plus”, „Vitraliu”, „Plumb”, „Credinţa or-
todoxă” şi, din iunie 2018, „Cadran cultural”, cum ar veni
cam 97500 de locuitori pe cap de publicaţie. E mult, e
puţin?

– Depinde din ce unghi priviți această repartiție.
Dacă vă opriți doar la locuitorii județului, s-ar putea ca
într-o oarecare măsură cifra să fie cât de cât satisfăcă-
toare. Date fiind tirajele minuscule și felul în care se rea-
lizează distribuția, ea e însă la distanțe kilometrice de
ceea ce-și doresc redacțiile și editorii. Să nu uitați apoi
că toate revistele amintite acoperă, cel puțin la nivelul
colaboratorilor, o arie geografică la scara întregii țări,
precum și a diasporei românești, așa că e mult prea
puțin pentru ceea ce ar putea să fie. Există, apoi,
diferențe semnificative legate de tematică și de ritmul
de apariție, care complică și mai mult ecuația. Spre me-
ritul editorului, care suportă de cele mai multe ori chel-
tuielile din propriul buzunar, „Credința ortodoxă” e
singura care apare lună de lună și tot singura care are
un public cititor constant. Pe speze proprii apare și
„13  Plus”, ajunsă acum din lunar, trimestrial, în vreme
ce „Vitraliu” s-a metamorfozat într-o publicație semes-
trială. La criza pe care o parcurgem în această primă-

vară și la cea economică, mult mai dură, care va veni,
vom fi bucuroși dacă toate cele șase vor mai apărea. 

– În minimalul articol-program Conexiuni culturale
apărut în primul număr, făceaţi o iute trecere în revistă
a publicaţiilor băcăuane, pornind de la „Diorile, prima
gazetă băcăuană [ce] a văzut lumina tiparului în ziua de
21 septembrie 1867”.  Scriaţi atunci, referindu-vă la pro-
gramul periodicului: „Deși economia de piață a cernut
bine revistele postdecembriste, Ansamblul Folcloric
«Busuiocul» se încumetă, iată, să editeze propria
publicație, menită să dea seama despre laborioasa-i ac-
tivitate, dar și să reflecte conexiunile pe care le are cu
celelalte instituții culturale nu doar din spațiul Bacăului”. 

Acum, după deja doi ani de apariţie, v-aş ruga să fi-
xaţi locul „Cadranului” pe axa diacroniei şi pe cea a sin-
croniei în galaxia publicaţiilor culturale băcăuane şi nu
numai. 

– Dacă am judeca după vârsta omului, am depășit-o
pe cea la care acesta s-a ridicat și a pășit pe propriile
picioare. Deși am putea fi acuzați că suntem lipsiți de
modestie, noi am pornit bine chiar de la întâiul număr,
impunându-ne rapid în primul rând prin ținuta grafică și

prin calitatea textelor inserate,
în marea lor majoritate sem-
nate de personalități bine con-
turate în domeniul lor de
activitate. Suntem, tot de
atunci, prima publicație băcă-

uană care apare integral color, ceea ce presupune și
folosirea unei hârtii de calitate, aspect remarcat de altfel
de toți cei ce au comentat-o. Sigur, sunt situații când în
absența unor imagini color inserăm și fotografii alb-
negru, însă acestea au deja o altă acuratețe în
comparație cu ce se publică în alte părți. Din această
cauză am stârnit o oarecare invidie, însă noi am fost
corecți față de toată lumea și am semnalat aparițiile ce-
lorlalte publicații, fără să așteptăm neapărat să ni se în-
toarcă gestul. E loc pentru toată lumea și deși
evenimentele pe care le comentăm sunt aceleași, de-
pinde de fiecare redacție ce și cum selectează. Știm că
e mereu loc de mai bine, așa că ne vedem de drumul
nostru și învățăm din mers, ținta fiind reflectarea obiec-
tivă a evenimentelor în care e antrenat Ansamblul Fol-
cloric „Busuiocul”, a activităților culturale nu doar din
zonă și, nu în ultimul rând, să atingem orizontul de
așteptare al cititorilor noștri.  

– Citesc în caseta redacţională: „Cadran cultural, pe-
riodic editat sub egida Consiliului Judeţean Bacău”. Cât
de periodic?

– Am pornit la drum ca un trimestrial, însă după
apariția primului număr, directorul Petre Vlase a fost atât
de încântat de felul cum a ieșit, încât ne-a solicitat să
transformăm „Cadranul cultural” într-un mensual. Ideea
ne-a surâs, numai că măsurându-ne forțele și știind ce
ne așteaptă, l-am convins că o apariție la două luni e
cea mai nimerită. Ieșim, așadar, în lume de șase ori pe
an, de fiecare dată la începutul celei de a doua luni, res-
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pectiv în februarie, aprilie, iunie, august, octombrie și
decembrie. 

– Vă las pe dumneavoastră să ne prezentaţi echipa
redacţională, colaboratorii şi cititorii!

– Echipa e cea indicată în caseta redacțională, însă
ea e întărită de un nucleu de colaboratori valoroși, care
din varii motive au ținut să ne sprijine fără a figura în co-
lectivul de redacție. Până la începutul acestui an, acesta
era format, în afară de directorul Petre Vlase și de mine,
din filologul Ioan Dănilă, poetul Dan Sandu, economista
Anișoara Macor și istoricul Vasile Apostol, generalul ce-
dându-i, din ianuarie 2020, locul scriitorului și gazeta-
rului Ion Fercu. Între cei ce semnează în paginile
revistei, suntem onorați să-i avem printre colaboratori
pe criticul și istoricul literar Constantin Călin, care deține
încă de la numărul inaugural rubrica „Zigzag”, pe scrii-
torii Mioara Bahna, Vasile Bardan, Grigore Codrescu,
Vasile Ghica, Leonid Iacob, Ion Tudor Iovian, Valeria
Manta-Tăicuțu, Ștefan Munteanu, Dan Perșa, Violeta
Savu, Cristina Ștefan, poeții Mihaela Băbușanu, Mioara
Băluță, Ion Dinvale, Alexandru Dumitru, Ioan Enache,
Iancu Grama, Gabriela Hurezean, Vasile Larco, Mihai
Merticaru, Irina Lucia Mihalca, Marin Moscu, Virgil Pa-
nait, Florentina Stanciu, Tatiana Scorțanu, Dorina
Stoica, prozatorii Valeriu Anghel, Mariana Bendou, Ioan
Gherghina, Mara Paraschiv, Elena Petriman-Țarălungă,
Nina-Elena Plopeanu, Irene Postolache, Decebal Ale-
xandru Seul, Mariana Velisar-Codrescu, Eugen Ver-
man, muzicologul Ozana Kalmuski-Zarea, folcloristul și
poetul Constantin Donea, criticul teatral Carmen Miha-
lache, comentatorul de artă Radu Ciobanu ș.a. Dacă în
prima pagină cititorul zâmbește cu renumitul caricaturist
Constantin Ciosu, în ultima, intitulată „Meridiane
românești”, a avut șansa să descopere creații ale auto-
rilor români din Anglia (regretata Ana Podaru, Mariana
Zavati-Gardner), Germania (G. Gheorghiță), Italia
(Luminița Ciobanu, Mirtis Dumitru), Republica Moldova
(Ana Ostașevschi, Lucia Stegărescu) și SUA (Camelia
Thomas). Tot într-un gest de recuperare, am publicat
texte inedite de Victor Enășoae și Octavian Voicu, loc
făcând în sumar și debutanților Maria Lucia Hărădean
(proză), Paul Bălan și Vasile Potolea (poezie). E mult?
E puțin pentru 12 numere? Dacă ținem cont că formatul
e A4 și că avem doar 32 de pagini, cred că pe ansamblu
ne putem declara mulțumiți. Cât privește cititorii, ei sunt
de pe întregul areal românesc, alături de ediția print ei
beneficiind și de varianta pdf, difuzată pe diverse căi în
mediul virtual. 

– Aş încheia dialogul nostru, desigur purtat nu faţă-n
faţă, ci online – cum se cuvine în vrăjmaşe vremi ce le
trăim –, deci fără mască şi fără mănuşi, cu o întrebare
parcă nicicând mai acută ca în aceste luni: mai are
vreun viitor presa culturală în general, pe hârtie, în spe-
cial? Dar cartea?

– Eu cred că da și o dovadă că mulți se întorc încet-
încet la carte și la publicațiile culturale e și că în aceste
luni de pandemie închipuită a crescut nu numai consu-

mul de alcool și de produse alimentare, ci și vânzarea
de carte și reviste. Fără cultură nu se poate și dacă
ținem cont că nu toți au acces la internet, cartea și re-
vista în format pe hârtie mai pot supraviețui încă o
vreme. Depinde însă și de noi, cât de întinsă va fi
această etapă.

– Vă mulţumesc pentru timpul acordat, vă doresc
multă sănătate şi putere să depăşiţi căderea aceasta în
epoca de piatră!

– Vă mulțumesc, la rându-mi, și sunt sigur că vom
depăși cu bine epoca amintită, dar vă avertizez că va
urma o epocă sclavagistă mult mai dură, în care vom fi
controlați la sânge și dirijați ca o turmă de cei ce s-au
închinat ocultei ce conduce deja mapamondul. Să dea
Dumnezeu să mă înșel, deși lumea nu va mai arăta ca
la începutul acestui an și apocalipsa a intrat în casele
noastre în forță. Va rezista doar cel ce va alege valorile
ca reper și un rol în descoperirea lor rămâne lectura.
Evitați cu alte cuvinte pandemia de vorbe deșarte de pe
micul ecran și hrăniți-vă cu adevărul Cuvântului întru-
pat. Doamne, ajută!
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Scriitorul american Cormac McCarthy s-a născut în
1933 la Rhode Island. În 2005 a scris No Country for
Old Men. Fraţii Coen au realizat în 2007 filmul cu ace-
laşi titlu. Exact, filmul „cel mai bun” la Oscar 2008. Scrii-
torul a fost comparat cu Faulkner, dar şi cu Melville, pe
când fraţii Coen au fost incluşi în teritoriile lui Tarantino
şi Rodriguez. După romanele Cai
atât de drăguţi şi Meridian de
sânge, Cormac McCarthy a scris
The Road (Drumul) roman care i-
a adus premiul Pulitzer în 2007. În
această carte asistăm la o lume
post-apocaliptică. Adică frig,
foame, întuneric, Un tată şi un fiu
vor să ajungă într-un sud himeric.
Nici cuvintele nu mai au forţă. Însă
distrugerea scoate la suprafaţă lu-
crurile în adevărul lor crud. Da, e o
frumuseţe oribilă, însă fascinantă.

Ce se întâmplă în No Country
for Old Men? (SUA, 2007; sc. şi r.:
Ethan şi Joel Coen; cu; Tommy
Lee Jones, Javier Bardem, Josh
Brolin, Woody Harrelson). E un
război al societăţii cu  sine însăşi.
O violenţă subînţeleasă pe care ar
fi construită America? Legea celui
mai tare? Deoarece acest roman
aspru emană o constatare amară
despre America. Să fie şi ecoul
temei biblice? Că n-ar exista viaţă
fără efuziunea sângelui? Anton –
psihopatul – este el necesar în dinamica universului?
El are un cod moral deformat. Revenind la roman, re-
flectăm la bătrânul din titlu. Da, este el, AUTORUL, care
îşi afirmă apartenenţa la un timp revolut. Scriitorul folo-
seşte fraze seci, precum pământul Texasului. Mai apoi,
lungi digresiuni, pauze ce stopează acţiunea. Eveni-
mentele sunt confuze, însă precizia lingvistică e feno-

menală. Filmul e fidel cărţii.
Doar că ultimele 50 de pagini din carte sunt absente

din film, iar două-trei pasaje au suferit modificări (con-
fruntarea Anton-Moss; discuţia dintre fată şi Moss).
Bunul poliţist ajunge după masacru şi, negăsind nicio
soluţie, filosofează asupra decadenţei, cu un fatalism

notoriu.
Cartea are atmosferă, ritm,

stil. Niciodată nu-şi va găsi locul
pe ecran magia frazelor, nici
nuanţa sentenţioasă, sincopele
austere, faptele repetitive ce dis-
tanţează, deconstruiesc, nici re-
latarea unică a gesturilor,
hiatusul în frază, umorul reţinut
şi plăcerea detaliului.

Filmul e construit fără mu-
zică, bazându-se pe o „simfonie”
terifiantă a zgomotelor. Suspan-
sul se naşte din nimic. Asistăm
la o radiografie a gestului ab-
surd, în acel război imprecis al
reglării unor conturi. Motivaţia
gestului se ascunde într-un sub-
conştient neexplorat. Spaima nu
se instalează brusc, însă vio-
lenţa pare... la ea acasă, în acel
haos labirintic, în acele ramifica-
ţii macabre, luptă uneori cu mo-
rile de vânt. Uşi, umbre,
moteluri, camere, spaţii imper-
sonale (apetenţa fraţilor Coen

pentru hoteluri!). Cine e mai tare, deci? Unuia îi curge
sânge din burtă, celuilalt din picior... Anton vorbeşte la
telefon şi – tacticos – lasă loc râului de sânge de pe
covor. Cu o mână ţine arma plină de sânge proaspăt,
iar cu cealaltă îşi scoate tacticos şosetele. Nu există
nicio dilemă. Suntem pe planeta Shakespeare, fără
scăpare.

Alexandru Jurcan

EFUZIUNEA SÂNGELUI 
ŞI SCOATEREA ŞOSETELOR
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Simona Mihai a studiat la Școala de Muzică „Dinu
Lipatti” din București, sub îndrumarea profesoarei Cris-
tina Măgureanu, iar între anii 1997-1999 la Academia
de Muzică din București, cu profesoara Maria Hurduc. 

În septembrie 1999 a primit cea mai importantă
bursă, Bursa Queen Elizabeth la Royal College of
Music, unde a studiat sub îndrumarea profesoarei Ka-
thleen Livingston. 

Concertele sale sau diversele apariții la evenimente
renumite au făcut-o cunoscută pe Simona Mihai în în-
treaga lume, din România, până în Croația, Ungaria, Ja-
ponia, Elveția, Germania, Suedia, Polonia, Grecia,
Italia, Chile, Taiwan, Belgia, Israel, Rusia. 

În mai 2001 și-a făcut debutul la Wigmore Hall, iar
în decembrie 2001 a câștigat premiul întâi la Concursul
Naţional Mozart din Southport.

Debutul său în operă a fost făcut cu rolul Celiei din
opera lui Mozart, Lucio Silla, într-un turneu cu Centrul
European de Operă la Royal Opera House Birmingham
Symphony Hall, ca și în Scoția, Irlanda și Danemarca. 

Absolventă a seriei 2007-2010 a cursului Jette Par-
ker Young Artist, patronat de Royal Opera House Co-
vent Garden, soprana Simona Mihai a debutat la Royal
Opera House Covent Garden în 2009. În 2016, Simona
și-a făcut debutul în rolul Mimi, din Boema, la Opera din
Frankfurt. 

Va fi prezentă în România pentru a două oară în
2019, după ce, în anul 2017, a cântat la Cercul Militar
București, în concertul dedicat sărbătoririi a 20 de ani
de activitate a Fundației umanitare „O Nouă Viață”. 

Dacă în trecut a abordat roluri din opera preclasică
sau barocă – Celia din opera Lucio Silla de W.A. Mozart
fiind rolul de debut în 1997 în turneul Opera for Europe
organizat de Centrul European de Operă, sau Poppeea
în 2010 la Glyndebourne, în următorii ani i-au fost ofe-
rite roluri din opera clasică sau modernă. A avut recent
posibilitatea să abordeze roluri veriste, precum Nedda
din Pagliacci de Leoncavallo, sau Guvernanta din Turn
of the Screw de Britten. 

Soprana Simona Mihai stăpânește o variată și im-
presionantă paletă de roluri care pleacă de la Poppea
lui Monteverdi şi ajung la Nedda lui Leoncavallo. 

În 2017 a fost prezentă pe scena Operei din Fran-
kfurt cu rolul Mimi din Boema, iar în 2018 revine pe
scena de la Covent Garden în noua producție Boema
sub bagheta dirijorului Antonio Pappano. 

Mihail Diaconescu

SIMONA MIHAI
Succes românesc la Opera Regală din Londra
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 După Boema a urmat o altă serie de spectacole cu
Pagliacci tot la Covent Garden. În 2019 cântă în spec-
tacole de operă la Viena, München, Grange Festival. 

Apreciată in sălile de operă și concert din Marea Bri-
tanie, precum şi de critica de specialitate din Regatul
Unit, Simona Mihai este mai puțin cunoscută în Roma-
nia. Este adevărat însă că postul Radio România Muzi-
cal i-a luat un interviu cu ocazia debutului ei la
Glyndebourne în 2010.

După absolvirea Colegiului Regal de Muzică din
Londra și a Cursului International de Operă „Benjamin
Britten” în calitate de beneficiară a bursei Regina
Mamă, a fost distinsă cu Rosemary Bugden Junior Fel-
lowship și David Bowerman Junior Fellowship la RCM,
devenind și bursieră a Fundației Samling. 

Angajamentele sale în producții de operă au inclus
roluri de frunte la Glyndebourne Festival, Glyndebourne
în turneu, BBC Proms, Teatro Massimo Palermo, Teatro
Municipal de Santiago și Academia di Santa Caecilia,
Roma. 

Simona Mihai este beneficiara numeroaselor premii
de interpretare, inclusiv premiul I la concursul
internațional Takasaky din Japonia (1996); Bursa Ka-
thleen Ferrier pentru tinerii cântăreți; Concursul Național
Mozart; Premiul Miriam Licette și Bursa Maggie Teyte
(atât în   2003 cât și în 2004); Premiul Joaninha Trust și
Premiul Opera Clonter. 

Recitalistă angajată și entuziastă, Simona Mihai a
concertat cu dirijori de renume, printre care Antonio
Pappano, Evelino Pido, Daniel Oren, Fabio Luisi, Char-
les Mackerras, Ingo Metzmacher și Robin Ticciati. Ce-
lelalte apariții ale sale includ Glyndebourne Festival,
Glyndebourne on Tour, Accademia di Santa Cecilia,
Roma și BBC Proms. Angajările recente și actuale in-
clud rolurile Nedda Pagliacci, Mimi La boheme (Opera
Regală), Agnes Sorel Maid of Orleans (Theatre an der
Wien), Nedda Pagliacci (La Monnaie – Bruxelles), Con-
tesa Le Nozze di Figaro (Grange Festival), debut la
Bayerische Staatsoper ca Giulietta în Les contes d’Hof-
fmann, revine la Royal Opera House ca Mimi in La
bohème, iar apoi debutează ca Micaela în Carmen
la Opera din Sydney, Australia.

În ianuarie 2020 a avut prilejul să cânte rolul Mimi
din reluarea producției La Boheme regizată de Richard
Jones. 

De la acest eveniment aducem în pagină fragmente
din cele mai importante cronici.

♦ Georg Solti obișnuia să amintească despre spec-
tacolele de operă de dinainte de Budapesta în care cel
puțin jumătate din distribuție trebuia se întâlnească pen-
tru prima dată pe scenă în timpul spectacolului. Ceva
din aceeași atmosferă începe să se infiltreze și în
această serie de spectacole a Operei Regale cu La
Bohème.

Deși extinsă pentru doar 12 spectacole, seria a fost
deja triplu-exprimată în mai multe roluri. Cu Sonya Yon-
cheva bolnavă neputând să cânte Mimì în prima seară,
seria este acum cvadruplu-exprimată. Acesta poate fi
considerat un soi de record ținând seama de ce se în-
tâmpla odinioară la Budapesta.

În această „breșă”, ca Mimì, a pășit soprana, năs-

cută în România, Simona Mihai, care de fapt este pro-
gramată să fie una dintre cele trei Musette în această
desfășurare, dar, (încercați să rămâneți cu mine) a cân-
tat ambele roluri aici, în 2017, când producția lui Richard
Jones a fost una nouă. Dacă ea poate să-l adauge pe
Rodolfo în repertoriul ei și pesemne învață să dirijeze
Puccini la fel cum îl cântă, ea va pune toată lumea la
treabă. Mihai și-a câștigat cu siguranță aprecierea aici.
Deși tonul ei este un pic inegal, există o onestitate
emoțională a ei când cântă și joacă făcând să vibreze
chiar și inima mea de om in vârstă. Suferința ei în ză-
padă care se încadrează Actului III și credibilitatea ei
totală în momentele finale ale lui Mimi au fost convin-
gătoare.

(THE TIMES, Interpretarea care face 
să vibreze corzile inimii, 

Royal Opera House, Richard Morrison, 
13 ianuarie 2020)

♦ Toate momentele scenice cheie sunt puternice, îm-
binând cu succes cele două cupluri care vin împreună,
apoi separat, doar pentru a se reuni din nou. Charles
Castronovo este un Rodolfo energic, liric, de mare forță.
Simona Mihai cântă rolul Mimi în mod expert, aducând
profunzime emoțională și subtilitate caracterizării ei.

(THE STAGE, George Hall, 13 ianuarie 2020)

♦ Distribuția este dublă, în unele cazuri, triplă, iar în
seara deschiderii, dirijorul Emmanuel Villaume, care
împărtășește onorurile acestei reluări cu Ariane Ma-
tiakh, a fost excelent. 

Simona Mihai, care a venit in scena pentru a o înlo-
cui in ultimul moment pe Sonya Yoncheva, a fost exce-
lentă atât ca Mimì, cat si ca soprana, dezvăluind atât
plinătate cât și lejeritate, persoana ei transmițând un au-
tentic simt al drăgălășeniei și fragilității.

(OPERA ONLINE, A doua reluare a producției lui
Richard Jones cu La Bohème la 

Royal Opera House, Covent Garden)

♦ Simona Mihai a combinat cu succes fragilitatea si
forța de bază a caracterului dar si capacitatea puternică
de a proiecta discursul muzical. Performanța lui Castro-
novo a fost inteligentă și generoasă. Castronovo a avut
capacitatea de a modela linia melodica, de a cânta
liniștit și de a se contopi cu ansamblul. El și Simona
Mihai au făcut o superbă împletire iar pentru mine cea
mai puternică scenă din operă a fost finalul actului trei
în care decorul se retrage și îi lasă in scenă doar pe cei
patru cântăreți, Simona Mihai și Castronovo (Mimi, Ro-
dolpho), Garifullina și Filonczyk (Musetta și Marcello). 

Simona Mihai și Castronovo au făcut ca acest mo-
ment să fie unul puternic, emoționant, grandios și toto-
dată memorabil într-un mod la care nu adesea asiști.
Scena morții lui Mimì a fost realizată cu fineţe şi
inteligență.

(OPERA TODAY, Robert Hugill, 11 ianuarie 2020,
Mihai și Castronovo au făcut o pereche minunată, 

credibilă, ca Mimì și Rodolfo)
11 ianuarie 2020)
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Maestrul Constantin Arvinte, născut într-o zonă mi-
rifică a Moldovei legendare, comuna Voinești, județul
Iași, în urmă cu 94 de ani (21 mai 1926), „patriarhul mu-
zicii românești”, și-a dedicat întreaga viață muzicii – ca
folclorist, compozitor, dirijor și orchestrator. Copil cu ta-
lent nativ de excepție, a plecat de mic în lume pentru a
cărţi. În perioada 1933-1937 urmează Școala Națională
„Vasile Lupu” din Iași, unde învață a deprinde tainele
muzicii. Prin muncă susținută și dăruire sufletească, iu-
bire nețărmurită pentru sunetele armonice și-a dezvoltat
aptitudinile muzicale cu profesori eminenți, precum
Baciu Constantin – teorie și solfegiu ori Rudolf Pod-
lowski – vioară, flaut, trompetă, orchestră și fanfară.
Între anii 1950 şi 1954, este tânăr cadet al Şcolii de Ofi-
ţeri de Muzică din Bucureşti, în perioada 1954-1955 ur-
mează cursuri de specializare la Conservatorul de
Muzică din București avându-i ca profesori pe eminenții
dascăli Zeno Vancea, Constantin Bugeanu, Dimitrie Cu-
clin. Încă din anii studenţiei, viitorul muzician se dedică,
în primul rând, artei interpretative, în calitate de dirijor
al Corului mixt al Căminului Cultural „Constantin Vasi-
lescu” din municipiul Iaşi (1946-1959), apoi ocupă, prin
concurs, importante funcţii artistice la prestigioasele an-
sambluri din capitala ţării: director artistic şi dirijor al An-
samblurilor „Ciocârlia” şi „Rapsodia Română”. 

La pupitrul acestor instituţii reprezentative în viaţa
muzicală naţională din cea de a doua jumătate a vea-
cului XX, întreprinde răsunătoare turnee artistice atât în
România, cât şi peste hotare, în ţări cu puternice tradiţii
artistice: Polonia, Ungaria, URSS, Iugoslavia, Elveţia,
Grecia, Republica Federală Germania, Franţa, Austria,
Bulgaria, Statele Unite ale Americii, Canada, Mexic,
Cuba, Kuweit, Olanda, Algeria etc. În anii 1972-1980,
Ansamblul artistic „Ciocârlia” al MAI, care avea în
componența sa peste 300 de artiști, era apreciat de cri-
tica de specialitate ca fiind la același nivel cu celebrul
Ansamblu „Igor Moiseev” din URSS. 

Pretutindeni, maestrul Constantin Arvinte s-a bucu-
rat de aprecieri dintre cele mai elogioase din partea pu-
blicului şi a presei. Din pleiada minunaților artiști care
au cântat sub bagheta sa fermecată sau au colaborat
la realizarea spectacolelor de mare anvergură, adevă-
raţi ambasadori ai României, care ne-a reprezentat ţara
cu mare onoare pe meridianele lumii, îi amintesc pe
Maria Ciobanu, Ion Cristoreanu, Ion Dolănescu, Angela
Moldovan, Maria Butaciu, Irina Loghin, Aurelia Fătu-Ră-

duţu, Benone Sinulescu, Mioara Velicu, Simion Pop,
Drăgan Muntean, Maria Păunescu, Ileana Sărăroiu,
Gheorghe Turda, pe instrumentiştii Marian Bucur, Mir-
cea Carabulea, Ilie Alecu, Florea Cioacă, Florea Bur-
nea, Dumitru Zamfira, Toni Iordache, George şi Ilie
Udilă, Nicolae Turcitu, Ion Oprea, Ştefan Bucur, Marian
Alexandru, Dumitru Gheorghe, Gheorghe Pandelescu,
Marin Ulei, Tudor Pană, Iosif şi Ion Milu, Ion Murgu ș.a.

Constantin Arvinte s-a aflat la cârma Rapsodiei Ro-
mâne și a Orchestrei Naționale de Folclor mulți ani rod-
nici, iar cei cu care a lucrat s-au bucurat de sprijinul său,
realizând cu ei zeci de albume. Din vasta creație a com-
pozitorului Constantin Arvinte, care cuprinde muzică
simfonică și vocal-simfonică, prelucrări folclorice, mu-
zică de fanfară, voi trece în revistă câteva lucrări care
au intrat de mult în tezaurul Fonotecii de aur a Radioului
și Televiziunii: Suită simfonică, Cântări străbune, Co-
loana Infinită, Suită Sătmăreană, Concert pentru nai,
chitară și orchestră, Fantezie pentru țambal și orches-
tră, Drăgoiana – Rapsodie moldovenească, Capriciu
moldovenesc, Capriciu transilvan, Balada lui Pintea Vi-
teazul, Cantata Patriei, Baladă despre Tudor Vladimi-
rescu, iar din scrierile pentru muzică de fanfară
menţionăm: Plaiuri românești, Sârba în căruță, Hora-
Marș, Opt melodii folclorice românești. 

Compozitorului Constantin Arvinte i s-au recunoscut
meritele de Uniunea Compozitorilor și Muzicologilor din
România, a primit Premiul II la Concursul Internațional
de Compoziție Corală de la Tours – Franța (1976), a fost
decorat cu ordine și medalii din partea statului român.

De-a lungul carierii sale s-a bucurat de sprijin profe-
sional din partea unor prestigioși maeștri, printre care
D.D. Botez, Mircea Chiriac, Viorel Doboș, Victor Giu-
leanu, Florin Comișel, Dinu Stelian, Victor Predescu și
a colaborat cu muzicieni, dirijori, maeștri coregrafi și
folcloriști, precum Marin Constantinescu, Ionel
Budișteanu, George Vancu, Iacob Ciortea, Eugen Gal,
Floria Capsali, Gheorghe Popescu-Județ, Gheorghe
Baciu, Iacob Lascu, Tamara Cap, Emilia Comișel și alții.

La venerabila vârstă a domniei sale, Consiliul
Județean Iași l-a ales cetăţean de onoare al orașului
natal și, ca o recunoaștere de suflet, în anul 2018 a fost
înființat Ansamblul Profesionist „Constantin Arvinte”, iar
în 2019 a fost organizat Festival Folcloric „Constantin
Arvinte”.

La mulţi ani, iubite Maestre!

Marin Voican-Ghioroiu

CONSTANTIN ARVINTE
„Omul de aur al muzicii românești”
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De mai bine de zece ani Centrul Cultural Vrancea cu
sprijinul Consiliului Județean Vrancea coordonează
evenimente artistice găzduite de spațiul generos al Ga-
leriilor de Artă din Focșani. Evenimentele au fost gân-
dite pe două direcții principale: promovarea artiștilor din
Vrancea și o altă direcție urmărește aducerea în fața iu-
bitorilor de frumos din județul nostru a ceea ce arta ro-
mânească contemporană are mai valoros. Expozițiile
noastre vin să suplinească un muzeu de artă de care,
la acest moment, Vrancea duce lipsă.

Astfel, Consiliul Județean Vrancea şi Centrul Cultu-
ral Vrancea au patronat la sfârşit de florar expoziția de
artă contemporană intitulată Expoziție de grup a Filia-
lei Vrancea a Uniunii Artiştilor Plastici din România,
avându-l drept curator pe Liviu Nedelcu, preşedintele fi-
lialei.

În premieră, respectând normele de prevenire a co-
ronavirusului, vernisajul a fost unul virtual și a putut fi
urmărit pe pagina de facebook a Centrului Cultural
Vrancea, în data de 28 mai 2020.

Pe simeze, au fost prezentate lucrări de artă ale ar-
tiştilor: Gabriela Arghirescu Popa, Elena Bîrhală, Mihai
Chiuaru, Laura Elena Dumitru, Ştefan Dumitru, Gheor-
ghiţă Galan, Rodica Gherghinoiu, Viorica Oana Kalany,
Adrian Munteanu, Liviu Nedelcu, Laurenţiu Nistor, Lau-
renţiu Păun, Nicolae Rădvan, Elena Stoiciu, Monica

Turcu, Monica Voicu și Gheorghe Zărnescu. 
Invitați speciali ai acestei manifestări artistice au fost

Marius Barbone Barb și Gheorghe Dican – președinte
al Filialei Bucureşti a Uniunii Artiștilor Pastici din Româ-
nia, respectiv vicepreşedinte al Uniunii Artiștilor Plastici
din România.

Ca de fiecare dată, artiștii invitați și gazda lor, picto-
rul Liviu Nedelcu, organizatorul expoziției, se întâlnesc
pentru a actualiza tradiționalul proiect de prezentare a
artei vizuale din Vrancea. Una dintre caracteristicile
acestor expoziții este absența programată a unui con-
cept, a unei tematici, coerența expoziției fiind dată de
prezentare celor mai recente căutări ale artiștilor invitați. 

Proiectul derulat de Centrul Cultural Vrancea cu-
prinde expoziții construite pe baza unui concept cura-
torial orientat după preocupările artiștilor invitați,
urmărind punerea în lumină a bogăției direcțiilor acope-
rite de arta locală a ultimelor decenii, definită de opțiune
pentru discursul tradițional.

Expoziția prezintă, în mare, două tendințe, cea in-
formal-abstractă și cea intens figurativă. 

Expoziția a fost accesibilă vizitatorilor în perioada
28  mai-15 iunie 2020, la Galeriile de Artă din Focșani,
în intervalul orar 14.00-18.00, intrarea fiind liberă, cu
respectarea normelor sanitare, conform legislației în vi-
goare.

Liviu Nedelcu

UN VERNISAJ APARTE

Pe simeze, de la stânga, lucrări de Marius Barb, Gheorghe Dican, Liviu Nedelcu, 
Rodica Gherghinoiu, Mihai Chiuaru
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Czesław Dźwigaj este considerat unul dintre cei mai
mari artiști ai Poloniei contemporane, un artist de fac-
tură renascentistă: pictor, scul ptor, grafician, poet, pro-
fesor. 

S-a născut la 18  iunie 1950 în localitatea Nowy Wiś-
nicz din sudul Poloniei. A studiat la Academia de Arte
Plastice de la Cracovia, în clasa profesorului Antoni Haj-
decki, unde actualmente funcţionează ca şef al catedrei
de sculptură şi ca profesor asociat la numeroase uni-
versităţi europene. Este şeful catedrei de artă la Univer-
sitatea Catolică din Ruzomberk din Slovacia şi
conferenţiar la Universitatea Papală din Cracovia. 

Este autor a zeci de monumente răspândite pe mai
toate continentele, cât şi pe întreg teritoriul Poloniei; cca
80 din ele închinate Pontifului de fericită amintire, Sfân-
tul Ioan Paul al II-lea. Artistul este şi autorul a trei vo-
lume de poezie şi numeroase articole de artă. A realizat
peste 600 de medalii.

După anii 80, Czesław Dzwigaj a început o colabo-
rare foarte strânsă şi extrem de fructuoasă cu Biserica
Catolică poloneză de la care a primit numeroase co-
menzi, angajându-se, printre altele, în realizarea în

bronz a uşilor Catedralei din Tarnów şi a altor obiecte
sacrale; la Głogów, Szczecin, Zielona-Góra etc. A turnat
pentru diferite catedrale, în bronz, peste 50 de porţi
(uşi).

Cu vână și vocație de poet adevărat, Czesław Dźwi-
gaj s-a implicat, în promovarea marilor barzi ai liricii po-
loneze ale căror oseminte au fost strămutate de la Paris
în Catedrala de la Wawel (Panteon și Necropolă ale
Ne amului polonez), în secolul al XIX-lea şi al XX-lea, în
aşa-zisa Criptă a Barzilor Naţionali. Aici, sculptorul a
realizat basorelieful închinat marelui poet Cyprian Kamil
Norwid, lucrarea fiind dezvelită cu deosebit fast în 1993.

În mai 2014 am admirat pe Aleja Piłsudski din Cra-
covia, nu departe de Universitatea Jagielonă şi de Casa
Muzeu Oleandry – lângă terenurile pe care s-au instruit
primele legiuni poloneze –, un grup statuar de mare
forță realizat nu de mult în capitala istorică a Poloniei.
De cine altcineva decât de profesorul Czesław Dźwi-
gaj!? 

La fel și impunătoarea, umana sculptură a compozi-
torului Ignacy Paderewski, ctitor al Poloniei Renăscute,
atât de apropiat și apreciat de Regina Maria a Româ-
niei, cu care în aprilie 1919 s-a întâlnit la Paris. Scria
cea încoronată la Alba Iulia:

„Era ciudat să văd pe acel mare muzician metamor-
fozat într-un om de stat şi vorbind politică în loc de artă.
Faţa sa frumoasă, pătrunzătoare, încoronată de o clae
de păr, nu-şi uita trecutul. Era o gazdă încântătoare, ge-
nial, elocvent, plin de entuziasm pătimaş şi părea ex-
trem de nerăbdător să mă câştige ca aliat. El considera
interesele noastre identice şi m-a rugat ca România şi
Polonia să conlucreze îndeaproape cât de mult posibil.
În acele zile când totul era într-o stare de exuberanţă,
politicienii şi diplomaţii multor state mi-au vorbit ca şi
cum aş fi făcut parte din casta lor.”

Ne-ar trebui mult timp să îl prezentăm pe artistul po-
lonez ca pe un Om al Cetății, dăruit societății poloneze
și culturii universale, ca sculptor și ca Poet.  

„Crearea unui monument este ceva extraordinar
pentru sculptor – a scris Czesław Dźwigaj. E vorba nu

Nicolae Mareş

CZESŁAW DŹWIGAJ – UN ARTIST 
DE FACTURĂ RENASCENTISTĂ
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doar de dimensiunea şi materialul din care este reali-
zată opera. E vorba – mai înainte de toate – de funcţia
şi mesajul monumentului, care au menirea de a se ex-
prima direct şi convingător – prin structura şi forma lui
– fiind o operă eminamente artistică. Prin realizarea
unui monument, creatorul evidenţiază un eveniment, un
fapt sau o persoană. [...] Monumentul, dacă este cinstit
proiectat şi executat, devine exemplificarea unei teze
precise a autorului, rămânând importantă în timp şi ire-
petabilă.”

În viziunea mea, cel mai important monument reali-
zat de artist este grupul statuar Golgota. Însă cel mai
cunoscut pentru vremurile noastre a devenit statuia
Solidarității din Szczecin (11 m înălţime), dezvelită în
2005. Ea a fost ridicată în memoria muncitorilor portuari
din localitate, societatea poloneză comemorându-i ast-
fel pe cei care au căzut în lupta pentru libertate şi drep-
tate socială pe acele meleaguri în decembrie 1970.
Realizarea proiectului are o întreagă istorie, juriul ale-
gându-l din zeci de propuneri. Szczecinienii şi nu auto-
rul l-au denumit „Îngerul libertăţii”, această operă
devenind un simbol al mişcării declanşate de Solidari-
tatea în 1980 şi pe care Episcopul Romei de atunci,
Papa Ioan Paul al II-lea, a sprijinit-o din răsputeri. 

Alături de sculptura impozantă a Solidarității, amin-
tim şi de alte monumente la fel de reprezentative con-
cepute şi dăltuite de profesorul Czesław Dźwigaj, opere

amplasate la Chicago, Chomranice, Dołęga, Ełk (Piaţa
Ioan Pavel II), Fatima în Portugalia (Sanctuarul Maica
Fecioara), Kalwaria Zebrzydowska, Cracovia (Parcul
Strzelecki şi Cimitirul Rakowice), Nowy Wiśnicz, Police,
Rzeszów, Varşovia (Rembertów), Wieliczka, Zakopane
etc.

În localitatea natală, la Muzeul din Nowy-Wiśnicz, a
deschis la începutul mileniului o expoziţie permanentă
cu lucrări reprezentative din creaţia sa artistică, iar la
Castelul Familiei Lubomirski din aceeaşi localitate a
prezentat copii după zeci de lucrări monumentale ce-i
poartă semnătura.

Nu în ultimul rând, aș dori să subliniez generozitatea
profesorului cracovian, Czesław Dźwigaj. El este cel
care a sculptat pentru „Mica Romă”, pentru Blajul istoric,
monumentul Pontifului de origină poloneză, Sfântul Ioan
Paul al II-lea, cel care a denumit România, în timpul is-
toricei sale vizite la București din 7-9 mai 1999: Grădina
Maicii Domnului. Atletul lui Dumnezeu a adăugat – Aici
am trecut pragul speranței!

Nu cunosc alți artiști străini care să se fi aplecat cu
atâta venerație spre Ardealul istoric, precum cei doi cra-
covieni: Karol Wojtyla și Czesław Dźwigaj. Al doilea  în
preajma marcării Centenarului constituirii statului
național unitar român. Este un moment care leagă și
mai strâns România de Polonia.
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o poveSte MeMoraBilĂ

Romanul Hăituiala (Editura Ex Ponto, Constanţa,
2020) al tomitanului Adrian Nicola (născut în Segarcea)
ne surprinde cu un subiect indelebil: o conjuraţie în zi-
lele noastre, în scopul separării Dobrogei de România,
dejucată cu intervenţia discretă a americanilor.

Aşezat pe structura romanului de acţiune, revendi-
cându-se spumos şi captivant din romanul poliţist,
transpunând într-un limbaj pitoresc evenimente, carac-
tere şi comportamente umane mai mult sau mai puţin
insolite, Hăituiala dovedeşte măiestria lui Adrian Nicola
în mânuirea tehnicii suspansului, apetenţa sa pentru
analogia culturală şi pentru fulguraţiile paremiologice,
dar şi stăpânirea  unui stil narativ plin de vervă, narato-
rul fiind în acelaşi timp şi personaj principal. Seducerea
cititorului are loc inclusiv prin ţinuta atractivă a protago-
nistului. (Auto)ironic, cinic, cu un umor debordant, his-
trionic sau sincer, inteligent, dur, dar nu lipsit de
vulnerabilităţi,  acesta se vâră continuu în gura lupului
dintr-un lăudabil simţ al datoriei sau din lipsă de alter-
nativă, până la rezolvarea spectaculoasă, cinematogra-
fică a cazului.

Forţa creatoare a lui Adrian Nicola constă în faptul
că reuşeşte să schimbe radical registrul tematic şi sti-
listic de la o carte la alta. Dacă romanul Prizonierul, pu-
blicat în anul 2017,  este inspirat din realităţile sociale,
politice, economice şi istorice ale anilor tulburi ce au
urmat celui de-al Doilea Război Mondial, dacă romanul
Zborul trupului spre suflet (2019) vorbeşte despre cum
e să fii altfel decât ceilalţi, despre lupta transsexualului
Cristian cu un sistem, cu mentalităţi, cu setea de îmbo-
găţire a unor infractori periculoşi, cel de-al treilea
roman, Hăituiala, este o carte de o cu totul altă factură.
Să tratezi cu atât umor  un subiect cât se poate de se-
rios şi de grav, cum este încercarea unei grupări ilegale
de a separa Dobrogea de ţară şi de a o lua în stăpânire,
nu este la îndemâna oricărui prozator, oricât de experi-
mentat. Până la un moment dat, protagonistul Theodor
Vincent Dimitros, un tânăr poliţist cu ceva rădăcini prin

însorita Grecie, este un bărbat care ia viaţa aşa cum
vine, bucurându-se de femei, de micile  provocări ale
profesiei sau de întâlnirile cu prietenii în faţa unui pahar
de bere. Relatarea la persoana întâi singular dezvăluie
de altfel, iniţial, nu doar o aparentă superficialitate a lui
valabilă în orice situaţie, ci şi incertitudinile ulterioare,
frica, dorinţa de a da bir cu fugiţii, de a se da bătut, totul
asezonat cu o plină de haz autoironie. Umorul nu um-
breşte câtuşi de puţin acumularea de tensiune epică, ci
o face mai uşor de urmărit. Faptul că Theodor e ales să
rezolve un caz de importanţă majoră pentru siguranţa
statului român, cu acordul inclusiv al NATO, deşi lui nu
i se spune nimic în acest sens, ci este doar împins în
focul diferitelor lupte pentru a stinge flăcările, denotă în-
crederea de care se bucură la cel mai înalt nivel. Con-
struind un astfel de personaj insolit prins într-o poveste
cel puţin ciudată şi interesantă, tratând tema ca şi când
ar vrea să demonstreze că „gluma este o treabă foarte
serioasă”, aşa cum ne avertizează în motto-ul cărţii ci-
tându-l pe „nea Mitică, viorist la bodega Trei coşciuge”,
Adrian Nicola reuşeşte să atragă din nou atenţia asupra
prozei sale. 

Este notabilă capacitatea prozatorului de a face por-
trete memorabile. Nu ai cum să uiţi, după ce ai citit ro-
manul Prizonierul, un personaj ca Iorgu Tănăsache,
care, după ce stă într-un prizonierat de vreo zece ani la
ruşi, îşi găseşte numele, la întoarcere în satul său, nu
doar pe o cruce în cimitir şi pe monumentul eroilor, ci şi
în actul de deces, de aici încolo trebuind să lupte cu sta-
fia pe care sătenii, inclusiv soţia lui Victorina (căsătorită
deja legal cu altul), o susţin în locul  fiinţei  sale în carne
şi oase. Nu-l uiţi, de asemenea, pe Cristian, transse-
xualul din romanul Zborul trupului spre suflet, care se
luptă din răsputeri pentru a supravieţui. Și va rămâne
în memoria cititorilor acest dobrogean cu nume de grec,
Theodor Vincent Dimitros, un erou care şi-a făcut dato-
ria faţă de ţară şi s-a străduit cum a putut să-şi salveze
pielea.

Aşadar, cu acest nou roman, Adrian Nicola face do-
vada deplină a unui prozator talentat. Știe să incite şi

Diana Dobriţa Bîlea

BREVIAR EDITORIAL
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să-şi ţină cititorii aproape, oferindu-le o poveste memo-
rabilă, care invită la reflecţie. 

paCtul Melaniei Cu tHanatoS Şi, Mai Departe,
Cu luCiFer

De ce neapărat 777 de amintiri şi nu mai puţine ori
mai multe? Vrea autoarea acestui volum (Editura Rafet,
2018), Angi Melania Cristea, să trimită cititorul către o
semnificaţie anume sau pur şi simplu evidenţiază mul-
titudinea de evenimente/trăiri ale eului liric legat de o
temă ce ni se va revela parcurgând cartea? Încerc să
găsesc cheia de interpretare pornind de la poezia care
dă numele volumului. Şi descopăr ironia autoarei, co-
pleşită totuşi de oniric, de visul de dragoste. Un fel de
haz de necaz, expus cu inteligenţă, încifrat. Netrăirea
iubirii, aşa cum în mod firesc se trăieşte orice iubire,
între doi parteneri cărora „orăcăitul broştelor [li se] pare
o incantaţie suavă” permite eului liric, supraeului, să-şi
imagineze o altă viaţă, palpitantă, „de ambuscadă”, care
să lase în urmă amintiri, deci viaţă trăită. 777 de amintiri.
Este o repetiţie, aici, a cifrei şapte, nefiind vorba de nu-
mărul pe care ni-l înfăţişează autoarea. Cifra aceasta
are multe semnificaţii în religie, în ezoterism, în nume-
rologie. Dar Angi, pe lângă faptul că dă o tentă ironică
numărului 777, invocă şaptele într-un fel de ritual bine
stăpânit, imaginile vizuale sugerându-le şi pe cele au-
ditive sau dinamice (muzica şi dansul sunt uzitate de
obicei în incantaţii), pentru a chema norocul, pentru a-l
recuceri pe cel iubit şi, mai mult decât atât, pentru a ani-
hila acestuia puterea conştient sau inconştient distruc-
tivă: „vreau să îmi pictezi tabloul unei vieţi de
ambuscadă,/ să ne apucăm de privit la microscop roua
cireşelor din livadă.../ Ţi-aş întinde cele 777 de amintiri
cu degetele/ mele de pianistă şi aş închide claviatura/
fără nicio emoţie,// aşa cum dansezi când partenerul
este fix cel/ care te susţine cu un microcip subcutanat!”
(777 de amintiri). 

Proiectându-şi cu fiecare vis de dragoste o altă viaţă,
actantul liric simte că trăieşte iar şi iar o viaţă nouă, deşi
fiecare dintre ele înseamnă aşteptare, dor, singurătate
şi rugăciune într-un spaţiu-„creuzet” prea mic („lumea
pare cu un număr mai mică/ decât trollerul unde îţi aşezi
priorităţile”) pentru visurile şi imperiozităţile fiecărei zile;
într-un spaţiu-„catacombă”, unde drama celei care nu
poate simula neiubirea/nepăsarea înseamnă ca ea să
înainteze căzând „platonic în râpe” şi cuvântând „cald”
oricui este dispus s-o asculte (Creuzet, Catacombă).
Când visul de iubire nu mai poate fi înnodat sau re-
creat, viaţa cunoaşte un itinerar metempsihotic dirijat
pe baza unor amintiri, iar sufletul transcende regnurile
– vegetal şi animal – şi dimensiunea astrală în scopul
fentării timpului, a vulnerabilităţilor şi a insignifianţelor
acestuia: „Zice inima mea către florile de cireş: nu zbor!/
Mă reîntorc la starea când ochii mei erau bulbi de
plante,/ degetele creşteau precum viţa-de-vie [...]// Se
mai pot cupla conectorii minutelor zen la/ hubloul numit
zero-existenţă?/ [...]/ Cameleonul-suflet se aşază între
grinduri, se ierbeşte,/ devine herghelii, apoi carul mare”
(Pulberea albă).

Pledoaria pentru suprarealitate continuă cu ideea de
adoptare a artificiului, modelat după exigenţele prezen-
tului, după cât de „fericite” trebuie să fie visele nopţii sau
visurile cu ochii deschişi. Este secretul fericirii în condi-
ţiile în care viaţa trebuie trăită totuşi, când senzaţia de
viaţă recurentă şi de rătăcire „prin morţile viitoare”, fără
ca acestea să aducă vreo schimbare în bine, continuă
să se manifeste. Practic, când nu există o altă cale de
salvare. Ceea ce vrea să descopere poeta, cu ostenta-
ţie aproape, este faptul că nu vieţile sau morţile repetate
contează hic et nunc, adică nu clişeul („siguranţa că
sunt locuită/ de viaţă, nu de repetiţia ei./ Aşadar nu sunt
un clişeu, nu mă pot devoala mâine” – Ziua când am
developat clişeul), nu rutina, nu lipsa de speranţă sau
lipsa de inspiraţie, ci  puterea ei de reinventare din
mers, de a fi altfel mâine. Dacă mâine va fi o zi mai lu-
minoasă, rămâne de văzut, importantă pentru ea este
speranţa, încrederea în „cuvântul” pe care îl are de pus
pe hârtie, pentru că, nu-i aşa?, la început a fost Cuvân-
tul şi cuvântul era Dumnezeu, iar „poeţii stau dintot-
deauna în miezul cuvântului”. Poeta aspiră chiar la
ruperea „cordonului ombilical”, a desprinderii sale de
mulţime, de gloată, indiferent cine face parte din
aceasta – îngeri, oameni sau demoni – , şi la accepta-
rea singurătăţii ca stare firească, propice eului superior,
poetului care este sortit să se dedice exclusiv actului
creator. Oricum, din om, el, poetul, se va naşte mereu
„nou pe de-a-ntregul, trist pe jumătate” (Panoplii). Până
la a cuprinde toată tristeţea firii umane, n-ar trebui decât
ca omul superior să mai trăiască o vreme. Dar pentru
că poetul rămâne om, supus efemerităţii cel puţin tru-
peşti, Angi ştie că, pentru a evolua spiritual şi pentru a
lăsa urme folositoare semenilor, pentru a-şi goli toate
„buzunarele de seminţe”  în pământ bun (Marcu, 4-8),
trebuie să dispună de timp, de viaţă.  

Până la urmă, Angi îşi dă seama exact cine este, ce
vrea şi ce poate. Strigătul din ultima poezie a volumului,
din ultimele două versuri anunţă dobândirea unui alt tip
de înţelepciune, înţelegerea condiţiei sale şi renunţarea
la anumite vanităţi poate îndreptăţite, dar nefolositoare,
pe de o parte, iar pe de altă parte, dorinţa de evadare
într-un timp necuantificabil: „Îţi dau îngerii mei, mai
lasă-mă să respir,/ să pictez umbra mea pe pământ în
culori de zefir!” (Pasărea cu cioc roşu). Ruga aceasta
conţine o disperare paroxistică dacă omul este în stare
să renunţe la protecţia divină, la drepturile sale fireşti,
în favoarea drepturilor poetului. Este un fel de pact cu
Thanatos şi, mai departe, cu Lucifer. Este asumarea ris-
cului de către cel aflat în zona de întâlnire a
nebunului/temerarului cu artistul desăvârşit. Vom vedea
mai departe dacă Angi Melania Cristea va şti să se
menţină, aşa cum ne aşteptăm, pe această treaptă a
„maturităţii poetice” (Adrian Alui Gheorghe, coperta a
IV-a).

voluptatea CĂutĂrii 

Pe cât de scurt (44 de pagini), pe atât de concentrat
este „microromanul”, aşa cum apare specificat pe co-
perta I, Și au trăit ani mulţi, fericiţi (Ed. Helis, 2014)
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al poetului, prozatorului, eseistului şi publicistului
Ghe orghe Dobre. Cartea m-a trimis cu gândul la Kafka,
la Borges, la Octavian Paler şi nu numai la ei. Este
vorba de o naraţiune relatată la persoana întâi, cu ac-
cente filosofice, cu o tramă ficţională în care protago-
nistul încearcă, în căutările sale, diferite ipostaze – de
filozof, de mizantrop, de observator (un „nou Ulyse”) ne-
detaşat al lumii înconjurătoare, suspectând că indivizii
cu care interacţionează ar putea fi, dacă nu prelungiri
ale propriului sine, măcar nişte „invenţii” ale sale uneori
periculoase, pe care ar putea să le alunge cu o formulă
mai mult înţeleaptă decât magică: „lasă-l să curgă”. Ast-
fel, nerecunoscându-i-se calitatea umană în situaţiile
critice, individul de care acesta se lasă bântuit dispare
pentru a se întoarce cu sau fără vreo noimă, ca duşman
sau ca simplu tovarăş de discuţie. 

Fiecare dintre cele cinci minicapitole poartă ceea ce
se cheamă în jurnalism un şapou, doar primul conţinând
două citate: I – „Ce a fost va mai fi  şi ce s-a făcut se va
mai face; nu este nimic nou sub soare.” (Eclesiastul
1.  9); „I am here. Or there, or elsewhere. In my be-
gin ning.” T. S. Elliot; II – Caracatiţa existenţei devenise
aşa de mare încât, uneori, îşi mânca din braţe fără să
mai simtă, dar asta nu însemna mare lucru pentru ea,
în locul braţului dispărut apăreau alte o mie care por-
neau oarbe să caute; III – Un individ oarecare, nu avea
alt merit sau altă vină decât că exista; IV – Dar cum se
poate ca realitatea să invadeze imaginaţia în aşa hal?;
V – Înţeleptul tace, dar noi nu suntem înţelepţi. Și nu
pentru că vorbim atâta, ci pentru că încercăm să înţele-
gem tăcerea vorbind. 

Sinele autorului, unul creator, atent, susceptibil, vul-
nerabil, înlănţuindu-se cu incertitudini, cenzurându-se
(aproape) în van, trăind singurătatea inclusiv a „orăşe-
lului Y, fostă reşedinţă de plasă, fostă reşedinţă de raion
eminamente agrar”, se află în căutarea adevărului:
orice ar face omul, ar putea el evita o existenţă banală,
ratarea, eşecul, moartea până la urmă?; ar putea el
să-şi depăşească umila condiţie omenească? Nu caută
fericirea, deşi o descoperă în final la alţii într-o formă ri-
dicolă din punctul lui de vedere. Oamenii fericiţi sunt
aceia cărora li se ridică statui ce împânzesc spaţiul oră-
şelului Y, în timp ce analogia de la finele cărţii, cu un
Gigel dus la „Centrul de Reparat Gigei”, un spital de boli
psihice în fond, ne conduce la concluzia că omul supe-
rior sfârşeşte prin a se aliena ori prin a fi redus la tăcere
de către semenii sortiţi să nu vrea să treacă de aşa-zi-
sele limite umane. 

Ceea ce pare să-l trezească pe protagonist din fires-
cul zilei este o împuşcătură, „o bubuitură îngrozitoare”,
o întâmplare fără victime şi fără urmări de ordin penal,
dar faptul că avea loc după 46 de ani de plictis general
conta destul cât să zguduie din temelii „patriarhala
pace” a urbei. Firescul local se transformă în aceste cir-
cumstanţe în „caracatiţa existenţei”, temă de despicat
firul în patru pentru sinele care lâncezise prea mult, fă-
cându-l să se simtă „in my beginning”, după cum anunţă
autorul în primul capitol prin vocea lui T. S. Elliot. Re-
flecţiile, observaţiile pe parcursul căutărilor îl conduc
spre concluzii care nu satisfac câtuşi de puţin nevoia sa

de a descoperi „cine ştie ce idei sau acţiuni DĂTĂ-
TOARE DE SENS”. Dar voluptatea căutării sensurilor
câte vor fi fiind în lume este copleşitoare, iar drumul de
străbătut în această direcţie este important atât timp cât
spiritul elevat reuşeşte să se simtă viu, util, conectat la
sinele suprem. Fără un rezultat eficient, este dezirabilă
posibilitatea de a „interveni un foc de armă salvator,
care te lichidează fără măcar să-l fi auzit”.

Criticul Dan Simionescu – un colaborator al revistei
„Helis” pe care Gheorghe Dobre o conduce de ani buni,
zbătându-se aşa cum fac cei mai mulţi şefi de reviste
în zilele noastre tot mai vitregite de prieteni ai culturii lo-
cale şi naţionale – spune în textul de pe coperta a IV-a
a cărţii: „Am afirmat deseori că romanul, ca specie lite-
rară, trebuie să se redefinească. Asta fiindcă în concu-
renţa dintre romanul clasic şi film singurul câştigător
este ultimul, mai ales de când evoluţia tehnică a făcut
posibilă explorarea cinematografică a fiecărei ficţiuni.
[...] Când o operă literară este valoroasă, spun asta răs-
picat, asumându-mi răspunderea afirmaţiei. O idee, un
concept necesar, este suficient să apară în gândirea
unui individ pentru a fi însuşită imediat de conştiinţa co-
lectivă. [...] O să constataţi ulterior că mulţi prozatori vor
împrumuta tehnica narativă a dlui Dobre” (New York).
Cred, ca şi criticul amintit mai sus, că acest eseu filozo-
fic construit pe structura romanului este demn de a sta
sub lupa atentă a criticilor, dar şi a cititorilor iubitori de
astfel de scrieri deloc uşoare, însă pline de surprize plă-
cute.  
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Consiliul Judeţean Teleorman şi Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale
Teleorman, în parteneriat cu revistele: „Luceafărul de
dimineaţă”, „Proza 21”, „Neuma”, „Argeş”, „Bucureştiul
literar şi artistic”, „Mozaicul”, „Litere”, „Pro Saeculum”,
„Sud” şi „Caligraf”, organizează Festivalul Naţional de
Literatură „Marin Preda”, ediţia a XVII-a, ale cărui
manifestări finale urmează a se desfăşura în zilele de
15 şi 16 octombrie 2020, la Alexandria şi la Siliştea-
Gumeşti. 

Festivalul îşi propune să omagieze personalitatea
scriitorului Marin Preda, la împlinirea a 40 de ani de la
moarte, și să promoveze prozatori de talent, care nu au
debutat în volum. În cadrul concursului de proză
scurtă, organizat cu acest prilej, se acordă următoarele
premii:

- Premiul „Marin Preda” şi Premiul Revistei
„Luceafărul de dimineaţă” (în valoare de 1000 lei);

- Premiul I şi Premiul Revistei „Proza 21” (în valoare
de 800 lei);

- Premiul I şi Premiul Revistei „Neuma” (în valoare
de 800 lei);

- Premiul I şi Premiul Revistei „Argeş” (în valoare de
800 lei);

- Premiul al II-lea şi Premiul Revistei „Bucureştiul
literar şi artistic” (în valoare de 700 lei);

- Premiul al II-lea şi Premiul Revistei „Mozaicul” (în
valoare de 700 lei) ;

- Premiul al II-lea şi Premiul Revistei „Litere” (în va-
loare de 700 lei) ;

- Premiul al III-lea şi Premiul Revistei „Pro Saecu-
lum” (în valoare de 600 lei);

- Premiul al III-lea şi Premiul Revistei „Sud” (în va-
loare de 600 lei) ;

- Premiul a III-lea şi Premiul Revistei „Caligraf” (în
valoare de 600 lei).

Prozele scurte premiate vor fi incluse într-un volum,
ce va fi lansat în cadrul manifestărilor finale ale festi-

val ului; de asemenea, vor fi publicate de revistele
partenere. 

Concurenţii vor trimite 1-3 proze scurte pe suport
de hârtie, care nu pot depăși 15 pagini în total, culese
cu font 12 (Normal, Times New Roman, 1.5 Space), în
câte 10 (zece) exemplare, semnate cu un motto,
acelaşi motto figurând şi pe un plic însoţitor, conținând
o fişă cu datele de identificare ale autorului: numele şi
prenumele, data şi localitatea naşterii, adresa poştală,
adresa de e-mail şi numărul de telefon mobil, precum
şi un CD cu textele trimise, inscripţionat cu acelaşi
motto.

Lucrările pentru concurs vor fi trimise, până la data
de 1 septembrie 2020, pe adresa: Centrul Judeţean
pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Teleorman, str. Ion Creangă, nr. 52-54,
140056 – mn. Alexandria, jud. Teleorman, cu menţiunea
„Pentru concurs”.

În funcție de situația determinată de criza Covid-19,
organizatorii pot să aleagă varianta finalizării doar a
concursului de proză scurtă, realizându-se jurizarea
lucrărilor, acordarea premiilor și editarea caietului
premianților, procedură care va fi comunicată online. În
acest caz, laureații urmează să primească diploma,
suma în bani și caietul premianților.

FESTIVALUL NAŢIONAL 
DE LITERATURĂ „MARIN PREDA”

- ediţia a XVII-a, 15 și 16 octombrie 2020 -
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Constantin Coroiu, Mărturia altor generaţii. Dialoguri
în timp, Editura Alfa, Iaşi, 2019

Horia Bădescu, Căderea din Rai, Editura Şcoala Ar-
deleană, Cluj-Napoca, 2020 124 p.

Horia Bădescu, Poduri şi vămi, Ed. Şcoala Arde-
leană, Cluj-Napoca, 2020, 187 p.

Constantin Cubleşan, Valeriu Anania Dramaturgul,
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2020

Teofil Răchiţeanu, Poeme cu Mama sau Mormântul
din cuvinte, Ed. Scriptor, Cluj-Napoca, 2020

Teofil Răchiţeanu, Picătura deşartă a gloriei / La
vana goccia della gloria, Traducere în limba italiană de
Livia Mărcan, Editura Limes, 2020

Mircea Radu Iacoban, La 80 de ani… din neatenţie!,
Editura Cartea Românească Educaţional, Iaşi, 2020

Mircea Radu Iacoban, Prezent!, Jurnal 2015-2019,
Editura Junimea, Iaşi, 2020

Petre Ţurlea, Catolicismul şi revizionismul maghiar,
Editura Sene, Bucureşti, 2020

Adrian Ţion, Ape salmastre, roman, Asociaţia Casa
Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2020

Menuţ Maximian, Puterea secretă a cărţilor, cronici
literare, Editura Neuma, Apahida, 2020

Ştefan Negrişan, Zâmbetul Mirunei, roman, Ex
Ponto, Constanţa, 2020

Ioan Enache, Scrisori pe undele râului. Cartea a
doua a pocăinţei, Editura Studion, Bacău, 2020

Ion Coja, Romeo şi Julieta la Auschwitz, Editura
Aevea, Bucureşti, 2019

Gheorghe Filip, Cercul de frig, Editura Tracus Arte,
București, 2020

Nicolae Teoharie, O zi pe care am locuit-o cândva,
Editura Tracus Arte, București, 2020

Ionel Popa, Glose blagiene, vol. IV, Editura Limes,
Florești, Cluj-Napoca, 2020 

Corneliu Florea, Viețuind printre dictaturile lumii, Edi-
tura Aletheia, Bistrița, 2019

Iulian Chivu, A fi – ca diferenţă. Eseuri, Editura Si-
tech, Craiova, 2020

Radu Ulmeanu, Ab urbe condita, Editura Grinta,
Cluj-Napoca, 2020

Carmen Mihalache: Hublou, Editura Babel Bacău,
2019

Radu Ulmeanu, Siberii, Editura Tribuna, Cluj-Na-
poca, 2017

Centrul European de Studii Covasna-Harghita, Petre
Ţurlea, Editura Eurocarpatica, Sfântu-Gheorghe, 2019

Şerban Codrin, Testamentul din strada Nisipuri, Edi-
tura Betta, 2019

Şerban Codrin, Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada reci-
tită şi rânduită în versete, Editura Betta, 2020

Mircea Popa, Lucian Blaga Prin cenuşa veacului,
Casa Cărţii de Ştiinţă, Cluj-Napoca, 2019

Mircea Popa, Musis et virtutis, Casa Cărţii de Ştiinţă,
Cluj-Napoca, 2020

Georgeta Orian (coordonator), In honorem Mircea
Popa 80, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba
Iulia, Editura Aeternas, 2019

CĂRŢI PRIMITE LA REDACŢIE


