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editorial

Din şoseaua veche ce duce spre Piteşti, în centrul
oraşului Topoloveni se desprinde drumul care urmează
apa Cârcinovului preţ de vreo 20 de kilometri trecând
prin satele cândva parte a judeţului Muscel, azi ţinând
de Argeş, pentru ca, după ultima comună, Boţeşti, să
intre în judeţul Dâmboviţa. 

Mai înainte însă, în Dobreşti, după ce ai trecut de bi-
serica parohială şi de Căminul Cultural, străjuit, în faţă,
de monumentul dedicat eroilor, iar, pe-o latură, de bus-
tul ctitorului său, dacă o iei, spre dreapta, pe prima uliţă,
îngustă, ce duce spre cimitir, după câteva sute de metri
locul se lărgeşte brusc şi în stânga privirea se izbeşte
de o impresionantă construcţie – două corpuri de clă-
dire într-o curte generoasă, înconjurată de un gard de-
osebit, de lemn şi beton, străpuns de porţi păstrându-şi
încă frumuseţea lucrăturii în lemn. Totul vechi, totul în
paragină… Nici un semn care să ateste că aici a locuit,
înainte de arestarea din 13 iulie 1947 şi condamnarea
la temniţă grea pe viaţă, Ion Mihalache. Şi tot aici, prin
1970, i s-a îngăduit soţiei sale, Niculina, după perioada
de detenţie şi anii petrecuţi la Spitalul TBC de la Foişo-
rul de Foc (când încă avea statutul de deţinută), apoi la
Geriatrie, să locuiască într-o cameră din fosta ei casă
(restul locuinţei fiind ocupat de dispensarul Dobreşti),
spre a-şi trăi ultimele zile ale vieţii.

Câteva sute de metri mai sus, în foarte îngrijitul ci-
mitir al satului, în coasta bisericuţei albe, sub un piersic
încărcat de fructe, se află mormântul ce adăposteşte,
cu siguranţă, rămăşiţele Niculinei şi ale părinţilor adop-
tivi şi, foarte îndoielnic, pe cele ale lui Ion Mihalache.
Povestea aducerii aici a resturilor pământeşti ale lui Mi-
halache a fost relatată de Ion Diaconescu în memoriile
sale. La insistenţele Niculinei, prin 1970 acesteia i s-a
aprobat mutarea osemintelor soţului ei, mort în închi-
soare la 5 februarie 1963. A fost trimis la Râmnicu Sărat
Popescu Mehedinţi, într-o maşină a Securităţii. Acolo,
la poarta cimitirului i s-a predat o cutie cu oseminte, fără

ca acesta să fi asistat la deshumarea lor. „Coşciugul cu
osemintele – îşi aminteşte Ion Diaconescu – a fost
adus, tot cu maşina Securităţii, la Dobreşti, iar a doua
zi le-am îngropat creştineşte, serviciul religios fiind ofi-
ciat de preotul Ionel Popescu, unchiul meu. Cu toată in-
terdicţia Securităţii, care atrăsese atenţia în acest sens,
la slujbă au participat câteva sute de săteni şi prieteni
din jur, dar şi foarte mulţi agenţi ai Securităţii.” Mulţumi-
rea îndeplinirii datoriei creştineşti a Niculinei e umbrită
totuşi de un fir de îndoială. „«Fine, eşti absolut sigur că
acestea sunt osemintele lui Ionică şi nu ne-au înşelat
ăştia?» La care Popescu Mehedinţi a răspuns cu
prom ptitudine: «Naşă, când am văzut pe ţeastă o şuviţă
de frumos păr castaniu, aşa cum îl avea naşu’, am fost
absolut sigur că erau osemintele lui!» Argumentul lui
Popescu Mehedinţi a avut darul să-i alunge temerile şi
ea a murit, puţin timp după aceea, împăcată deplin su-
fleteşte […] De fapt, Popescu Mehedinţi nu-l mai vă-
zuse pe Mihalache din momentul arestării, pe când
avea într-adevăr acel frumos păr castaniu, dar eu, care
îl văzusem 10-11 ani mai târziu la Râmnicu Sărat, ştiam
că, între timp, acel păr se făcuse alb ca varul! Probabil
că el nu văzuse nicio şuviţă de păr pe ţeastă, dar bine
a făcut că i-a adus acest argument care a avut darul
să-i împace sufletul chinuit. De altfel, cred că Securita-
tea de la Râmnic avea totuşi o schiţă şi o evidenţă a
mormintelor rezervate deţinuţilor din cimitirul oraşului şi
n-ar fi avut niciun sens să substituie aceste oseminte!” 

Frumoasă autoamăgire – de fapt, la groapa comună
din marginea cimitirului de la Râmnicu Sărat cadavrele
erau aruncate fără nicio evidenţă, astfel încât identifica-
rea osemintelor nu s-ar fi putut face sub nicio formă, cel
puţin la acea dată. 

*
Las pe seama istoricilor evidenţierea activităţii poli-

tice a lui Ion Mihalache şi mă rezum a pomeni câteva
dintre faptele legate de satul Dobreşti (unde a înfiinţat

Rodica Lăzărescu
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o şcoală de gospodărie, o ţesătorie, o fabrică de mar-
meladă, renumită în epocă), sat al cărui „fiu” a devenit
odată cu căsătoria, din 1908, cu Niculina, fiica adoptivă
a preotului Ioan Dumitrăchescu. Îi dau cuvântul unui
contemporan, preotul Ionel Popescu, şi citez din memo-
riile acestuia păstrate în arhiva familiei:  

„…Ion Mihalache este enoriaşul meu […], vine la bi-
serică, se spovedeşte şi se împărtăşeşte şi a contribuit
cu sume importante la construirea bisericii. De altfel, cu
ocazia sfinţirii Bisericii Parohiale de către Patriarhul
Miron Cristea, Ion Mihalache a îmbrăcat cămaşa de cti-
tor, în faţa asistenţilor veniţi din toată ţara. În afara aju-
toarelor date bisericii în construcţie, lui Ion Mihalache îi
datorează foarte mult Căminul Cultural. În anul 1938,
cu fondurile strânse de Cooperativele Unite, hotărâsem
să facem un local cu sală de spectacol, săli pentru bi-
rourile cooperativei şi magazine. Atunci a intervenit Ion
Mihalache şi ne-a spus: «Faceţi un local mai mare în
care să intre şi Băi, Dispensar şi o Şcoală de gospodă-
rie». «Dar fondurile noastre nu ajung pentru aşa ceva»,
am replicat noi. «Vă dau eu», ne-a spus. «Să-mi daţi
nişte apeluri către diferite ministere şi întreprinderi par-
ticulare şi mă duc eu cu ele.» Şi-a tot scris N. Şetraru,
directorul căminului, la apeluri – şi-au început să curgă
ajutoare: vagoane de fier şi tablă, de ciment, de scân-
dură, de ţevi, de sume importante de bani încât acestea
au întrecut de zece ori sumele date de cooperativă. Ast-
fel s-a construit Căminul Cultural, podoaba satului nos-
tru, cu sprijinul nelimitat al lui Ion Mihalache.

Satul nostru a fost sprijinit şi în alte direcţii de Ion
Mihalache. Când proprietarul Crăsnaru se opunea la
predarea izlazului comunal şi adusese 20 jandarmi în
«Coada vulpii» să oprească vitele să intre în izlaz, Ion
Mihalache n-a ezitat să se pună în fruntea sătenilor şi
să intre cu forţa, asumându-şi răspunderea.

Nu mai vorbesc de ajutoarele cu care Ion Mihalache
venea în sprijinul tuturor celor năpăstuiţi, încât pot să
afirm că în satul acesta n-a existat un singur om care
să fi apelat la Ion Mihalache şi să iasă nemulţumit, iar
urmaşii lui îi vor păstra o amintire recunoscătoare.”

Mi-am amintit vorbele preotului Ioan Popescu des-
pre Ion Mihalache, cu care se înrudea şi al cărui cola-
borator apropiat a fost, privind peste gard la casele
căzute într-o dureroasă stare de degradare. 

Cu o curte plină de flori, în mijlocul căreia îşi împle-
tea firele lichide o fântână arteziană cu peştişori roşii,
cândva locuinţă a preotului Ioan Dumitrăchescu, mai
apoi reşedinţă a familiei Niculina şi Ion Mihalache, casa
a fost de multe ori gazdă primitoare – loc de popas şi
de întâlnire – pentru mulţi oameni politici ai vremii. Pe
aici au trecut adesea, urcând treptele spre impozantul
cerdac, Nicolae Titulescu, Virgil Madgearu (unul dintre
„doctrinarii”, alături de Mihalache, ai „statului ţărănesc”)
şi atâţia alţii. 

Mă gândesc din nou la „amintirea recunoscătoare”
a dobreştenilor. Trece pe drum un localnic, să aibă vreo
40 de ani, după uneltele purtate pe umăr pare a veni de
la fân. „Bună ziua! Nu vă supăraţi, ce casă este asta?”
„Eh, aici a fost dispensaru’!” „Da? Şi acum ce-i?” „Acum
e a lu’ dom’ Nicu. Aud că vrea să facă muzeu!” (Îmi stră-
fulgeră prin minte că un alt dom’, Marius parcă-i zice,
voia să facă muzeu în casa Moromeţilor din Siliştea-Gu-
meşti.) „Muzeu? Ce fel de muzeu?” „Ce ştiu io?!
Muzeu… că aici a fost dispensaru’…”– şi ridică dispre-
ţuitor sau poate numai neîncrezător din umeri. În niciun
caz recunoscător…

editorial
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Heureux qui, comme  Ulysse, a fait un beau voyage!
Joachim du Bellay

Un patchwork despre călătorii în principal coase sub
ochii noştri Gabriel Mardare, alias Dr A Kulakov, care-și
spune și Master X. Autorului i-ar trebui nouă țări și nouă
mări, poate și mai multe, pentru a face psihonautică, și
nu o încercare de, cum modest se arată în subtitlul cărții
aflate sub tipar la Eikon.

Dar s-o luăm la drum, voinicește, peste și pe ape,
din edificiu în edificiu, pe urmele acestui spirit nomad,
cel mai incurabil drumeț pe care îl cunosc, bătătorind,
în drumețiile sale, paralele și meridiane.

Știm de la V. Propp că deplasarea în spațiu este ele-
ment de compoziție. Pe această deplasare (de linii), au-
torul înnoadă în fel și chip narațiunea, pe cele mai
felurite subiecte și asta pentru că găselnița patchwork
i-o permite. Istovit Gabriel Mardare? Niciodată. Îmi
place să cred că a încălțat pantofii care merg singuri
sau că are la dispoziție un covor zburător, pe care o in-
vită  pe frumoasa Marianne,  cuprinsă și ea de aceleași
tendințe nomade. Gabriel joacă rolul de călăuză, nicio-
dată rătăcindu-se, deși este un rătăcitor în căutare de
noutăți. Dar sigur e faptul că-i condus de un Geist ama-
bil, de zâna sa preabună, MAR sau Doamna EMEM.

Ludicul autor (trebuie să precizez că e vorba de un
comic nu inofensiv, ci de-a dreptul ofensiv) începe lu-
crarea la patchwork cu o mărturisire ca pacient. Docto-
rul (el însuși) întreabă, pacientul (el însuși) spune. Nu
pe canapeaua Freud, a cărui eră a cam apus, ci pe un
divan cu coordonatele: „divan standard ISO 4125,
norma europeană” al Doctorului Kulakov, dublul lui Ga-
briel Mardare. De la Doctor Freud, Doctor Kulakov a
păstrat doar ochelarii și barbișonul.

La început a fost Sumerul? Nu chiar, la început a fost
Târgul Ieșilor, dar nu în varianta „Dulșele”. Nu-i Iașul ca
iubire și reprezentare din pictura altui Master, Val

Ghe orghiu. Iar mahalaua Păcurari nu-i „mahalaua ce-
lestă” Țicău a magistrului Mihai Ursachi, e cu totul alta:
a blocotețelor păcurețe, a  caftelilor  între „băiuței”, care
trimit la Cota pe flegmă a lui Dan Lungu ori la proza lui
Călin Ciobotari, despre o margine a orășelului Siret,
captiv și el pe planeta singurătății. Cum mahalageza din
copilărie mai are putere asupra minții, Kulakov își
sfătuiește pacientul să iasă din „transa jargonofazică”,
iar pacientul își amintește pe dată de concertele Filar-
monicii, cu abonament gratuit pentru elevi. „O, tempora,
o mores, o res!”, cum ar exclama Luca Pițu, și el, o
vreme, locuitor al Cartierului Latrin din Nicolina Valley.
Nu înainte de a folosi DEX-ul pentru vocabula decoper-
tare („Desfacerea elementului acoperitor al unei
construcții, spre a ajunge la structura de rezistență”),
docilul pacient oferă cititorilor o decopertare din 1987,
Kulakov adaugă note subsolice; altele, după stil, fiind
ale altcuiva: nici pacientul ori doctorul, chiar altul decât
Gabriel Mardare. Poate adnotările i le-a suflat în ureche
Luca Pițu. Oricum, „iepoca” apare în toată splendoarea
ei de „împliniri mărețe”, locația bazică fiind o catedră
școlară unde tronează un prof de mate unsuros până
la os: cu ședințe de ideologizare dinspre activiști cultu-
ralizatori, cu declinări de dragoste pentru nea Nicu,
ședințe de trageri în plină luptă pentru pace, trageri de
sfori pentru înaintări în grad(e), „vacalaureate” (patent
G.M.)... O ieșire „la iarbă” cu Emem poate fi salvatoare,
la fel ca o bună lectură, ceea ce mi-a adus în minte o
notație din Jurnalul lui Traian Chelariu: dimineața, la
ucis șobolani, în serviciul de deratizare, „după amiaza,
traduc din Verlaine”. Pentru Gabri Mardare, Verlaine e
Hans Robert Jauss. În alte ore, lucrează la un eseu des-
pre Ivasiuc, Vasele comunicante, urmând să apară la
Cartea Românească. N-a apărut. Magda-Lena Bandu-
rian l-a dus cu preșul, așa cum m-a dus cu preșul pe
mine George Bălăiță, zis Lălăiță. Gabriel Mardare
folosește nume sub acoperire, le maschează (antivirotic
pesemne), eu le demasc și asta pentru că nu scriu is-

Magda Ursache

UN PATCHWORK AMEȚITOR, 
PE UN BALANSOAR STILISTIC
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torie hieroglifică. Bandurian e Bedrosian. Sunt dese
omisiuni (elocvente) de nume proprii, însă tehnocratul
ne provoacă să aflăm „numele de sub nume”. Neukant
e Noica, mai degrabă Neuhegel, a cărui carte despre
Hegel a ajuns la Securitate prin grija redactorului Zigu
Ornea; postsocialist, ne-am scos: avem și un Heidegger
de Dâmbovița, mulți haveli și foarte mulți disidenți
anticomuniști.

Nimic mai simplu să înțelegi că Gilberto Untaru e „ra-
diocratorul” Virgil Ierunca; „Săptămâna” lui Barbone e
supranumită „Șapte zile și șapte nopți culturiste”, Eugen
Barbu fiind maestru de „Dam-bovița”, ceea ce îmi aduce
în minte Alfabetarul lui Paul Goma, cu „dâmbovițeleni”
cu tot.

După o vreme, m-am luminat privind notele subso-
lice: scriptorul de footnotes e Gabriel Mardare, dar nu
prefăcutul adept al lui Makarenko din 1987, ci acela de
după vreo... 33 de ani. Cifra e hristică: crucea
învățământului dusă pe piste aplicative socialist-mate-
rialiste e adevărată Golgotă; A Kulakov contribuie cu o
notă doctorală la confesiunea pacientului care „viro-
tează-pivotează” între „obligațiile de catedră”, unde e
văzut ca „element suspect”, și pagubele colaterale ale
profesoratului: săptămânile de campanie agricolă la
desfăcat păpșoi, abonament obligatoriu ca și munca vo-
luntară la „Ziarul Mare”, poate și la „Tânărul leninist”,
poreclit „Tinerelul”, cozi (banc de „iepocă”: Umbra lui
Mircea la cozi) pentru stavrizi decapitați , cf. lozincii „Nici
o masă fără pește!”. Ca extraverale: opiul muzicii, vise
și visuri despre călătorii proiectate pentru doi, realizate
pentru unu singur. Biletul era dus-întors, așadar nicio-
dată fără cale de întoarcere la Emem.

Un continuu anotimp întunecat era subviața în
epoca lui Pericle – scorniceșteanul: starea oblomovistă
alterna cu muncă la eseuri scrise, dar rar publicate, spre
deloc. Și-mi aduc aminte de disprețul pentru scris cărți
al unui șef de catedră, Richard Valter, cu universitate
muncitorească la bază, făcut conferențiar cu o recenzie
în „Flacăra Iașului”. De tradus tradusese Cântecul Eu-
laliei, martira fecioară de 13 ani, pe care ți-l recita voiai-
nu voiai: „Bună fată, Eulalia!” Eu și cu Petru parafrazam:
Bună bucată, Eulalia! Ce necaz a avut pe mine când
am scos la analiză un curs de limba română pentru
studenții străini! „Da’ unde au loc dialogurile astea,
to’arășa, dumneata nu trăiești în RSR?”Am avut parte
de șefi stupizi, dar foarte șefi, manu forte.

Revenind la călătorie ca preocupare și ideal: dacă
după Albert Camus „créer c’est vivre deux fois”, și a că-
lători e a trăi de două ori. Mai mult încă, afli, cu puțin
noroc, merele din grădina Hesperidelor, care ar
păstra/aduce tinerețe fără bătrânețe. Nouă, mie și lui
Petru, a trebuit să ne placă (vulpile și strugurii!) călăto-
riile imaginare. Niciodată cele comerciale, ca să zic așa.
Avantajul? Am zburat fără bilete din Peru până-n
Olanda. E... als ob, cum ar spune Vaihinger. Als ob
waren, ca și cum ar fi. Als ob-ul ne-a făcut să găsim
acoperișul lumii pe Repedea și Stonehenge în vârful
unei coline, Iașul având șapte. 

E frumos pe unde merg Gabi și Emem, dar și noi doi
puteam găsi un covor zburător. Musai  să fie o apă în
peisaj: lacul Ciric ori Bicaz, Someșul, Siretul, cascada

Duruitoarea, măcar un jet d’eau, ca-n Dolce vita... O
aventură acvatică în Mali, alta în Myanmar, de unde
mi-am cumpărat virtual un colier de lapis-lazuli, piatra
norocoasă a săgetătorilor (e și „piatra scriitorului”),
ne-au stat la îndemână fără viză. Am găsit un mijloc de
a ne ostoi nevoia de călătorie, de a merge place to
place flanând pe bulevarde hexagoneze văzute doar în
albume și-n filme. Poți apropia imposibilul prin vis: infi-
nitul oniric e la un colț distanță, iar visul e productiv ca
tusea: are nevoie de plu(rarități). Acum, când existența
mi s-a strâmtat, prefer camera mea (Xavier de Maistre,
Călătorie în jurul camerei, 1794, vă rog!), pe care mi-aș
dori-o cu pereți de plută; merg rareori pe bulevardul Fa-
cebook, colț cu Messenger și nu mă omor după cărți
electronice: rămân la iubirile mele clasice. Generația
zapp mi-i străină, nu-mi place să pălăvrăgesc, să tas-
tavragesc (mot-valize marca G.M.). Tehnosferă? Ba
noosferă! Și prefer scrisul de mână, pur și simplu, cu
toate că Gabri Mardare îl vede „exaltat de puriștii cultu-
rii”.

Din Master X – Files, aflu cum fluvianul (din Galați)
ajunge pe apșoara Bach-Louis nu navigând, navigând,
ci pe drum de fier. Un fost primar (și nu știu de ce scriitor
cu carnet) promitea câteva porturi la Bahlui, dar și
circulația tramvaielor dirijată din satelit, operă SF elec-
toral. Gabriel Mardare obține, în vara lui 1989, un loc
într-o excursie organizată de OJT (pentru necunoscă-
tori, Oficiul Județean de Turism). Fără pașaport indivi-
dual, cel comun fiind deținut de șeful (acreditat de
Securitate) grupului de turiști. Așa se face că Mardare
nimerește într-un Baku (Azerbaidjan) multietnic: azeri,
gruzini, ruși, ucraineni, mult mai mulţi decât Bakou ro-
mânesc, așa cum numește Petru Cimpoeșu Bacăul.
Elementul musliman (dar și eroic dacă citeai un panou
avertizând că la dreapta sunt blindate – Tankovaia do-
roga – sau, după caz, elicoptere gata de desant) e in-
trodus în Contra-memorii de călătorie, Gabriel Mardare
contra-dansând printre muslimani. Fiind o bibliotecă
umblătoare pe ulițe întortocheate, profesorul e deosebit
de atent la fizionomie, la limbă, la mentalitate diferită de
a sa, la mistică. Citindu-l, am avut impresia că-l văd ru-
gându-se creştineşte alături de un musulman, în faţa
unei case de cult, deşi scena îngenuncherii solitare se
întâmplă în camera hotelului de la Tunis, în faţa unui te-
levizor, la rugăciunea de încheiere a programului naţio-
nal (p. 187 notiţă).

Pentru Gabriel Mardare e nimica toată să sară din
Hexagon în Petrograd, încă leningrădean în 1983, ca și
din hexagoneză în pa ruski. De la Baku în Tunis nu-i
distanță mare pentru un excursionist doritor de întâlnire
cu La Grande Bleue, deținând un passe-partout ca
Jules Verne în ocolul pământului. În așteptare rămâne
regina boscheților Roșca. Mănâncă de dor iarbă, ener-
vată pe prietena care se dă drept stăpână, Emem, și
smucind în forță capătul lesei. Niciodată nu se știe sigur
cine conduce lesa, o fi oftat doamna, ridicându-se de
pe jos.

Traiul în tranzit (trai e prezent în traistă-n băț!) îi dă
destul timp memorialistului să introducă în patchwork
un jurnal de capitală, din vara lui ’89, înainte de a urca
în trenul internațional București-Kiev-Moskva, trecând
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în goană pe urmele bunicilor materni din zona Cernău-
ţilor. Devenit, la nevoie financiară, comersant de maiouri
bărbătești Made in China, își cumpără dintr-o librărie
din preajma mausoleului Lenin un volum din À la re-
cherche du temps perdu, ca să rămână în umbra cărților
în floare, despărțindu-se de urâta mumie. Imobilizat la
pat, recapitulând călătoriile, în aşteptarea unei interven-
ţii chirurgicale, îl citeşte pe Sartre („cărămida” L’être et
le néant), nu numai pentru că n-are sartrofobie, dar și
ca să dovedească odată în plus că urăște ideile „gata
făcute”, cât și pe cele „contrafăcute”.

Tot nimica toată pentru Master X este să țeasă un
patchwork temporal. Cititorul e dus pe nerăsuflate în
Tunis (iarna lui 2007), apoi, pe repede înainte, din iulie
1969 în iulie 2019. „Să ai numai ce poți să duci tot-
deauna cu tine: să știi limbi străine, să cunoști oameni,
să cunoști țări. Iar sacul tău de călătorie să fie memoria
ta”, sfătuiește Soljenițîn. Sau turbinca lui Ivan și ea des-
tul de încăpătoare ca să încapă moartea: „Pașol na tur-
binca, ciortî!”

Hardul memoriei lui Gabriel Mardare e foarte larg.
Ca și cel lingvistic.Ar putea contribui la Dicționarul de
lărgire a limbii de Soljenițîn (semnalat într-un eseu de
slavista Livia Cotorcea), la câte cuvinte-valiză inven-
tează. N-a spus pe dreptate că „idiomul e omul” (întru-
cât îl conţine) într-o lucrare de lingvistică?
„Nuliuniversitarii” sunt prinși de urechi în patchwork.
Sigur că „franceza popesco-carpato-danubiano-pon-
tică” îi repugnă, ca toate prostfăcutele. Alt exemplu?
Eseul Literatura ca discurs medical de Marika Popen-
stein mi-a adus în minte Grădina ca carte, studiu
anunțat în altă catedră universitară iașiotă de o eseistă
de renume fără nume. „Mister și lapte acru!”, ar fi ricanat
Luca Pițu.

„Osmotica de cursă lungă” îi este dedicată lui
Luca Pițu, „avangardist al osmologiei universitare de
Copou”. Ca s-o citesc a trebuit să mă folosesc neapă-
rat, ca „scut osmotic”, de propriul parfum (Jungle de la
Kenzo), contra persoanelor active în UAIC și de „dihor-
nicia lor”, în pericol să-mi cârnească nasul.

Gabriel Mardare are nas/nez, „apetența osmotică”
fiind obținută din „marea carte a înțelepciunii canine”.
Cățelușa Roșca își citește ziarul cu botul în frunzele
toamnei și află tot ce vrea ea să afle. Cu hardul osmotic
mai puțin încăpător decât cel deținut de Lady Bosket
(altfel, mirosul de tren din timpul Comandantului suprem
i-ar fi stat în gât), cititorul se poate lăsa surprins de
curățenia toaletelor publice din Viena (2004, 2007); la
intrarea în metrou, „așezământul” era dotat cu difuzoare
din care se auzeau valsuri. Chiar și de acolo, din cloco-
tul vienez, Gabriel Mardare ne teleportează  la polca pe
furate din Catedra de French, cu suspecții și suspectele,
cu suspectabilii și suspectabilele ei. Mirosul „PETago-
giei franceze de Bahlui” (cu bârfă și delațiune, cu
mârțâieli scrise pentru Securitate, cu clanuri de neveste,
fii, fiice și cumetrii) te face să-ți dorești o anosmie: pier-
derea simțului mirosului. Temporară.

Da capo: Gabriel Mardare a reușit să treacă vămile
spre occident la 42 de ani; abia în 2004, după trei de-
cenii de predare a francezei, Marianne (Emem),
însoțitoarea sa de viață și de-o viață, a văzut prima oară

France. Ce să faci decât să zâmbești, ca Petru al meu,
celor care îți poartă sâmbetele și pleacă pe dosarele
tale (aprobate de Ministerul Învățământului, nu și de Se-
curitate), la Sorbona, ca Grișa Țugui ori Tinca Țăranu?

Adresându-se „psihonauților de toate sexele și sec-
tele”, Gabriel Mardare ne duce-n gări, dar și în gândurile
sale, ne trece nonșalant din trenul de Galați într-un bal-
con kievean, dintre „fluvieni” (în trad.: gălățeni) între
moscoviți, iar din august 1989 direct în octombrie 2018,
dintr-o toamnă în vara anterioară și-i merge ca pe roate.
Mersul pe verticală stimulează și gândul, și cuvântul;
când mergi, creierul produce neuroni. Alternativa?
Șoarec de bibliotecă sau hoinar pe te miri unde. Tran-
zitul poate fi gara Yashington City sau Gara de Nord,
un port ori un aeroport, Sena și Volga...

Iar Master X țese la patchwork, folosind titlurile pen-
tru a îmbina fragmente de text surprinzătoare: Param-
nezii retrovirale (referinţe la medicină), Decopertare
(tehnica mineritului de suprafaţă), Country(check)Point
(structură compozită), Traiul în tranzit (bazat pe repetiţia
sonoră), Foaie verde frunza-n dungă (deturnare a ros-
tirii folklorice).

Agitpropii ieșeni puteau merge fără păs la Nisa, ba
chiar din Azore în Antile, cu mijloace costisitoare. Ga-
briel Mardare, doar pe bază de salam de Sibiu și pe bé-
kane (derivat din bike) chinezesc, obținut prin
amabilitatea primarului din La Roche Derrien, prin inter-
mediul unor conferinţe plătite. Cioran renunțase la velo
pentru că era greu de urcat la mansardă, iar la con-
cierge nu voia biciclul în curtea interioară, neavând loc
pentru poubelles. Exegetul său (v. „Ô” de Cioran, Edi-
tura SEDCOM Libris, Iași, 2018) nu, nu renunță ușor la
greu.

Aproape că m-ai amețit, Master X, cu circuitele en
vélo/à vélo, cu relatările despre roți, lanțuri, bagaje, pe-
dale...

Dr Kulakov era gata să mă înhațe rânjind, diagnos-
ticându-mă pacient (hagard face!), văzându-mă bui-
macă, amețită, trasă la față, ca și când aș fi coborât din
zăpăcitorul montagne russe. Însă întâlnirea copilului
Gabi (1959) cu „un cuvânt straniu: Lingvistică”, desco-
perit pe coperta unei cărți lăsate într-un portbagaj de bi-
cicletă, m-a desfătat. A fost începutul începutului. A
luat-o pe drumul unei cariere de lingvist. Mai exact, și
de lingvist. Îți trec cu vederea, Master, digresiunile
(„burțile”) voite, planificate, și asta pentru că le compen-
sezi mereu cu un mot d’esprit mereu surprinzător.

„Et la vie continue...” Coperta cu păsări tropicale în-
chise sub o reţea de sârmă (fotografie dintr-un zoo, se
pare) aduce a premoniție: pozarul se lasă acum pradă
reveriilor de promeneur solitaire pe distanțe scurte, oprit
în Podu Roș, prin ordonanță militară, de pandemia în-
coronată: „Stop joc!”

Călătorul inconsolabil trebuie să se consoleze o
vreme (dar câte check-pointuri nu vor urma!) cu călătorii
în amintire, cu mersul pe jos din lăuntru. Se plimbă prin
„Țara iluziei” ca bătrânul Rousseau, țară de unde își
poate cumpăra iluzoriu și Ermitajul, și Luvrul, dacă le-ar
vrea. 

Fii realist, Master X, cere imposibilul!
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Mihai Eminescu, considerat cu deplină îndreptățire
„poetul național al României” , supranumit „luceafărul
poeziei românești”, a avut o relație complexă cu spiri-
tualitatea germană. Toți biografii, criticii și istoricii literari
din diverse generații (G. Ibrăileanu, D. Caracostea,
G.  Călinescu, E. Papu, D. Murărașu, Zoe Dumitrescu-
Bușulenga ş.a.) au relevat, sub diferite aspecte, impac-
tul stimulator al literaturii germane, îndeosebi al poeților
romantici, asupra creației lirice a genialului poet din
Ipotești.

Dintru început se impune o observație preliminară:
influențele pe care Eminescu le-a primit din cultura ger-
mană au avut un rol catalizator, în sensul subliniat de
Lucian Blaga („Spațiul mioritic. Trilogia culturii”) sau așa
cum remarca Zoe Dumitrescu-Bușulenga „conjuncția
tocmai cu acea cultură…îi dădea posibilitatea descope-
ririi de sine ca topos al unei sinteze esențiale pentru spi-
ritul românesc” („Eminescu și romantismul german”).

Întâlnirea cu limba germană s-a petrecut la Emi-
nescu, biografic vorbind, încă din copilărie și
adolescență. Tatăl său, căminarul Gheorghe Eminovici,
era cunoscător al limbii germane: rapoartele de admi-
nistrator pe moșia boierului Balș „le scria în nemțește
sau în moldovenește” (G. Călinescu – „Viața lui Mihai
Eminescu”). Școala primară (National-Hauptschule) și
apoi liceul (Ober-Gymnasium) din Cernăuți cu limba de
predare germană au marcat o etapă importantă în for-
marea adolescentului. Anii de studenție, mai întâi în ca-
pitala imperiului austro-ungar Viena (1869-1872) și
ulterior la Berlin (1872-1874) i-au desăvârșit lui Emi-
nescu cunoștințele, pe filieră germană, în cele mai di-
verse domenii între care au prevalat filozofia, istoria și,
desigur, literatura.

Cercetătorii scrisului eminescian în integralitate,
luând in considerare aceste antecedente „germanice”,
s-au aplecat asupra traducerilor realizate de Eminescu,
la început în domenii complementare literaturii: „Arta re-

prezentării dramatice” („Die Kunst der dramatischen
Darstellung”) de H. Th. Rötscher, dramaturg și esteti-
cian german (1802-1871) – o reminiscență a pasiunii
tânărului Eminescu din perioada peregrinărilor cu trupa
de teatru a lui Pascaly. O altă întreprindere de traducă-
tor, de această dată de-a dreptul  temerară, s-a mate-
rializat prin transpunerea în limba română a unei părți
însemnate din opera fundamentală a filozofului Imma-
nuel Kant „Critica rațiunii pure” („Kritik de reinen Ver-
nunft”). Maiorescu îi propusese lui Eminescu să țină un
curs de filozofie la Universitatea din Iași, proiect nerea-
lizat care însă explică interesul lui Eminescu pentru tra-
ducerea din Kant. Evaluarea acestor traduceri nu
formează obiectul acestui articol.

Exemplele de mai sus evidențiază calitățile lui Emi-
nescu de traducător „profesionist” într-o perioadă în
care, în cultura română, arta și știința traducerilor era
într-o fază empirică.

Pe de altă parte, era inevitabil ca Eminescu să intre
într-o confluență cu lirica germană prin traduceri, adap-
tări și preluări de motive. În cele ce urmează analizăm,
din această perspectivă, două poezii: „Mănușa” și „La
steaua”.

Poezia „Mănușa”, cu subtitlul după Fr. Schiller, este
datată 1881, nov. în ediția poeziilor lui Eminescu îngri-
jită de Perpessicius (1958). Este o baladă preluată de
Schiller dintr-o legendă medievală spaniolă cu următo-
rul subiect: un cavaler este provocat de o domnișoară
din elita nobiliară să-și demonstreze afecțiunea și cura-
jul punându-l la o grea încercare: să-i aducă mănușa
„scăpată” într-o arenă cu animale sălbatice. Cavalerul,
într-un act de bravură, îi aduce mănușa dar îi respinge
recunoștința și îi devoalează capriciile și caracterul în-
doielnic.

Eminescu a tradus magistral această poezie înde-
plinind avant la lettre criteriile unui traducător din zilele
noastre: fiind bilingv și bicultural, a identificat perfect

Ioan Al. Lupu

MIHAI EMINESCU 
ȘI CULTURA GERMANĂ
TRADUCERI, ADAPTĂRI 

SAU PRELUCRĂRI?
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conotațiile semantice și problemele gramaticale ale tex-
tului depășind cu har literar dualitatea limbă sursă-limbă
țintă. Încă din adolescență, Eminescu îl citea pe Schiller
în original mai ales ca dramaturg – autorul pieselor de
teatru din patrimoniul literaturii universale „Intrigă și iu-
bire”, „Don Carlos”, „Hoții” etc. Ca poet, Schiller a de-
venit faimos prin „Oda bucuriei” pe muzică de
Beethoven – actualul imn al Uniunii Europene.

Iată o confruntare a primei strofe în germană și, ală-
turat, o traducere primară, textuală (care îmi aparține),
iar, mai jos, traducerea lui Eminescu:

Vor seinem Löwengarten,                 
Das Kampfspiel zu erwarten             
Saß König Franz,                              
Und um ihn die Großen de Krone    
Und rings auf hohem Balkone          
Die Damen in schönem Kranz        

În fața grădinii cu lei,
așteptând jocul luptei
stătea regele Franz 
și în jurul său mai marii coroanei
iar în cerc pe balconul înalt
doamnele într-o frumoasă cunună

Traducerea literară a lui Eminescu:

Lâng-a leilor grădină, regele Francisc așteaptă
Ca să vadă cum se-ncinge între fiare lupta dreaptă
Împrejur cei mari ai țării
Pe balconul nalt se-nșiră dame-n veselă cunună

Ce observăm? Eminescu a făcut o traducere lite-
rară, menținând rima, ceea ce l-a determinat să facă
unele modificări de metrică și chiar de lexic. Strofa din
Schiller are șase rânduri, la Eminescu patru rânduri.
Eminescu a „latinizat” numele regelui Franz în Francisc
– o decizie logică pentru cititorul român, mai ales că re-
gele se numea Francisco în legenda spaniolă. Schiller
are în aceeași strofă cuvintele „Krone” și „Kranz” am-
bele însemnând „coroană” (al doilea cuvânt trebuia să
rimeze cu Franz!)

Numai că în germană „Krone” înseamnă coroana re-
gilor, împăraților etc., în timp ce „Kranz” are sensul de
„coroană de flori”. Eminescu a omis „coroana” regalității
traducând prin „cei mari ai țării” (nu ai coroanei), iar pen-
tru „coroana de flori” a ales sinonimul „cunună”, oricum
mai potrivit pentru metafora din textul german.

În același mod flexibil continuă întreaga traducere
care nu e dogmatică și nu alterează în niciun fel  sensul
și mesajul poetic al poeziei lui Schiller.

Să facem același exercițiu cu poezia „La steaua”
(datată în ediția Perpessicius 1886, 1 dec.), o bijuterie
a liricii eminesciene pe care aproape toți românii cu dra-
goste de poezie o știu pe dinafară. Mai puțin cunoscut
este însă faptul, consemnat în lucrările specialiștilor, că
această poezie este o prelucrare-adaptare după poezia
„Vezi steaua” a prozatorului și poetului elvețian de ex-
presie germană Gottfried Keller (1819-1890).

Redăm poezia lui Keller în original, alături o tradu-
cere primară (care îmi aparține) și mai jos poezia lui
Eminescu.   

Siehst du den Stern im fernsten Blau  
Der flimmert fast erbleichet?               
Sein Licht braucht eine Ewigkeit           
Bis dein Augꞌ erreicht                            

Vielleicht vor tausend Jahren schon      
Zu Asche stob der Stern                         
Und doch steht dort sein milder Schein  
Noch immer still und fern                      
Dem Wesen solchen Scheines gleich     
Der ist und der nicht ist                          
O Liebꞌ, dein anmutvolles Sein                
Wenn du gestorben bist                           

Vezi steaua în albastru-ndepărtat
care licărește aproape stinsă?
Luminii sale îi trebuie o veșnicie
s-ajungă la ochiul tău                         

poate cu-o mie de ani în urmă
steaua s-a risipit în cenușă
dar lumina ei blândă
mai dăinuie liniștită-n depărtare
Aidoma acestei lumini 
care e și nu e                                  
O, iubire, ființa ta (apare)
când tu (de fapt) ai murit  

La steaua care-a răsărit                          
E-o cale-atât de lungă                             
Că mii de ani i-au trebuit                       
Luminii să ne-ajungă.  

Poate de mult s-a stins în drum                
În depărtări albastre,                     
Lumina stinsului amor
Luci vederii noastre. 

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

Tot astfel când al nostru dor
Pieri în noapte-adâncă
Iar raza ei abia acum                     
Ne urmărește încă.

Nu suntem părtinitori cu poetul nostru național, dar
poezia „La steaua” este net superioară „modelului” din
toate punctele de vedere: estetic, prozodic etc.

Zoe Dumitrescu-Bușulenga comentează astfel: „Mo-
tivul Kellerian al stelei n-a fost decât prilejul unei meta-
fore, un punct de plecare depășit însă prin propulsarea
înspre marile coordonate ale unui univers de înălțimi in-
sondabile” și „introducerea vocabulului dor cu
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rezonanța lui metafizică înalță dintr-odată în altă ordine
discursul liric” („Eminescu și romantismul german”).

Confruntarea altor poezii eminesciene cu motivele
din literatura germană precum „Floare albastră” (un
„simbol tainic” al romantismului la Novalis) sau „Veneția”
(după Caetano Cerri) confirmă zborul înalt al liricii emi-

nesciene pe deasupra imaginilor, noțiunilor, ideilor, sis-
temelor filozofice cu care a venit în contact. Mai spune
Zoe Dumitrescu Bușulenga: „Întâlnirea cu drumul altuia
nu-l determină niciodată pe Eminescu să-l urmeze pe
acela, ci îl stârnea și-l propulsa în forță pe drumul său
particular”.

Despre o presupusă filosofie a lui Eminescu s-a vor-
bit deseori în cultura românească, iar bibliografia cumu-
lată și varietatea punctelor de vedere exprimate induc,
de multe ori, o anumită derută printre analiști. Eminescu
a fost înainte de toate poet, dar, în egală măsură poate
fi revendicat și de istorie, de lingvistică, de folcloristică
și, firește, de filosofie, ba chiar și de lumea științifică. Se
vede bine că tentația unei erudiții decomplexate și
aspirația unui enciclopedism necantonat disciplinar l-au
urmărit totdeauna. Ar fi vrut să știe tot, să înțeleagă tot
și să se implice sporitor în toate domeniile cunoașterii.
A și reușit, de multe ori, dar a fost și a rămas cu precă-
dere poet.

Ca filosof, cel mai adesea a fost încadrat în linia gân-
dirii lui Schopenhauer, ceea ce este adevărat în mare
parte, dar cei ce i-au aprofundat opera n-au putut pierde
din vedere anumite infidelități față de gândirea pesimis-
tului german. Dacă poezia conservă, într-adevăr, un
cadru schopenhauerian evident, publicistica emines-
ciană are o structură total diferită față de pesimismul
gânditorului din Frankfurt. (Schopenhauer s-a născut la
Gdańsk, dar și-a petrecut cea mai mare parte din viață
la Frankfurt, unde a și încetat din viață). 

Explicația acestei disonanțe dintre poezia și publi-
cistica eminesciană o găsim chiar la poet, atunci când
disocia lumea închipuirii, de lumea cea aievea.

Una-i lumea-nchipuirii cu-a ei visuri fericite/ Alta-i
lumea ce aevea, unde cu sudori muncite/ Te încerci a

stoarce lapte din a stâncei coaste seci;/ Una-i
lumea-nchipuirii cu-a ei mândre flori de aur,/ Alta unde
cerci viața s-o-ntocmești, precum un faur/ Cerc-a da fie-
rului aspru forma cugetării reci. (Memento mori)

De unde poezia se revendica din imaginație, fante-
zie, fabulație,ficțiune, publicistica se deconta dintr-o rea-
litate concretă, care trebuia rânduită, tocmită, precum
pământul biblic de dinainte de Facere. Pesimismul lui
Schopenhauer, care s-a dovedit atât de productiv în dis-
punere lirică, în realizarea acelor nestemate artistice
nepereche, se dovedea total inadecvat pentru publicis-
tică, unde era nevoie de idei, de atitudini, de opinii și
puncte de vedere a căror menire este să găsească, să
propună și să intervină cu idei și intuiții subiective salu-
brizante pentru optimizarea vieții sociale și a establish-
mentului dat. Cine nu înțelege această distincție, dintre
temeiurile creației lirice și cele ale prestațiilor sale pu-
blicistice, nu înțelege nimic din Eminescu, iar cine nu-l
înțelege pe Eminescu nu înțelege nimic din ceea ce în-
seamnă  identitate românească și liniile ei de sens, cele
mai oportune pentru evoluția în lume, în istorie în con-
fruntare cu alte seminții și neamuri.

Spuneam despre Eminescu că a fost de toate și-a
fost fără nicio ezitare, spune autorul, și filosof – un filo-
sof mai special, fără diplome, fără titluri și fără alte pa-
talamale oficiale. Dar a fost, asta știe oricine, foarte
aproape de a da satisfacție obsesiei lui Maiorescu, care,

Ionel Necula

AL. SURDU DESPRE FILOSOFIA 
LUI EMINESCU
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în corespondența sa cu poetul, nu mai prididea cu în-
trebarea: cum stai cu doctoratul? Imun la tot ceea ce
putea constitui facticitate, zădărnicie și glorie efemeră
nu și l-a trecut niciodată, dar și-a pus cineva întrebarea
ce schimbare de destin ar fi cunoscut Eminescu, dacă
s-ar fi întors în țară cu studiile încheiate și cu titlul de
doctor în buzunar?    

Noica, spune Al. Surdu, și-a pus această întrebare
și subscriu la concluzia că asta ar fi însemnat pierdere
lui Eminescu. L-am fi pierdut și pe poet și pe gazetar.
Căci el își programase să traducă marile opere filoso-
fice, cum începuse cu Critica rațiunii pure și o făcea
cu mare exactitate. Norocul nostru, că n-a luat această
hotărâre! În ciuda rezultatelor frumoase la care ar fi
ajuns (pp. 30-31).

Cum a fost o vreme când amândoi erau colegi de
serviciu – și Noica și Al. Surdu lucrau la Centrul de Lo-
gică condus de Athanase Joja –, multe dintre eseurile
acestei cărți reconstituie romanul zbaterilor lui Noica
pentru fotocopierea și publicarea manuscriselor emi-
nesciene – acțiune complexă, consumatoare de energie
și resurse în care Al. Surdu i-a fost cel mai apropiat spri-
jin și colaborator. L-a secondat în traducerea Caietelor
din limba germană și-a fost martor la toate greutățile ce
le-a avut de înfruntat Noica în această aventură de
importanța tezaurului României, care, oricum, i-a fost
donat lui Lenin, ca să-și facă revoluția (p. 8). Al. Surdu
a fost printre cei dintâi care au sesizat importanța tra-
ducerii realizate de  Eminescu  din filosofia lui Kant și
tot el a găsit și titlul Lecturi kantiene, sub care au fost
publicate în cele din urmă la Editura Univers, după lungi
pertractări la Editura Tineretului, condusă de Georgescu
(Paul?) și de Petre Ghelmez, spre ofuscarea
păltinișanului care nu și-a mai putut reprima o înjurătură
la adresa celor doi, chiar cu riscul altor ani de pușcărie.
Se făcuse alb la față și tremura. Când am ieșit avea la-
crimi în ochi. În ochii aceia atât de triști și de speriați.
Mirați totuși că pe lumea aceasta poate să existe cineva
împotriva lui Eminescu, pentru care el ar fi fost în stare
să se întoarcă în închisoare (p. 13).

Cercetând manuscrisele germane ale poetului, în
special mss. 2261, Al. Surdu a descoperit mai multe
texte care justifică afirmația din premize că Eminescu a
fost un filosof cu mare potențial euristic, că vorbea și
citea bine în germană, dar simțea, gândea și își în-
semna gândurile în limba română. În acest sens, textele
germane s-ar putea să-i dezamăgească pe cei care
sperau să găsească aici adevărate divagații filosofice
ale lui Eminescu. Ele ilustrează însă faptul că, poate ca
nimeni altul, marele nostru poet a urmat îndemnul cro-
nicarului: din cărți străine să citești, ca în limba țării tale
să scrii (pp. 52-53).

Informații importante aflăm din cartea

acad.  Al.  Surdu despre colaborarea lui Eminescu la ela-
borarea Lexiconului Brockhaus și chiar reproduce
textul despre București.

Alte informații prețioase întâlnește autorul și în
mss.  2289, unde, pe lângă listele cu rufele date la spă-
lat, figurează și un fel de dicționar sau indice filosofic,
abandonat ulterior, dar chiar și în forma aceasta indi-
cele dovedește seriozitatea cu care Eminescu începuse
studiul filosofiei (p. 91).

Un eseu mai desfășurat este consacrat atitudinii
ferme a poetului în apărarea Logicii lui Maiorescu, ata-
cată virulent de prof. George Zotu, care-l acuza pe pon-
tiful junimist de plagiat după Logica lui J. St. Mill.
Disputa era radicală, Zotu îl punea pe două coloane și
Eminescu a trebuit să se întrebuințeze serios pentru a
fi cât mai convingător. Concluzia autorului este că prin
replicile sale poetul a dat dovada unui bun cunoscător
al filosofiei, care poate să intervină cu promptitudine în
desfășurarea unei discuții pe teme elevate, care sunt
cele de logică (p. 112).

Ca un veritabil istoric, Eminescu s-a implicat destul
de convingător și în combaterea teoriei lui Roesler. Lo-
gica lui Eminescu în dovedirea netemeiniciei acestei
teorii este impecabilă: dacă ungurii la venirea lor în
Transilvania au avut de înfruntat rezistența băștinaşilor
nu înseamnă că era deja locuită? 

Ultimul eseu din această bijuterie de carte este con-
sacrat analizei poemului Luceafărul pe care îl supune
unei analize pentadice, după epistemologia gândirii sale
filosofice. Se știe că acad. Al. Surdu este autorul unui
sistem de gândire original în care lumea, existarea este
supusă unei dispuneri pentadice, iar poemul emines-
cian, cu cele cinci faze ale devenirii, este încă o dovadă
a veracității sistemului de gândire întemeiat de autor.

Aceasta e cartea. Rezultată din cercetarea operei și
manuscriselor eminesciene este și un omagiu adus
celui care a devenit eponim al spiritului românesc. Căci
dacă spui Eminescu, spui România, iar dacă zici Ro-
mânia, zici Eminescu.

Ceasul de aur al poetului 
(Muzeul Naţional al Literaturii Române Iaşi)
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Contribuţia Catolicismului la lupta pentru înlăturarea
urmărilor Tratatului de la Trianon din 1920, prin susţine-
rea politicii revizioniste a Ungariei, a marcat major Isto-
ria Românilor între 1918-1945. Biserica
Romano-Catolică Maghiară din Transilvania şi Vaticanul
au stat alături într-o acţiune antiromânească fără între-
rupere după 1918, data Unirii Transilvaniei cu România,
acţiune amplificată după 1920, data când, la Trianon,
Unirea a fost recunoscută. Motivaţia Bisericii Romano-
Catolice Maghiare a fost una naţională – dorinţa de a
se reface „Ungaria Milenară”. Motivaţia Vaticanului a
fost una religioasă – dorinţa de a opri întărirea Ortodo-
xismului românesc urmând formării Statului Unitar
Român.

Chiar din 1918, Biserica Romano-Catolică Maghiară
din Transilvania s-a constituit ca forţă principală a ac-
ţiunii împotriva Unirii Primul document în acest sens da-
tează cu câteva zile înainte de Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia. La 14 noiembrie 1918, repre-
zentantul cel mai important al catolicismului maghiar
transilvănean, Episcopul de Alba Iulia, Májláth Káról
Gusztáv, declara în Adunarea Statusului Romano-Ca-
tolic: „Viaţa Naţională maghiară merge înainte, în formă
nouă. Noi, cărora binele Patriei ne este mai scump
decât orice altceva, nici în aceste momente de schim-
bare, nu putem pierde de dinaintea ochilor esenţialul:
viaţa naţională fericită, puternică. Despre conlucrarea
preoţilor şi credincioşilor Diecezei mele, am asigurat
deja Consiliul da Miniştri [Guvernul de la Budapesta]”.
Totodată, anunţa că sprijină, „ca un singur om”, Consiliul
Naţional Maghiar din Transilvania, cel cara se opunea,
inclusiv cu metode violente, Unirii provinciei cu Româ-
nia. În şedinţa Senatului României din 12 februarie
1932, senatorul Laurenţiu Oanea, redând declaraţiile lui
Májláth, concluziona: Catolicismul maghiar considera,
în 1918, că „cea mai sfântă chemare era să asigure mai
departe hegemonia absolută a ungurilor asupra Tran-
silvaniei româneşti”. Era chiar mai mult, spunea sena-
torul, se considera „factor de diriguire a politicii
mondiale. […] Episcopul Májláth s-a crezut îndreptăţit
a interveni direct la Papa de la Roma, printr-o telegramă

în care capului Bisericii Catolice universale, nici mai
mult nici mai puţin îi cerea să apere din toate puterile
năzuinţele Ungariei – năzuinţe îndreptate întru apărarea
unităţii ei milenara şi a integrităţii ei teritoriale” (Monitorul
Oficial, partea a III-a, Dezbaterile Parlamentului, nr. 50
din 25 februarie 1932) începând din 1920, chiar din mo-
mentul semnării Tratatului de la Trianon, Biserica Ro-
mano-Catolică Maghiară din Transilvania; s-a integrat,
ca factor esenţial, în lupta împotriva acestuia.

La rândul său, Vaticanul a susţinut, întreaga pe-
rioadă interbelică, revizionismul maghiar: prin susţine-
rea Bisericii Romano-Catolice Maghiare transilvănene
în lupta acesteia cu Statul Roman, pentru încălcarea
prevederilor Tratatului de la Trianon; a frânat acţiunea
naţională a Bisericii Greco-Catolice Române, obli-
gând-o să se plaseze, de multa ori, pe aceeaşi linie cu
catolicismul maghiar; a favorizat propaganda revizio-
nistă a Ungariei. În principal, acţiunea Vaticanului de
susţinere a revizionismului maghiar a avut drept moti-
vaţie vechea linie a prozelitismului catolic în lumea or-
todoxă. Dorinţa de păstrare a acestei linii ducea, în mod
normal, la plasarea Papalităţii alături de Ungaria, ţară
în care o bună parte a populaţiei era catolică, ţară care
dorea şubrezirea României pentru că aceasta cuprin-
dea şi Transilvania. În eventualul succes al revizionis-
mului maghiar însemnând şi o consolidare a Bisericii
Romano-Catolice, s-ar fi repetat situaţia de la sfârşitul
secolului al XVII-lea, când Roma doritoare de extindere
a influenţei ei în dauna Ortodoxismului, susţinuse acţiu-
nea împotriva românilor a unui Stat, Imperiul Habsbur-
gic; după 1918, pentru aceeaşi raţiune, a susţinut alt
stat, Ungaria.

În frunte cu Biserica Romano-Catolică, toate biseri-
cile maghiare din Transilvania au încercat să influen-
ţeze, în favoarea Ungariei, Conferinţa de Pace de la
Paris, căreia i-au trimis nenumărate memorii. Era acu-
zată lipsa libertăţilor religioase în România, acţiunea „te-
roristă” a acesteia în Transilvania. Guvernul de la
Bucureşti a răspuns pe larg şi foarte bine documentat,
demontând toate acuzele: „Spiritul de duşmănie faţă de
România, lipsa de obiectivitate în aprecierea faptelor şi

Petre Ţurlea

TRIANONUL ȘI CATOLICISMUL
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neseriozitatea informaţiunilor” – erau indicate drept ca-
racteristici ale unuia dintre memorii, cel al unitarienilor,
dar valabile şi în cazul plângerilor celorlalte biserici ma-
ghiare. „Sub masca aceasta a apărării religiei, şefii bi-
sericilor ungureşti din Transilvania, episcopul unitarian
Ferencz Jósef, episcopul prezbiterian reformat Nagy
Károly şi episcopul romano-catolic Májláth Gusztáv, ce-
reau ajutorul bisericilor occidentale pentru a perpetua
stăpânirea unei minorităţi ungureşti şi secuieşti de
23  la  sută asupra unei majorităţi de 77 la sută, din care
65 la sută români”. Un apel plin de insulte la adresa ro-
mânilor a fost trimis de către cei trei episcopi către Con-
ferinţa de Pace în 8 septembrie 1919. La sfârşitul
răspunsului Guvernului Român, se prezenta scrisoarea
ministrului Cultelor, Octavian Goga, către episcopii un-
guri din Transilvania, în care se afirma existenţa unui
egal tratament acordat tuturor bisericilor din România”
(Răspuns publicat în vol. Minoritățile naţionale din Ro-
mânia. 1918-1925, 1995, p. 226).

Fără a avea consecinţele scontate de Budapesta
asupra Conferinţei de Pace, totuşi multele plângeri ale
bisericilor maghiare au avut anumite influenţe negative
pentru România, în Occident. Emisarii Bucureştilor
le-au constatat şi au încercat să le combată. Între
ace ştia, şi prim-ministrul Alexandru Vaida Voevod con-
stata curentul antiromânesc ce se contura în Marea Bri-
tanie, pornit de la plângerile religioase, la începutul lui
1920, în timpul vizitei pe care o făcea la Londra. Într-o
scrisoare către Nicolae Iorga, în acel moment preşe-
dinte al Camerei Deputaţilor, se arăta alertat: „Enorme
dificultăţi am avut pentru chestia confesiunilor minorită-
ţilor. Am reuşit să calmez revolta în contra noastră pe
urma denunţurilor şi calomniilor maghiare. […] Mitropo-
litul de Canterbury şi Mayer, şeful bisericilor libere, mi-
au acordat credit, după ce le-am făcut un expozeu al
situaţiei. Cardinalul de Londra mi-a spus că dânsul a tri-
mis toate jalbele maghiare la Roma” (BAR, Coresp.
N.  Iorga, vol.  281, f. 548-551).

Mulţimea strigătelor de ajutor venite din Transilvania
au avut şi o altă urmare: o serie de ziarişti occidentali şi
oameni politici (precum deputatul francez Anatole de
Monzie) a acceptat teza maghiară, fără o cercetare a
realităţii, cu ascultarea şi a părţii române, și a cerut re-
vizuirea Tratatului de la Trianon abia semnat. Un articol
pe această temă, apărut în „Le Monde”, avea concluzia:
„Ungaria micşorată e în pericol şi un pericol de război
în Balcani. […] Plenipotenţiarii noştri obosiţi au trasat
harta absurdului” (Articol reluat în „Gazeta Transilva-
niei”, Braşov, 23 noiembrie 1920). De Monzie a primit
un răspuns ferm din partea lui Nicolae Iorga: „De o bu-
cată de vreme, călători streini se abat prin Ardeal. Pri-
vesc, ascultă, adulmecă, se duc. Unii se amestecă făţiș
în rosturile noastre publice. […] Ce-i aduce, ştim. Sunt
plângeri care nu le vedem, dar le bănuim. «Valahii se
poartă rău în Ardeal, administrează prost, părtenesc».
Clauza minorităţilor să li se aplice! Să vie oamenii civi-
lizaţiei ca să vadă de ce sunt capabili sălbatecii». […]
La întoarcere, cutare intelectual englez ne denunţă la
Londra; d. de Monzie cere Camerei franceze să corec-
teze un tratat «nedrept». […] O mie de ani au stat vala-
hii ăştia supt cisme şi supt copite. Ca nişte câini au fost

ţinuţi la uşa stăpânilor. Acuma, însă, lucrurile s-au
schimbat. Scriptura s-a îndeplini: s-au coborât din
scaun cei puternici şi s-au ridicat cei umili. Și ce răzbu-
nare cumplită s-au fi putut aştepta. […] Și iacă, «vala-
hul» sălbatec n-a sucit gâtul la un pui de găină. Şcolile
funcţionează, cetăţile bisericeşti sunt înconjurate de
respect public, nici un gazetar n-a plătit un filer amendă
pentru că ne tratează de simpli «ocupanţi»; revistele şi
ziarele lor au avantagii cari lipsesc publicaţiilor noastre.
[…] Judecătorii judecă în ungureşte. Și chitanţa care ţi-o
dă domnişoara de la poştă, căreia a trebuit să-i vorbeşti
ungureşte, e tot în limba dumnealor. Și aşa fiind, le spu-
nem prietenilor noştri că mai mult nu putem, decât doar
să dăm înapoi ce e al nostru” („Patria”, Cluj, 13 noiem-
brie 1920).

În întreaga perioadă postbelică a fost evidentă sus-
ţinerea revizionismului budapestan de către Vatican.
Faptul a trezit, de multe ori, riposta diplomatică a Bucu-
reştilor. Spre exemplu, în mai 1925, o raliere la revizio-
nismul maghiar a venit chiar din partea celui mai înalt
reprezentant al Sfântului Scaun în Ungaria, Nunţiul
Apostolic Schioppa. În cadrul Adunării Generale a ca-
tolicilor din Ungaria, Nunţiul a ţinut un discurs care a
provocat proteste din partea Guvernului Român, Vati-
canul fiind constrâns să îl retragă din post. În schimb, a
primit un semn de recunoştinţă din partea lui Horthy,
care 1-a decorat („Curentul” din 16 mai 1925). În august
1930, pe aceeaşi linie revizionistă s-a plasat şi discursul
Cardinalului legat papal la Budapesta, cu ocazia serbă-
rilor Sfântului Emeric: „Unguri, ajutorul lui Dumnezeu să
fie cu voi. Dumnezeu fiind acel care poate schimba tri-
steţea voastră în bucurie”. În raportul său asupra eve-
nimentului, reprezentantul Bucureştilor la Vatican
Nicolae Petrescu Comnen, propunea MAS să iniţieze
un protest comun cu Belgradul şi Praga. Ministrul de re-
sort, G.G. Mironescu şi Nicolae Titulescu au aprobat
propunerea (AMAE, fond 71. Vatican, vol. 19 bis,
f.  161). Astfel de discursuri s-au repetat cu proteste di-
plomatice ale Bucureştilor. Și în oficiosul Sfântului
Scaun, „L’Osservatore Romano”, apăreau deseori texte
ce puteau fi interpretate ca o raliere la revizionismul ma-
ghiar. De fiecare dată, episcopii catolici maghiari din
Transilvania preluau tezele respective, ca suport al ac-
ţiunii lor antiromâneşti şi pentru revizuirea Tratatului de
la Trianon. Între ei, episcopul Glattfalder de la Timi-
şoara, care adresa o pastorală enoriaşilor săi, calificând
pacea drept falsă şi încheiată fără de sinceritate şi dic-
tată de brutalitate”. Guvernul Român a reacţionat: a
cerut Vaticanului înlăturarea episcopului respectiv. Re-
şedinţa acestuia va fi transferată în Ungaria (Idem,
f.  11).

Trianonul a creat posibilitatea reunificării religioase
a românilor transilvăneni. Ar fi fost uşor de înfăptuit
după 1918, în condiţiile în care nu se mai puteau opune
nici Austria, nici Ungaria. Rămânea doar al treilea factor
interesat în menţinerea dezbinării religioase a românilor
– Papalitatea. Nerealizarea acestui deziderat major al
românilor, care ar fi consolidat România Mare, este im-
putabilă Vaticanului. S-ar fi putut anula actul samavolnic
– obţinut prin presiuni, falsuri şi promisiuni, mincinoase
– impus de Imperiul Habsburgic şi de Papalitate în
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1700. Scopul pentru Imperiu fusese acela de a-şi facilita
stăpânirea asupra Transilvaniei; scopul pentru Papali-
tate fusese acela al prozelitismului catolic aducător şi
de foloase materiale. Uniaţia nu a fost expresia voinţei
românilor transilvăneni, ci s-a înfăptuit printr-o acţiune,
de forţă împotriva lor. Fiind rezultatul unui act de forţă
şi a unui fals, Uniaţia a fost respinsă de cea mai mare
parte a românilor transilvăneni, care doreau să rămână
în religia lor străbună, cea ortodoxă. În aceste condiţii,
Imperiul Habsburgic, având asentimentul şi îndemnul
Papalităţii, a recurs la măsuri extreme, de forţă, între
acestea, distrugerea cu tunurile generalului Bucow a
aşezămintelor de cult ortodoxe, în 1761. Uniţii au sus-
ţinut această acţiune antiortodoxă. Pe de altă parte, uni-
ţii au avut un rol foarte important în afirmarea Naţiunii
Române. Pentru Unirea din 1918 au acţionat ambele
biserici, reprezentanţii lor vorbind mulţimii de la Alba
Iulia. Reunificarea era facilitată şi de moartea, în 1918,
a conducătorilor celor două biserici (ortodoxul Vasile
Mangra şi greco-catolicul Victor Mihályi). Ambele
scaune mitropolitane fiind libere, puteau fi ocupate de
o singură persoană. Reunificarea era impusă şi de o
altă realitate a momentului: începutul politicii revizio-
niste a Ungariei. Ca să-i reziste, românii trebuiau să fie
uniţi şi în plan religios. Dinspre ortodocşi s-a făcut pro-
punerea ca vicarul uniţilor, Vasile Suciu, să fie ales mi-
tropolit al tuturor românilor ardeleni, bisericile fiind,
astfel, reunificate. Dar, Vasile Suciu şi Conducerea de
la Blaj nu au acceptat propunerea. Au preferat menţi-
nerea în subordinea Papei în locul unui necesar dezi-
derat naţional. Ierarhii greco-catolici au acţionat la
cererea Sfântului Scaun, beneficiar al menținerii în
Transilvania a Bisericii Greco-Catolice.

Spiritul Trianonului a fost încălcat şi prin opoziţia Ca-
tolicismului la actul încoronării de la Alba Iulie, din 1922.
Acesta trebuia să încununeze Unirea din 1918, în-
cheind, astfel, procesul de formare al Statului Unitar
Român. Iniţial, Mitropolia Blajului anunţase că va parti-
cipa la încoronare, în Biserica Ortodoxă nou construită
la Alba Iulia. Apoi, în timpul ceremoniei religioase,
greco-catolicii s-au retras la ieşirea din biserică, de-
monstrativ, stând alături de romano-catolicii maghiari şi
de Nunţiul Papal. Între interesul românesc şi cel catolic
a fost ales cel din urmă. Ordinul de retragere a venit de
la Roma, contemporanii şi-au dat imediat seama. Nico-
lae Iorga a criticat aspru schimbarea de atitudine a uni-
ţilor, subliniind faptul că lipsa de solidaritate a românilor
în aşa moment important venea în sprijinul revizionis-
mului maghiar. Au participat la oficierea slujbei: delega-
tul Patriarhiei Ortodoxe Ecumenice de la
Constantinopol, episcopul sas Teutsch, cel armean, ra-
binul-şef Niemirower, muftiul mahomedanilor, toţi stând
alături. „Și Biserica Unită? – se întreba Nicolae Iorga – ,
Biserica Blajului, care timp de două veacuri întregi a lup-
tat pentru izbăvirea Neamului din robia a cărei sfărâ-
mare se serbează aci? Ea care prin scriitorii ei profeţi a
ținut înaintea Naţiei stâlpul de foc prin care s-a îndreptat
în cursul lungei ei rătăciri prin pustie? Această Biserică
a cărei legături însăşi cu Vechea Romă au avut o sin-
gură îndreptăţire: învierea amintirilor romane şi întărirea
noastră naţională prin aceste amintiri?  Biserica lui Ioan

Inochentie Micu, martir pentru Neam, a lui Samuil Clain,
a lui Gheorghe Șincai şi a lui Petru Maior, chiar şi Suluț,
frate în 1848 cu ortodoxul Șaguna, stă după ușă, înţe-
legeţi; după uşă, alături de Nunţiul [Cardinalul Mar-
maggi], şi alături şi cu episcopul Májláth şi cu clerul lui.
Afară, în pridvor, ca să nu se spurce prin contactul cu
Ortodoxia care, religia atâtor milioane în România
Unită, cutează a fi şi a voi să rămâne Biserică de Stat.
Un ordin de la Roma, o telegramă [subl.n.]. Dar de când
Papa porunceşte în afaceri naţionale unei Biserici care
întâi e a noastră şi apoi a lui” („Universul” din 18 octom-
brie 1922). Istoricul relua (în Memorii, 2018, vol. 3,
p.  243-254) acuza privind acceptarea ordinului venit de
la Roma. După ceremonia încoronării, episcopul Hossu
„dă vina pe Roma, care a telegrafiat în acest sens
[subl.n.]. În zadar s-au rugat ei o noapte întreagă de
Nunţiu, care a fost inexorabil”. Istoricul scria în ziarul
său („Neamul Românesc” din 11 noiembrie 1922): „Ori-
când, Roma – deloc latină în această privinţă – ne
dădea pe noi pradă ungurilor. […] Roma cheamă la
congrese pur maghiare pe acei care au de la Dumne-
zeu misiunea de a reface Ungaria astăzi, Austria
mâine”. Cel mai grav era faptul că se făcuse front
comun cu ierarhii maghiari, adepţi pe faţă ai refacerii
Ungariei Mari. Imaginea era aceea a unui bloc catolic,
în cadrul căruia nu se aveau în vedere interesele naţio-
nale româneşti. În ochii românilor ardeleni prestigiul
greco-catolicilor a scăzut foarte mult. Faptul îl înregistra
şi Octavian Goga, într-o scrisoare către Nicolae Iorga
din octombrie 1922. Mitropolitul unit Suciu îşi retrăsese
candidatura la conducerea ASTREI, datorită ecoului ati-
tudinii sale la Alba Iulia, „fiind astăzi, după încoronare,
foarte scăzute acţiunile uniţilor în Ardeal” (BAR, coresp.
N. Iorga, vol. 301; f. 148-149).

*
La presiunea Catolicismului, România a acceptat, în

1932, să încalce una din prevederile Tratatului de la Tri-
anon, cedând Episcopiei Romano-Catolice de Alba Iulia
bunurile fostului Status Romano-Catolic – evaluate la
acel moment la peste patru miliarde lei. Articolul 45 al
Tratatului de la Trianon menţiona: „Ungaria renunţă, în
ce o priveşte, în favoarea Români, la toate drepturile şi
titlurile asupra fostei Monarhii Austro-Ungare situate
dincolo de frontierele Ungariei” („Monitorul Oficial” din
21 septembrie 1920). Prin urmare, toate averile Statului
Ungar din teritoriile unite cu România în 1918 reveneau
acesteia. Prevederea era aplicabilă şi instituţiei numită
Statusul Romano-Catolic, formată în secolul XVI. Sub
presiunea Vaticanului, România a cedat averile institu-
ţiei respective clerului catolic maghiar transilvănean, iar
acesta a folosit veniturile obţinute pentru susţinerea ac-
ţiunilor revizioniste (vezi pe larg Petre Turlea, Catolicis-
mul și revizionismul maghiar, 2020).

Bisericile maghiare din Transilvania s-au încadrat pe
deplin în politica revizionistă a Ungariei, în toată pe-
rioada interbelică. Cea mai nociva activitate, pentru ro-
mâni, era aceea a Bisericii Romano-Catolice, atât
datorită încrâncenării deosebite a manifestărilor ei, cât
şi datorită faptului că avea cei mai mulţi enoriaşi. Efectul
manifestării Catolicismului ardelean maghiar pe linia re-
vizionismului a fost foarte mare înverşunându-i la ma-
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ximum pe ungurii din România împotriva Statului în
oare trăiau şi împotriva populaţiei majoritare. Clericii
maghiari aveau o capacitate de influenţare deosebită şi
pentru că se regăseau în toate organismele economice,
culturale sau politice ale minorităţii respective; erau pre-
zenţi în Parlament, unii ca senatori de drept, alţii pe lis-
tele Partidului Maghiar. Catolicismul maghiar ardelean
a făcut o intensă propagandă antiromânească – prin pu-
blicaţiile periodice proprii, prin cărţile și broşurile pe care
le edita, prin manifestările culturale pe care le patrona,
prin mesajele transmise în timpul slujbelor religioase;
de asemenea, prin asociaţiile pe care le patrona, a pre-
gătit acte de sabotaj şi terorism împotriva Statului
Român, a organizat populaţia pentru un eventual război
civil. Toate acestea sunt prezentate într-o mulţime de
documente ale diverselor organisme ale Ministerului de
Interne. În 1939 se constata că doar în ţinutul Someş
funcţionau 402 societăţi maghiare, care desfăşurau şi
activitate revizionistă – inclusiv în biserici, case paro-
hiale, şcoli confesionale. Din totalul societăţilor respec-
tive, 166 aveau ca preşedinţi preoţii, celelalte erau
conduse de persoane numite de preoţi, majoritatea ca-
tolici. Astfel, bisericile se situau, practic, la conducerea
acţiunii revizioniste. În 1939, s-a alcătuit la MAI o pre-
zentare largă sub titlul Rolul catolicilor maghiari din Ro-
mânia în acţiunea iredentistă dirijată și subvenționată
de Statal Ungar. Avea drept concluzie: Biserica Ma-
ghiară Catolica se subordonează cu fidelitate hotărârilor
și directivelor Budapestei (AMB., fond Transilvania,
vol.  35, f. 318-329, se prezentau şi legăturile cu Vatica-
nul, de unde se primea ajutor).

Sfârşitul perioadei interbelice a adus şi apogeul în-
cadrării Catolicismului maghiar în politica antiromâ-
nească a Budapestei. Acum este identificată şi o
intensă activitate teroristă a Bisericii Romano-Catolice.
Cel mai important propagator al acesteia era episcopul
de Oradea şi Satu Mare, Fiedler István (Stephanus), cel
care, timp de zece ani, condusese acţiunea de maghia-
rizare a şvabilor. Fiedler ajunge, în 1939, să conducă
un complot terorist împotriva României, transfor-
mându-şi palatul din Satu Mare în depozit de arme.
Constatând gravitatea situaţiei, ministrul Afacerilor Stră-
ine, Grigore Gafencu, a solicitat o întâlnire cu Nunţiul
Apostolic pentru a discuta despre „atât de seriosul com-
plot terorist” – întrucât înlăturarea episcopului se putea
face doar cu avizul Papei. Gafencu transmitea Legaţiei
Bucureştilor la Vatican: „Am arătat Nunţiului surprinde-
rea noastră că între cei acuzaţi se află 29 preoţi catolici.
Aceşti clerici nu numai că au conspirat împotriva Statu-
lui nostru, dar au fost adevăraţii organizatori şi condu-
cători ai complotului. Principalele depozite de materiale
de distrugere au fost descoperite în seminarii, în casele
preoţilor, ba chiar şi în cimitire. S-au găsit în deosebi în
Episcopia din Satu Mare, şi anume în biblioteca Epis-
copiei şi în pod, lăzi cu explozivi, cutii cu amorsa, fitiluri,
cârlige de agăţat cutiile cu explozivi la podurile de cale
ferată, etc. Percheziţia, la Palatul Episcopal din Satu
Mare, s-a făcut în ziua de 26 octombrie 1939” (AMAE,
fond Transilvania, vol. 36, f. 6-20). Se făcuseră, aşadar,
pregătiri pentru aruncarea în aer a unor poduri, şosele,
căi ferate, uzine electrice – în vederea înlesnirii intrării

în Transilvania a trupelor maghiare. S-a identificat legă-
tura directă cu Serviciul Secret al Budapestei, de unde
veniseră materialele de distrugere şi bani. Gafencu
cerea Nunţiului demiterea imediată a episcopului tero-
rist. Papa o va aproba abia la 9 decembrie 1939.

Fiedler nu era singurul episcop romano-catolic cu
activitate revizionistă; i s-au alăturat şi cei de Alba Iulia
– Májláth şi Márton Aron. Toţi au avut sprijinul Ungariei
şi al Vaticanului. În cazul lor, ca şi al tuturor clericilor ca-
tolici maghiari din Transilvania se constată o împletire
a acţiunii naţionalist-șovine, deloc creştinească, cu cea
clericală. Astfel, şi-au încălcat menirea şi au făcut un
act de impietate la adresa Divinităţii. Totodată, şi-au în-
călcat jurământul de credinţă faţă de Statul Român; în-
călcarea jurământului este echivalenta cu o acţiune
mincinoasă, cu totul de condamnat mai ales în cazul
unor feţe bisericeşti.

În toată perioada interbelică, până la sfârşitul ei, Ca-
tolicismul maghiar a acţionat împotriva hotărârilor Tra-
tatului de la Trianon, a contribuit la pregătirea, ungurilor
din România pentru atrocităţile antiromâneşti din timpul
ocupaţiei horthyste. Deşi prevederile Tratatului de la Tri-
anon vor fi reconfirmate – în ceea ce priveşte graniţa
româno-maghiară – prin Tratatul de Pace de la Paris
din 1946, Catolicismul maghiar va continua acţiunea an-
tiromânească, fiind în mare parte responsabil de ten-
siunile interetnice existente şi astăzi în Transilvania.

Grigore Gafencu
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Tratatul a fost semnat cu prilejul încheierii păcii cu
Imperiul Otoman, care a capitulat necondiționat în fața
Puterilor Antantei – Franța, Imperiul Britanic, Imperiul
Rus (iese din 1917). România (din 1916). Imperiul Oto-
man (Turcia) intrase în război, de partea Puterilor Cen-
trale (Germania, Austro-Ungaria, Imperiul Otoman și
Bulgaria). Imperiul Otoman a intrat în război în 1914,
când puterea sultanului a fost uzurpată de partidul
ultranaționalist „Uniune și Progres” (CUP), care a fost
judecat de Curtea Marțială pentru trădare, după capitu-
larea Turciei (1918, Mudros) atunci când sultanatul a
revenit la putere. Semnatarii tratatului erau: Franța, Ita-
lia, Imperiul Japonez, Regatul Unit, precum și Armenia,
Belgia, Cehoslovacia, Regatul Greciei, Regatul Hedjaz1,
Polonia, Portugalia, România, Regatul Iugoslaviei și,
desigur, Imperiul Otoman.

De ce este actuală evocarea acestui tratat centenar?
Deoarece sunt unii care afirmă că prin aplicarea lui s-ar
rezolva starea conflictuală din partea de est a Medite-
ranei și a țărilor riverane. Neaplicarea lui și înlocuirea
cu cel de la Lausanne, unde se omit multe prevederi
care soluționau problemele nodale ale Orientului Mijlo-
ciu și nu numai, a adus o stare de instabilitate în regiune
care persistă și azi. 

La încheierea tratatului înaltele părți contractante au
împuternicit, după cum urmează:

Majestatea Sa Regele Regatului Unit al Marii Bri-
tanii, Irlandei, și al dominioanelor britanice de peste
mări, împărat al Indiei:

- Sir George Dixon GRAHAME, Ministru
Plenipotențiar al Majestăţii Sale la Paris, pentru Domi-
nionul Canadei

- Onorabilul Sir George Halsey PERLEY, Mare Co-

misionar al Regatului Unit pentru Commmonwealth-ul
Australiei

- Drept Onorabilul Andrew FISHER, înalt Comisionar
pentru Australia al Regatului Unit, pentru Dominionul
Noii Zeelande

- Sir George Dixon GRAHAME, Ministru
Plenipotențiar al Majestății Sale Britanice la Paris, pen-
tru Uniunea Sud Africană

- M. Reginald Andrew BLANKENBERG, Înalt Comi-
sioner pentru Uniunea Sud-Africană din Regatul Unit,
pentru India, 

- Sir Arthur HIRTZEL, Subsecretar Asistent de Stat,
pentru India.

Președintele Republicii Franceze
- Dl Alexandre MILLERAND, Preşedinte al Consiliu-

lui, Ministru al Afacerilor Externe
- Dl Frederic FRANÇOIS-MARSAL, Ministru de

Finanțe
- Dl Auguste Paul-Louis ISAAC, Ministrul Comerțului

și Industriei
- Dl Jules CAMBON, Ambasador al Franței
- Dl Georges Maurice PALÉOLOGUE, Ambasador

al Franței 

Maestatea Sa Regele Italiei
- Contele LELIO BONIN LONGARE, Senator Regal,

Ambasador Extraordinar şi Plenipotențiar a Majestății
Sale Regele Italiei, la Paris

- General Giovanni MARIETTI, Reprezentant Militar
al Italiei pe lângă Consiliul Suprem de Război.

Majestatea Sa Împăratul Japoniei
- Vicontele CHINDA, Ambasador Extraordinar și

Plenipotențiar al M.S. Împăratului Japoniei la Londra
- Dl K. MATSUI, Ambasador Extraordinar și

Plenipotențiar al M.S. Împăratului Japoniei la Paris.

Arpiar Sahaghian

POVESTEA TRATATULUI 
DE LA SÈVRES

10 AUGUST 1920

1. Regatul Hedjaz a fost un stat din regiunea Hedjaz, con-
dus de familia haşemită. Regatul a fost anexat de sultanatul
de Nejd în anul 1925, formând regatul de Nejd şi Hedjaz. Din
1932, a devenit parte componentă din noul stat numit Arabia
Saudită.
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Armenia 
- Dl Avetis AHARONIAN, Președintele Delegației

Republicii Armeniei

Majestatea Sa Regele Belgienilor
- Dl Jules VAN DEN HEUVEL, trimis extraordinar și

Ministru Plenipotențiar, Ministru de Stat
- Dl ROLIN JAEQUEMYNS, membru al Institutului

de Drept Internațional Privat, Secretar-General al
delegației Belgiene

Majestatea Sa Regele Elenilor
- Dl Eleftherios K. VENIZELOS, Președintele Consi-

liului de Miniști
- Dl Athos ROMANOS, trimis special și Ministru

Plenipotențiar al M.S. Regelui Elenilor la Paris 

Majestatea sa Regele HEDJAZ-ului

Președintele Republicii Polonia
- Contele Maurice ZAMOYSKI, trimis extraordinar și

Ministru Plenipotențiar al Republicii Polonia la Paris
- Dl Erasme PILTZ

Președintele Republicii Portugalia 
- Dr. Affonso da COSTA, fost Președinte al Consiliu-

lui de Miniștri

Majestatea Sa Regele României
- Dl Nicolae TITULESCU, Ministru de Finanțe
- Prințul DIMITRIE GHIKA, trimis extraordinar și Mi-

nistru Plenipotențiar al M.S. Regelui României la Paris

Majestatea Sa Regele Sârbilor, Croaților și Slo-
venilor

- Dl Nicolas P. PACHITCH, fost Președinte al Consi-
liului de Miniștri

- Dl Ante TRUMBIC, Ministru de Externe 

Preşedintele Republicii Ceho-Slovacia
- Dl Edward BENES, Ministru de Externe
- Dl Stephen OSUSKY, trimis extraordinar şi Ministru

Plenipotențiar al Republicii Ceho-Slovacia la Londra.

Turcia
- General HAADI Pasha, Senator
- RIZA TEVFIK Bey, Senator
- RECHAD HALISS Bey, trimis extraordinar și Minis-

tru Plenipotențiar al Turciei la Berna.

S-a constatat terminarea stării de beligeranță cu Tur-
cia și s-au trasat noile frontiere ale Turciei. Constanti-
nopolul rămâne capitala Turciei și reşedință a sultanului.
Strâmtorile devin libere pentru toate statele.

*
Tratatul conține 443 de articole și se ocupă de toate

teritoriile/țările care avuseseră relații cu Imperiul Oto-
man. România își rezolvase problemele cu circa două
luni înainte: la 4 iunie 1920 a fost semnat Tratatul de la
Trianon. Totuși câteva articole din Tratatul de la Sèvres
se referă la unele probleme românești. Astfel art. 40 re-

glementează modul în care România va deveni mem-
bru în Comisia strâmtorilor. Prin art.134 Turcia
recunoaște frontierele noi ale mai multor state, printre
care și România. Art. 259, stabilește că Turcia renunță
la prevederile tratatului de la Brest-Litovsk și Tratatului
de la București și returnează bunurile dobândite în vir-
tutea celor două tratate menționate. Iar art. 277 prevede
ca Turcia să recunoască faptul că orice tratat, convenție
sau acord încheiat cu Rusia sau oricare alt stat înainte
de 1 august 1914 (începutul războiului, n.n.) sau cu Ro-
mânia după august 15, 1916 sunt abrogate. După cum
se vede, diplomația noastră, deși asigurase Întregirea
Țării, nu scăpa prilejul să întărească unele aspecte care
puteau rămâne neclare.

În continuare sunt asigurate prevederi pentru
Kur dis tan, orașul Smirna (azi Izmir), Grecia, Armenia,
Mesopotamia, Siria și Palestina.

Kurdistanul, ca stat, nu exista și urma să se consti-
tuie mai degrabă ca o regiune autonomă în cadrul Tur-
ciei, la est de Eufrat, la sud de viitoare Armenie, o
comisie internațională urma să stabilească frontierele
la fața locului. (Art. 62). Dar art. 64, stipula că în termen
de trei luni de la data intrării în vigoare a prezentului tra-
tat poporul Kurd se va adresa Ligii Națiunilor, și va arăta
că majoritatea populației din acea zonă dorește
independență față de Turcia, iar dacă Liga Națiunilor va
considera că aceste popoare sunt capabile să fie inde-
pendente, Turcia va renunța la toate drepturile și titlurile
asupra respectivelor teritorii. 

Orașul Smirna, cu o numeroasă populație greacă
(dar și armeană), avea un regim special. Art. 66 delimita
conturul teritoriului atașat Smirnei, în detaliu. O Comi-
sie, prevăzută de Art. 67, urma să traseze frontierele
Smirnei. Acest teritoriu era considerat detașat de Turcia.
(Art. 69). Prin Art. 70, 71, Administrarea Smirnei era
conferită Guvernului Greciei, care era autorizat să
mențină forțe militare. Alte articole prevedeau un parla-
ment local pentru Smirna, regimul vămilor, cetățenia lo-
cuitorilor Smirnei (care era definită ca greacă) etc. Se
prevedea posibilitatea organizării în viitor a unui plebis-
cit care să stabilească încorporarea Smirnei în Regatul
Greciei.

Secţiunea V-a a Tratatului se ocupa de Grecia. Prin
Art. 84, Turcia renunța, în favoarea Greciei, la toate
drepturile și titlurile asupra teritoriilor fostului Imperiu
Otoman în Europa, situate în afara teritoriului Turciei

Nicolae Titulescu la Conferința de Pace 
de la Paris 1920
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definite de Tratat (art. 84). Același articol se refera și la
unele insule care trec sub jurisdicția Greciei. Regimul
strâmtorilor rămânea neschimbat însă conform acordu-
rilor anterioare. Articolele următoare stabileau regimul
orașului Adrianopole (actualul Edirne), obligațiile finan-
ciare reciproce etc. 

Secțiunea a VI-a se referă la Armenia. (Art. 88-93).
Art. 88 stabilea că Turcia, în acord cu acțiunea deja

luată de Puterile Aliate, recunoaște Armenia ca stat liber
și independent.

Art. 89 stabilea că Turcia și Armenia, precum și ce-
lelalte Înalte Puteri Contractante sunt de acord să su-
pună Arbitrajului Președintelui Statelor Unite ale
Americii problema trasării frontierelor dintre Turcia și Ar-
menia în vilayetele Erzerum, Trabizon, Van și Bitlis, ac-
ceptând decizia, precum și reglementările privind
accesul la mare pentru Armenia, precum și demilitari-
zarea zonei frontaliere Armenia/Turcia. Articolele 90-91
reglementau modalitățile transferului teritoriilor ce se
detașau din Turcia. Art. 92 prevedea modul în care
urmau să fie trasate frontierele cu Azerbaidjanul şi
Ge orgia. Aceasta avea să aibă loc sub supravegherea
unei Comisii numite de Principalele Puteri Aliate. Prin
Art. 93, Armenia se obliga să respecte drepturile locui-
torilor de altă etnie din zonele transferate ei.

Secțiunea a VII-a se referea la Syria, Mesopotamia
şi Palestina.

Siria și Mesopotamia urmau să devină state inde-
pendente, dar aveau să funcționeze o perioadă sub
Mandat, până se dovedeau capabile de a se guverna
singure.

Înaltele Părți Contractante încredințau administrarea
Palestinei unui Mandatar, ce va fi ales de menționatele
Puteri. Mandatarul va răspunde de punerea în aplicare
a declarației din 2 noiembrie 1917, de către Guvernul
Britanic și adoptată de alte Puteri Aliate, în favoarea sta-
bilirii în Palestina a unui cămin național pentru poporul
Evreu, cu specificarea că nu vor fi cauzate prejudicii ci-
vile sau religioase etniilor neevreiești. 

Secțiunea a VIII-a se ocupa de statul Hedjaz care
devenea independent.

Secțiunea a IX-a privea Egiptul, Sudanul și Ciprul.
Turcia renunța la Egipt. Anglia prelua protectoratul asu-
pra Egiptului. Art. 114 prevedea ca Sudanul să fie o țară
sub protectorat Britanic. Articolul 115 declara anexarea
Ciprului de către Guvernul Britanic. Art. 118 stabilea ca
Turcia să recunoască Protectoratul Francez asupra Ma-
rocului. Prin articolul 120 Turcia recunoștea Protectora-
tul Francez asupra Tunisului. Apoi, prin articolul 122,
Turcia renunță la o serie de insule din Marea Egee. Ar-
ticolele ulterioare se ocupă cu problemele cetățeniei
persoanelor de diferite etnii ce se află în noile teritorii.
Prin art. 134, Turcia acceptă și recunoaște frontierele
Germaniei, Austriei, Bulgariei, Greciei, Ungariei, Polo-
niei, României, Sârbo-Croat-Sloveniei și Cehoslovaciei.

Partea a IV-a se refera la Protecția Minorităților.
Turcia se obliga să respecte în totalitate drepturile
minorităților. Art. 142 prevede ca toate persoanele
forțate să treacă la islam sunt libere să treacă la vechile
lor religii, dacă vor.

„Pentru a repara pe cât posibil răul cauzat persoa-
nelor în decursul masacrelor efectuate de Turcia, pe

timpul războiului, Guvernul Turc va întreprinde și va
acorda asistență, în limita posibilităților sale, în scopul
căutării şi salvării tuturor persoanelor, de orice rasă sau
religie, care au dispărut, au fost deplasate, sau arestate
și plasate în captivitate cu începere din 1 noiembrie
1914.” Art. 143 prevedea ca Turcia să permită emigra-
rea reciprocă din teritoriile ce urmau să fie detașate din
Turcia, la dorința locuitorilor diferitelor etnii.

Prin art. 144, Turcia recunoștea injustiția legii din
1915 privind „proprietățile abandonate” (Emval-i-Me-
troukeh) și o declară nulă și neavenită în trecut și viitor.
Turcia va lua măsuri de retrocedare a bunurilor ce pot
fi recuperate de la actualii „proprietari” fără taxe sau
compensații. Această „lege” permitea jefuirea armenilor
alungați din casele lor și duși în exil. Mai mult, art. 144
mai prevedea și cazurile în care adevărații proprietari
nu mai existau, bunurile să nu fie remise statului, ci
comunităților respective ale păgubașilor (armeni sau
greci, n.n.). Erau numite Comisii de Arbitraj
(reprezentanți etnie, guvern turc, Liga Națiunilor) care
supervizau acțiunea. Comisia obliga guvernul turc să
execute reparațiile necesare a bunurilor deteriorate, pe
contul său. Actele de vânzare încheiate după 1 ianuarie
1914 erau declarate nule. Art. 145 declara egalitatea în
drepturi a tuturor cetățenilor Turciei indiferent de etnie
sau religie ori sex. În termen de 2 ani de la încheierea
acestui Tratat, guvernul turc va supune Puterilor Aliate
un proiect de organizare a alegerilor bazat pe principiul
reprezentării proporţionale a minorităților. Nicio restricție
nu era permisă folosirii unei limbi în privat, comerț, rit
religios, presă sau adunări publice. Art. 147 stabilea
dreptul minorităţilor să aibă școli în limba etniei respec-
tive. Art. 149 stabilea libertatea eclesiastică şi şcolară
a minorităților.

Partea V-a se ocupa de problemele navale, mili-
tare și aeriene. Se urmărea limitarea înarmării Turciei
în aceste privințe. Art. 153 impunea demobilizarea
forțelor militare turcești. Se prevedea numărul bodygar-
zilor Sultanului. La fel armata şi jandarmeria. Art. 165
dispunea ca forțele militare din Turcia să fie recrutate
numai pe principiul voluntar. Se prevedea limitarea
munițiilor conform unor tabele din anexe. Fabricile mili-
tare erau puse sub controlul unei Comisii Inter-Aliate.
Această comisie aproba și importurile de armament și
muniții. Erau interzise fabricarea sau importul aruncă-
toarelor de flăcări, gaze toxice sau similare. Era interzis
importul tancurilor sau similare. Fortificațiile vor fi păs-
trate, dar dezarmate.

Articole speciale se referă la strâmtori. În trei luni de
zile, toate fortificațiile de coastă din zona Mării Mar-
mara, precum și din insulele Lemnos, Imbros, Samo-
trace, Tenedos și Mitilene vor fi demolate. Era limitat
numărul de vase de patrulare și pescuit, precum şi to-
najul lor. Vasele de război trebuiau să fie reformate în
vase comerciale. Importul submarinelor era interzis.
Turcia nu avea dreptul la forțe militare aeriene. Nu
putea deține dirijabile (Art. 191). Turcia nu avea voie să
trimită militari în alte țări pentru instrucție militară.

Partea a VI-a se referă la prizonierii de război și
cuprind mai multe clauze juridice. Alte articole se ocupă
de cimitirele militare şi monumentele respective.

Partea a VII-a se referă la Penalităţi. Prin art. 226
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Turcia recunoaște dreptul Puterilor Aliate de a aduce în
fața Tribunalelor Militare persoanele vinovate de crime
de război și care vor fi pedepsite conform legilor. Aceste
prevederi se referă și la persoanele implicate în masa-
crele comise în timpul războiului (Art. 230).

Partea a VIII-a se ocupă de aspectele financiare
(art. 231-260), unde se specifică repartizarea datoriilor,
compensații de război, depozitele bancare etc. Anexa I
se ocupă de datoria publică a Imperiului Otoman. 

Partea a IX-a are ca obiect clauzele economice.
Astfel sunt luate în considerație relațiile comerciale
(poșta, impozitele, transportul maritim, producția de bu-
nuri, import-exportul – art.261-268). O secțiune specială
a acestei părți se ocupă de tratate, și anume cele ce se
referă la cablurile submarine (1884, 1886, 1887),
convenția pentru taxe şi tarife din 1890 etc.
(art.  269-280). O altă secțiune are ca obiect proprietatea
industrială. (art. 281-286). Următoarea secțiune se
ocupă de drepturile și interesele legate de proprietate
(art. 287-303). Se restituie proprietarilor în drept toate
proprietățile confiscate pe timpul războiului, fără niciun
fel de taxe. Dacă proprietatea a fost deteriorată sau dis-
trusă, proprietarul are dreptul la compensații. Aici din
nou va funcționa o Comisie dedicată acestui scop.
Secțiunea a V-a se ocupa de contracte, prescripții și de-
cizii judecătorești (art. 304-309). Următoarea secțiune
are ca obiect Companiile comerciale și Concesiunile
(art. 310-317).

Partea a X-a conține prevederi privind navigația ae-
riană (art. 318-327), iar Partea a XI-a prevederi privind
căile maritime şi porturile (art. 328-352). Art. 351
stabilește accesul liber la Marea Neagră prin portul
Batum pentru Georgia, Azerbaidjan şi Persia, precum
şi pentru Armenia. Art. 352 admite eventualitatea ca Ar-
meniei să i se acorde un acces în perpetuitate, conform
unei decizii viitoare a Ligii Națiunilor, a unei arii din acest
port, care va avea regimul de zonă liberă
(cf.  art.  341-344), și va fi folosit pentru traficul de bunuri
venind şi plecând de la acest stat. Secțiunea III privește
căile ferate (art. 353-362).

Prevederi speciale se referă la regimul antichităților.
Prin aceasta se subînțelege orice produs al activității
umane mai vechi de anul 1700. Persoanele care des-
coperă un artefact antic îl vor preda autorităților turcești
care sunt obligate să-l recompenseze pe găsitor. Orice
persoană care distruge din neglijență sau rea intenție o
antichitate este pasibilă la penalități ce se vor stabili. Nu
se vor face niciun fel de cercetări arheologice fără apro-
barea departamentului turc. Autorizările se vor acorda
doar persoanelor competente. 

Semnatarii acestui tratat sunt:
George Grahame; George H. Perley; Andrew Fisher;

George Grahame; R.A. Blankenberg; Arthur Hirtzel;
A.  Millerand; F. François-Marsal; Jules Cambon; Paléo-
logue; Bonin; Marietti; K. Matsui; A. Aharonian; J. Van
Den Heuvel; Rolin Jaequemyns; E.K. Venizelos; A. Ro-
manos; Maurice Zamoyski; Erasme Piltz; Affonso
Costa; D.J. Ghika; Stefan Osusky; Hadi; Dr. Riza Tew-
fik; Réchad Haliss

***
Tratatul nu a fost ratificat de Turcia, deoarece, în

scurt timp, Mustafa Kemal a inițiat o revoltă împotriva
Sultanului care s-a soldat cu răsturnarea sultanatului și
proclamarea Republicii cu capitala la Ankara (Angora).
Ales președinte al Turciei, Kemal a revocat Tratatul de
la Sèvres și a inițiat alte tratative de pace. El a renunțat
la Imperiul Otoman și a proclamat Turcia republică cu
frontierele situate în peninsula Asia Mică. Noua pace
s-a încheiat la Lausanne (24 iulie 1923) și nu stipula
mai nimic din conținutul tratatului de la Sèvres.
Minoritățile erau expediate global în câteva articole
vagi, care nici așa nu au fost respectate. Noua republică
închidea definitiv capitolul imperial al Turciei care
adopta foarte multe din legislaţia și cutumele europene.
Alfabetul devenea latin (adaptat), vestimentația euro-
peană, legislația era adaptată după Elveția şi Franța,
religia era despărțită de stat, armata căpăta puteri spo-
rite, sharya expediată în moschee. Kemal a primit un
ajutor substanțial de la Lenin în valută aur, armament
ușor şi greu, munițiile corespunzătoare. Lenin vedea în
Kemal un marxist (ceea ce nu era) și ca pe unul care a
răsturnat un „țar”.

Dreptul Internaţional prevede că un tratat poate fi
modificat (revocat) numai cu acordul semnatarilor săi.
Toți. Or, multe state semnatare nu mai există... El a fost
un act de dreptate, dar era o dreptate pe hârtie.
Trimițând la o butadă a unui patriarh din secolul al
XIX-lea, putem compara tratatul de la Sèvres cu un po-
lonic de hârtie cu care cineva s-a prezentat la cazanul
cu pilaf, în timp ce alții au venit cu polonice de fier.

A. Millerand, Preşedintele Franței, 1920
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În epoca modernă și contemporană, concomitent cu
formarea statelor naționale, alături de constituții și
legislații corespunzătoare, s-a constituit și un sistem de
medalii, decorații și ordine, sistem care îi avea în ve-
dere, în primul rând, pe militari. Constituțiile, legislațiile
și sistemele de decorații s-au influențat de la stat la stat,
unele pe altele, o mare importanță având-o și forma de
stat – monarhie sau republică –, dar nu au putut fi igno-
rate nici culoarea și tradiția lo-
cală. Astfel, Regatul Unit al
Marii Britanii și Irlandei de Nord
nu dispune de o constituție pro-
priu-zisă, iar dacă întâlnim o
decorație cu numele „Mihai
Viteazulˮ, știm că e româ-
nească. Și fiindcă a venit vorba
de România, aici, la noi, au fost
transplantate modele apusene,
adaptate mai mult sau mai puțin
adecvat realităților locale.

Necesitatea de medalii,
decorații și ordine, de distincții
militare în general, devine ex-
trem de acută în timp de război.
În ceea ce privește Uniunea So-
vietică, s-a renunțat la
distincțiile din Rusia prerevoluționară, s-a renunțat și la
celebrul „Sfântul Gheorgheˮ, decorație pe care au că-
pătat-o și viitorii eroi ai războiului civil, care apoi au for-
mat ierarhia militară sovietică. S-au instituit noi decorații
și ordine, cum ar fi: „Steagul roșuˮ și „Leninˮ, s-a instituit
chiar și titlul de Erou al Uniunii Sovietice, dar efectiv, la
începutul războiului cu Germania, existau doar câteva
distincții pentru militari, ceea ce era evident foarte puțin.
În prima parte a războiului, până la Stalingrad, nu prea
s-au acordat decorații, medalii și ordine, însă fapte

eroice de arme au existat, iar valoarea lor educativă și
propagandistică nu putea fi ignorată. Așadar, existau
doar câteva distincții pentru militari. Ele nu numai că
erau absolut insuficiente, dar într-o măsură însemnată
nu mai corespundeau condițiilor noi în care se
desfășura războiul. Acesta nu mai putea fi purtat și
câștigat pornindu-se de la „Proletari din toate țările,
uniți-vă!ˮ și de la intonarea „Internaționaleiˮ, care a și

încetat mai apoi să fie imnul de
stat al URSS. Nu mai era un
război revoluționar, proletar; era
un alt război, de apărare și de
salvare a patriei, nu numaidecât
a patriei socialiste, ci, în primul
rând, a Rusiei eterne, ca în
1812, împotriva lui Napoleon.
Stalin a sesizat aceasta și chiar
din prima adresare către popor,
la 3 iulie 1941, a început astfel:
„Tovarăși! Cetățeni! Frați și su-
rori!ˮ „Frați și surori!ˮ, nicicând
Stalin nu mai apelase la astfel
de cuvinte. Da, acest „Frați și
surori!ˮ, care a avut un rol
covârșitor în desfășurarea și
câștigarea războiului, a presu-

pus întoarcerea categorică spre trecutul Rusiei. Și în-
toarcerea s-a petrecut. Au fost valorificați în fel și chip
Aleksandr Nevski, Bogdan Hmelnițki, Suvorov, Kutuzov,
Nahimov, precum și alte nume emblematice din istoria
Rusiei.

Și astfel au apărut decorațiile și ordinele care purtau
numele de mai sus. Însă, pe lângă aceste decorații și
ordine, pe lângă „Războiul de apărare a patrieiˮ, pe
lângă „Slavaˮ („Glorieˮ) și multe altele, pe care le-au pri-
mit sute, mii, zeci și sute de mii de militari, în a doua

Tiberiu Ionescu

ORDINUL „POBEDA” 
ȘI CAVALERII LUI
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parte a războiului, când se prefigura victoria finală, a
apărut și ordinul „Pobedaˮ („Victorieˮ), care a fost acor-
dat prima dată abia la 5 luni după instituire, destinat
celor mai de sus comandanți militari și din care au fost
acordate doar 20 de exemplare. Ordinul „Pobedaˮ este
categoric și indiscutabil cea mai înaltă distincție militară
sovietică și este, probabil, și cel mai rar și mai prețios
ordin militar din istoria omenirii. De la bun început s-a
subliniat că ordinul se acordă pentru „o operațiune în-
cununată de succes în cadrul unuia sau mai multor fron-
turi și care a avut ca rezultat o schimbare radicală a
situației în favoarea Armatei Roșiiˮ. Din formularea de
mai sus reiese că ordinul „Pobedaˮ avea în vedere doar
grade militare superioare și, într-adevăr, dacă ne refe-
rim la Uniunea Sovietică, el a fost decernat doar unor
mareșali. A fost și o excepție, fiind decernat și unui ge-
neral de armată. Este vorba de Aleksei Antonov, șeful
marelui stat major sovietic în perioada finală a războiu-
lui, un recunoscut strateg militar și care, printr-un con-
curs nefericit de împrejurări, nu a fost avansat la gradul
de mareșal. Să amintim aici și pe I.V. Stalin. Fără a dis-
pune de o pregătire militară propriu-zisă (datorită unor
deficiențe de ordin fizic, n-a făcut, cum se zice, nici o
singură zi de armată), însă, la începutul lui 1943, după
Stalingrad, a devenit mareșal, iar în 1945, după parada
victoriei din iunie, a primit gradul suprem de generali-
sim. Și tot aici să subliniem că acordarea de decorații
și ordine, precum și avansarea în grad și desemnarea
în funcții importante de comandă le făcea numai și
numai I.V. Stalin. Nimic nu se mișca în această privință
fără acordul direct ori tacit al lui. Desigur, Stalin nu putea
să aibă în vedere milioanele de militari, toate gradele
militare inferioare, dar soarta militarilor, să zicem de la
colonel în sus, depindea direct de Stalin, iar în ceea ce
privește ordinul „Pobedaˮ, fiecare decernare în parte a
fost gândită și decisă personal de către el. M.I. Kalinin
doar semna decretele și apoi înmâna decorații și ordine,
inclusiv lui I.V. Stalin.

Se impune aici o mică paranteză. Stalin nu a fost ah-
tiat după decorații și ordine. Nu că le-ar fi ignorat ori

le-ar fi disprețuit, dar manifesta o oarecare decență.
Purta pe veston, de regulă, o singură decorație, de Erou
al Uniunii Sovietice. Să mai amintim că ordinul
„Pobedaˮ cu numărul 1 a fost înmânat mareșalului
G.K.  Jukov, cel cu numărul 2 mareșalului A.M. Vasi-
levski și doar cel cu numărul 3 lui I.V. Stalin. Aceștia trei
au primit și cel de-al doilea ordin „Pobedaˮ.

Înainte de a merge mai departe, să stabilim cu
strictețe niște cifre și date, deoarece cititorul ar putea
găsi, în diferite surse, informații eronate. Să apelăm la
o operațiune matematică de adunare: 11+3+1+5=20 și
să stabilim ce anume reprezintă fiecare element din
adunare. 11 este numărul de personalități sovietice care
au primit ordinul „Pobedaˮ, 3 ne spune că din acestea,
cum se spune și mai sus, 3 l-au primit de două ori, 1 ne
spune că a mai fost o personalitate sovietică ce a primit
acest ordin, dar, în acest caz, avem o poveste cu cân-
tec, iar 5 este numărul de personalități străine care au
fost distinse cu acest ordin. Așadar, au fost înmânate
20 de ordine, iar numărul celor distinși este de 17.

O poveste cu cântec... Decernarea ordinului s-a în-
cheiat practic în septembrie 1945, ultimii fiind mareșalul
K.A. Merețkov și mareșalul iugoslav Iosif Broz Tito (8 și
9 septembrie 1945). Ordinul „Pobedaˮ ar fi fost propus
în iunie 1943 de colonelul N.S. Nevelov, de la cartierul
general al armatei sovietice, iar denumirea inițială ar fi
fost „Ordinul pentru Credință față de Patrieˮ. Cu numele
„Pobedaˮ și cu aspectul pe care îl cunoaștem, ordinul a
fost instituit oficial pe 8 noiembrie 1943 și a fost decer-
nat prima dată pe 10 aprilie 1944 mareșalilor
G.  K.  Jukov și A.M. Vasilevski. Stalin a fost acela care
a avut de ales aspectul final al ordinului din mai multe
variante. (Pe una dintre variante, în centrul ordinului se
aflau profilurile lui Lenin și Stalin.) De ce o poveste cu
cântec? După ani și ani, pe 20 februarie 1978, i se con-
feră lui L.I. Brejnev ordinul „Pobedaˮ. Nu știm cine o fi
semnat decretul, Brejnev cumulând la acea dată și
funcția nominală de șef de stat. Nu cu prea mult timp
înainte, Brejnev devenise și mareșal al Uniunii Sovie-
tice; Brejnev, care încheiase războiul doar cu grad de
colonel, și aceasta pe linie politică. În cazul lui Brejnev,
avem de-a face cu o ahtiere patologică după decorații
și ordine, cu o grandomanie evidentă și declarată. Cultul
personalității lui Brejnev nu a atins și nu putea atinge
grandoarea cultului personalității lui Stalin; erau în
acțiune alte condiții și circumstanțe, însă să subliniem
că se întreprindea tot ce era posibil și imposibil ca Brej-
nev să fie preamărit și proslăvit. Se cădea astfel în de-
rizoriu și în ridicol. Mareșalilor și altor militari, care-și
publicau memoriile, li se cerea deschis – era și o
condiție de publicare – să scoată în evidență rolul lui
Brejnev în desfășurarea marilor cotituri din perioada
războiului. Să mai amintim că lui Brejnev i-a fost acordat
și premiul de stat de grad unu pentru literatură. E vorba
de trei volumașe de memorii, primul referindu-se chiar
la perioada războiului. Redactarea și chiar scrierea în
ciornă a acestora, bineînțeles, îi sunt contestate. Stalin
a fost un mare cititor, dar pretenții de literat nu și-a atri-

Regele Mihai cu militari români în Crimeea,
septembrie 1941 (Photo by Heinrich Hoffmann/

Mondadori Portfolio via Getty Images)
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buit. Lui Brejnev, ordinul „Pobedaˮ i-a fost retras în
1989, la 7 ani după deces, în plină perioadă perestroi-
kistă gorbaciovistă. I s-a anulat și gradul de mareșal. În
ceea ce privește ordinul „Pobedaˮ, motivarea de retra-
gere spunea că „în momentul acordării nu erau îndepli-
nite criteriile pentru acordareˮ. Sic transit gloria mundi!

Ordinul „Pobedaˮ este făcut din platină, aur, argint,
conține numeroase diamante și rubine și astfel s-a
ajuns să fie cel mai frumos, cel mai impunător, dar și
cel mai scump din lume. În cazul acestui ordin, factorul
economic a fost complet neglijat. Valoarea unui exem-
plar este de zeci de milioane de dolari, cheltuielile de la
bugetul de stat nefiind nici pe departe neglijabile. Are
forma unei stele, în centrul căreia se află un medalion
de argint emailat în albastru. Medalionul înfățișează
zidul Kremlinului, mausoleul lui Lenin și turnul Spasski
și este înconjurat de inițialele CCCP (URSS) în partea
superioară și de cuvântul „Pobedaˮ (în alfabet chirilic)
în partea inferioară. Nu se cunoaște  cu precizie numele
proiectantului; ce se știe sigur este că Stalin a ales și a
decis modelul final pe 20 septembrie 1943. Spre deose-
bire de celelalte decorații și ordine sovietice, fiecare
exemplar din ordinul „Pobedaˮ a fost lucrat și definitivat
într-un atelier special de bijuterii și nu în Monetăria Sta-
tului. Și ca o informație finală, au fost combinate bare-
tele mai multor ordine sovietice pentru a o crea pe cea
a ordinului „Pobedaˮ.

Parcurgând, chiar și în fugă, lista personalităților
străine cărora li s-a decernat ordinul „Pobedaˮ, un cu-
noscător, chiar și de suprafață, al realităților și
ascunzișurilor celui de-al Doilea Război Mondial s-ar
putea întreba, și pe drept cuvânt: de ce nu și Winston
Churchill? Churchill? Da! Ordinul „Pobedaˮ, desigur, a
fost instituit inițial pentru uz intern, dacă se poate spune
așa, și doar pe 5 iunie 1945 a fost decernat lui Eisen-
hower și Montgomery. După 5 iunie 1945, doar doi so-
vietici vor mai primi acest ordin. Winston Churchill?
Stalin era extrem de suspicios, mai ales când era vorba
de Churchill. Era conștient că Churchill ar fi fost extrem
de încântat dacă Hitler s-ar fi îndreptat de la bun început
doar către est. Declarațiile accentuat anticomuniste ale

lui Churchill, că „nimeni n-a fost și nu este mai antico-
munist decât mineˮ, că „pentru ca să salvez Anglia, mă
aliez și cu diavolulˮ etc., etc. erau bine cunoscute de
toată lumea. Diavolul de mai sus era, firește, Stalin. (Nu
pretindem că declarațiile citate sunt redate mot-à-mot,
însă ele exprimă  esența unor declarații repetate ale lui
Churchill.) Spionajul sovietic, atât de eficient, nu a putut
să nu afle că Churchill a dat, în perioada finală a războ-
iului, dispoziții ca armata germană să fie „ocrotităˮ și tra-
tată în așa fel încât să poată fi folosită în bararea
puhoiului sovietic către Atlantic. Și într-adevăr, cine era
absolut sigur că sovieticii se vor opri pe Elba? Și, ca să
încheiem cazul Churchill, prin celebra cuvântare de la
Fulton din primăvara anului 1946, cuvântare la care era
prezent și Harry Truman: Churchill a aruncat în aer și
ultimul pod de contact, proclamând „Cortina de fierˮ,
care a căzut peste Europa prefigurând apariția în 1949
a NATO, a cărui misiune era oprirea și anihilarea
intențiilor sovietice de a subjuga Europa în întregime.
Vrem ori nu vrem, Winston Churchill poate fi considerat
adevăratul inițiator al războiului rece. În schimb, dacă
Franklin Delano Roosevelt nu ar fi încetat din viață în
prima parte a lunii aprilie 1945, da, indiscutabil, lui Roo-
sevelt i s-ar fi decernat Ordinul „Pobedaˮ. Nu și lui Harry
Truman, care i-a urmat lui Roosevelt și care declarase
cu câțiva ani înainte că SUA trebuie să-i ajute pe ruși,
dacă sunt bătuți de nemți, și pe nemți, dacă sunt bătuți
de ruși, în așa fel ca în cele din urmă să se anihileze
reciproc unii pe alții.

Cele 5 personalități străine cărora li s-a conferit Or-
dinul „Pobedaˮ au fost, în ordine cronologică, Dwight
D.  Eisenhower și Bernard Law Montgomery (5 iunie
1945), regele Mihai I al României (6 iulie 1945), Michal
Rola-Zymierski (9 august 1945) și Iosip Broz Tito
(9  septembrie 1945). Vom spune câteva cuvinte despre
fiecare dintre ei, dar vom apela și la o excepție. Îl vom
lăsa la urmă pe regele Mihai și asta pentru că despre
el se impune să spunem mai multe, întrucât el e al nos-
tru și consecințele actului de la 23 august 1944 au afec-
tat profund, în bine ori în rău, România în întregimea ei
și pe fiecare român în parte.

Dwight David Eisenhower (1890-1969) a fost co-
mandantul suprem al Forțelor expediționare aliate din
Africa de Nord, Italia și Europa Occidentală și, în cele
din urmă, președinte cu două mandate al SUA. După
capitularea necondiționată a Germaniei naziste, a avut
relații speciale cu mareșalul G.K. Jukov, cei doi
deținând funcții oarecum identice în Germania învinsă
(Jukov era cel care i-a înmânat ordinul „Pobedaˮ). Cea
de-a doua dizgrație a lui Jukov poate fi legată și de nu-
mele lui Eisenhower, Hrușciov temându-se că Jukov ar
fi putut lua puterea supremă în URSS. Eisenhower și
Jukov s-au bucurat de o popularitate imensă după răz-
boi. Ultimul capitol din „Cruciadă în Europaˮ – memoriile
de război ale lui Eisenhower –, capitol intitulat „Rusiaˮ,
mărturisește o simpatie abia mascată față de URSS. În
august 1945, Eisenhower a efectuat, invitat în mod spe-
cial, o călătorie în URSS, a purtat discuții cu Stalin, s-a

Churchill, Roosevelt şi Stalin la Ialta, februarie 1945
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aflat în tribuna mausoleului lui Lenin – fapt aproape in-
credibil –, la o mare paradă sportivă. În concluzie, se
poate afirma că Eisenhower s-a străduit, cât a putut, să
nu transforme războiul rece în unul cald și că a adoptat
o poziție de moderație și de echilibru în relațiile cu
URSS.

Bernard Law Montgomery (1887-1976) a fost co-
mandantul armatei anglo-canadiene, care a acționat în
partea de nord a Germaniei. Ordinul „Pobedaˮ i-a fost
înmânat de mareșalul K. K. Rokossovki, care comanda
Frontul 2 bielorus, tot în nordul Germaniei, dar se
înțelege, venind dinspre est.

Michal Rola-Zymierski (1890-1989) este, cu
siguranță, numele cel mai puțin cunoscut dintre cei 5,
în afara granițelor Poloniei. Însă pentru polonezi, pentru
zdruncinata Polonie din secolul trecut și din cele prece-
dente, el este un simbol al Poloniei eterne; militar de
carieră, participant la Primul Război Mondial, la războiul
polono-sovietic, la lovitura de stat militară a lui Pilsudski
și la alte evenimente cruciale din istoria contemporană
a Poloniei. Mareșal al Poloniei, nu a avut o atitudine ve-
hement antisovietică, atitudine caracteristic poloneză,
iar în anii 1944-1945 a fost militarul polonez cu cea mai
mare autoritate. Nu a părăsit Polonia nici când a început
„construireaˮ socialismului. A avut și o viață îndelungată:
s-a apropiat de o sută de ani.

Iosip Broz Tito (1892-1980). Armata de partizani a
mareșalului Tito a fost cea mai eficientă armată de par-
tizani din Europa subjugată de Germania nazistă. Tre-
buie să subliniem că Tito se afla în fruntea comuniștilor
iugoslavi încă înainte de război. Deși croat, a comandat
și a condus o armată de partizani compusă în primul
rând din sârbi. Poate ne îndepărtăm de subiectul pro-
priu-zis al rândurilor de față, dar credem că este bine
să subliniem niște realități, întrucât ele nu sunt limpezi
pentru foarte multă lume. Există un singur popor, să-l
numim sârbo-croat; există o singură limbă, s-o numim
sârbo-croată. Deosebirile constau în faptul că sârbii
sunt ortodocși și folosesc alfabetul chirilic, iar croații
sunt catolici și folosesc alfabetul latin. În cursul istoriei
au avut și state aparte și s-au aflat și în tabere diferite,
încât s-au măcelărit unii pe alții cu o ferocitate nemai-
pomenită, aversiunea dintre ei devenind proverbială.
Revenind la relațiile sovieto-iugoslave, ele au fost de-
osebit de apropiate și speciale în anii 1944-1945, dar
de prin 1947 conducerea iugoslavă a început să se îm-
potrivească amestecului destul de brutal sovietic, iar
relațiile s-au înrăutățit și s-au rupt. Propaganda sovie-
tică antititoistă a atins culmi nemaiîntâlnite, propaganda
în primul rând verbală și plastică („călăul Titoˮ) nefiind
decât una dintre numeroasele invective. La o invazie
militară sovietică, din fericire, nu s-a ajuns.

În 1945 domnea o atmosferă de euforie: războiul
rece nu se declanșase oficial, dar, în anii ce au  urmat,
situația s-a schimbat profund. În 1945 nu numai sovie-
ticii împărțeau decorații, medalii și ordine. O făceau și
americanii, și britanicii. De medalii și ordine au benefi-
ciat, în primul rând, militarii sovietici din fronturile co-

mandate – de la nord la sud – de Rokossovki, Jukov,
Konev, Malinovski și Tolbuhin și care făcuseră
joncțiunea cu trupele americane și engleze. Asta a fost
în 1945, dar în anii imediat următori te-ai fi putut aștepta
ca sovieticii, tot prin decrete, să anuleze decretele de
acordare de medalii, decorații și ordine. Cei decorați de-
veniseră, în realitate ori nu, de voie sau fără voie,
dușmani ai Uniunii Sovietice. Dar n-a fost să fie așa. Și
aici, vrem nu vrem, se impune să-l felicităm pe Stalin,
întrucât doar el ar fi putut să inițieze o astfel de campa-
nie de anulare a distincțiilor. Dar n-a făcut-o!

Înmânarea Ordinului „Pobedaˮ regelui Mihai I al Ro-
mâniei (1921-2017) a fost oficiată de mareșalul F.I. Tol-
buhin, care a venit la Palatul Regal flancat de numeroși
generali și de alte oficialități sovietice prezente în
București. Tolbuhin îl înlocuise pe mareșalul R.I. Mali-
novski, care se afla deja în Extremul orient sovietic pen-
tru pregătirea, declanșarea și desfășurarea ostilităților
militare împotriva Japoniei, ostilități promise solemn de
Stalin lui Roosevelt la Ialta în februarie 1945. În calitate
de comandant al Frontului 2 ucrainean, care acționa în
România, Malinosvki, proaspăt avansat la gradul de
mareșal, a semnat la Moscova, la vreo trei săptămâni
de la 23 august, convenția de armistițiu cu România.
Malinovski fusese desemnat și șef al Comisiei aliate/so-
vietice de control în România, funcție care va fi transfe-
rată mai apoi lui Tolbuhin. Nu este lipsit de semnificație
faptul că în timp ce din partea României convenția de
armistițiu a fost semnată de civili, în primul rând de
Lucrețiu Pătrășcanu, din partea aliaților/sovieticilor, a
fost semnată de un militar, deși de față se afla V.M. Mo-
lotov, ministrul sovietic de Externe și a doua persoană
cu putere efectivă în URSS după Stalin, la acea vreme.
Ca să fie clar că România se află sub ocupație militară,
ca să nu existe niciun fel de iluzii. (Și tot pentru a înde-
părta unele neclarități, fronturile sovietice se numeau
ucrainene și bieloruse nu pentru că ar fi fost formate din
ucraineni și bieloruși. Au avut astfel de nume pe când
acționau pe teritoriile Ucrainei și Bielorusiei, iar numele
au rămas aceleași până la sfârșitul războiului.)
Mareșalul R.I. Malinovski a rămas până la sfârșitul răz-
boiului din Europa la comanda Frontului 2 ucrainean, în
care au fost înglobate și unitățile românești care au lup-
tat în Transilvania, Ungaria și în Slovacia, și nu putea
să se afle în același timp și la București. La București
era reprezentat de generalul Vinogradov, așa cum mai
târziu Tolbuhin a fost reprezentat de generalul Susaikov.
Când era nevoie, mai venea la București și celebrul An-
drei Vîșinski, se mai afla și ambasadorul Kavtaradze,
gruzin ca și I.V. Stalin și amic al acestuia din urmă, ceea
ce nu l-a împiedicat să facă și detenție. (Deh, ca între
amici.) Lunga stradă din Iași, care începe din spatele
Palatului Culturii, a purtat mulți ani numele lui Mali-
novski, iar în Bulgaria unul dintre orașele de seamă a
purtat până în 1990 numele lui Tolbuhin. Malinovski și
Tolbuhin, dar și alți militari și civili sovietici n-au fost
văduviți de decorații românești. Nici înainte, dar nici
după abdicarea forțată a lui Mihai. Tolbuhin a inaugurat
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în 1949 lista de morți a purtătorilor Ordinului „Pobedaˮ,
iar fostul rege Mihai a fost, pentru mulți ani, singurul
supraviețuitor al purtătorilor acestui ordin. S-au rostit
discursuri, au fost îmbrățișări și pupături, au fost nume-
roase toasturi pentru prietenia eternă româno-sovietică,
care începea să se înfiripe. Regele Mihai, pe lângă
„Pobedaˮ, a primit și ceva avioane și mașinuțe, fiind cu-
noscut ca mare amator de șoferie și pilotaj. În anii de
după abdicarea silită au circulat zvonuri că Mihai și-ar
fi vândut ordinul (se spunea și cui: lui Rockefeller), dar
de fiecare dată zvonurile au fost infirmate. După 1990,
Mihai, la o aniversare rotundă, s-a aflat de 9 mai la Mos-
cova și a asistat la parada militară. Atunci, în 1945,
după aceea, însă și în zilele noastre, foarte mulți s-au
întrebat și se întreabă cum a fost oare posibil ca regele
Mihai al României să primească Ordinul „Pobedaˮ. Căci
dintre cei cinci străini, Mihai era, efectiv, singurul care
nu comandase armate și nu obținuse pe câmpul de
luptă victorii care să fi schimbat radical situația în favoa-
rea Uniunii Sovietice. Răspunsul este că nu pe câmpul
de luptă, ci prin ceea ce a înfăptuit, să spunem, din
birou: a schimbat situația strategică militară într-o așa
măsură, încât i s-ar fi putut acorda și un al doilea ordin
„Pobedaˮ.

În februarie-martie 1944, trupele Frontului 2 ucrai-
nean al lui Malinovski ocupaseră nordul Moldovei, apoi
linia frontului s-a stabilizat și a rămas aproape neschim-
bată pe aliniamentul Carpați: nord Târgu-Neamț; sud
Pașcani, Târgul Frumos; nord Iași, Chișinău, Nistru,
Marea Neagră, până în dimineața zilei de 20 august,
când a început ceea ce sovieticii numesc „Operația Iași-
Chișinăuˮ. În stânga Frontului 2 ucrainean se aflau tru-
pele Frontului 3 ucrainean al lui Tolbuhin, front care
după 23 august a pornit într-o goană nebună, prin Do-
brogea, spre Bulgaria. Că locul ruperii frontului româno-
germano-sovietic nu a putut fi stabilit cu precizie de
comandamentul germano-român nu mai era o noutate.
S-a vorbit și se vorbește și de trădare, dar credem că
aici este vorba de o completă lipsă de seriozitate. Că
generalii Aldea și Racoviță „ar fi deschis poarta Iașilorˮ.
Ceva o fi fost, dar mai evident este că unor români le
prea place să vorbească și să explice totul prin trădare.
Că la Odessa, în toamna anului 1941 a fost trădare, că
la Cotul Donului în noiembrie 1942 a fost trădare, că
trădare a fost și la retragerea catastrofală pe mare din
Crimeea din 1944 și, prin urmare, nu ar fi putut să nu fi
fost trădare și la Iași în august 1944. Ceea ce este însă
sigur e că linia frontului fusese spartă și coloane de tan-
curi sovietice se aflau deja în seara de 23 august la Bâr-
lad. Tăvălugul sovietic o pornise spre sud; se profila
pericolul încercuirii. Pe de altă parte, se putea crede că
nu chiar totul este pierdut, căci urma linia fortificată Du-
năre-Galați-Focșani. Carpații constituiau și ei o barieră
naturală formidabilă, însă nu putea fi exclusă nici posi-
bilitatea unei debarcări sovietice pe litoralul românesc
al Mării Negre.

Și iată că în aceste condiții tulburi, în după-amiaza
zilei de 23 august, se produce lovitura de stat patronată

și girată de regele Mihai. Lovitura de stat a fost însă im-
provizată, pripită, nu se luase legătura cu sovieticii,
arestarea mareșalului Ion Antonescu și a colaboratorilor
apropiați fusese, de fapt, prevăzută pentru 26 august și
până atunci s-ar fi putut stabili o legătură și ar fi putut fi
hotărâte anumite condiții. Nu trebuie nici pe departe să
ignorăm și faptul că Mihai și cei din jurul lui erau cuprinși
de panică și de disperare, căci dacă sovieticii ar fi ajuns
la București prin lupte, s-ar fi terminat încă de atunci cu
monarhia. Nu este aici de prisos să amintim că Ana
Pauker, Vasile Luca și alți comuniști români, veniți pe
tancurile sovietice, au reproșat comuniștilor din țară că
prin colaborarea cu palatul regal au întârziat instalarea
unui regim comunist în România. În proclamația către
țară a regelui Mihai, transmisă prin radio în seara zilei
de 23 august, se afirma în mod fals că ieșirea României
din război, întoarcerea armelor ș.a.m.d. fuseseră con-
venite cu Uniunea Sovietică, SUA și Marea Britanie. În
fapt, o dorință era prezentată drept o realitate. Astfel a
fost posibil ca vreo trei săptămâni, deși România ieșise
efectiv din război, sovieticii să se comporte ca și cum
războiul ar fi continuat. Armata română a fost dezar-
mată; se vorbește de vreo 150.000 de militari români
luați prizonieri după 23 august. Delegația română tri-
misă la Moscova, pentru armistițiu, condusă de Lucrețiu
Pătrășcanu, cum deja s-a mai spus în rândurile de mai
sus, nu a fost decât spectatoare, nu a putut să ceară și
să obțină aproape nimic. Și este greu de crezut că și
dacă românii ar fi obținut câte ceva, sovieticii și-ar fi res-
trâns sfera de acțiune, atât timp cât prin România trecea
un drum de neînlocuit spre sudul și centrul Europei.

După 23 august, doar în câteva săptămâni, sovieticii
au realizat ceea ce nu realizaseră timp de mai multe
luni, adică din februarie-martie. A început o goană ne-
bună, fără să se tragă prea multe gloanțe, spre noi ori-
zonturi. Așa cum am spus, spre Bulgaria, prin
Dobrogea, au trecut trupele lui Tolbuhin, a fost declarat
război Bulgariei, prin Bulgaria s-a trecut ca prin brânză,
iar la 9 septembrie se considera că Bulgaria era deja
eliberată. 9 septembrie a fost și ziua națională a Bulga-
riei, până la căderea regimului comunist. În Grecia Tol-
buhin însă n-a intrat, deși acolo acționa o armată de
partizani procomunistă, comparabilă cu cea a lui Tito.
De ce oare? Păi deja acționa înțelegerea Stalin-Chur-
chill. În afară de întâlnirile de la Teheran, Ialta și Pots-
dam-Berlin, Churchill s-a mai întâlnit, separat, cu Stalin
de două ori: în 1942 la Moscova și în toamna lui 1944,
tot la Moscova. Au fost stabilite procentele de influență,
Churchill a insistat ca în Grecia englezii să aibă 90%
influență, trupe engleze au debarcat în Grecia, acolo a
început un sângeros război civil, care s-a sfârșit doar
prin 1949. Ca și în alte cazuri, internaționalismul prole-
tar nu a mai funcționat. Armatele lui Tolbuhin s-au în-
dreptat spre Iugoslavia, să facă joncțiunea cu armata
lui Tito; a apărut pericolul blocării trupelor germane din
Grecia și din Balcani; sovieticii, în mod practic, au ajuns
la Marea Adriatică. O cursă tot atât de nebună a avut
loc spre București, iar de la București spre Craiova,
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Timișoara, Belgrad. Tot spre a se realiza joncțiunea cu
armata lui Tito. Astfel că în câteva săptămâni armata
sovietică se și afla în sudul Ungariei. Urma Budapesta.
Acolo, la Budapesta, înaintarea aproape fără de piedici
s-a oprit, luptele pentru Budapesta încheindu-se
de-abia prin ianuarie 1945.

Revenind la România, armata română de peste un
milion de militari nu mai era o armată inamică pentru
sovietici; trupele germane de la est și de la sud de
Carpați s-au grăbit să-i traverseze și aceiași Carpați au
fost trecuţi de armatele sovietice fără pierderi. S-a în-
ceput eliberarea Ardealului de nord, încheiată la 25 oc-
tombrie 1944. Ardealul de nord a trecut sub
administrația românească de-abia după instalarea gu-
vernului condus de dr. Petru Groza.

Cum au fost posibile atâtea răsturnări spectaculoase
și de necrezut mai înainte ca ele să se fi produs? Răs-
punsul e simplu: 23 august și regele Mihai. Este ade-
vărat că dacă n-ar fi fost 23 august și că dacă în genere
România nu ar fi ieșit din războiul antisovietic, pierderile
materiale și umane ar fi fost imense: teritoriul României
s-ar fi transformat într-un teatru de război cu consecințe
greu de calculat, iar monarhia din România și-ar fi aflat
încă de atunci sfârșitul. Pierderile materiale și umane
ar fi fost imense și pentru sovietici. Tăvălugul sovietic
ar fi mers mai departe, dar cu întârziere. Cu câte luni
mai târziu s-ar fi sfârșit războiul în Europa? Aici ne aflăm
pe terenul probabilităților și incertitudinilor. Prin 1984
apărea la București un volum intitulat „200 de zile mai
devremeˮ. Volumul acela avea ca prim autor pe gene-
ralul dr. Ilie Ceaușescu, fratele lui Nicolae Ceaușescu.
Ca subtitlu: „Rolul României în scurtarea celui de-al Doi-
lea Război Mondialˮ. Volumul voia să demonstreze,
printre altele, nu numai că Partidul Comunist fusese
cheia și lăcata evenimentelor, ci și că pregătirea și în-
făptuirea lui 23 august începuseră încă de la Burebista.
Nici mai mult, nici mai puțin! De la sublim până la ridicol
nu e decât un pas!

Pe de altă parte, dacă vom încerca să ne postăm pe
o poziție neutră și cât mai obiectivă, nu putem să nu ob-
servăm că 23 august 1944 a fost un act de trădare
crasă, un pumnal înfipt mișelește, pe la spate, în inima
Germaniei lui Hitler. De asemenea, nu putem să nu ob-
servăm că nici aici, ca și în alte cazuri, strategii nemți
nu au fost la înălțime și nu au prevăzut că s-ar putea în-
tâmpla ceea ce s-a întâmplat. Dar au învățat ceva și
iată că în Ungaria nu a mai fost posibil să se petreacă
ceea ce s-a petrecut în România. Și tot pe de altă parte,
da, a fost un act de trădare, dar nici Germania nazistă
nu s-a comportat corect față de România: nici înainte
de război și nici în timpul războiului. E suficient să amin-
tim dictatul de la Viena, e suficient să amintim prevede-
rile secrete ale pactului Molotov-Ribbentrop, prevederi
pe care nu le cunoștea nici Ion Antonescu și nici regele
Mihai. În concluzie, a fost cam chit pe chit, cum se zice.

Și acum, apropiindu-ne de sfârșit, să zicem câteva
cuvinte și despre ceilalți cavaleri sovietici ai Ordinului
„Pobedaˮ. Despre primii trei, cu câte două ordine,

G.K.  Jukov, A.M. Vasilevski și I.V. Stalin, câteva
informații au fost date și până acum. Următorii – tot în
ordine cronologică – au fost I.S. Konev și K.K. Rokos-
sovski (pe 30 martie 1945), R.I. Malinosvki și F.I. Tolbu-
hin (pe 26 aprilie 1945), L.A. Govorov (pe 31 mai 1945),
A.A. Antonov și S.K. Timoșenko (pe 4 iunie 1945),
K.A.  Merețkov (pe 8 septembrie 1945). Ah, da, și
L.I.  Brejnev, pe 20 februarie 1978. Dar despre Brejnev
s-a vorbit.

Ar fi incorect să trăim cu iluzia că Ordinul „Pobedaˮ
le-ar fi fost predestinat prin naștere și că drumul spre el
a fost neted și lipsit de piedici și capcane. Nu, nici pe
departe. K.K. Rokossovski și K.A. Merețkov au trecut
prin temnițele NKVD-ului și și-au lăsat dinții pe acolo.
K.K. Rokossovski a fost, după război, împrumutat în
1949 Poloniei: a devenit viceprim-ministru și mareșal al
Poloniei, a fost în Polonia ministru al Apărării, membru
al biroului politic, dar în 1956, când a început destalini-
zarea și Wladyslav Gomulka a fost scos din închisoare
și pus în fruntea partidului, Rokossovski a fost nevoit să
se întoarcă la Moscova. I.S. Konev a evitat în toamna
lui 1941 împușcarea, G.K. Jukov luându-i apărarea.
Asta nu l-a împiedicat pe I.S. Konev, mai târziu și pe
măsura posibilităților, să contribuie la cele două
dizgrații, care l-au lovit pe G.K. Jukov. R.I. Malinovski,
după cedarea Rostovului-pe-Don, din cumplita vară a
anului 1942, s-a aflat sub supraveghere strictă și conti-
nuă. Exemplele ar putea continua; ele sunt din
abundență. Să încheiem spunând că Ordinul „Pobedaˮ
este totuși o medalie, dar, cum prea bine se știe, orice
medalie are două fețe.

Regele Mihai şi mareşalul Ion Antonescu pe front,
iulie 1941
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Piese principale la dosar: 
a) Albineţ, Băra, Bâra, Bârs, Bârsa, Bârsă, Bâtă,

Bâtcă, Bodea, Beza, Brădac, Dară, Darie, Călian, Că-
luian, Chilian, Căliman, Carşochi, Cârlioru, Colţ(e)a*,
Dudu, Găure*, Gorgău, Grumeza, Rapa, Repa, Re-
bega, Tepa, Topa, Vatră / Albu, Alban, Besa, Beşa,
Bezea, Veza, Bârsan, Bârsea, Bârsesc, Burs, Bodiu,
Bodiman, Buda, Conţu / Conţea*, Rapa, Repa, Tepa

b) Albineţari, Bărăşti, Bârseşti, Bâtari* (vechiul nume
al Nerejului Mic), Bâtcari, Bezari, Bodeşti, Brădăceşti,
Căliman, Carşocheşti, Cârliori, Colţari, Dărăşti / Dă-
rieşti, Găuri, Gorgăeşti, Grumăzeşti, Rebegari, Topeşti,
Vetreşti / Berda*, Bordei?, Cococary*, Conţeşti*, Coza,
Darisz*, Fereşti*, Fetig, Garma*, Hăuleşca, Iarusha*
(Ireşti?), Mardoiu*, Masabăra, Negrileşti, Nistoreşti,
Pauleşti, Purcei*, Soreşti*, Spineşti, Spulber, Tauca, Ti-
chiriş, Vrancea*.
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‒ Antroponomastică geografică, Ed. Universităţii
„Al.  I. Cuza” Iaşi, 2019; Geografie istorică, idem

[EMR I 1972] = B. P. Hasdeu ‒ Etymologicum Mag-
num Romaniae, vol. 1, Ed. Minerva, Buc., 1972 (ree-

ditare)
[DNFR] = Iorgu Iordan ‒ Dicţionar al numelor de

familie româneşti, Ed. Ştiinţ. şi Encicl., Buc., 1983
[LLV I; II] = Simion Hîrnea ‒ Locuri şi legende vrân-

cene, Centrul de îndrumare a creaţiei populare... Vran-
cea, 1972; id. vol. II, f. a.

Patru mari personalităţi ale culturii române au lucrat
cu geniul lor, hărnicia şi tenacitatea lor, pasiunea şi me-
todele lor pentru ca eu să-mi pot permite astăzi o cer-
cetare de amănunt, deci minuţioasă, şi totodată mai
avântată literar, asumându-mi doar un risc intelectual,
de subiectivitate accentuată, spre deosebire de ei care
au trebuit să înfrunte riscuri socio-politice, în condiţiile
unei dominaţii ideologice adverse, ce crease şi o ali-
niere oportunistă în ştiinţă. Mă refer la: I.I. Russu, I. Pă-
truţ, N.A. Constantinescu şi I. Conea. Şi nu ştiu cum
să-mi exprim mai bine recunoştinţa ‒ vai, epigonică! ‒
faţă de spiritul lor decât mişcându-mă în albiile deschise
de ei, cu operele lor, şi eventual luându-mi zborul, cu
aripi pe care tot dumnealor mi le-au pus la picioare şi la
tâmple.

De la I.I. Russu am preluat ‒ încă din anii ’70-80 ai
secolului trecut ‒ cele mai multe „eşantioane” lexicale
(dacă nu toate) din limbile traco-dacă şi iliră şi m-am în-
cumetat să le îndosariez, grupez, clasific în baza mea
de date. Le-am analizat, din prima instanţă, după teh-
nica „infixală” (voi reveni) a lui I. Pătruţ. Apoi am dat
peste lucrarea monumentală a lui N.A. Constantinescu
[DOR] şi am umplut marginile caietului-repertoriu cu an-
troponime culese de la acesta, ce se „potriveau” cu
atestările antice. În fine, am studiat unele contribuţii ale
lui I. Conea şi în special pe aceea, fundamentală, des-
pre Vrancea (1993). Ei bine, cu această zestre mă în-
făţişez acum, în pledoaria pe care aş dori s-o receptaţi.

Intenţia mea globală este de a adânci impresia lui
Conea asupra specificităţii onomasticii vrâncene, expri-

Ioan Dumitru Denciu

RECURS VRÂNCEAN II 
PATRONIMICE ȘI EPONIMICE



cronica limbii

25SAECULUM 5-6/2020PR
O

mată modest şi neîndemânatic într-o notă: „chiar dacă
unele din aceste nume se întâlnesc şi în alte părţi, e
sigur că nicăieri nu se mai întâlnesc toate numele din
Vrancea la un loc. Ba nici chiar în aşezările de pe valea
Milcovului de alături şi nici în cele din est şi nord-est,
dinspre Focşani, nu se mai întâlneşte întreagă, toată
antroponimia din Vrancea, care  ‒ astfel ‒ rămâne cu
un «sigiliu» numai al ei.” [p. 77, n. 204].  Şi de a-i da
justificare cu alte mijloace, fiindcă direct nu poate fi do-
vedită fără o investigaţie statistico-probabilistă extrem
de complicată. În consecinţă, voi deplasa atenţia din-
spre ansamblu către calitatea/valoarea unor elemente
care formează „cuiburi” (sub-mulţimi) paradigmatice.
Nici această operaţie nu este uşoară ‒ cere o dozare şi
o precizie farmaceutică, potrivit prietenului meu
Fl.  Roman, ce a asistat la primele tatonări ‒, dar am mai
exersat-o şi m-am convins că trezeşte măcar curiozita-
tea, de nu cumva şi duhul creativ al căutătorului, autor
sau lector.

Întâiul grup pe care l-am selectat din şirul de patro-
nimice (nume de familie) inventariate cu atâta migală
de I. Conea e cel alcătuit de exemplarele: Băra (şi
peri- ), Bâra (şi peri-), Bercaru, Bercuci, Berchină, Bor-
chină, Burgă (şi peri- mulţi), Borcău, Burcă (şi peri-)
Burciu; (peri-vrâncene) Barău, Barcan, Bărcu, Bârcă,
Bârcu, Borcea, Borja, Baragan, Bărăgoană, Baraghin.
Numele din fruntea acestei liste Băra este frecvent în
Vrancea propriu-zis istorică şi eponimic: a generat to-
ponimul aşezării Bărăşti de pe valea Zăbalei. I. Iordan
îl explică prin bg. Bera, trimiţând şi la (cf.) top. Băra din
Ardeal, apoi indică acelaşi etimon bulgăresc pentru Bîra
şi adaugă top. Bîrea (nu spune de unde) [DNFR: 55,
65]. După câte înţeleg de la I. Boamfă, antroponimul
Băra apare şi în alte zone româneşti, iar Bâra e şi aro-
mân, alături de Bira şi Bura [Antrop. 2019: 43]. Şi mă
întreb dacă Bâra (scris până mai ieri cu î) este o va-
riantă fonetică a celuilalt ‒ ca în „vrănceni/vrânceni” ‒
sau un echivalent al arom. Bira. Un fapt remarcabil se
mai cuvinte notat, înainte de a căuta şi în adâncime:
acela că slavistul I. Pătruţ a scuturat temele Bar-, Bâr-,
Ber-, Bur- de bănuiala că ar fi slavone [Onom.: 43, 85,
96, 98, 125, 138]. Aceasta fiind o mare cucerire ştiinţi-
fică a sa, obţinută datorită observării derivatelor cu „su-
fixe” specifice, printre care -c- / -ĉ-, -g- /-ĝ- (să se arunce
o privire supra).

În orizontul nostru de referinţă afund, avem temele
traco-dace BER- şi BOR-/BUR- (care par acelaşi lucru)
în Berekkas şi compusele Berimaros, Berisades, Borai-
des/Buraides, Burebista (Boirebistas?), spijinite ‒ cu
simpla temă ‒ din păcate doar de antrop. ilir Beres
(masc.), Beroa (fem.) şi top. dac Beroe. Prelungirea
- ek(k)- din primul şi cea din etnonimul trac Berecynti şi
oronimul frigian Berecyntus explică poate de unde pro-
vine, la nivel indo-european,  „sufixul” -c- pătruţian. Dar
acesta era deja funcţional „româneşte” în însăşi limba
strămoşilor pe care nu prea o mai recunoaştem: se află
probabil în derivatul Burcentius şi sigur în Brincazeis &
comp. [de care m-am ocupat în eseul despre numele
Vrancei], Bascilas, Rascos, Torcos etc. Cât priveşte în-

ţelesul rădăcinilor (tematice) invocate, ber- pare să în-
semne grosso modo «strălucit» şi bur- «bogat, îmbel-
şugat». 

În concluzie, Băra al nostru (cu derivatele în a/e)
s-ar trage de la prima şi Bâra (cu derivatele în o/u) de
la a doua. 

Următorul „cuib”, „club”, cluster important ca pre-
zenţă e cel alcătuit de: Bârsa, Bârsă, Bârs, Burs, Bâr-
sea (peri-), Bârsan, Bârsesc. Eponimic şi el, a dat,
evident, numele Bârseşti celui mai de seamă, din multe
puncte de vedere, sat vrâncean, un fel de inimă a re-
giunii. Arhetipul trebuie să fie Burs, dar merită investi-
gată şi posibilitatea ca Bârs să vină de la un *Bers-. Pe
acesta l-a postulat drept „radical trac”, alături de un
*Bars-, N.A. Constantinescu apud Pătruţ [Onom.: 97],
trimiţându-le la nişte „numiri dace” (Barsames, Barse-
mis, Barsemon, Barsimia, Bersobia, Berzobim /aceasta,
marcată cu [sic] de Pătruţ, probabil o greşeală de tipar/),
pe care eu nu le-am găsit nicăieri (cu excepţia Berso-
biei, desigur). Pot să adaug, în schimb, ceea ce deţin
de la I.I. Russu  (1969): eşantioanele ilire Bers...
(n.  masc.) - Bersa (fem.), Bersantos (masc.), Bersellum
(oppidum). Şi ce am pescuit dintr-un dicţionar latin (Qui-
cherat-Daveluy): Bursa, nume de bărbat amintit de Ci-
cero!

Oricum, se vede fără efort de subtilitate că: 1) Te-
mele Bers-, Burs- au apărut din BER-, BUR-  mai sus
studiate cu ajutorul familiilor Băra & Bâra din Vrancea.
Cu o parafrază literară, aş putea spune că Moşii aces-
tora sunt părinţii ipochimenilor Bărs & Burs şi aceştia
fraţii mai mici ai perechii Bărcu & Burcu. 2) Ele au be-
neficiat de aportul formantului -s-; nu mai contează dacă
infix sau sufix, însă depistat de asemenea şi pus în Ta-
bloul său de acest „Mendeleev” al etimologiei (structu-
rale) româneşti, pe nume Pătruţ. 3) Acest formant era
efectiv încă în idiomurile paleo-identităţii noastre: a se
nota şi „cazurile” Carsimaros, Celsotralis, Cersobleptes,
Dorsas, Dorses, Tarsa. Nu de mică însemnătate este
faptul că Regula pătruţiană nu se aplică doar la antro-
ponime şi toponime, ci şi la substantive comune; mă
„bazez” pe o aluzie a autorului şi o trimitere discretă la
o lucrare a sa, anterioară Onomasticii..., Studii de
limba română şi slavistică (Cluj, 1974), pe care nu
mi -a fost dat măcar s-o frunzăresc şi acum nu mai e
timp! Mă gândesc, totuşi, alegând din ce se ştie că moş-
tenim din „substrat”, la cuvinte precum cursă ori bârsă
(element din compoziţia plugului).

Există încă 2 teme derivate ‒ şi variate paradigmatic
‒ de la radicalii invocaţi: una cu -d-  reprezentată de
Berdei, Bordei, Bordea şi cealaltă cu -l- Bârlă, Burloi,
Burlui, ambele problematizate şi de Pătruţ [op. cit.: 40,
95-97]. Le amintesc numai în treacăt, fiindcă nu sunt
eponimice pentru spaţiul intravrâncean. Bordea a dat
toponimele unor aşezări din ceea ce aş numi „perivrân-
cean”: Bordeasca, Bordeşti). 

Alte 2 serii foarte interesante îmi propune Vrancea
prin Bâtă, Bâtcă, Bot, Buture, sprijinite din exterior
(peri-) de Bat, Batiş, Bâtculescu, şi Badin, Badiu, Bă-
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dură, Bodea, Bodiu, Buda, Budac, pe care le cred în-
rudite sau intersectate de timpuriu, de unde cvasi-omo-
fonia Badin ‒ Batin (acesta presupus de top. vecin
Bătineşti şi în fapt atestat în onomastica ţării). Caracte-
rul eponimic al lui Bodea (> Bodeşti, socotit unul dintre
cele mai vechi sate de aici, şi un loc Bodişte), precum
şi al lui Bâtă (> Bâtari, vechiul nume al satului Nereju
Mic [S. Hîrnea LLV I: 17]) şi mai ales al lui Bâtcă (> Bât-
cari, de pe valea Nărujei) sunt de subliniat. În istoria Bo-
deştiului ‒ şi totodată a satelor Poiana şi Năruja ‒ e
cunoscut un bâtrân cap de stirpe, pe nume Bodiman (cu
elementul compoziţional -man, dovedit ca fiind dacic;
se întâlneşte şi în Căliman, Petriman). Sufixul din Bu-
ture şi Bădură este de asemenea autohton sau „de
substrat” şi parcă amândouă aceste antroponime ar fi
prefigurate de numele tracic Beithyris. Ei bine, ar fi fost
nefiresc ca tocmai cel mai frecvent [în documentări,
cf.  I.  I. Russu 1967 şi apoi Boamfă / Antrop. : 40] patro-
nim traco-dac, Beithus/Bithys/Bitus, să nu fi avut ur-
mări în limba română, mai ales în zone conservative
cum se vădeşte a noastră. Şovăiala transcriptorilor
(străini) între th/t trădează poate o diferenţiere dialec-
tală t/d, iar grafia ei o vocală intermediară de felul lui ă
sau â [î]. Terminaţia -ys/-us arată o altă „deformare”:
aprox. viitoarele opţiuni româneşti între -iu/u, transfor-
mabile şi ele ulterior din diverse motive. Important e că
aflăm sursa străveche a unora dintre eşantioanele
noastre. Bâtcă nu se explică direct din aceasta, ci prin
prisma lui Pătruţ (cu „sufixul” -c-), însă ar putea fi şi un
hipocoristic de la tr.-d. Bitycentus («născut din Bitus»).
În sfârşit, dacă trebuie să distingem două teme, nu una,
să mai notăm reperele ilire Bato (aşa se numea un rege
al Dardanilor), Batonius, Batun, pe de o parte, şi
B(a)edarus, Bidu(sa), de alta. Atunci înţelesul ar pen-
dula între «elan, năzuinţă, plăcere de a trăi» ‒ Bitus
avea şi o variantă Vitus, ce seamănă cu lat. Vitalis ‒ şi
«încredere, credinţă» (lat. fides, Fadius).

Să examinăm mai departe şirul: Besa, Beşa, Beza,
Basgan (Bazgan), Bâznă, Bezea, Bozgonete, Veza. De
când am parcurs prima dată opera din 1937 a lui
N.  Al.  Rădulescu, Beza a fost pentru mine cel mai se-
ducător nume „aromân” din Vrancea. Mai târziu, am în-
cercat să-i iau urmele şi am dat pe internet de memoriul
de călătorie al unui armân sadea, care pornise în cău-
tarea (şi explicarea) originii patronimului său. Din pă-
cate, nehotărât de ce voiam să fac, n-am notat nici
numele autorului, nici site-ul respectiv. Îmi amintesc
doar că şi-a regăsit numele de familie din Grecia până
în Maramureş (sub forma Veza), pe la Sibiu şi în Tran-
silvania, şi a tras concluzia că e(ra) „concentrat” în zo-
nele submontane şi de munte. După câteva tatonări,
parcă a ales ipoteza descendenţei din etnonimul Bes-
silor, tribul trac supravieţuitor în Balcani până spre finele
antichităţii. [Mă voi strădui să-mi corijez neglijenţa.] 

Bezari, rezultatul său toponimic vrâncean, îmi „in-
spiră” vechime, cu toate că nu ştiu ‒ nu se ştie? ‒ când
e atestat satul. Derivatele eponimice cu -ari, cu excepţia
celor care se raportează la meserii ş. a. (Scăfari, Şin-
drilari, Buftari?, Găinari?,  Ghebari?), sunt mai arhaice

decât cele cu -eşti, fie şi numai din motivul că cel de-al
doilea sufix suferă o modificare tipic românească în tre-
cerea de la singular (-esc) la plural, pe când primul se
mulţumeşte cu adaosul desinenţei de plural. Dar şi si-
tuaţia lor antică era diferită. În timp ce -isk/-esk apare
abia în antroponime şi toponime (Basiliscus, Doriscos,
Drabescos, Tibiscum, Transmarisca [v. şi Boamfă /
Geogr. ist.: 373]), iar cu funcţionalitatea studiată aici
doar în etnonimele Dacisci, Scordisci, Orresci, -ar se
etalează în toată splendoarea în Belisarius, Cozaros,
Langaros, Pataros, Ziparus (antroponime), Appiaria,
Burogara, Deusara, Germisara, Ismara, Ratiaria, Var-
varia (toponime) şi... în nici un nume de trib tracic! În
schimb, găsesc multe etnonime ilire cu forma sufixală
şi funcţia alor noastre Albineţari, Bâtcari, Colţari, Du-
dari, *Cococary [sat de identificat], Rebegari, recte
Dexaroi, Doxaroi, Autariatae, Das(s)aretae, Oseriatae,
Dindari, Scirtari, Separi, talonate în domeniul antropo-
nimic (singulativ) de: Audarus, Baedarus (amintit), Blae-
darus, Bennaries, Longarus (echivalentul tracului
Langaros), Popar, Tattaris.

Îmi vine să conchid că realmente Beza este de pro-
venienţă balcanică (cf. ilir Baezus) în nordul Dunării
(cum o fi ajuns în Vrancea?), că Veza (de unde numele
personajului important din anturajul lui Decebal, Vezina)
e o variantă carpatică şi că n-au legătură cu numele
Bessilor. S-ar putea ca Beşa şi Besa să aibă. În alba-
neză bessë înseamnă «credinţă» şi Hasdeu a găsit în
româna veche, păstrat dialectal (Banat), un adverb
abèş «pe cuvânt, într-adevăr, pe credinţă» ‒ format cu
a de la prep. lat. ad ‒ care n-ar fi fost împrumut din alb.
şi pentru că macedo-românii nu-l au [EMR I 1972: 91].

Dar prelungesc un pic aventura spre a atrage în con-
text şi numele de familie locale  Boşcan şi Boscan (pe-
rivrâncean), Boştiog/Boşteog, Baştea (peri-), Buşilă
(mulţi purtători în multe sate). Ultima îmi oferă tema
Buş-, completată cu sufixul -ilă, în general considerat
de origine tracică. Iar celelalte temele Baş-, Boş- aug-
mentate cu „pătruţienele” -c-, respectiv -t-. Or, în antro-
ponimele tr.-d. apar clar Basc- (Bascilas, Bascidithias),
Bosc- (Bosceilas) şi Bast- (Bastas, Bastacilas), unele,
după cum se vede, cu suf. -ila. Se mai observă şi că
baza lor e atestată: cf. Bassus (> Bass-aros, Bass-
idina), Bosis ‒ de unde probabil arom. Buşia [Boamfă
/Antrop.: 43], care lămureşte şi evoluţia rădăcinii din
Buş-ilă. Nu mai e nevoie, ba mi se pare inadmisibil să
căutăm încă vreo soluţie slavă, maghiară, turcească
pentru astfel de patronime. 

A venit timpul să mă ocup de misteriosul toponim de
la D. Cantemir (pe hartă), Cococary*. După A.V. Sava,
citat de I. Conea [1993: 93], acesta ar fi fost vechiul
nume al Nerejului şi s-ar transcrie „Cojocarii, căci din
documente ne putem convinge despre existenţa unui
neam al Cojocarilor în satul Nereju”. Conea crede că
autorul are dreptate, dar îşi ia distanţă spunând că el
nu poate dovedi temeinicia ipotezei. Eu, ca de obicei,
în primul rând mă îndoiesc, apoi încerc  noi piste: în
cazul în speţă mă gândesc că al treilea c ar putea fi re-
darea unui /ş/ şi deci satul acela s-o fi numit *Cocoşari,
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de la vreun Cocoş (sunt şi acum familii cu numele
acesta). Ba ar fi culmea să fi fost substituit de actualul
Găinari (pe valea Nărujei). 

Un alt toponim considerat neidentificat este Darisz*
de pe hărţile din 1777 şi 1782 ale veneţianului Rizzi
Zannoni (cf. Conea: 55, 56). În realitate, acesta există
şi astăzi, chiar în „două” forme: Dărieşti („înglobat în
Ungureni”, valea Nărujei) şi Dărăşti. Se glosează la al
doilea că ar însemna „urmaşii lui Dară” şi se face trimi-
tere la un omonim „între altele, şi pe malul Argeşului, la
vest de Bucureşti” [id.:  86 / nota 274]. Ei bine, primul,
listat la p. 80, trebuie să fie actualizarea celuilalt în ana-
logie cu numele de familie Darie, ştiute azi. În legătură
cu Dară / Darie nu pot să nu semnalez coincidenţa,
dacă e doar atât, cu antroponimul tracic Dares, folosit
şi în derivate sau compuse Darikios, Daroubyris, Dar-
danus etc. Sau să sugerez o explicaţie prin rotacizare
de la Dalus, Daleis (> Daleinos, Dalenis, Dalutius, Da-
lebalis, Daleporis etc.).

Deşi am avut demult revelaţia că alb este dacic în
română, întrucât atestat în toponime precum Alboca, Al-
burnus [cf. Rătăciri esenţiale II], a persistat în mine
până mai ieri impresia că un nume de familie ca Alban
nu prea putea să fie din moşi-strămoşi în limba noastră,
ci adus de cancelariile medievale care utilizau latina.
Dacă aş fi fost mai atent, aş fi observat că există totuşi
o mulţime de patronime româneşti (care au generat şi
toponime) de la cunoscuta rădăcină IE *albho-; iată câ-
teva din cele mai neaşteptate: Albaş(u), Albea(iu), Al-
bean(u), Albei(u), Albeci, Albeu, Albenică [DNFR:
23-24]. Pe Alban I. Iordan îl explică prin top. Alba. Şi
acum judec aşa: cum în Vrancea nu pare să fi existat
vreodată o localitate Alba şi vor fi trăit dintotdeauna inşi
Albu, cei cu numele Alban (numeroşi în zilele noastre)
nu se pot trage decât din aceia şi neamul Albineţ ‒ care
au devenit eponimici pentru Albineţari ‒ trebuie să pro-
vină din Albani. Mă îndoiesc că aceştia ar fi rezultatul
unei mutaţii genetice („albinoşi”) sau că s-ar fi ilustrat în
creşterea albinelor. Ba încă, mă bate gândul că Holban
‒ ajuns eponim într-un ataş al spaţiului vrâncean, Hol-
băneşti (com. Fitioneşti) ‒ n-ar avea nimic de-a face cu
„a se holba”, ci ar fi o deformare a lui Alban.

La o operaţie oarecum inversă (tot la trapez şi fără
saltea!) mă invită cazul Călian, Căluian, Caloianu, Chi-
lian. Căliman ‒ un derivat cu -man (cf. supra) de la
prima rădăcină ‒ a fost (mai este?) patronimic şi a de-
venit repede toponim (> Căliman, satul cu atestarea
cea mai veche din Vrancea, 1445) direct şi indirect
(>  Călimăneşti, spre Adjud). Călian a eponimizat de-
parte, pe valea Putnei, la vărsarea în Siret, pe Călieni.
Mă întreb: de ce n-am încadra aici şi misterioasele lo-
curi Chilimetea ‒ sunt două plus un pârâu [LLV I: 36 ] ‒
care n-ar mai putea proveni de la „chiliile” unor schituri
dispărute? Terminaţia acestora îmi aminteşte -eta din
Drobeta, Egeta şi alte top. daco-moesiene şi îmi arată
cu degetul spre... modestele nume de familie vrâncene
Buleta (din Chiricani-Nereju) şi Bulete (Ţipău-Paltin).
Despre Buleta, îngrijitorii ediţiei lucrării lui Conea

(L.  Badea, Dim. I. Oancea, N. Stoicescu) au găsit de
cuviinţă să pună următoarea notă **: „După unele opinii,
Buleta (nume de sat) ar putea fi toponim de origine da-
cică. Vezi C. Cihodaru, Continuitatea populaţiei băşti-
naşe romanizate în regiunile nord-dunărene şi urmele
ei în toponimie (Cercetări istorice, 1977, p. 249 şi urm.)”
Cum să nu mă simt eu încurajat să trimit Chilian la trac
Ceilabeithys, ilir Cailomedes, mai ales că acestuia
I.I.  Russu [1969] i-a găsit o „posibilă” etimologie (*kailo-
«sănătos; bun») şi... eu, la Ivănceşti, am auzit cuvântul
chilós, traductibil “rezistent la boală, zdravăn”? Elemen-
tul compoziţional se află şi în a doua poziţie: ex. Bei-
thyceilas, Bastacilas. Pentru celelalte nume cu care
l-am însoţit, poate e de invocat gr. kallos „frumos” şi /
sau il. Calas, Callo (n. pr. masculine). Un împărat al
nostru „bulgar” s-a numit Ioniţă Caloianu, iar un negus-
tor din Târgovişte (în ce perioadă?) se numea Calabete
[DOR: 427].

Neamul Carşochi(e), ce a generat numele aşezării
Carşocheşti, nu pare originar în Vrancea, unde reflexul
temelor antice Cars- (cf. Carsimaros), Cers- (Cerso-
bleptes) trebuie să fie cu H, ca în Carsium, Carsidava
> Hârşova, adică patronimele Hârsu, Hârşu. N. A. Con-
stantinescu a reconstituit din găsitele de el Cărşica,
Cărşov un necesar *Cărsu, explicând: „cf. Carşoti, pro-
babil un aromân”. La I. Iordan [DNFR: 101] figurează
doar un Carsiu, trimis la gr. Karsis, Karsu, şi un Carşeli,
fără explicaţie. 

Un alt eponimic vrâncean căruia îi dibuiesc o
„umbră” în trecutul îndepărtat este Dudu (der. Du-
descu). Probabil, pe când a dat toponimul Dudari (şi nu
Dudeşti) era mai degrabă Dudă. În general, în onomas-
tica română N. A. Constantinescu consemnează urmă-
toarele serii ce ar merita să ne intereseze în cel mai
înalt grad: Dad, Dadu, Dade(a), Dadă; Dead, Dedu ş.a.;
Dud, Dudă, Dudu  ş.a.; Dod, Dodă, Dodu ş.a.; Didă,
Didea, Didu ş.a. La prima, autorul notează (p.  256) co-
incidenţele cu dac. Dada, Dades [de adăugat Dados],
iar apoi că Did- ar fi variantă de la Dadu etc. Într-adevăr,
în antroponimia traco-dacă exista nu numai rădăcina
Dad- (intrată şi în compuse: Dadaleme), dar şi Deid-
(Deidas, Deidos), ba chiar Doid- (Doidalses) cu versiu-
nile „omofone” Dyd- (Dydalses), Did- (Didalses). Nu-mi
pot închipui nici un motiv pentru care această formida-
bilă paletă de antroponime ar fi fost părăsită de dragul
unor nume străine, şi indiferent de „traducerile” popu-
lare mai mult ori mai puţin haioase (de tipul
„dadă/dodă”, „prost”, „dudă”). 

Uneori transmisiunea e mai obscură, ca de pildă în
Rapa, Repa, Rebega (acesta eponimic pentru Rebe-
gari), dar şi mai incitantă la cercetare. Ave(a)m în anti-
chitate moşi chemaţi Rebas, Rebulas, Rebucenthus,
Raebucentus, Rabocentus [cent- însemnând «născut»,
reamintesc]. În loc de a imagina o derivă de la vreun
sl.  Ra-, Rab-, Rab- [aici şi în alte câteva cazuri să mă
ierte I. Pătruţ] sau a apela la verbul ro. (a) rebegi, de ce
n-am presupune că Repa (DOR cunoaşte şi Rab, Raba,
Răbu, pe care le trage din rob!) este un ecou al lui
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Reba(s) şi Rebega o reducţie a unui Rebucent-? În
plus, în căutarea sensului, dăm peste (a) răbda şi ro-
bust, unul dacic şi celălalt latinesc. Pe întâiul s-ar putea
să-l întâlnim şi în rad. Rept- din n. fem. Reptatercos,
căci ce răbdare mai mare şi mai răpitoare decât a unei
femei?! [Ingeniosul N.A. Constantinescu a găsit în ro-
mână şi Răpta, Repta, Râpta, Riptă, Ripteiu.]

Topa, eponimicul lui Topeşti, nu e singur în Vrancea
dacă formează o paradigmă cu Tepa şi Toban (mulţi
purtători în hinterland). El a fost reperat la aromâni, dar
se vede că e românesc în general, de vreme ce el sau
un „coleg” Topu a(u) produs omonime ale satului vrân-
cean şi în alte părţi (jud. Bihor şi Gorj) [Pătruţ / Onom.:
64]. Iar dacă ni se spune că este copia bg. Topa [DNFR:
458] trebuie să ne îndoim, deoarece printr-o evoluţie
normală a > o de la dacică la română (ex. Samus
>  Someş) şi o slăbire intervocalică a lui -b- se poate
trage din rădăcina tr.-d. Tabusus. Mai mult, în latină
exista un echivalent Tebassus, care arată o alternanţă
IE a/e ce atrage în aceeaşi albie şi pe Tap- (cf. Tapae,
locul celebrei bătălii daco-romane, azi Tăpia)/Tep-
(cf.  Tepa din Vrancea). E posibil ca uneori a doua temă
să se fi transformat la noi în Ţep-, Ţip- (Ţâp-), Ţop-, în
paralel cu Ţeb- (v. Ţebea), Ţib- (Ţiban, Ţiblea, Ţibleş,
cf.  Pătruţ [op. cit., p. 137), Ţob- de la rad. cu b. Pentru
Vrancea, aş adjudeca privilegiul de a  menţiona numele
de familie (numeroasă) Ţibrea şi toponimul Ţipău /
Ţâpău (valea Zăbalei).

*
Cercetătorii antroponomaşti (şi toponomaşti, căci

sunt de obicei aceiaşi) au delimitat o categorie de nume
proprii derivate din cuvinte comune româneşti, dar de
origine getodacă. Dintre cele din Vrancea, eponimice,
ar fi cazurile Crăciun (> Crăciunari), Cârlioru (> Câr-
liori), *Colţ(e)a (> Colţari), *Găure (> Găuri), Grumeza
(> Grumăzeşti), Brădac (> Brădăceşti), Gorgău
(>  Gorgăeşti), Vatră (> Vetreşti). Antroponimele înşi-
rate provin sau par să provină din: Crăciun (sărbătoa-
rea), cârlan, colţ, gaură, grumaz, brad (diminutivat),
gorgan sau gurgui, vatră.

Paradoxal, asemenea exemplare  nu dovedesc ve-
chime în sensul de continuitate, pentru că puteau apă-
rea ad-hoc, ca porecle (supranume) al unor inşi dintr-un
neam cu patronimul Bâra, Beza, Topa (de pildă), în
orice moment al limbii noastre dintre „ruptura” de codul
idiomatic preromân şi fixarea, „îngheţarea” administra-
tivă naţională a numelor de familie. Dacă vreţi, diferenţa
între un antroponim străvechi şi unul nou, confecţionat
fie şi cu „cărămizi” vechi, este similară aceleia dintre o
incizie pe un bloc de piatră, un obiect de cult sau chiar
de uz curent şi o etichetă. E adevărat că şi inscripţiile
pot fi recente, false, dar există un simţ al depistării fal-
surilor, de nu o ştiinţă. Pe de altă parte, trebuie să fim
atenţi să nu scoatem din albia autenticităţii unele piese
atât de lustruite, încât nu se mai recunoaşte „aplicaţia”. 

Aşa că, uitându-mă încă o dată în lista de mai sus,
mă voi îndoi de vrânceanul Gorgău că ar fi urmaşul unui
grec oarecare (mi-ar plăcea să fie al lui Gorgias!), de-
oarece are rubedenii locale în Gurga, Gurea, Gurău şi

Căldările Zăbalei, Vrancea
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chiar Goru (familie din Mera)! Iar Vatră ‒ dimpreună cu
„fiu-său” Vetrescu şi unul ce va fi dat numele obştii Ve-
trila ‒ ar putea să se numească astfel nu fiindcă a aşe-
zat o vatră, ci drept semn că se trage dintr-o stirpe
atestată prin anticul Vetranio (unul proclamat vremelnic
/350/ împărat al Romei), patronimic mai înainte cunos-
cut sub forma Betranio, în care daciştii amatori au în-
trezărit pe bătrân al nostru (nedebitor latinului
veteranus). Şi au dreptate, dacă şi apelativul comun şi
antroponimul, evoluând divergent, se raportează la
«an» (cf. alb, vjetë), ce presupune ‒ nu-i aşa? ‒ şi bă-
trâneţe,  şi tinereţe (cf. ro. vătui).

Propunere de descreţit frunţile: Badea Băra la o
masă ce era şi nu era a lui

În iulie 1960, I. Conea s-a dus să studieze odaia
gospodarului Bratu Băra de pe Masabăra, un platou
dintre valea Nărujei şi a Zăbalei, proprietate făcând
parte, probabil, din cătunul cu acelaşi nume, împrăştiat
pe coaste. Stăpânul fiind din Nistoreşti ‒ unde avea o
locuinţă în toată regula şi asemănătoare cu cea „de la
deal” (geograful a vizitat-o şi pe aceea) ‒, învăţatul îl va
fi întrebat, pe când se plimbau prin bătătură sau pe
lângă livada cu pruni, mirabila vie, grădina de varză,
ceapă şi cartofi, ori la un mic ospăţ: „De ce, bădie, se
numeşte cum se numeşte locul acesta? Cumva de la
numele dumitale de familie?” Bărbatul o fi ridicat din
umeri şi poate a răspuns că nu ştie. Pe atunci, cercetă-
torul nu cunoştea „legenda”, de fapt mitul (!) cules şi re-
povestit de Simion Hîrnea [«Masa Bîra» în LLV I: 17 şi
«Masa‒Băra» în LLV II.: 23-26],  aşa că nu va fi conti-
nuat iscodirea. A rămas nedumerit până la data redac-
tării operei în care relatează cercetarea  [1993:
120-121], totuşi înclinat să creadă că toponimul e un
compus („preexistent”) din două elemente, al doilea
„ciocnit”/suprapus de „onomasticul” Băra, prin etimolo-
gie populară. 

Acum mă gândesc că eroul creionat de Hîrnea nu
umbla să se însoare ca Făt-Frumos cu vreo Cosân-
zeană (cu o zână fiind exclus), ci după putere. Era va-
săzică din categoria întemeietorilor, însă nu de neam
(familie, clan etc.), ci de altceva. Punea o masă de pia-
tră, un fel de altar. O găsea în natură, din gresie, cum
mai erau prin munţii Vrancea (Masa Hoţilor, Masa lui
Vodă). Parcă ar fi fost un druid (sacerdot celt),
slujindu-se de un dolmen (literal „masă-piatră”). Un
preot dac pleistos („plin, autosuficient”) sau un călugăr
ctistes („ctitor”)? Aceştia mureau, de regulă, fără des-
cendenţi şi rămâneau anonimi, cu excepţia celor care
făceau... politică (ex. Deceneu, Comosicus). Prin ur-
mare, ciobănaşului nostru, dacă a fiinţat, nu-i ştim nu-
mele; îi vedem doar o fantomă botezată cu patronimul
eventualului prim-aşezat pe dealul cu pricina.

Dacă m-aş întâlni la o „masă a umbrelor” cu magis-
trul Conea, i-aş spune: „Meştere, ai avut dreptate să te
îndoieşti că şedeai de vorbă cu urmaşul spiritului me-
galitic de pe Masabăra. Dar ce părere ai de propunerea
mea de umil învăţăcel de a citi toponimul *Messabara,
în care întâiul element poate fi chiar masă al nostru (tras

din lat. mensis, ştiu) sau ideea de „mare, massiv” sau,
în sfârşit, de „mijloc”, iar al doilea bara, ca în Zurobara,
localitate antică de prin Banat?” 

„Nu ştiu ‒ cred că mi-ar răspunde maestrul. Întreabă
pe I.I. Russu!”

M-am deplasat deja, facilitat de pandemia mondială
de Coronavirus (Covid 19), la sălaşul (ursuz) al marelui
savant traco-iliro-romanist. Fără a-i dezvălui că veneam
de la geograful toponomast (neştiind în ce relaţii pă-
mântene vor fi fost cei doi), i-am pus întrebările de ri-
goare. Puteam echivala -bara cu -para din
moeso-tracicele Bessapara, Brentopara, Dardapara,
Gelupara ş. a.? Puteam atrage şi -bria din Messembria,
Selymbria? Volubil, neuitându-şi nişte poliţe de plătit lui
Vl. Georgiev (mare savant bulgar, pare-se de origine ro-
mână), mi-a răspuns cu atâtea detalii, că până şi eu, de
meserie divagant şi chiţibuşar, m-am cam rătăcit. Am
înţeles, totuşi, că aproba esenţialul. 

În urma acestor demersuri, sunt aproape sigur că
acolo, pe interfluviul dintre Năruja şi Zăbala, a existat o
cetate getodacă (nu de tip dava). Ar trebui să convin-
gem nişte arheologi să sondeze şi să sape în zona
aceea. 

Focşani (Vrancea) 28 febr.-4 apr. 2020,
în timpul „Coviciunii”

Cascada Putnei pe Valea Nărujei, Vrancea
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Jurnal de pandemie. 1 Mai 2020. Friday. Vinerea
ne agră.

Nu știu a câta zi de izolare din motiv de cauză, de
scop, de Gauadalajara și de Agent 007 Corona Covid
19. 

Nu e voie la bere, grătar cu mici și muștar! Iar mi-a
sărit muștarul! Că de zile bune îmi tot sare muștarul, cu
fiecare ordonanță (militară!!) abrambureală abracada-
brantă, ca de conspirații din războiul stelelor. De data
asta mi-a sărit cu mici și cu grătar cu tot! De parcă mult
aș fi mers eu la grătar cu mici, bere și muștar de 1 Mai
Muncitoresc! Dacă vreau bere și mici cu muștar, iau
când mă gâdilă cheful, nu aștept o dată anume din ca-
lendarul proletar și bilet de voie de la Prefectură. Nu
prea mă omor eu după bere și mici cu muștar, doar că
acu’ mi-a sărit muștarul, așa, din principiu! Până și li-
bertatea unui mic cu muștar (dacă aș avea poftă!) mi-e
încălcată! Mai ceva ca-n Orwell! (Este un clip cu Mi-
chael Jackson – pasiunea mea – „They don’t care about
us” – „Lor chiar nu le pasă de noi!”, cu un montaj și o
coregrafie de adevărat coșmar polițienesc al privării
abuzive de drepturi și libertate. Parcă mă aștept, dacă
ies în stradă, să nimeresc într-o lume dezumanizată, de
roboți programați prin ordonanțe să te strivească tacti-
cos, ca pe coropișnițe). Ce nevinovat pare acum
muștarul ăsta săltăreț! 

La drept vorbind, eu l-am sărit pe el și el m-a sărit
pe mine, că nu am dat ochi unul cu altul! Cică e sport
colectiv săritul muștarului, mai ceva decât cum sari
capra, stau eu capră apoi stai tu capră, când nu e capra
de la sala de gimnastică. Dacă e capra furioasă că toc-
mai i-ai tăiat iedul de Paști, sari capra iute, sari gardul,
sari pârleazul, să nu sară ea pe tine.

Să stau acasă și să fac mici la grătar, pe balcon!
Cărbuni am, balcon am, grătar am, mici am, dar… pen-
tru ce?! Dacă n-am chef acum?! Vecinii or să sune la
112, că le violentez intimitatea aerului, agresiune la
aerul proaspăt, primăvăratic de iarbă verde! „Atmos-
fera” ar fi de iarbă uscată, ori arsă, pârlită de jar și soare
la grătar! În poieni însă, ai găsi minunea care n-a fost
nicicând: liiiinișteaaaa de iarbă verde!

R. mi-a sugerat să fiu cetățean exemplar (pionul de

la șah): să fierb niște crenvurști! OK! Să cumpăr niște
crenvurști, bineînțeles cu muștar: sunt cuminți, nu sar
la nasul vecinului, cu muștar cu tot, și nici nu au soarta
inchizitorială de a fi fripți pe grătar, vociferând în gura
mare și duhnind a prăjeală, să știe „tăt natul”. Se sacri-
fică anonimi, inodori, fierți în tăcere, eventual cu ceva
bolboroseli în piscina cu apă fierbinte...

Dar, de ce?! Că nu-mi prea plac nici crenvurștii, de
când cu un reportaj din culisele procesării lor!

Ei nu, că-mi sare iar muștarul! (Care capră, care
muștar?!). 

Cum au dispărut hârtia igienică, făina și mălaiul, în
primele zile de pandemie… (mondială!!!), uite că acum
a dispărut și muștarul! Mi-a sărit muștarul de pe raft! Nu
se poate pune făină și mălai la grătar, mici din mămă-
ligă, unși cu făină, dați prin pesmet, stropiți cu bere! 

Bere Holsten, că e mai ieftină decât Ciucaș, bere
brand german, trimisă cu drone, la baxuri, în izoletă, de
către cei plecați recent în Germania la cules de sparan-
ghel… Sparanghelul ei de strategie pandemică, ruptă -n
cur la vama Nădlac! Nădragul cui nu stă închis în casă!
Eins, zwei, Polizei!

N-o să pricep nici în ruptul capului mișcarea asta…
de șah cu nebuni și ture, ture (la aeroporturi!) Cică așa
au vrut ei, sparangheliștii, s-au înghesuit buluc să plece,
ca la vacanță în Las Vegas, paranghelia parangheliilor!
În coloane ca de deportați din lumea a treia pe
plantațiile sclavei Isaura! Și sașii au vrut să plece pe
vremuri, când a fost cu zbughitul lor în Germania, or
parcă ei erau mai în dreptul lor! Și mare scandal retro,
că au fost vânduți de Ceau pe mărci germane! Făcea
și omul un ban cinstit, că, dacă așa au vrut, să nu plece
degeaba, ca de la o casă străină, fără un dar de
mulțămire! 

No, piano pianissimo, că iar mi-a sărit muștarul! 
E doar sport național de 1 Mai și acum uite că ne

sare 1 Mai, chiar înaintea Campionatelor Mondiale. A
sări cu sarea în bucate, sare pe rana statului în casă.
Iar parcarea de la Pădurea Verde e pustie, Doamne, ce
pustie mai e, din verde a dat în roșu de zgură-n econo-
mie! 

Până la urmă mi-a aruncat cu praștia muștar peste

Maria Nițu

MI-A SĂRIT MUȘTARUL!
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gard vecina, că și ei i-a sărit muștarul! Care-i rămăsese
de la Paști, de la friptura de miel! Zău, uite așa: a făcut
picioare și a sărit într-un picior până la mine borcanul
cu muștar! Că nu era să mă sară muștarul, eu și berea
fără muștar la mici-mititei, moare neica după ei. 

&
Și totuși, de unde până unde s-a încetățenit expresia

asta, că-i sare muștarul unuia care e supărat, se ener-
vează repede, e iritat brusc de ceva?! (Că muștarul ăsta
văd că nu are maniere, nu acționează tacticos, ci brusc,
dintr-o săritură și gata, ți-a pătat obrazul și redingota de
băiat bun!)

Sigur de la o zi de 1 Mai, din cine știe ce vremi în
carantină, fără bere, fără grătar și fără mici cu muștar!

Mai țineți minte daravela?! „Cum doriți micii, cu
muștar sau fără?” „Cu muștar! Cu muștar!” A doua zi
după 1 Mai muncitoresc, muncitorul nostru nimerește
la un congres luuung, unde bineînțeles că adoarme. E
trezit brusc de ropotul de aplauze și sacadarea: „PCR!
Pe-Ce-Re! Pe-Ce-Re!” Nedezmeticit, se-nscrie speriat
în cor, aplaudând și scandând zelos: „Cu muș-tar! Cu
muș-tar!” Bineînțeles că băieților cu ochi albaștri le-a
sărit muștarul pe nas și l-au săltat în dubă, să cugete:
„cum doriți micii? cu muștar sau fără muștar?!”

Ei nu, nici de aici, dintr-un banc (acum răsuflat!), nu
se trage originea expresiei „a-i sări muștarul!”

E o expresie colocvială, idiomatică, ca de argou
miștocar. Străinii care vor să pară cool, se dau în vânt
după astfel de expresii, românești „funny”, amuzante
rău (deși nu e prea amuzant să-ți sară muștarul!). En-
glezul spune „Sunt supărat”, „I’m upset”, ori „I am losing
my temper”, „mi-am pierdut cumpătul”, dar nu „my mus-
tard will jump off” – mi-a sărit muștarul (doar dacă nu e
vorba de înfulecat prea rapid un hot dog cu muștar!)
Când englezul se enervează, nu-i sare muștarul, dar își

pierde cumpătul, firea, ori, în expresii idiomatice își
pierde… capra! „He lose one’s goat”! 

Cu un francez m-aș înțelege mai repede, și el când
„se enervează repede”, are o expresie asemănătoare:
„la moutarde lui monte au nez” – „i se urcă muștarul în
nas”. Poate totuși a rămas expresia dintr-o altercație în
bucătărie, cu condimente prea pipărate, cum ar fi muş-
tar cu hrean, când iuțeala potențată de hrean îți
bufnește pe nas!

Ca în gimnastică, sportul ăsta cu săritul e la mai
multe aparate: îi sare muștarul, dar la fel de bine și fa-
miliar, îi sare (cuiva) țandăra (sau arțagul, așchia, bâz-
dâcul, țâfna) ori schimbă acțiunea: își iese din pepeni,
e scos din pepeni, tot când se enervează, așa
dintr-odată și chiar  pentru o nimica toată! Și asta tre-
buie lămurit, Agent 007, cum vine?! Care pepeni?!

Dacă multe expresii idiomatice ori vorbe celebre au
povestea lor culturală, istorică, folclorică etc., explica-
bilă, regăsibilă în diverse surse (cum ar fi „pe vremea
lui Pazvante Chiorul” ori „a lui Papură Vodă”, „de la Ana
la Caiafa” etc., ), astea din domeniul culinar zău că îți
cam alunecă printre degete.

Cum sunt consemnată la domiciliu (doar în școala
generală mai primeam pedepse cu statul obligatoriu în
casă, taman de la activitățile preferate, și taman când
era soarele mai jucăuș), nu pot merge la bibliotecă, să
caut în dicționare explicații clamate de lingviști cu greu-
tate despre originea expresiei „a-i sări muștarul!”. Și
pentru că „Mister Google știe tot” nu-mi mai spune
nimic, ca să n-o dau pe arătură și să vorbesc după ure-
che, mă opresc aici, mărturisind că sigur și științific nu
știu de unde vine expresia „mi-a sărit muștarul!”.

Dar zău că-mi sare muștarul rău de tot dacă nu aflu
până la urmă. 

Tema de casă este: „Cu muș-tar!”
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Deși despre Eugen Ionescu s-au scris cărți și tomuri
întregi de referințe critice, mai există în biografia sa și
câteva nebuloase mai puțin cunoscute. Spre a fi de
folos celor care îi vor închina studii și monografii de
acum înainte, voi stărui asupra câtorva dintre ele mai
puțin sau deloc cunoscute.

1. Rămas în Franța după sfârșitul misiunii sale de la
Ambasada României și refuzând întoarcerea acasă ce-
rută de Ana Pauker, Eugen Ionescu s-a aflat în situația
critică de a-și găsi un loc de muncă. În cele din urmă
și-a găsit un post de corector la o editură de cărți juri-
dice, iar soția sa, secretară la un avocat. E vorba de
anul 1950, când, Lucian Boz, aflat și el la Paris, îl vizita
în cămăruța lui de la editură, mai ajutându-l la cititul
şpalturilor. Aflat și el în situația de exilant, Boz a luat ho-
tărârea să emigreze în Australia, unde a fost impresio-
nat de prosperitatea generală și bunăvoința oamenilor.
Transmițându-i acest lucru lui Ionescu, acesta s-ar fi în-
scris și el pe lista de emigrare în Australia. Cum Boz,
care a fost desemnat de acesta garantul său pentru
emigrarea în Australia, i-a cerut lui Ionescu câteva date
de stare civilă și fotografiile celor trei membri ai familiei,
s-a trezit cu un răspuns amuzant, un fel de desen-cari-
catură, realizat de Ionescu, al celor trei din familie, sub
desenele cărora figura cunoscutul răspuns al lui Cam-
bronne, adică „Merde!”. În câteva luni el, reușise să-și
îmbunătățească starea materială, dar și poziția literară,
impunându-se ca autor dramatic, ceea ce-i deschidea,
evident, alte perspective. În această situație, nu se mai
gândea la nicio plecare. Mai ales faptul că Boz i-a scris
că lucrează într-o uzină, l-a speriat atât de tare, încât a
respins din capul locului orice idee de a părăsi Franța,
dând de înțeles prin acele  jocuri de cuvinte, că nu e
cazul să-și ducă la îndeplinire postura sa de girant, în-
treaga familie fiind caracterizată de el ca fiind una tipic
românească: „Rodica, Marie France și cu mine suntem
frumoși, deștepți, ca din cur scoși”. Oglinda tribulațiilor
trăite de el în această vreme a fost transpusă la  puțin
timp în  încercarea de roman, Omul singuratic, mai puțin

cunoscut la noi. Soția sa, Rodica, într-o scrisoare din
1945, dădea câteva amănunte, care merită a fi reținute.
„Eugen e aproape celebru, dar foarte hărțuit, obosit și
nervos, va pleca în curând să se odihnească câtva timp
la țară, are mare nevoie”. Ca să afle vești de la ei, îl vi-
zitează în Rue Eug. Carrière pe dr. Boz (frate sau văr
al lui Lucian?) unde bea o cafea turcească și mănâncă
prăjituri. Prietenul Lucian îl urmărește de la distanță, îl
bombardează cu scrisori, dar Ionescu e tot mai implicat
în acțiune, pe care le vrea bine pregătite, astfel că o
lasă pe Rodica să răspundă acestora, la fel cum proce-
dează și Cioran, când scrisul său grăbit și dezlânat este
înlocuit cu acela mult mai lizibil al Simonei Boue. Io-
nescu se transformă sub ochii noștri, devine un tip cu-
noscut, căutat de lumea bună, de oameni de teatru și
de film de ziariști și de tot felul de admiratori. În scurt
timp avem de-a face cu o adevărată celebritate, piesele
sale având mare căutare de la Paris până în Japonia.
Seria de piese care stau sub semnul absurdului devin
tot mai numeroase și ele ating nivelul unui succes greu
de anticipat. La seria deja cunoscută cu Cântăreața,
Scaunele și Lecția se adaugă Improvizația din Alma, re-
prezentată pentru prima oară la Studio des Champs-
Elysées la 20 februarie 1956, despre care Ionescu dă
următoarele deslușiri: „/ea/ descrie poveștile mele cu
criticii: Bartolomeu I, II, și III. M-am pus pe mine însumi
pe scenă ca să pot spune ceea ce gândesc despre cri-
tica dirijată (dintr-o parte și din alta) și să pledez pentru
libertatea creației artistice, singura care contează”. Mai
amintește că îi apăruse al doilea volum de teatru la Gal-
limard, în care avea antologate piesele Ucigaș fără sim-
brie și Noul locatar, iar Rinocerii se afla în lucru tot la
Gallimard, urmând să apară peste puțină vreme. Lista
scrierilor sale număra deja o mulțime de scrieri pe care
le enumera: Cântăreața cheală (1950), Lecția (1951),
Scaunele (1952), Victimele datoriei (1953), Șapte mici
scheciuri (1953), Amedeu sau cum să te debarasezi de
el (1954), Jacques sau supunerea (1955), Tabloul
(1955), Improvizația din Alma sau cameleonul ciobanu-

Mircea Popa

EUGEN IONESCU – 
PATRU NOUTĂȚI BIOGRAFICE
DEZVĂLUITE DE LUCIAN BOZ



istorie literară

33SAECULUM  5-6/2020PR
O

lui (1956), În ouă este viitorul (1957), Noul locatar
(1957), Ucigaș fără simbrie (1959), Scenă în patru
(1960), Salutările (1959). Printre nuvelele apărute prin
reviste amintește Victimele datoriei, Fotografia colone-
lului, Oriflamme, Vaza, pe care le blindează cu Note și
contranote. Despre direcțiile care bântuie în teatru,
amintește două „la fel de periculoase: conformismul de
dreapta și conformismul brechtian”. Amintea că la acea
dată e jucat și tradus în vreo 30 de limbi. În sfârșit, în
1974, îi comunică lui Boz faptul că editura Albatros din
România i-ar fi tipărit romanul sub titlul de Insurgentul
și că a dat autorizație altor două edituri să-i publice tea-
trul și proza, deși hârtia pe care i-au apărut scrierile e
de proastă calitate. Până și ediția de la Moscova are o
hârtie mai bună. E anul în care familia Ionescu anunță
că Eugen a mai fost jucat la Teatrul Modern din Paris
cu o piesă, Acest bordel formidabil,  piesă bine primită.  

2. O improvizație despre Windori.
Lucian Boz ne mai mărturisește în altă parte despre

o altă inițiativă teatrală a lui Eugen Ionescu, și anume,
el ar fi scris în 1936 și o piesă despre Ducele și Ducesa
de Windsor, în care aborda episodul abdicării urmașului
la tron al Angliei. Boz ne relatează faptul că această
piesă s-ar fi jucat „într-o atmosferă de mare secret în
fața unui public de numai 8 persoane, inclusiv Windsorii,
precum și câțiva dintre intelectuali ca, de pildă, Marcel
Achard și Salvador Dali”. Înainte de începerea piesei,
Ionescu ar fi mărturisit că scenele prezentate de el n-ar
avea nicio legătură cu realitatea, fiind „un dialog între
un actor, reprezentând pe autor și o actriță reprezen-
tând o organizatoare de «party-uri»”. Ca urmare a re-
dactării acestui text, numele lui Ionescu ar fi ajuns
pentru întâia oară menționat în presa australiană
printr-un text scris și comentat de Lucian Boz.

3. În 1950, înainte de a părăsi Franța pentru Austra-
lia, Boz ar fi asistat la premiera piesei lui Ionescu intitu-
lată The bald primadona, devenită mai târziu
Cântăreața cheală, și care „n-avea nimic de-a face cu
o primadonă cheală. A fost jucată într-o sală numai pe
jumătate ocupată și criticii dramatici nu înțeleseseră
unde încetează farsa și unde începe drama. A doua lui
piesă, Lecția, mi-a citit-o Ionescu în apartamentul lui din
Rue Claude Terrasse”, dar a fost pusă în scenă abia
mai târziu. În schimb Scaunele a fost jucată pe scena
londoneză la „Royal Court Theatre” cu destul succes,
fiind recomandată în „Le Figaro” de dramaturgul Jean
Anouilh, care ar fi scris: „Parizienii ce iubesc teatrul (și
nu numai cei ce sunt prezenți la premiere) nu vor avea
scuze de a nu fi văzut Scaunele. Pentru mulți, piesele
lui Ionescu par de neînțeles. De fapt Ionescu însuși a
declarat: «Mă străduiesc să proiectez pe scenă drama,
neînțeleasă de mine însumi». Dar se pot găsi, în lucră-
rile lui, personalul său sens al humorului. E un actor ta-
lentat, deși fără nicio pregătire, ce se amuză cu tot felul
de farse ce imaginează și un excelent imitator. Uneori
aceste jocuri iau o înfățișare macabră. Exemplu: sună
la propria sonerie și când ușa e deschisă cade pe covor
ca un cadavru, spre spaima soției. E de asemenea ex-
pert în a imita un înecat sau să imite ultima respirație a
unui spânzurat”.

4. În 1962, când piesa sa Rinocerii era jucată pe

scena Teatrului vienez, a existat o inițiativă din partea
Operei din Viena, care dorea să obțină drepturile de
autor pentru ca piesa să fie adaptată sub forma unui li-
bret de operă. Au fost antrenați în această acțiune doi
intelectuali austrieci de origine iudaică, Lowenstein și
Rozica Colin și unul austriac, profesorul Gottfied von
Einem. Acesta din urmă s-a adresat autorului pentru a
obține acceptul. Din păcate, lucrurile n-au mers prea
ușor, din cauza faptului că drepturile de autor fuseseră
cedate de autor editurii Gallimard, care a ridicat fel de
fel de pretenții. Ionescu propune până la urmă ca în
locul Rinocerilor să fie luată în atenție piesa Tueur sans
gages, ceea ce nu s-a întâmplat. Există în aceeași im-
portantă bibliotecă vieneză (Biblioteca Națională Aus-
triacă) și o altă scrisoare adresată autorului nostru la
16  mai 1962, prin care lui Ionescu i se solicită trimiterea
unor date esențiale pentru alcătuirea unei biografii (pro-
babil pentru programul de sală), la care Ionescu a răs-
puns trimițând un set de informații succinte, dar în care
precizează că nașterea sa a avut loc în România, unde
și-a făcut și studiile. Ceea ce confirmă faptul că e pe ju-
mătate scriitor român. Spre o informare mai completă,
el recomandă consultarea unor scrieri de referință, pre-
cum dicționare și enciclopedii, inclusiv Panorama de la
Littérature Française, editată de Gallimard, în 1960.
Răspunsul îi era adresat omului de teatru Alois Kiser.
(Scrisorile respective au fost publicate de noi în revista
„Discobolul” nr. 39-40 din 2001). 

Având în vedere că semnalările de mai sus sunt în
genere mai puțin cunoscute biografilor lui Eugen Io-
nescu, le-am  reiterat aici pentru o mai bună și mai ra-
pidă luare la cunoștință.

Lucian Boz văzut de Anestin
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Lirica înstrăinării a beneficiat de o atenție specială
din partea cercetătorilor și nu întâmplător. E vorba de o
categorie tematică folclorică ce însumează texte repre-
zentative pentru fondul sufletesc al poporului, pentru
varii aspecte sociale ilustrate și pentru măiestria artis-
tică de a le exprima. Studii mai vechi și mai noi1 au luat
în discuție mai ales problemele referitoare la ocaziile și
cauzele înstrăinării. Altele2, mergând mai ales spre ră-
dăcina fenomenului artistic, au limpezit problema gene-
zei lui, văzută în cadrul mai larg al întregii noastre lirici
populare, pe care au pus-o în strânsă relație cu folclorul
obiceiurilor și cu complexul familial de viață, și au între-
prins admirabile analize stilistice de variante reprezen-
tative.

Înstrăinarea ca stare de spirit generatoare de poezie
folclorică apare ca urmare a părăsirii de către un individ
(fată devenită soție, flăcău chemat în armată, insul de-
cedat, ciobanul plecat la munte cu oile etc.) a unui
mediu mai larg (comunitate sătească) sau mai restrâns
(familia), în care el se realiza deplin sufletește, în care
el se simțea el însuși prin multiplele posibilități de co-
municare, mai ales afectivă, pe care acest mediu i le
oferea. Părăsirea unui grup și a unui mediu presupune,
dată fiind natura socială a omului, integrarea sa într-un
grup și un nou mediu. Dar noul grup și noul mediu nu
oferă înstrăinatului aceleași posibilități de comunicare.
Noncomunicarea se datorează, în principal, distanței ce
se statornicește între individul înstrăinat și cele două
grupuri. Ea cumulează două valori: una spațială – în
care forma de relief își are aportul ei în imagistica liricii
din această categorie tematică – față de grupul părăsit,
și una sufletească, afectivă față de grupul în care se
face integrarea, sau cel puțin ar trebui să se facă. În pri-
mul rând este vitregită comunicarea afectivă și atunci
nostalgia vechiului mediu uman și natural sporește ca-

pacitatea de simțire a individului. Singurătatea, senti-
mentul izolării, într-un cuvânt noncomunicarea, îl trimit
pe cel aflat într-o atare situație mereu la mediul părăsit.
O tendință de permanentă refacere a acestui mediu de-
vine născătoare de poezie, iar poezia, cântecul, într-un
mod aparent paradoxal, singura cale prin care integra-
rea în noul mediu mai e posibilă.

Înstrăinarea deci trebuie înțeleasă ca stare poetică
folclorică, de un pronunțat caracter elegiac, care, aflată
în strânsă legătură cu mișcarea spirituală, în primul rând
cea sufletească, ține tovărășie individului depărtat de ai
săi, oferindu-i prilejul de a reintra în comunicare cu me-
diul părăsit, prin imaginea lirică a unor elemente dina-
mice terestre (codrul, vântul, muntele, apa, dealul,
păsările etc.) sau cosmice (luna, stelele, soarele, norii).
De pildă, pentru mireasa măritată între străini („Sus în
munți, la alte curți/ La părinți necunoscuți”), care se
despărțea deci de satul-„grădină dulce”, integrarea în
noul mediu (natural și uman) presupunea, implicit, și o
încercare de refacere a acelei ambianțe existențiale
specific idilicei comunități sătești părăsite. Însă imposi-
bilitatea refacerii depline a acestei ambianțe în cadrul
noii familii duce în mod firesc la apariția acelei stări de
spirit specific înstrăinatului.

Rămânând să vedem în ce fel trebuie privită și poate
fi interpretată această posibilitate sau nonposibilitatea
de refacere a fostei ambianței, am fi tentați să propu-
nem, pentru starea de spirit a înstrăinatului, termenul
de alienare, pe care încercăm să-l motivăm în conti-
nuare.

În primul rând, termenul de alienare ar comasa
într-un singur concept noțiunile de înstrăinare: „D-oi să-
racă țara mea/ Eu mi te-am lăsat de rea/ Și n-o trece
nici o lună/ Și mi te-oi căta de bună!/ Trandafirul rău
tânjește,/ Dacă-l smulgi, de unde crește;/ Tot așa tân-

A. Gh. Olteanu
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jesc și eu/ Fără de sătuțul meu…” (Ian Urban Jarnik,
Andrei Bîrseanu, Doine și strigături din Ardeal,
București, Editura Academiei Române, 1885 = IUJ-AB,
p. 131, în ediția din 1964), de singurătate: „Foaie verde
mărăcine,/ M-a făcut mama pe mine/ Numai singurel pe
lume;/ Eu n-am frați, n-am nici surori/ Numai grădina cu
flori…” (Flori alese din poezia populară, ediție îngrijită
de Ioan Șerb, prefață de Mihai Pop, vol. I, poezia lirică,
b.p.t., EPL, București, 1967 = FA, pp. 94-95); „Frunză
verde odolean/ Toată lumea-i dintr-un neam/ Numai eu
pe nimeni n-am;/ toți cu frați, cu surorele,/ Numai eu
picat din stele;/ Toți cu frați și cu surori,/ Numai eu picat
din nori!...”, FA, p. 114) și de dor: „Jelui-m-aș, vai de
mine,/ Jelui-m-aș, n-am la cine!/ Jelui-m-aș munților/ De
dorul părinților./ Jelui-m-aș brazilor,/ Vai! De dorul
fraților;/ Jelui-m-aș florilor/ De dorul surorilor!...”, FA,
p.  91), toate trei la fel de reprezentative în lirica popu-
lară, toate trei dezvoltându-se într-o intercondiționare,
adesea foarte complicate, din care rezultă marea capa-
citate de nuanțare discrete a liricii noastre folclorice, în
general, și a celei a alienării, în special. Termenul ar
avea, poate, avantajul de a exprima mai sintetic o rea-
litate ontică foarte complexă, apreciată adesea ca ine-
fabilă, termen frumos, ce-i drept, dar care nu aduce, din
păcate, atunci când e folosit, un adaos cunoașterii, ci,
dimpotrivă, o oprește din mersul ei prea timpuriu.

În al doilea rând, fără să însemne propriu-zis înstrăi-
nare de propria personalitate, conceptul de alienare ar
avea, în accepția propusă de noi, și ceva din acest
sens. Căci înțelegem prin personalitate umană o enti-
tate realizată deplin numai prin relațiile ei cu cei din jur,
în primul rând cu cei apropiați, cu familia, cu aceia cu
care, cum am mai spus, ea comunică. La urma urmei,
valențele elegiace ale liricii înstrăinării aici își au sursa.
Dacă însă alienarea nu dobândește întrutotul sensul
despersonalizării de care vorbeam mai sus, aceasta se
datorează tocmai existenței cântecelor lirice ale înstrăi-
nării. Ele refac, în plan artistic, fie și printr-o referire ne-
gativă la unele dintre elementele lui, grupul din care
individual s-a desprins, ușurând integrarea în noul grup
sau cel puțin tolerarea lui. Este vorba, însă, despre un
anumit tip de integrare, care trebuie înțeleasă în
nuanțele ei specifice: o integrare care, nerealizându-se
niciodată definitiv, impune mereu tentative de a o realiza
prin reluarea, mereu de la capăt, a acelorași date afec-
tive, o integrare, așadar, am zice, cu ceva sisific în ea,
tocmai că e necesară, ontologic necesară – o necesi-
tate impusă individului din afara lui, firește – și cântecul
ușurează, face suportabilă această adaptare ontologic
necesară. De aceea ne exprimăm rezerva în legătură
cu afirmația că refacerea ambianței din care s-a des-
prins individual „eșuează în imposibilitate” și „rămâne o
nerealizare”3, pentru că astfel se face inutilă existența
liricii alienării. Chiar dacă, în ultimă instanță, depinde
cum și din ce perspectivă privești lucrurile.

Dar dacă suntem de acord că mitul „marii călătorii”,
de pildă, a fost imaginat pentru a ușura integrarea celor
rămași în urma „dalbului de pribeag” – și a acestuia în

egală măsură – în noua ordine creată, prin menținerea
în plan mitic, a unor legături cu „marele călător” și, prin
el, cu cei de mai demult „pribegiți”, atunci funcția cânte-
cului alienării nu este nici ea alta: a ușura integrarea în
noul grup social a individului înstrăinat, prin păstrarea,
în plan artistic, a relațiilor și a ambianței vechiului grup,
chiar dacă imaginea acestor relații și a acestei ambianțe
se sprijină uneori pe elemente negative: reproșuri ale
fetei înstrăinate, de pildă, făcute părinților care au mă-
ritat-o în străini. Miticul și artisticul, așadar, disociate din
motive metodologico-științifice, se întâlnesc în similitu-
dinea lor funcțională. Fără această funcție, motivată de
un complicat joc  al psihologiei umane, cântecul alienării
și-ar pierde propria lui rațiune de a fi. Funcția cathartică,
prin urmare, este aceea care dă liricii înstrăinării statut
de bun artistic de mare elevație spirituală. Astfel încât,
dacă alienarea nu atinge pragul înstrăinării totale de
propria-i personalitate a individului depărtat de ai săi,
rămânând doar în stadiul de pericol, aceasta se dato-
rează funcționalității cântecului, așa cum ne-am străduit
s-o demonstrăm mai sus: „Care om horește mult/ Zic
oamenii că-I bolund./ Bolund nu-i, focu să-l bată!/ Cu
de-acelea se deșteaptă./ Bolund nu-i, focu să-l fie!/ Cu
de-acelea se mângâie.” (FA, p. 7); „Cui a lăsat oftatul/
Ierte-i Dumnezeu păcatul,/ Că omul dacă oftează/
Inima-și mai ușurează” (Teodorescu, G. Dem., Poezii
populare române, București, 1885 = GDemT, p. 277).

Se prefigurează îndeajuns, din cele spuse până
acum, conceptul de apartenență, ad-hoc folosit în
demonstrația noastră. Ca să fie el însuși, cu ceea ce-i
este inalienabil, se cere ca omul să aparțină unui grup,
cu care să poată comunica, mai restrâns (familia) sau
mai larg, cercuri concentrice generând dintr-o substanță
ontică: sat, comună, regiune, țară (națiune).

Cele spuse înaintea acestui paragraf aveau în ve-
dere satul tradițional, ca entitate închisă, suficientă
sieși. Cu introducerea conceptului de apartenență, am
pășit în societatea modernă, cu mijloacele ei de comu-
nicare nelimitată. Într-o atare societate, lirica înstrăinării
nu-și mai află locul, fiind insuficientă pentru individul
umblat în lumea largă. A rămas, în schimb, nevoia de
apartenență la o comunitate. Ce altă semnificație să
aibă, de aceea, nevoia constituirii românilor plecați în
Vestul Europei în comunități cărora indivizii, luați sepa-
rat, simt a le aparține? Și ce funcții cumulează aceste
comunități decât refacerea câtorva componente
esențiale specifice națiunii din care s-au rupt? Iar com-
ponentele: limba, religia, obiceiurile, inclusive cele culi-
nare. Evident, în latură spirituală lipsește lirica
înstrăinării. Dar am văzut de ce: mijloacele de comuni-
care sunt altele. La fel modul de organizare a vieții so-
ciale, nivelul de trai, calitatea vieții. Și, poate, mai ales,
universul părăsit nu mai e „doar” satul, cercul concentric
fiind mult mai larg. Fenomenul însuși are alte proprietăți:
nu se mai „înstrăinează” câțiva, poate câteva zeci
dintr-un sat – univers închis, autosuficient - ci milioane
la nivel național.

A fost aceasta o paranteză, necesară întăririi obiec-
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tului acestor fugare reflecții asupra fenomenului înstrăi-
nării în lirica noastră orală. Paranteză pe care o înche-
iem. Și ne întoarcem la lirică.

Substanță ontică fiind, alienarea/înstrăinarea se
convertește, așadar, artistic. E al doilea aspect major
care ne interesează aici: a surprinde, măcar în parte,
mecanismul convertirii artistice. Din capul locului se
cere însă a sublinia: că tema înstrăinării nu se poate
abate de la statutul ei de parte a unui întreg, alături de
alte categorii tematice ale liricii noastre orale: lirica ero-
tică, lirica naturii, lirica de jale și de noroc, lirica haiduciei
etc., categorii tematice cu care lirica înstrăinării se în-
trepătrunde.

Fiind bine constituită tematic, cu o unitate structurală
nedezmințită, în același timp, de o bogăție și o varietate
recunoscute, lirica populară a alienării se exprimă artis-
tic cu aceleași mijloace ale genului liric folcloric și la
toate nivelele: compozițional, sintactic, semantic, eufo-
nic. Iar aceste mijloace și procedee se cer luate în
seamă din punctul de vedere al caracterului formalizat
al literaturii populare.

Plecând de la adevărul demonstrat de cercetarea
modernă că disocierea operei folclorice de cea cultă
constă în faptul că prima are, în comunicare, poziția lim-
bii, iar cea de a doua poziția vorbirii, Mihai Pop notează:
„În limbajul poetic al literaturii orale privit ca sistem se
petrece pe planul versificației, al expresivității, al struc-
turii arhitectonice și al formulelor stereotipice un proces
de modelare. Locurile comune relevate de folclorist sunt
de fapt modele verbalizate într-un anumit moment al
procesului multisecular de creație populară, cristalizate
ca atare și transmise apoi din generație în generație.
Dar dincolo de locurile comune și de formulele în gene-
ral verbalizate, limbajul poetic oral și-a elaborat modele
cu existență potențială ca și modelele limbii, cu ajutorul
cărora realizează comunicarea artistică. Verbalizarea
lor, de fapt procesul de concretizare, se efectuează în
fiecare realizare artistică propriu-zisă. Ca elemente ale
codului oral, aceste modele capătă valori semantice
proprii și sunt decodate potrivit consensului colectiv.
Ambiguitatea lor este deci limitată.”4 Ceea ce înseamnă
că în ierarhia limbajelor, făcută pe criteriul ambiguității
de către Solomon Marcus în a sa Poetică matematică5,
limbajul literaturii orale ocupă un loc intermediar, între
limbajul poetic – aflat pe locul al doilea în ordinea des-
crescândă a ambiguității, după limbajul muzical – și lim-
bajul uzual.

Oprindu-ne concret și aplicat la textele de lirică po-
pulară, constatăm că cele mai importante „modele cu
existență potențială” sunt cele din sfera compoziției, a
construcției discursului poetic, în măsură să preia, din
arsenalul muzical, o melodie, și astfel faptul artistic să
prindă contur și să se manifeste ca atare. Așadar, după
cum vom vedea, prioritatea acordată, în continuarea de-
mersului nostru, figurilor retorice ale compoziției se jus-
tifică prin simplul fapt că, pentru a te apleca asupra unui
discurs poetic, se cere ca mai întâi acest discurs să fie
constituit.

În ordinea contribuției la procesul constituirii discur-
sului, primul loc este deținut, fără niciun dubiu, de pa-
ralelism, care, în lirica alienării poate căpăta unele
cristalizări funcționale specifice. De la sine înțeles că ne
referim la un sens restrâns, aplicat la lirica noastră po-
pulară, al paralelismului (nu în sensul în care se referea
la acest concept Roman Jakobson), așa cum l-au definit
Alexandru Amzulescu („paralelismul este structura sti-
listică și compozițională în care imaginea artistică se
conturează prin alăturarea și ajoncțiunea unor sintagme
de construcție identică sau ușor variată”)6 și Liliana Io-
nescu (Paralelismul este un procedeu de compoziție
specific poeziei populare, bazat pe succesiunea unor
sintagme identice sau asemănătoare ca schemă a
structurii sintactice, definiție în care se pune accentul
pe similitudinea sintactică a sintagmelor aflate în suc-
cesiune)7.

(va urma)

1 Vezi: Pericle Papahagi, Poezia înstrăinării la Aromâni,
București, 1912; Ovid Densusianu, Viața păstorească în poe-
zia noastră populară, București, vol. I, 1922, vol. II, 1923 (în
ediția din 1966, EPL, Flori alese din cântecele poporului,
pp.  235-425); Tache Papahagi, Poezia lirică populară, EPL,
București, 1967, pp. 196-204; Ovidiu Papadima, Cântecele
înstrăinării și ale dorului, în Literatura populară română, EPL,
București, 1968, pp. 101-119.

2 Mihai Pop, Prefață la vol. Flori alese din poezia populară,
ESPLA, București 1961, pp. V-LVI; Dumitru Caracostea,
Doina - origine, artă, clasificare, în vol. Poezia tradițională ro-
mână, EPL, București, 1969, vol. II, pp. 445-593.

3 Stanca Fotină, Aspecte structurale ale liricii înstrăinării,
în „Revista de etnografie și folclor”, nr. 1/1971, pp. 65-66.

4 Mihai Pop, Caracterul formalizat al creațiilor orale, în Fol-
clor românesc, vol. I, Editura Grai și Suflet - Cultura Națională,
București, 1998, pp. 163-164.

5 Editura Academiei RSR, București, 1970, p. 22.
6 Contribuție la cercetarea structurii poetice a liricii popu-

lare, în vol. Repere și popasuri în cercetarea poeziei populare,
Editura Minerva, București, 1989, p. 161.

7 Paralelismul în lirica populară, în vol. Studii de poetică și
stilistică, EPL, București, 1966, p. 49.

G. Dem. Teodorescu
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Clasificarea Mioriței ca baladă este discutabilă. În
primul rând trebuie precizat dacă ne referim la varianta
publicată de Vasile Alecsandri sau la ce alte variante
ale Mioriței. La o singură variantă sau la o multitudine
de variante? Pentru a înțelege Miorița, trebuie să por-
nim de la toate variantele, după cum ne atrage atenția
cercetătorul Adrian Fochi în vasta lui monografie, iar nu
doar de la varianta lui Alecsandri, așa cum au făcut cei
mai mulți savanți. Diferite variante au fost clasificate în
diferite specii literare, unele în genul liric, altele în genul
epic. Țăranii spuneau că Miorița este „cântec bătrâ-
nesc”. E o noțiune complexă, pe care nimeni nu a reușit
să o definească în mod satisfăcător. Faptul că Mioriţa
se cânta i-a făcut pe mulți să o considere baladă. Însă
nu au pornit de la o definiție clară a baladei și au redus
complexitatea Mioriței la simplitatea unei balade. Prin
definiție, balada aparține genului epic și are ca erou un
personaj identificabil, care a trăit cândva și s-a remarcat
prin anumite fapte. Alexandru Amzulescu, Adrian Fochi,
I.C. Chițimia și Gheorghe Vrabie (în Istoria literaturii ro-
mâne, vol. 1, p. 123, Ed. Academiei, 1964) precizează:
„Portretul ciobanului nu ne prezintă un personaj identi-
ficabil prin detaliul individual, pitoresc și singularizator,
ci exprimă idealul de frumusețe tinerească și de cuce-
ritoare bărbăție ce și l-a format poporul nostru.” 

În concluzie, Miorița nu se încadrează în definiția ba-
ladei și nici în genul epic. Această concluzie este con-
firmată de faptul că în cele mai multe variante ale
Mioriței, ciobanul nu poartă niciun nume. Toată
acțiunea, ce pare să se petreacă într-un peisaj geogra-
fic, se petrece în sufletul lui, în peisajul lui lăuntric. Deci
aparține genului liric. Toate cuvintele concrete, ce des-
criu peisajul geografic din jurul ciobanului sunt metafore
ce simbolizează frumusețea peisajului spiritual din
inima lui. Acesta este un procedeu arhicunoscut în is-
toria și în teoria literaturii. Numai în variantele care sunt
colinde, ciobanul din textul Mioriței primește numele

țăranului căruia îi cântă colindătorii. Iar colindele nu sunt
balade. Ciobanul din Miorița nu poate fi un individ în
carne și oase, ci este un personaj literar cu valabilitate
universală, ce întruchipează bunătatea și perfecțiunea
umană. În unele variante el întrunește condițiile conform
cărora este un erou mitologic, așa cum a afirmat G.Că-
linescu, de la care știm  că Miorița e un mit. Cei care au
afirmat că Miorița e un mit au fost contraziși de cei ce
au văzut în Miorița o acțiune concretă și cu caracter ju-
ridic, o crimă pentru jaf, ca în Baltagul, de Mihail Sado-
veanu. 

Divergențele dintre savanți provin de la faptul că unii
văd în Miorița un text ezoteric, cu conținut abstract,
sacru, tainic (mythos) și cu un sens luminos, care ne
înalță sufletul până la soare și la puritatea cerului înste-
lat, pe când alții văd un text exoteric, aşadar concret,
profan, accesibil oricui (logos) și cu un conținut tragic,
cu un cioban incapabil de acțiune și laș, care cică ar fi
reprezentativ pentru toți românii. Această interpretare
juridică jignește demnitatea de român și este o insultă
la adresa întregii națiuni. Astea sunt două feluri diame-
tral opuse de a înțelege Miorița sau orice alt text cu ca-
racter sacru, cum este și Biblia. De aceea avem
drept-credincioși și atei. Drept-credincioșii văd sensul
ezoteric, de taină, sacru și plin de sensuri luminoase ale
metaforelor din Biblie, pe când ateii se opresc la sensul
concret al cuvintelor și nu pot vedea sensul luminos. În
privința Mioriței, culmea este că atât cei ce văd sensul
sacru, cât și cei ce văd sensul profan, pot avea drep-
tate, dintr-o perspectivă sau alta: sacră sau profană.
Fiecare, cu ce fel de ochelari citește. Am folosit aici cu-
vântul ochelari în sens metaforic, abstract. Miorița a fost
concepută ca un text sacru, plin de simboluri și
abstracțiuni, astfel încât conține mai multe idei decât cu-
vinte. Da, este posibil, deoarece fiecare cuvânt este un
simbol plin de sensuri și sentimente, despre care se
poate vorbi mult și bine. 

Victor Ravini

METAFORA MORȚII CIOBANULUI 
ȘI MOARTEA METAFOREI
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Cuvântul „lege” apare în câteva sute de variante ale
Mioriței. Unii au crezut că are sens profan, de lege juri-
dică. Alții spun că are sens de lege sacră, religioasă.
Dicționarele noastre arată că sensul religios al cuvân-
tului lege este singurul cunoscut în cultura populară
orală și e mai vechi decât sensul de lege juridică, încă
necunoscut în limba noastră pe vremea scriitorilor noștri
clasici. La Alecsandri, Grigore Alexandrescu sau
Vlahuță, cuvântul lege are sens religios. Pentru sensul
juridic, ei foloseau cuvântul pravilă. În Miorița nu poate
fi vorba de o lege juridică, ci e o lege religioasă, sacră.
Așadar, o lectură juridică a Mioriței este neîntemeiată.
Kindlers Neues Literatur Lexikon, volumul 19 din anul
1992, nu acordă credit interpretării juridice a Mioriței. 

Dumitru Caracostea și Constantin Noica au arătat
că lege în Miorița are sensul de „nomos” din greaca
veche și nu reglează relația dintre oameni în societate,
ci relația dintre om și cosmos sau divinitate. La fel, des-
pre o lege cu sens religios, ca și în Miorița, vorbește
apostolul Pavel din Biblie: „Căci, eu, prin lege, am murit
față de lege, ca să trăiesc lui Dumnezeu.” (Gal. 2:19).
Metafora morții din Miorița este aceeași metaforă pe
care o folosește apostolul Pavel, când zice: „Eu mor în
fiecare zi” (1 Cor. 15:31), „Tot așa și voi înșivă,
socotiți-vă morți față de păcat, și vii pentru Dumnezeu”
(Rom. 6:11). Ciobanul din Miorița, ca și Pavel sau alți
autori de texte ezoterice, folosește metafora morții în
sensul că se îndepărtează de cele lumești, pentru a se
apropia de cele dumnezeiești și de frumusețea paradi-
sului. Acesta e sensul luminos al metaforei morții, nici-
decum o moarte adevărată. În mod evident, Pavel, ca
și ciobanul, nu vorbește de o moarte concretă, cu o des-
compunere a corpului, ci de o eliberare față de cele
lumești. Nunta cosmică a ciobanului nu este o minciună
frumoasă, pentru a da un sens sublim morții sale tra-
gice, cum s-a crezut în unanimitate. El nici nu este ucis.
Moartea și nunta lui cosmică simbolizează două etape
dintr-un ritual simbolic, prin care țăranii colindați trec
odată pe an, în fiecare an și au sentimentul că se unesc
sufletește cu întreaga natură și cu divinitatea. În cele-
lalte variante ritualul are loc la anumite momente legate
de poziția soarelui din zi sau din an. Desprinderea de
cele pământești îi dă ciobanului, la fel ca și altor
personalități celebre din istoria civilizației universale,

sentimentul că s-a unit cu întregul cosmos și a atins ne-
murirea. Un sentiment sublim, pe care filozoful grec Plo-
tin spune că l-a avut de patru ori în viață și l-a descris
pe larg, iar alții l-au simțit fiecare în felul său, ca Ruys-
broeck, Suso, Tauler, Blosius, Sf. Tereza din Avila,
Sf.  Ioan al Crucii, Sf. Bernard de Clairvaux sau Meșterul
Eckhart și câți alții. Sensul din toate variantele Mioriței
este că ciobanul se desprinde de cele lumești, pentru a
se uni cu divinitatea supremă din  matriarhat din religia
ciobanilor arhaici: mândra crăiasă din cer, o divinitate
uranică sau, în alte variante, o fată frumoasă ce îl caută
pe munte, o divinitate chtonică. Cercetătorii care au
văzut în ea o nimfomană fără rușine, pentru care cio-
banul ar fi ucis de ceilalți doi, au rămas la o înțelegere
profană, juridică. La o înțelegere ezoterică, cele două
personaje feminine sunt divinități ce reprezintă două căi
de unire cu divinitatea, cunoscute în fenomenologia re-
ligiilor: sau omul caută divinitatea sau divinitatea îl caută
pe om. Nunta cosmică a ciobanului este o stare sufle-
tească la care Gilgamesh, Dante Alighieri sau Faust al
lui Goethe nu au reușit să se înalțe. Nunta cosmică din
Miorița simbolizează unirea sufletului oricărui om cu di-
vinitatea în care crede el și se numește hierogamie,
adică nuntă sfântă, sacră. Acest fenomen psihologic
este bine-cunoscut și analizat în literatura de speciali-
tate. Transmiterea orală de-a lungul secolelor a alterat
unele versuri din diferite variante. Unele cuvinte au fost
greșit auzite, alteori nu a mai fost înțeles sensul lor sim-
bolic și au fost înlocuite cu alte cuvinte. Unii rapsozi au
modificat textul și l-au adaptat la realitățile concrete ale
satului din vremea lor. La fel au făcut Luther și Calvin
sau alte secte religioase: au modificat textul Bibliei pe
alocuri, pentru a îl adapta la propriile lor concepții per-
sonale și la societatea în care trăiau ei. 

Eu cred că exploatarea crâncenă a țăranilor, siste-
mul feudal de impozite și răpirea pământurilor de către
cei puternici ai vremurilor de atunci, au putut face ca în-
treg sistemul de a gândi al țăranilor să fie întors pe dos.
Nu îți mai arde să te gândești la stele și la nemurirea
sufletului, când nu ai ce da copiilor să mănânce. Nu toți
țăranii au mai înțeles sensul sacru, de taină și luminos
din variantele Mioriței, așa că au modificat textul și au
introdus aspecte juridice, care nu există în variantele
cele mai bine păstrate și mai frumoase. Asemenea
improvizații individuale din variante alterate au dus la o
înțelegere pe dos a Mioriței și la doctrina că ar fi dău-
nătoare individului și națiunii. Se știe că orice limbă este
un cimitir de metafore. Metafora morții din Miorița a fost
o metaforă vie, dar, ca orice metaforă, pentru unii a
murit. Metaforele cu sensuri luminoase din Miorița nu
au mai fost înțelese și au fost răsturnate în metafore în-
tunecoase. Însă o lectură mai atentă a variantelor, reîn-
vie metaforele arhaice și scoate în evidență frumusețea
gândurilor exprimate de autorii colectivi și anonimi care
au creat Miorița. 

Toți cititorii Mioriței, toți traducătorii și toți savanții
care s-au aplecat asupra ei, cu toții știu că versurile din
orice variantă am citi sunt un șirag de metafore și de
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alegorii. Nimeni nu se îndoiește de multitudinea și com-
plexitatea acestor figuri de stil, în care fiecare expresie
și fiecare cuvânt în parte simbolizează ceva abstract,
dincolo de aspectul său concret. Dificultatea noastră
este că nu întotdeauna putem descifra aceste simboluri.
Nu mai avem același cadru de referință la realități coti-
diene pe care îl aveau strămoși noștri, ca să deducem
ce voiau ei să spună printr-o expresie sau alta. Se știe
de la teoria literaturii că autorii oricăror metafore sau
alegorii, din trecut sau de azi, exprimă niște idei gene-
rale și cu multiple sensuri sub forma unor cuvinte con-
crete. Aceste figuri de stil sunt ca un fel de poduri de
legătură între imagini vizuale concrete pe de o parte și
pe de altă parte idei abstracte, pline de de adevăruri
complexe, ce nu se puteau exprima mai bine și mai fru-
mos de așa. Poeții nu sunt prozatori și cu atât mai puțin
nu sunt ziariști, ca să ne spună lucrurile direct, pe șleau
și cât mai aproape de realitatea palpabilă. Poeții ne
transmit mesaje codificate sub forma unor imagini vi-
zuale impresionante, seducător de frumoase sau
înfricoșătoare, pe care noi, destinatarii, trebuie să le
descifrăm, să reconstituim pe ghicite ideile învăluite și
totodată sugerate prin aceste imagini. 

Dacă rămânem impresionați de aceste imagini este
foarte bine. Până aici am parcurs deja jumătate din dru-
mul cognitiv. Mai avem de făcut încă o jumătate de
drum, până la celălalt capăt de pod, la ideile abstracte,
pe care au vrut poeții să le aflăm, dacă le putem afla.
Dacă le putem afla, avem o satisfacție superioară. Dacă
nu facem saltul şi nu descoperim ideile abstracte as-
cunse în text, nu-i bai, e bine și așa. Poeții și-au făcut
datoria. Dar ei așteaptă ca noi, cât mai mulți dintre noi,
să decolăm de la imaginile concrete și să aterizăm la
ideile abstracte. Cam cum ne-am desprinde de pământ,
să ne ridicăm şi să ajungem la stele, acolo unde erau
ei când au creat frumusețile poetice. 

Toate cuvintele și expresiile din Miorița, toate aspec-
tele concrete, etnografice, sociale, economice, juridice,

istorice, lingvistice sau de orice alt fel, toate amănuntele
trebuie studiate cu lupa și cu microscopul de specialiști
în fiecare domeniu. Toate rezultatele obținute de cerce-
tătorii cu lupa și cu microscopul, oricât de contradictorii
ar fi, trebuie asamblate și privite cu telescopul, pentru a
putea ajunge la ideile abstracte, gândurile, sentimentele
și tezaurul de înțelepciune pe care ni-l încredințează au-
torii și rapsozii care ne-au lăsat variantele Mioriței. În
Miorița, tot ce pare concret ascunde abstracțiuni, nimic
nu este realitate, totul este simbol cu multiple sensuri.
De aceea, Miorița conține mai multe idei decât cuvinte.
Peisajul geografic exprimă peisajul lăuntric, psihologic
al ciobanului. Poeții anonimi amestecă imagini exte-
rioare și imagini interioare, de o măiestrie stilistică ce
este comparabilă cu a celor mai renumiți poeți din isto-
ria literaturii române sau universale. Tot ce se petrece
în Miorița se petrece în inima și în capul ciobanului.
Acolo este spațiul Mioritic sufletesc al autorilor varian-
telor și al nostru, ca cititori, ce se proiectează și se su-
prapune peste spațiul mioritic din Carpați. 

Miorița a fost și este mereu tradusă în diferite limbi,
ba chiar de mai multe ori în aceeași limbă, deoarece
este un poem de o frumusețe sublimă, pentru cine
poate gusta frumusețile poetice și se poate înălța
sufletește spre culmile gândirii și simțirii poetice. Marin
Sorescu punea Miorița alături de Luceafărul lui Emi-
nescu. Gândirea unui savant nu este o garanție pentru
o gândire poetică așa cum avea Sorescu.

Afirmațiile de mai sus rezumă câteva din concluziile
unei analize făcute pe 973 de variante, în cartea Miorița
– Izvorul nemuririi, editura Alcor, București, 2016 și
2017. Dacă cineva preferă să rămână la interpretarea
de până acum, tragică, defăimătoare a ciobanului și a
națiunii noastre, cu care am fost îndoctrinați, e mai bine
să nu citească explicațiile din carte. Eu nu polemizez
cu cei ce vor să polemizeze cu mine. Fiecare e liber să
înțeleagă Miorița după pofta inimii sale și după cum îl
duce cugetul.
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Greu a reacţionat, la început, lumea literară în
preajma creaţiei poetice a lui Charles Baudelaire! Cu
toate acestea, poetul care a deschis orizonturi noi, atât
de diferite în poezia europeană, nu venea pe un teren
cu totul şi cu totul nou. Chiar dacă nu mergem până la
reforma lirismului impusă de un alt uriaş nefericit, Fran-
çois Villon, vedem în romantismul francez şi european
culorile unui crepuscul care e pe cale să modifice con-
tururile, să forţeze limitele. Să nu uităm că H. de Balzac,
renunţând la romanul romantic de tip Walter Scott (Şua-
nii, 1829), publică Eugénie Grandet în 1833 urmând
şirul romanelor realiste din Comedia umană şi moare în
1850, cu şapte ani înainte de apariţia Florilor răului.
Apoi, lucru care nu e de neglijat, romanul Doamna Bo-
vary a lui Gustave Flaubert, publicat în foileton în La
Revue de Paris (1956) este judecat de un tribunal, „pen-
tru obscenitate”, la începutul anului 1857, înainte de
procesul intentat Florilor răului, în acelaşi an. Mai mult,
cum se ştie, Baudelaire s-a făcut mai întâi cunoscut prin
cronicile dedicate pictorilor. Admirator fără rezerve al lui
E. Delacroix, etalon al picturii romantice, el este prieten
al refuzaţilor. Frecventează vechea Brasserie des Mar-
tyrs din Montmartre în compania lui Édouard Manet, dar
şi La Closerie des Lilas (Montparnasse), la începutul
anilor 60, aproape de natalul său Cartier Latin. Dintre
artiştii care puteau fi întâlniţi în mod frecvent în local,
pictori şi scriitori, să amintim pe câţiva: Renoir, Monet,
Bazille, Sisley, Pissaro, Zola, Cézanne, Théophile Gau-
tier, Jules şi Edmond Goncourt. Pe mulţi dintre ei, spirite
independente, ca să nu spunem neapărat rebele, îi vom
reîntâlni la Salonul refuzaţilor (1863), al „rebuturilor”, în
opinia juriului care selecta lucrările de pictură pentru Sa-
lonul de la Paris. Nu este de neglijat nici faptul că în
boema pariziană din acea vreme au început să se con-
sume droguri (de preferinţă opium şi haşiş), nu fără con-
secinţe asupra operei lor. Baudelaire nu doar că nu este
străin de toate acestea, dar se lasă dus de val şi expe-
rienţa sa de opioman o transpune în volumul Paradisu-

rile artificiale. Sunt aici doar câteva repere care să ne
arate că în vremea lui Baudelaire se vedea destul de
bine dincolo de romantism.

La conturarea spiritului baudelairian însă a contri-
buit, fără îndoială, şi experienţa personală, de viaţă,
care nu a fost una de rând. Este cunoscut că Charles-
Pierre Baudelaire a rămas orfan de la şase ani. Tatăl
său, Joseph-François Baudelaire, de la care moştenise
înclinaţia pentru artă (muzică şi pictură), a murit la
68  de  ani, iar mama sa, Caroline Archenbaut-Dufrays,
de numai 34 de ani, s-a recăsătorit în anul următor cu
ofiţerul Aupick, destinat unei cariere militare, politice şi

Andrei Moldovan

CÂTEVA NECESARE REPERE
(I)
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diplomatice. Copilul nu a putut niciodată să-şi accepte
tatăl vitreg. Situaţia e mult mai complexă şi o vom vedea
ceva mai târziu. Se pare că nici militarul nu avea senti-
mente mai bune pentru el, de vreme ce, în timpul şco-
larizării (atât la Lyon, cât şi la Paris), viitorul poet este
internist. Dotat cu o inteligenţă de excepţie (câştigător
al unor concursuri de compoziţie poetică în limba la-
tină), tânărul are totuşi probleme cu disciplina şcolară,
ceea ce îi atrage excluderea din Liceul Louis le Grand.
Îşi ia totuşi bacalaureatul. Familia l-a destinat unei ca-
riere militare, dar Charles duce o viaţă scandaloasă în
Cartierul Latin, de dandy, şi declară că vrea să devină
poet. Crezând că situaţia se poate ameliora printr-o că-
lătorie, familia îl determină să accepte (la 20 de ani) o
croazieră în Indii, dar tânărul îşi întrerupe călătoria în
insula Réunion şi se întoarce în Franţa. În multe pri-
vinţe, biografia lui Baudelaire este una hamletiană.
Ajuns la vârsta majoratului (21 de ani) intră în posesia
moştenirii de la tatăl său (100.000 de franci-aur) şi de-
vine independent de familie, dar viaţa sa dezordonată
face ca suma să se înjumătăţească după numai doi ani,
aşa că este pus sub tutelă şi obligat să accepte un con-
silier financiar care să îi urmărească şi să îi aprobe orice
cheltuială. Ruptura sa cu generalul Aupick şi mama sa
(pe care continuă să o iubească) devine una definitivă.
Un puternic sentiment al singurătăţii pune stăpânire pe
sine, în ciuda iubirii lui tumultoase şi constante pentru
Jeanne Duval, o fostă figurantă în teatru, pe care o în-
treţine, dar şi relaţiilor de amiciţie fidelă cu o seamă de
scriitori (Théodor de Banville, Charles Asselneau, edi-
torul Poulet-Malassis). Banii nu îi mai ajung, îşi schimbă
des domiciliul din pricina datoriilor. Anul 1848 îl găseşte
pe baricadele Parisului clamând împotriva tatălui său
vitreg, generalul Aupick, dar se vindecă repede de por-
niri revoluţionare şi se declară în afara politicii. Se con-
turează o imagine de „poet trufaş, închis în turnul său
de fildeş”, în ciuda faptului că e o perioadă în care pu-
blică numeroase articole de critică de artă, începând cu
Salonul din Paris din 1845. În 1847 îl descoperă pe
Edgar Allan Poe în care vede un suflet geamăn şi con-
sacră mare parte a timpului său traducerii din poetul
american. Putem afirma că se regăseşte în Poe prin
concepţia sa despre artă, chiar mai mult, printr-un ac-
centuat spirit al răului, „demonul perversităţii”, dar nu
putem afirma şi faptul că Edgar Poe ar fi cel care a in-
fluenţat poemele din Florile răului, bună parte dintre ele
fiind scrise (nu şi neapărat publicate!) înainte de a des-
coperi opera scriitorului american, la vremea aceea ne-
cunoscut în Europa. După moartea tatălui său vitreg,
generalul Aupick (1857), relaţiile cu mama sa se îmbu-
nătăţesc şi se gândeşte să se mute la ea. Prea târziu,
din păcate! În urma publicării volumului din 1857, jude-
carea pentru imoralitate şi condamnarea cunoscută a
celor şase poezii, la care să adăugăm dificultăţile ma-
teriale, care ar putea să fie chiar prima cauză, se exi-
lează la Bruxelles (1864), în speranţa că o serie de
conferinţe îi vor redresa situaţia financiară şi îi vor per-
mite publicarea întregii opere. Belgia se dovedeşte însă

a fi o dezamăgire. Aici se declanşează în fază finală şi
boala (afazie) care avea să îi aducă sfârşitul (1867).

Viaţa dramatică a lui Baudelaire se consumă într-un
timp tumultuos ce a urmat Revoluţiei de la 1789 şi Im-
periului, cu puternice convulsii pentru societatea fran-
ceză citibile şi în viaţa culturală în care Parisul era pe
cale să devină capitală mondială a artei. S-a născut în
anul în care în insula Sfânta Elena, murea împăratul
Napoleon I, a asistat la moartea lui Ludovic XVIII şi în-
coronarea lui Carol X, apoi la revoluţia din iulie 1830,
cu urcarea pe tron a lui Ludovic-Filip (monarhia din
iulie), revolta canuţilor (lucrători din industria mătăsii)
din Lyon (1831) şi epidemia de holeră din Paris (1832).
Anul 1848, cum am văzut, îl află pe baricade, cu deter-
minări mai complicate, nu neapărat de revoluţionar pur
sânge, dar se lecuieşte repede de implicaţiile politice,
în urma loviturii de stat din 2 decembrie 1851, la rein-
staurarea imperiului, când Ludovic Napoleon devine
Napoleon III. La puţin timp, Franţa era implicată în răz-
boiul Crimeii, alături de otomani, împotriva Imperiului
rus (1854), dar găzduia în acelaşi timp şi Expoziţia Uni-
versală de la Paris (1855). Războaiele de expansiune
ale noului imperiu se înteţesc, cu rezultate împărţite:
victorii în Italia şi înfrângere în Mexic. Literatura pare să
urmeze schimbările numeroase din societate, roman-
tismul generându-şi groparii. Balzac şi Flaubert respiră
acelaşi aer cu Hugo şi Lamartine, dar scrierile lor văd o
lume diferită. O senzaţie de altceva se face tot mai sim-
ţită. Încă în 1821, Thomas de Quincey publica Confe-
siunile unui consumator de opium englez. Pictorii, în
avangarda mişcărilor de înnoire, refuză canoanele cla-
sice în favoarea apropierii de viaţa trăită plenar, oglin-
dită în pânzele lor, chiar dacă ele erau nu de puţine ori
prilej de scandal.

Charles Baudelaire era un poet al acelei lumi, nu al
alteia, doar că ea vibra în propria-i fiinţă cu o putere mai
mare şi într-un mod diferit. Volumul său de poeme, Flo-
rile răului, de natură să schimbe cursul poeziei euro-
pene, a cunoscut doar două ediţii antume. Sunt
cunoscute episoadele de scandal care i-au însoţit apa-
riţia. Volumul a apărut în 25 iunie 1857, într-un tiraj de
1300 de exemplare, iar în 5 iulie, Bourdin semna în Le
Figaro un articol critic în care afirma că „această carte
este un spital deschis tuturor demenţelor spiritului, tu-
turor putridităţilor inimii”. Lucrurile au mers repede, mi-
nistrul de interne a sesizat direcţia generală a securităţii
publice şi Procurorul general, iar volumul este acuzat
de „ofensă adusă moralei publice şi religioase”, iar în
20 august se dă sentinţa de condamnare a autorului la
o amendă de 300 de franci, iar editorii la câte 100 de
franci fiecare, cu interzicerea drepturilor civice. Tribuna-
lul a ordonat, în primul rând, suprimarea a şase poeme
din volum: Les bijoux, Le Léthé, Á celle qui est trop gaie,
Lesbos, Fammes damnées, Les métamorphoses du
vampire, pentru „ofensă adusă moralei publice şi bune-
lor moravuri”. 

Poetul a replicat de mai multe ori faţă de această
sentinţă pe care o considera nedreaptă. Iată, spre
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exemplu, într-un proiect de prefaţă la o eventuală nouă
editare, publicat în aparatul critic al ediţiei din 1919,
citim: „Unii mi-au spus că aceste poeme ar putea face
rău; nu m-am bucurat de asta. Alţii, suflete mari, că ele
ar putea face bine; iar asta nu m-a deranjat. Temerea
unora şi speranţa altora m-au mirat deopotrivă şi mi-au
servit drept probă o dată în plus că acest secol tulbu-
rase toate noţiunile clasice despre literatură. (...)/ Avu-
sesem pur şi simplu intenţia să răspund numeroaselor
critici şi, în acelaşi timp, să dau explicaţii la câteva în-
trebări foarte simple, total obscure, prin mijloace mo-
derne. Ce este poezia? Ce scop are? Despre distincţia
dintre Bine şi Frumos; despre Frumuseţea care există
în Rău...” (acolo unde nu se face o menţiune specială,
traducerea aparţine comentatorului acestor rânduri). O
altă nedumerire a poetului este aceea că o bună parte
dintre cele 100 de poeme ale volumului au apărut în
presă înainte, fără ca nimeni să se sesizeze că ar fi imo-
rale. Ediţia princeps are abia 52 de poeme inedite. A
doua ediţie a Florilor răului,  îmbogăţită cu 32 de noi
poeme, dar fără „piesele condamnate” a fost scoasă în
1861. Au existat încercări de „recuperare” a poemelor
eliminate de tribunal, cum ar fi publicarea volumului Les
Épaves, apărut în Belgia în 1866, pentru a se sustrage
jurisdicţiei franceze, o culegere de 23 de aşa-zise „res-
turi”, printre care şi poeziile condamnate. Încercarea a
rămas fără prea mare ecou. Cum, după moartea poe-
tului, drepturile de autor au fost moştenite de mama sa
şi cum exista riscul ca opera sa poetică să fie dată uitării
printr-o absenţă din actualitatea literară, un grup de
apropiaţi ai lui Baudelaire au negociat cu doamna Au-
pick şi au realizat o primă ediţie postumă în 1868, cu-
prinzătoare, dar fără cele şase poeme condamnate.
Abia după 1917, când drepturile de autor au trecut în
domeniul public, s-a putut realiza o ediţie completă a
Florilor răului, ceea ce s-a şi întâmplat în 1919 la
Bibliothèque Charpentier din Paris. Volumul, de 383 de
pagini, este precedat de un studiu asupra lui Baudelaire
semnat de Théodore de Banville şi ia ca bază ediţia din
1861, cu variantele din ediţia princeps cât şi din ziare şi
reviste, cum se specifică de altfel şi în pagina de titlu.
Este cu adevărat o ediţie critică. Fiecare poem benefi-
ciază, la finele volumului de câte un post bibliografic,
sunt luate în seamă variantele, se compară ediţiile apă-
rute până la acea dată, mai cu seamă cele antume, sunt
incluse poeme diverse, apărute anterior, cât şi notele
autorului, cum am văzut deja, pentru prefaţarea unor
eventuale viitoare ediţii. Este ediţia pe care o vom avea
şi noi în vedere pentru trimiterile pe care le vom face la
opera lui Charles Baudelaire.  

Să spunem că, în demersul nostru, nu putem ră-
mâne indiferenţi  la modul în care a fost receptat Bau-
delaire în cultura română la vremea sa sau imediat
după publicarea principalelor ediţii. El a fost din aceeaşi
generaţie cu scriitorii noştri paşoptişti, cei mai mulţi fiind
şcoliţi în Franţa şi cu puternice legături printre oamenii
de cultură, ba chiar şi politici ai acelei vremi, nu de pu-
ţine ori editându-şi cărţile la Paris. Vasile Alecsandri era

de o vârstă cu Baudelaire, şi-a făcut educaţia în Franţa,
dar făcea parte din acea boierime luminată care avea
un crez mai presus de orice, acela al emancipării naţio-
nale, al realizării unui stat românesc unitar şi de orien-
tare occidentală, aşa cum o cerea îndreptăţit latinitatea
noastră. Idealurile sale, ca de altfel ale multor alţi scrii-
tori români ai vremii îşi aveau rădăcinile în liberalismul
revoluţionar francez şi se concretizau în literatură prin
opere romantice. Ei erau mai aproape de V. Hugo,
P.  Mérimée, Lamartine, decât de manifestările spontane
şi rebele care aveau să dea totuşi un alt curs literaturii,
mai cu seamă poeziei. Dacă mai adăugăm şi cercul
destul de restrâns în care este apreciat Baudelaire în
Franţa, nu putem avea aşteptări prea mari la o recep-
tare a lui în lumea literară românească. 

Se întâmplă însă un lucru oarecum surprinzător şi
promiţător în acelaşi timp. La puţin timp după moartea
poetului francez, în 1870, revista Convorbiri literare pu-
blică două poezii de Ch. Baudelaire, în traducerea lui
Vasile Pogor (nr. 3, p. 51). Este vorba de Ţiganii călători
şi de Don Juan în Inferne. Unele surse menţionează
doar prima poezie, altele amintesc trei, adăugând şi Ro-
manţă, care de fapt nu aparţine lui Baudelaire, deşi e
acelaşi traducător. Vasile Pogor, boier de aleasă edu-
caţie, cu studii secundare şi juridice la Paris, unul dintre
fondatorii societăţii Junimea şi gazdă a reuniunilor aces-
teia, om politic totodată (deputat, prefect, ministru, pri-
mar al Iaşului în mai multe rânduri), a rămas totuşi în
contact cu viaţa culturală de pe malurile Senei, fiind
abonat, aşa cum aflăm din Amintirile de la Junimea ale
lui George Panu, la publicaţia Biblioteca contimporană
de la Paris „şi susţinea părerea celei din urmă cărţi apă-
rute în acea bibliotecă”. Ţinând cont de intervalul de
timp al periodicului pomenit, credem că Vasile Pogor a
cunoscut prima ediţie postumă a lui Baudelaire. Oricum
el nu a făcut o pasiune din traducerea Florilor răului, re-
zumându-se la cele două poeme deja pomenite, dar a
tradus mult din numeroşi poeţi francezi, cât şi din greci
şi latini, fără a avea însă preferinţe speciale, recordul
constituindu-l V. Hugo cu cinci poezii traduse. Trebuie
să spunem că Pogor era un bun traducător, citibil şi as-
tăzi. Merită să revedem una din cele două echivalenţe
din Baudelaire:

Don Juan în Inferne

Când Don Juan plecă spre unda din Inferne,
Când el plăti obolul de Charo reclamat,
Un cerşetor puternic, măreţ ca Antistene
Cu braţul răzbunării lopat-au apucat.

Cu sânul gol şi veşted, cu rochii despicate
Femei îşi frângeau mâinile sub cerul neguros;
Ca turma cea de victimi, spre moarte însemnate,
Urmând, trăgeau cu dânsele un strigăt dureros.

Zâmbind, Sganarelle cere marfa-i să se plătească!
Iar Don Luis arată, c-un deget tremurând,
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La morţii,cei pe maluri meniţi să rătăcească,
Pe fiul, ce de dânsul a râs, batjocorind.

Elvira, castă, slabă, sub doliu stă-n uimire
Lângă bărbatul perfid pe care l-a iubit:
Pare că-i cere încă o ultimă zâmbire
Dulce, ca jurământul pe care l-a primit.

Sub arme, un om de piatră măreţ se-nţepeneşte
Stă înapoi la cârmă, tăind valul obscur;
Dar răzemat pe spadă, la unde el priveşte
Şi nu vrea să zărească nimica dimprejur.

Dincolo de mici tentative de calchiere, precum plu-
ralul din titlu, care ar putea fi şi marcă a tendinţelor limbii
române literare de atunci, de a-şi găsi identitatea, o
uşoară patină a vremii, traducerea este curgătoare şi
nu trădează originalul. Mai mult, traducătorul dovedeşte
că nu este un începător, că realizează capacitatea lim-
bajului artistic şi este capabil să dea echivalenţe în
acest sens. Speranţa pe care o dădeau cele două
poeme traduse s-a dovedit însă amăgitoare. Multă
vreme nu s-a mai tradus din Florile răului în limba ro-
mână, cu două excepţii: Ciru Economu semnează în
1875 în Revista contimporană traducerea unuia dintre
poemele condamnate (Lesbos), iar în 1883, în Cimpo-
iul, o alta, sub titlul Poetul; tot în 1883, în Foiţa „Tele-
grafului”, Lony-Corbier traduce din poemele în proză.
Poetul francez era mai degrabă la acea vreme un inter-

mediar în cunoaşterea lui Edgar Allan Poe. Abia spre
sfârşitul veacului al XIX-lea, în ultimul deceniu, putem
observa un interes semnificativ pentru poezia sa. Sunt
traduse poeme precum: Cântec de toamnă (mai multe
variante), Reculegere, Duşmanul, Amurgul, Zorile,
Jocul, Mormântul unui poet blestemat, Ţigani în călăto-
rie, Ochii Betii, Strigoiul, Beţia solitarului, Unei trecă-
toare, Omul şi marea, Abel şi Cain, Faptul dimineţii...
(Am respectat titlurile din traduceri.) Traducătorii vin cu
grupaje de 2-3 poeme şi nu se remarcă vreo preocu-
pare deosebită pentru poezia lui Baudelaire. Ei sunt:
V.  Fărcăşanu, G. D. Pencioiu, Bonifacio Florescu, Mir-
cea C. Demetriade, V. Antonescu, Balsamo, Vladimir
Chardin, Ilie Demetrescu, Ludovic Dauş, Mihai Co-
dreanu. Periodicele în care se publică traducerile sunt
şi ele de tot felul. Parte sunt din preajma mişcării mo-
derniste, unele în spiritul lui Al. Macedonski, altele fără
vreun mare interes în epocă: Curierul Olteniei, Foaie li-
terară (Oradea), Lumea nouă ştiinţifică şi literară, Opi-
nia, Revista literară şi politică, Evenimentul (Iaşi),
Revista nouă, Independentul, Dochia, Biblioteca Fami-
liei. Oricum, interesul pentru poezia lui Baudelaire
creşte vizibil în mediul literar românesc de la sfârşitul
veacului XIX, în pragul unor prefaceri poetice, deşi
adepţii lui carpatini vor veni ceva mai târziu. Dar era o
realitate care se manifesta, cum am văzut, mai întâi, în
propria lui ţară. Înconjurat doar de câţiva prieteni care
credeau în el, Baudelaire nu a făcut senzaţie la început
nici în Franţa. Gloria sa a venit treptat. 
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– Stimate domnule Niculae Gheran, aş vrea să profit
de aceste ceasuri de taifas în vreme de covid şi să vă
propun o discuţie cu cărţile pe masă! La propriu! Răs-
foiesc tomurile frumos rânduite în faţa noastră. Citesc
dedicaţiile oferite de istoricul Alexandru Zub şi mă fra-
pează repetarea câtorva cuvinte: „încă un instrument
de lucru”. Ce sunt aceste „instrumente” despre care
acelaşi autor scrie că le-aţi „patronat”?

– Autor al unei lucrări fundamentale din domeniul
cercetării istoriei naţionale, consacrate vieţii şi operei lui
Mihail Kogălniceanu, tânărul Alexandru Zub a încercat
să debuteze cu o amplă biobibliografie, rod al multor ani
de studiu, ce-avea să treneze circa zece ani în portofo-
liul câtorva edituri, ajunsă în final la Editura Ştiinţifică şi
Enciclopedică. Întâmplarea a făcut ca balotul cu peste
1600 de pagini să se găsească pe biroul lui Gheorghe
Pienescu, fost coleg şi bun prieten, în prima zi când, de-
barcat de la forul conducător, fusesem „rotat” la noua
editură, în care acesta funcţiona ca şef de secţie. Prilej
de a-l asigura că nu-l voi deranja cu nimic la făptuirea
Enciclopediei Române, că nu-i voi concura prăvălia în

care lucra cu o întreagă redacţie literară de când s-au
desprins de la Editura Politică, întrucât intenţionez să
mă ocup de instrumente de muncă intelectuale. Şi cum
pălăvrăgeam de toate şi de nimic – trecut, prezent şi vii-
tor – frunzăream manuscrisul lui Zub – aparent întâm-
plător, de fapt  interesat să aflu ce l-a deranjat pe cerber
în lucrarea recent restituită de cenzură fără aprobare.
În realitate, puţini ştiau secretul hotărârii ce se luase cu
pretextul măsurării exacte a paginilor tipizate (31 de
rânduri a cca 35 de semne tipografice = 2000 de semne
tipografice, inclusiv albitura dintre cuvinte), ceea ce,
într-adevăr, permite calcularea exactă a necesarului de
hârtie, a spaţiului tipografic etc. Numai că dreptunghiul
cu rânduri „îndoliate” permitea cenzorului şi punerea
unui punct fin în dreptul rândului incriminat, permi-
ţându-i să-şi facă bilanţul. Când am terminat de frunzărit
manuscrisul, cu zeci de pagini „nepunctate”, i-am spus
sigur:

– Lasă-mi manuscrisul o săptămână acasă şi ţi-l
aduc cu „bun de tipar”.

– Îţi piezi timpul de pomană!
– Nici vorbă! Mai ales că prin profil cartea va intra în

domeniul meu de activitate.
Zis şi făcut. Am operat uşoare corectări de cuvânt şi

manuscrisul s-a întors cu viza de imprimare, numai că
nu l-am dat în tipar, invitându-l pe autor s-avem o dis-
cuţie, Trec peste faptul că autorului nu-i venea să
creadă de paginile îngălbenite între timp, ştiind că n-are
nicio carte la Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, între-
bându-mă doar dacă am tăiat din text, ce nu se întâm-
plase. L-am invitat să vadă ce făcusem: schimbări de
cuvinte care nu ştirbeau sensul informării. De exemplu:
„Mesaj către Rusia ţaristă asupra răpirii Basarabiei” îl
schimbasem cu „Mesaj către Rusia vecină asupra unor
probleme de vie actualitate”, fără să suprim nicio poziţie

Niculae Gheran

„UNORA, INEVITABIL, 
LE SIMȚI RĂSUFLAREA ÎN CEAFĂ, 

PE CÂND ALȚII AU FOST FĂRĂ SĂ FIE”
- Interviu de Rodica Lăzărescu -
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bibliografică, publicaţia, respectând datele calendaris-
tice şi micul rezumat al fiecăreia. Al. Zub mi-a zâmbit,
fără nicio observaţie, cu amendamentul, apropo de „ră-
pirea Basarabiei”:

– Dom’le Gheran, am făcut şase ani închisoare, din
zece, cât am fost condamnat, pentru încercarea de a
sărbători 500 de ani de la înscăunarea lui Ştefan cel
Mare; zău că mi-ajung, aşa că v-aş ruga să ştergeţi din
textul de mai sus „de vie actualitate”.

– Am vrut să le demonstrez cerberilor că se poate
spune mai mult decât îi deranjează pe ei.

La întrebarea ce ne mai oferă, a fost mai mult scep-
tic: „De zece ani am dat o carte unei edituri şi-o desco-
păr la alta târziu, în drum spre tipar”. Promiţându-i că
păţania nu se va mai repeta şi că-l asigur de colaborare
personală, am perfectat de comun acord normele de
coordonare redacţională şi lexicografică, extinzându-le
la noile biobibliografii, „Xenopol” şi „Pârvan”, apărute cu
operativitate remarcabilă. Exemplarul lui Zub – ignorat
la început de editurile pe unde s-a perindat –, a avut un
rol deosebit în profilul activităţii bibliografice, fiind folosit
ca prototip al multor lucrări de sinteză, a căror lipsă ex-
plică absenţa seriilor de opere ale clasicilor români, ca
şi carenţele altora deja începute. Respectând suita vo-
lumelor publicate de autor – normă firească de alcătuire
– nu au garanţia continuării creaţiei din periodice şi ar-
hive, în lipsa unei bibliografii generale a culturii autoh-
tone, cu precădere a secolului 20.

– Iată şi mult controversatul volum XI, publicistica lui
Eminescu! Poartă dedicaţia lui Dimitrie Vatamaniuc:
„Profesorului Niculae Gheran, cercetătorul eminent şi
editorul unic, aceste pagini în care îşi va recunoaşte în-
drumările metodologice în cele mai dificile probleme ale
eminescologiei actuale. Bucureşti; ianuarie 1985 D. Va-
tamaniuc.” Cum a ajuns Vatamaniuc să preia continua-
rea ediţiei începute de Perpessicius? Trec din nou peste
textul dedicaţiilor şi reţin aşa: „elevului meu”, „colegului”,
„coleg de drum”, „confratelui”. Deci de la „elev” la „con-
frate”, şi totuşi doar Vatamaniuc a ajuns academician.

– Prea multe întrebări şi amestecate în timp, la care
cu mai multă competenţă s-ar fi cuvenit să răspundă
autorul în cauză, mai ales cu privire la eliminarea sa din
diverse funcţii, în pofida uriaşei sale puteri de muncă,
de unde şi aprecierea că „pe unde păşeşte Vatamaniuc
nu mai răsare un fir de iarbă”, omagiu adus seriozităţii
sale în studierea temei cercetate. Îl cunoşteam de prin
1952, când colegul său bucovinean Pavel Ţugui, ajuns
adjunct al lui Răutu, îl adusese în Bucureşti, plasându-l
la Institutul de studii literare condus de G. Călinescu,
devenind unul dintre doctoranzii acestuia. Glumind, aş
spune că ambii făceam parte din mobilierul Bibliotecii
Academiei Române, eu pe urmele gazetăreşti ale lui
Brăescu şi Rebreanu, el cu documentarea fixată de Că-
linescu. Silit să-mi întrerup studiile universitare, din
cauza spitalizării şi sanatorizării pulmonare, l-am reîn-
tâlnit peste ani la reluarea facultăţii de filologie cu dân-
sul ca lector, prin anul 3, continuând să ne revedem în
sediul aceleiaşi B.A.R. Peste ani, activând la noua Edi-
tură Ştiinţifică şi Enciclopedică, am profitat de libertatea

dobândită după ce fusese izgonit din diverse instituţii
de stat, neştiute oficial – poate aceleaşi acuze nedrepte
aduse şi lui Pavel Ţugui ori cu existenţa grupului de par-
tizani ai lui Gavrilă Vatamaniuc, din munţii Suceviţei,
satul de naştere al confratelui nostru – l-am antrenat
vârtos în alcătuirea seriei de biobibliografii, instrumente
fundamentale pentru alcătuirea unui corpus de opere
complete ale clasicilor români. La început cu finalizarea
biobibliografiei „Slavici” cu Teofil Bugnariu, apoi singular
cu alcătuirea unor lucrări monumentale, precum „Agâr-
biceanu”, „Blaga”, „Arghezi”, în două volume, unde a in-
sistat să-i postfaţez ediţia. Mult am avut de muncit
împreună la o lucrare de adevărat pionierat editorial,
cercetate îndelung de capete luminate ale criticii şi is-
toriei literare, evitând tiparul. Este vorba de manuscri-
sele eminesciene, cu o primă încercare de grupare
disciplinară, mai puţin studiile matematice, unde amân-
doi ne-am declarat incompetenţa – motiv pentru care
am apelat la colaborarea Magdalenei Vatamaniuc, fiica
lui Dimitrie, asistentă la Politehnică, lucrare întregită cu
multe pasaje, aparent „inoportune” în contextul editării,
după opinia cenzurii.

Întrebarea privind continuarea ediţiei de „Opere –
Eminescu” – sub îngrijirea lui Perpessicius de către Va-
tamaniuc – ce poate stârni chiar ironii, presupune câ-
teva precizări. Cu cinci-şase ani înainte de a muri
(1971), Perpessicius a abandonat propria ediţie acade-
mică, fiind jecmănit la apariţia volumului VI de drepturile
ce i se cuveneau, reţinându-i-se salariile câtorva cola-
boratori, între care şi Eugen Simion, repartizaţi printr-un
HCM să ucenicească pe lângă bătrân, pentru realizarea
în perspectivă a seriei proiectate în 20 de tomuri, pe
motivul contabil că nu predase lucrarea la termenul din
contract. Ca ripostă, autorul iniţiază o nouă serie de
opere la Editura pentru Literatură, începând din 1966.
La cinci ani după decesul magistrului, Alexandru Oprea,
noul director al Muzeului Literaturii Române – fostul său
adjunct de la înfiinţarea instituţiei – s-a apucat să con-
tinue vechea ediţie academică profitând de faptul că lui
Vatamaniuc i se desfăcuse contractul de muncă de la
Institutul „Călinescu”, angajându-l totodată şi pe Petru
Creţia, până atunci lector de greacă la catedra de limbi
clasice a Universităţii Bucureşti. Cum şi până atunci ve-
chiul confrate de bibliotecă nu ezita să-mi furnizeze fişe
pe măsura consultării miilor de periodice cu care ne răz-
boiam zilnic, n-am ezitat să-i acord tot sprijinul, ca unul
care depăşisem faza primilor ani de textologie. De unde
şi dedicaţia lui generoasă, mai ales că la fel acţionasem
la alcătuirea bibliografiei „Eminescu”, de Serviciul biblio-
grafic al Academiei, cum se precizează nominal în pre-
faţa cărţii apărute în anul 1976, după ce lucrarea le
fusese respinsă la cenzură. Faptul că prin tot ce a în-
făptuit în istoria literară avea să i se confere calitatea
de membru onorific al Academiei o merită cu prisosinţă
prin bogata bibliografie a creaţiei sale, dar mai ales prin
profunzimea studiilor, fiecare dată istoriografică purtând
girul unei serioase cercetări. 

–  Vă mai citesc o dedicaţie. „Prietenului Nicu Ghe-
ran, câteva gânduri pe care el le cunoaşte deja Sandu
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Buican 14 Martie 2012” vă scria autorul pe volumul
„Teatrul onoarei” (Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2010).
O persoană incomodă, cu mult spirit polemic – dacă-mi
amintesc bine, în deceniul de exil american a scos la
New York revista „Polemici”, în care aţi publicat şi Dom-
nia Voastră. I-a supărat pe mulţi.

– Înţeleg ce spuneţi, ştiu ceva şi despre controver-
sele la care bănuiesc că vă gândiţi, inclusiv întrebarea
pe care aţi fi vrut s-o puneţi, evitând s-o rostiţi. Numai
că la vârsta mea – rămas cu prea puţini prieteni din ti-
nereţea comună – evit să mă erijez judecător în conflic-
tele lor, convins că patima unuia l-ar fi lăsat totalmente
indiferent pe cel considerat „detractor al literaturii ro-
mâne”. Personal, ştiind pasiunea cu care a strâns în
jurul revistei „Polemici” din SUA multe condeie din dias-
pora împotriva domniei ceauşiste, iar la revenirea în
ţară profunzimea studiilor închinate de el lui Brâncuşi –
biografie monumentală –, universalităţii creaţiei lui
Camil Petrescu, valorii liricii macedonskiene şi baco-
viene – cu şanse sporite de traducere, în raport cu alţi
reprezentanţi ai creaţiei autohtone, la care se adaugă
şi o monografie Vlad Ţepeş, de circulaţie în lumea inte-
resată de faimosul Dracula, l-aş fi invitat pe „detractor”
la dreptul său la replică, onorabil în ochii cititorilor, ca şi
ai ambilor opozanţi. Bun cunoscător al literaturii naţio-
nale, circulaţiei sale în lume, şi-ar fi reluat direct replicile
polemice din alte reviste, potrivit cărora cu tălmăcirea
mediocră a unor sintagme precum „Mioriţă laie, laie bu-
călaie” sau „Gura ta, puică micşunea”, nu vom putea
concura în lumea cărţii mondiale, cu şansele oferite de
un Bacovia. După cum a prefera pe Dostoievski, în locul
lui Tolstoi, pe Balzac, ironizându-l pe Proust, nu te des-
califică. În atare condiţii, polemica ar fi avut de câştigat,
fiind începutul unei discuţii binevenite, convins că şi in-
terlocutorul său ar fi replicat.

– Reţin câteva vorbe scrise de Grigore Traian Pop:
„El a inventat cărţi”. Câteva dintre aceste cărţi „inven-
tate” au aceeaşi copertă (diferă culoarea) şi poartă la
cotor un B semnificativ. Cum aţi „inventat” seria de bi-
bliografii?

– Bănuiesc că dedicaţia se află pe unul dintre cele
două volume alcătuite de el, „Reviste de filosofie şi so-
ciologie” – solicitate editurii şi de Mircea Eliade –, când
ambii ne schimbasem funcţiile, după ce cu ani în urmă
ne împrietenisem la Craiova, în preajma profesorului
Piru, prorector la Universitatea Bucureşti, dar, voluntar,
decan la Filologia din Bănie, oraş unde deţinea şi func-
ţia de director al revistei „Ramuri”, Gr. T. Pop fiind re-
dactor-şef. La rândul meu, ca secretar al Consiliului
Editurilor din CSCA, mi se repartizaseră sub control Co-
mitetele de Cultură ale Judeţelor Dolj şi Vâlcea. După
1984, transferat la Enciclopedie, cunoşteam bine caren-
ţele producţiei editoriale, între care lipsa instrumentelor
de muncă intelectuale, îndeosebi cele cu caracter bi-
bliografic. Am profitat că faimoasele „Teze din Iulie” de
inspiraţie chineză ale lui Nea Nicu eliberaseră nevoia
multor intelectuali de calitate şi i-am provocat la alcătui-
rea multor biobibliografii, cronologii, dicţionare şi indici
bibliografici, din a căror lipsă – mă refer la reviste şi

ziare –, multe publicaţii de renume din presa interbelică
ajunseseră zdrenţuite. Adăugaţi la ele numeroase re-
gistre şi fişiere de resort, precum „Catalogul manuscri-
selor româneşti” (4 vol.), întocmite de G. Ştrempel,
„Bibliografia Cărţii Româneşti – alte 4 tomuri, aparţinând
B.A.R. –, „Bibliografia almanahurilor româneşti”, a Geor-
getei şi a lui Nicolin Răduică, lucrări fundamentale, care,
spre ruşinea noastră, nici până-n prezent nu suplinesc
lipsa unei bibliografii generale, de tip analitic, cu ziare
şi reviste nefişate din 1918 până azi. Consecinţa? Fără
o asemenea lucrare, nicio ediţie critică a literaturii na-
ţionale nu are şansa să fie finalizată, după secţiunea
cărţilor bibliografiate ca titlu, creaţia din periodice şi ma-
nuscrise rămânând necunoscută, în cazul scriitorilor
veacului 20.

– Printre multele volume, în biblioteca dumneavoas-
tră se află o cărticică de poezii în limba spaniolă:
„Tengo”. Autorul ei este Guillén Nicolás (10.07.1902-
16.07.1989), scriitor, jurnalist şi activist politic, conside-
rat poetul naţional al Cubei. Încerc să descifrez: „Para
Nicolae Gheran casi mi compatriota [???] de Nicolás
Guillén / La Hab. 28 agosto 68” Întreb şi eu nu, precum
Caragiale, ce căuta neamţu’ în Bulgaria, ci Domnia
Voastră la Havana.

– L-am cunoscut în Cuba la o serată oferită de Am-
basada Română, cu prilejul unui oficial 23 August, per-
sonal însoţind o expoziţie de carte românească, în
virtutea unei convenţii culturale. Deplasarea n-aveam
cum s-o uit, fiindcă în după-amiaza zilei de 21 august
1968, când am decolat cu un Boeing din Praga, am fost
ultimul avion care zbura din Cehoslovacia, la scurt timp
aeroportul fiind invadat de sovietici şi alţi patru aliaţi din
Pactul de la Varşovia. Când am făcut un popas în Ir-
landa, la Shannon, eram întâmpinaţi de gazetari şi fo-
tografi, miraţi că nu ştim nimic de ce se întâmplase în
urma noastră. Scriitorul Guillén Nicolás, bărbat în vâr-
stă, m-a impresionat prin modestia lui, de altfel, ca şi
Fidel Castro, care venise la Ambasadă fără suită, con-
ducându-şi singur un Jeep decapotabil, îmbrăcat sim-
plu, cu o cămaşă kaki, descheiat la gât, locuind într-un
bloc comun, la etajul 1 sau 2, cu o secretară, într-o me-
tropolă împânzită cu vile maiestoase ale foştilor miliar-
dari, ce-şi petreceau verile în Cuba, cu hoteluri dotate
cu piscine deasupra clădirilor şi temperaturi reglabile în
apartamente. Toată aşezarea aducea cu imaginea unui
castel părăsit de stăpâni, rămas în posesia servitorilor,
aflaţi într-o sărăcie lucie. Sesizând contrastele, i-am
cerut lui Guillén o discuţie scurtă, primindu-mă a doua
zi fără fasoane. De o sinceritate crudă, n-a negat nimic
din ce vedeam cu toţii, fără nevoia să argumentez, ru-
gându-mă să nu uit însă că Fidel, venit la putere, a lăsat
liber oricărui nemulţumit să plece încotro doreşte, că
pentru prima oară în lume adevăraţilor intelectuali le re-
vine datoria să-şi dovedească devotamentul faţă de
ţară, deşi era conştient că blocajul american va crea
mari dificultăţi unei ţări care, prin excelenţă, trăise până
mai deunăzi prin industria turismului.

– În 1963, fiica lui Emil Gârleanu, Rodica, vă scria
pe o carte a tatălui ei (Emil Gârleanu, „Scrieri alese” I,
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EPL, Bucureşti, 1963) următoarele: „Domnului Niculae
Gheran, în semn de omagiu din partea Dnei Rodica
Gârleanu 15.IV.1963.” Mulţi ani mai târziu, o altă fiică,
mult mai cunoscută, vă dedica volumul „L-am cunoscut
pe Tudor Arghezi” (II) (Fundaţia Naţională pentru Civili-
zaţie Rurală „Nişte ţărani”, Bucureşti, 2007) cu vorbele:
„Domnului Nicolae Gheran, cu sfială şi preţuire. Mitzura
Arghezi, 24 aprilie 2007”. I-am mai putea adăuga şi pe
Puia Rebreanu, şi pe Barbu Cioculescu, şi pe amintita
Marilena Vatamaniuc pe această listă a copiilor buni,
dar eu v-aş întreba dacă din experienţa Domniei Voas-
tre ştiţi şi urmaşi… cum să le zic? nerecunoscători.

– Întâmplarea a făcut s-o cunosc pe fiica lui Gâr-
leanu, bibliografă la Academia Română, mult prea mică
la moartea tatălui ei, decedat în 1914, la vârsta de
36  de  ani. Impresionat de starea tânărului Rebreanu
după detenţia din Gyula, l-a angajat ca secretar literar
la Craiova. Printre copiii celor care au avut un cult faţă
de părinţii lor, aş mai numi-o pe Mioara Minulescu, des-
pre alţii – dintre puţinii pe care am avut prilejul să-i cu-
nosc în familiile lor, mi-aş aminti zicala: „cine are să-i
trăiască, cine nu să nu-i dorească”.

– De la fiică, să ne întoarcem la tată! În 1959, Tudor
Arghezi vă numea „coleg”! După ştiinţa mea, nu vă re-
marcaserăţi atunci ca scriitor… Şi totuşi?

– Într-adevăr, din tot ce scriam pe tăcute, doar o
schiţă satirică apăruse într-o revistă literară – publicată
în 1955, la 25 de ani – şi o scenetă comică într-un caiet
de estradă. Nici în liceu, nici în facultate – întreruptă la
internarea în sanatoriu şi terminată mult mai târziu – Ar-
ghezi nu figura în programa analitică, ba mai mult, era
considerat persona non grata, după rigorile realismului
socialist. Nu mi-e ruşine să afirm că în 1950, când fu-
sesem angajat la nou înfiinţata Direcţie Generală a Edi-
turilor şi Difuzării Cărţii – împreună cu alţi tineri –
subordonaţi altor ipochimeni străini de literatură, noi di-
riguitori ai tiparniţei oficiale, odată cu desfiinţarea foste-
lor instituţii de resort –, nu ştiam de existenţa lui Arghezi.
Repartizat ca dispecer pe lângă Editura de Stat pentru
Literatură şi Artă, îi datorez lui Alexandru Balaci – la vre-
mea respectivă redactor-şef –, nu doar conştientizarea
valorii poetului în lirica autohtonă, ci şi nedumerirea că
în pofida atitudinii sale antinaziste fusese arestat şi
depus la Târgu-Jiu, fiind ulterior dizgraţiat pentru creaţia
sa anterioară. Inocent, dar bine intenţionat, i-am propus
să-i facem un contract fictiv, cu multe coli, nu ca o sim-
plă plachetă de versuri, ştiind că la semnarea actului îi
puteam oferi 25% din drepturi. Propunere considerată
nefezabilă de Balaci, întrucât contractul implica şi apro-
barea Direcţiei Generale; l-am liniştit, operaţia înca-
drându-se în atribuţiile mele, ca şi verificarea
portofoliului, cu dreptul ulterior de a rezilia lucrări inopor-
tune, decizie pe care tot noi o puteam lua. „Şi banii?”
„Rămân autorului, fiind nereturnabili.” Cu propunerea
legalizată în editură ne-am deplasat la Mărţişor, Arghezi
fiind ultraspecializat în semnarea actelor formale, încă
de pe vremea când contabilul de-acum, Jean Cristescu
(fost Kitner) ştia să se descurce în încasări, ca în tim-
purile când, cu aprobarea lui Carol al II-lea, la propune-

rea lui Rosetti, primea sume mari. Peste ani, după ce
Gheorghiu-Dej – după ce se scuturase de triunghiul do-
minator – Ana, Luca şi Teohari – l-a scos din anonimat,
dispunând ca „reabilitarea” operei să înceapă cu acor-
darea unei maşini Volga la Mărţişor, înaintea domiciliului
de pe Bulevardul Aviatorilor. Acolo l-am vizitat adesea,
împreună cu Ion Bănuţă şi Alexandru Balaci, ca şi la
Otopeni, la sanatoriul doamnei Aslan, vecina lui de la
parterul vilei ce li se acordase vizavi de parcul Herăs-
trău.

– Tot în 1959, Cezar Petrescu vă recunoştea drept
protector, cel puţin pentru noua ediţie a romanului său
„Întunecare”. În ce consta miracolul de care scrie ro-
mancierul în această dedicaţie?

– La data apariţiei mi-ar fi fost uşor de răspuns.
Atunci, m-aş fi mărginit s-afirm că în mare parte recon-
siderarea romanului mi se datorează, după ce redacţia
editurii refuzase propunerea autorului, pe motivul că
opera nu reflectă adevăratele cauze ale primei confla-
graţii mondiale, eu introducând lucrarea în planul tema-
tic de apariţii, în calitate de şef al serviciului Edituri de
artă şi literatură. Luând întreaga creaţie a lui Cezar Pe-
trescu în antrepriză, M. Gafiţa nu s-a rezumat la opera-
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ţiile proprii unei reconsiderări, considerând că stabilirea
textului nu se rezumă la aplicarea unor norme lexico-
grafice strict delimitate, ci poate consta într-o colaborare
laxă – ca să nu spun impusă – la redactarea textului
pentru tipar. Nu o dată l-am văzut anulând fragmente
dintr-un alt roman, „Vladim”, pe măsura lecturii, apărut
prin 1961. Azi, când văd că „noua” versiune a romanului
– declarată ca atare în prefaţa semnată de M. Gafiţa – ,
sugerez viitorului editor să ocolească „originalitatea”
versiunii în cauză, în favoarea ediţiei princeps.

– O dedicaţie semnată în trei – Mircea Zaciu, Aurel
Sasu, Marian Papahagi – vă recunoaşte nopţile nedor-
mite fără de care „Dicţionarul…” n-ar fi apărut. Amin-
tindu-mi şi pasaje din corespondenţa celor trei către
Domnia Voastră, îndrăznesc să vă întreb de ce dicţio-
narele cunoscute, acesta din 1979, mai apoi cel în patru
volume, nu au pe copertă… careul de aşi: Zaciu-Sasu-
Papahagi-Gheran.

– Bine ar fi fost să-i întrebaţi pe ei, câtă vreme doi
coordonatori, Aurel Sasu şi mai târziu Mircea Zaciu, au
lipsit mult din ţară, cu excepţia lui Marian Papahagi, cu
care am lucrat în lipsa lor, dovadă numărul scăzut de
epistole semnate de el, din corespondenţa la care vă
referiţi, întrucât ambii colaboram mai mult la telefon, ori
prin deplasările mele la Cluj. De morţi nu se vorbeşte
decât de bine, aşa încât nu voi face decât să mărturi-
sesc lucruri ce se pot dovedi. De regulă, la lucrările co-
lective, îndeosebi la dicţionarele onomastice, întreaga
structură redacţională şi lexicografică aparţine coordo-
natorului principal şi editorului specializat, care studiază
glosarul şi fixează categoriile valorice, suita datelor obli-
gatorii fiecărei clase, comunicate din timp autorilor de
articole, tentaţi să trateze tema în mod diferit, sincronic
sau diacronic, fără prezentarea ordonată a bibliografiei
operei şi, separat, alcătuirea unui grupaj de referiri cri-
tice, proporţional cu însemnătatea autorului indicat. Cea
mai mare preocupare în profilarea seriei am rezolvat-o
cu regretata Angela Ion, şefa catedrei de literatură fran-
ceză, de la Universitatea Bucureşti, cu a cărei compo-
nenţă am asigurat toată dicţionaristica ce-a urmat:
„Scriitori francezi”, „Scriitori români”, „Scriitori greci şi la-
tini” etc., inclusiv „Dicţionarul Scriitorilor Români” (4
vol.). După câţiva ani de muncă asiduă, refuzând să
semnez hotărârea de topire a zaţurilor, am cerut pe pro-
prie răspundere să se execute toate corecturile finale

în tipar, cu două rânduri de coli, pentru verificare, după
care, spre nedumerirea lui Manole, directorul tipografiei
clujene, s-a aplicat hotărârea primară. Unul din cele
două exemplare, salvate dinaintea topirii ediţiei, l-am
păstrat în arhiva proprie. Celălalt a stat la baza ediţiei
tipărite, după adausul lui Mircea Zaciu din diaspora eu-
ropeană, a lui Aurel Sasu din SUA şi a lui Marian Papa-
hagi din lumea hispanică, uitându-se suplimentarea
„Dicţionarului” cu scriitorii români din R.S.  Moldova,
după ce, pe urmele lui Ştefan Baciu, ajunseseră până
în Honolulu. Cartea urma să se tipărească la Editura
Ştiinţifică, unde a şi fost retribuită, fiind transferată la
Fundaţia Culturală Română, unde prietenul comun, Au-
gustin Buzura, nou numit director general, urma să-i asi-
gure apariţia în condiţii grafice superioare. Pierdut pe
drum, din motive străine de prietenia ce ne legase ani
de zile la Cluj, nu merită luate în seamă, amiciţia se va
rupe şi între Mircea şi Gusti, ca, în urma sucombaţilor,
măgăreaţa să cadă exclusiv în responsabilitatea lui
Aurel Sasu. Personal refuzând să mai colaborez de la
vol. 2, în pofida faptului că participasem la alcătuirea
glosarului de la A la Z şi la repartizarea lui în 4 tomuri.
Răspunsul integral la întrebarea pusă se va desprinde
din lectura corespondenţei amintite, cu circa 150 epis-
tole aflate la domnia ta, mai ales de va fi întregită cu
scrisorile mele.

– Trebuie să recunosc că discuţia cu Domnia Voas-
tră seamănă cu un drum printr-o pădure din care se
desfac tot timpul multe poteci, călătorul găsindu-se ade-
sea în situaţia de a alege cărarea fără să ştie dacă ur-
mează traseul propus sau se abate de la el. De pildă,
acum îmi aduc aminte că spre sfârşitul activităţii la Co-
mitetul de Stat pentru Cultură şi Artă – sau în paralel –
ministrul Pompiliu Macovei v-a ridicat în grad, atri-
buindu-vă şi calitatea de consilier general peste corpul
de consilieri ai săi. Cam care era rostul lor, ei având
funcţia de bază în alte instituţii, şi ce vă îndreptăţea res-
pectiva responsabilitate? Păstraţi din acea perioadă
vreo amintire nefuncţionărească?

– De fapt, existenţa acestor consilieri pasageri mi-o
explic prin nevoia conjuncturală de a se sfătui cu repre-
zentanţii unor naţionalităţi conlocuitoare (germană şi
maghiară). Ne vedeam trimestrial, când la şedinţe mai
venea şi Florian Potra, în lipsa unei direcţii cinemato-
grafice, activitatea specifică concentrându-se la Cen-
trala Naţională a Filmului. Pe mine ridicarea în grad nu
mă onora defel, fiind ales să-i scriu luările de cuvânt la
diverse evenimente culturale, flatat ca persoană repre-
zentativă la vizite oficiale, onorat să particip la adunările
anuale ale Comitetelor Judeţene de Cultură şi Artă sau
să însoţesc personalităţi artistice de peste hotare, ori
oficiale, precum Mihailov, ministrul Tipăriturilor din
URSS, ex-şef al Comsomolului, sau însărcinat cu rezol-
varea unor memorii sau primiri în audienţe secundare.
Drept e că noile atribuţii îmi îngăduiau să-mi petrec mai
mult timpul la Biblioteca Academiei, deloc de neglijat.
Lucrurile s-au complicat când el însuşi nu ştia ce să
facă. Era după eliberarea deţinuţilor, când, potrivit de-
ciziei luate, fiecare condamnat urma să-şi reia activita-
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tea. Asta în cazul muncitorilor, agricultorilor şi altor mu-
ritori de rând. Dar scriitorii, gazetarii şi nu doar perso-
nalităţile culturale unde să se ducă? Aşa că uşa
primitoare a domnului Pompiliu Macovei, de-o politeţe
excesivă – proprie unui fost ambasador, ce n-ar fi putut
fi confundat cu majoritatea colegilor din guvern – nu
putea rămâne închisă. Extrem de civilizat, l-a primit pe
unul dintre redactorii-şefi ai revistei „Sfarmă piatră”, un
legionar codrenist, un ţărănist, luându-şi notiţe şi tra-
tându-i ca adevăraţi musafiri, promiţându-le că le va stu-
dia situaţia, fără să-i mai vadă ulterior la faţă. Biete
victime, toţi fuseseră însă impresionaţi de atenţia primi-
rii, risipind vestea în stânga şi dreapta, până când, bine
informat, a ţinut să mă cheme şi să-mi spună cu umor
cinic: „Ăştia, dacă mă mai laudă prin café-baruri, precis
mă zboară din guvern, aşa că am dat dispoziţie secre-
tariatului să-i îndrume la dumneata”, fără nicio altă indi-
caţie, ceea ce era greu de tradus altfel decât
„descurcă-te după cum te duce capul, pe răspunderea
dumitale”. Raportându-ne la epoca în discuţie, situaţia
era insurmontabilă pentru însuşi Macovei, când destinul
altor victime dobândise o altă turnură, semn clar că ho-
tărârile erau evaluate la alte niveluri. Exemple: Al. Pa-
leologu, fost redactor la Cartea Românească, numit
ambasador în Franţa; Aurel Martin, din umil redactor la
„România literară”, director general adjunct al Centralei
Cărţii ş.a., după cum colaboratori mai vechi şi mai noi
ai Securităţii provenind din aceeaşi instituţie acoperi-
toare, în Parlament. Ca istoric literar, nu regret ocazia
de a fi discutat multe cu mulţi, păstrând tăcerea impusă
de situaţie în absenţa altor date doveditoare. Dar des-
pre comportamentul unora, care aveau să-şi păstreze
ritualul trădării – asemănător cu domesticirea urşilor în-
văţaţi să joace pe cărbuni aprinşi, în ritmul talgerelor – ,
n-am cum să-l uit impus până la moarte. Norocul meu
că împreună cu Zaharia Stancu – căruia cu mult înainte
de a deveni preşedinte al Uniunii Scriitorilor îi făcusem
servicii importante –, am putut găsi soluţii de-a ajuta pe
mulţi să-şi câştige pâinea cea de toate zilele, apelând
la pensii, traduceri (cazul lui Petru Manoliu, traducător
al lui Thomas Mann, de care mă întrebai mai înainte)
sau tălmăcirea unor proze celebre „sub acoperire”, pre-
cum Tudor Măinescu, semnând în locul lui Alexandru
Hodoş.

– De-a lungul anilor – şi cartea aceasta e dovada –
aţi fost supus unui tir de întrebări. Acum v-aş oferi posi-
bilitatea să puneţi dumneavoastră o întrebare. De pildă,
ce l-aţi întreba pe preşedintele României, domnul Klaus
Werner Iohannis, ca unul căruia, deşi get-beget român,
i s-a apreciat „lucrul bine făcut”, ca şi cum ar fi fost
neamţ?

– Predică-n pustiu! Instalaţia întrebărilor şi răspun-
surilor,  a informaţiei, în genere, e pusă de mult la punct
– ca să nu spun preluată ca atare de la vechile servicii
speciale. Să nu-ţi închipui că la noi şi aiurea un condu-
cător de ţară îşi poate îngădui să-şi piardă vremea ci-
tind  o sumedenie de publicaţii sau să
urmărească  mulţimea studiourilor de televiziune.
Că  personal îi face plăcere (sau neplăcere) să frunză-

rească ce scrie sau ce zice un gazetar sau altul despre
el e altă poveste. De regulă, i se dă la mână de un ser-
viciu de presă sau de-o direcţie de sinteze, ca pe vre-
mea lui Nea Nicu (direcţie preluată ca atare şi de
Măgureanu, la desfiinţarea/înfiinţarea instituţiei, cu noul
statut de funcţionare, fie şi de ochii lumii). Din sutele de
pagini, raportate ca evenimente din judeţe, direcţia de
sinteze selecta un text de  maximum două pagini cu a
căror lectură începea ziua de muncă a preşedintelui, el
bifând cifra ştirii pentru furnizarea documentaţiei. Desi-
gur că o întrebare ca a domniei tale n-ar fi ajuns nicio-
dată pe-o atare listă, dar mă miră cum în multitudinea
comentariilor scrise pe tema  îndemnului „STAŢI ÎN
CASĂ et comp.” nu citesc o întrebare firească, rostită
fără pic de ironie: „Înţeles, Măria Ta, mai ales că uriaşul
pericol riscă să se prelungească, aplicarea măsurii im-
plicând nu doar stagnarea producţiei şi falimentarea în
perspectivă a economiei naţionale, cu cheltuieli uriaşe
de la buget, mărirea datoriilor bancare, creşterea şoma-
jului şi alte belele, numai că toate aceste ponoase se
petrec în ultimul mandat prezidenţial al domniei tale,
după care nicio ordonanţă militară, guvern, poliţie şi jan-
darmerie, toate la un loc n-au cum să facă faţă crizei
economice şi domniei foamei. Cine răspunde de apli-
carea actualelor măsuri? Fiindcă odată cu schimbările
guvernamentale, parlamentare, se schimbă şi legislaţia,
iar odată cu ele şi răspunderile penale. De unde şi o în-
trebare de bun-simţ: „Când situaţia devine şi mai tragică
pe zi ce trece, când fărâmiţarea  politică prin definiţie
nu poate duce decât la dezbinare, de ce nu renunţăm
la ură, la ameninţări, fără a cultiva unirea forţelor, alcă-
tuirea unei puteri executive cu oameni capabili, cunos-
cuţi şi recunoscuţi ca atare, măcar proporţional cu
voturile  cetăţenilor, desemnarea celor mai eficiente
minţi, pentru că, în mod categoric, greu de crezut că for-
marea unui partid monocolor ar putea face minuni. Nu
de alta, dar condiţia Vreau guvernul meu s-a văzut şi
se vede. Doar unirea face puterea şi astăzi şi mâine
când răspunderea va cădea pe umerii tuturor, obli-
gându-i la solidarizare, fără a continua cursa acuzelor
reciproce. Viitorul preşedinte va trebui să înţeleagă că
dobândind această calitate nu este reprezentantul su-
prem al unui partid, ci în egală măsură şi al celor care
nu l-au dorit, fiind în această înaltă funcţie să unească,
nu să dezbine, nu un jucător suplimentar al unei echipe,
ci un arbitru, mai mult decât să penalizeze corect, ci şi
un mediator.

– Stimate domnule Niculae Gheran, v-aş propune
să încheiem acest mult prea scurt dialog…

– De unde până unde „scurt”, când mie mi-a trebuit
o clipă, să-mi amintesc momentul înmânării cărţii, iar
acum nu-mi vine să cred când a trecut timpul, după cum
orice ţi-aş spune ar fi de prisos? Şi nu uita: unora, ine-
vitabil, le simţi răsuflarea în ceafă, pe când alţii au fost
fără să fie.

– I-am zis scurt, pentru că nu am făcut decât să zgâ-
riem suprafaţa şi să zgândărim curiozităţi! Domniei
Voastre vă mulţumesc, ştiind efortul pe care l-a presu-
pus această scormonire a bibliotecii, iar pentru cititori
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mai adaug o lămurire: am spus scurt – faţă de mulţimea
dedicaţiilor păstrate în biblioteca domnului Niculae Ghe-
ran, dar mai ales faţă de pofta de taifas şi de noianul
amintirilor acestui fabulos personaj – căruia istoria lite-
raturii române îi datorează enorm, chiar dacă uneori ea,
Istoria asta ingrată, se mai face că uită… Ca, de pildă,
în cazul CV-ului buclucaş cu reproducerea căruia aş în-
cheia acest taifas, implicit această carte! Aşadar: 

M-am născut la Bucureşti, într-o zi de luni, la 14 oc-
tombrie 1929, în casa argeşenilor Gheorghe şi Profira
Gheran, numele tatălui fiind des întâlnit în zona dintre
Arad şi Oradea, ceea ce mă face să cred că un străbun
a trecut munţii cu oile, uitând să se întoarcă acasă –
mai ales de va fi fost să dea de-o fată frumoasă (ceea
ce, peste generaţii, aveam să păţesc şi eu). Naştere
promiţătoare, dar şi rău prevestitoare, fiindcă, peste
două săptămâni, avea să vină „vinerea neagră” de pe
Wall Street, care a declanşat prima criză mondială, ce-a
devastat întreaga economie occidentală şi a sateliţilor
din jur.

Şcoala, de la primară la facultate, am urmat-o tot la
Bucureşti. Până la facultate – unde aveam să primesc
note mari –, premiant am fost o singură dată, în clasa a
doua primară, după care, valea, distins mereu cu zicala
„brânză bună în burduf de câine”, şi asta din pricina di-
vorţului meu ireconciliabil cu matematica, fizica şi chi-
mia, preferând să citesc şi-n orele de clasă,
lepădându-mă astfel de Satana.

După terminarea studiilor universitare – întrerupte o
vreme din pricina internării în sanatorii şi preventorii pul-
monare – am practicat filologia, de la tinereţe pân’ la
bătrâneţe, în sectorul editorial, parcurgând întreaga ie-
rarhie profesională, de la soldat la general. Salariat am
fost, slugă niciodată. Nici în politică, unde am stat pe
trotuarul de vizavi al tatălui meu – care, de-ar trăi,
ş-acum i-ar aştepta pe americani, dar nu pe domnul
Hans Klemm, ce se plimbă printre supuşi (n-am zis
proşti) ca vodă prin lobodă. Nici rusofil n-am fost, re-
nunţând demult la opţiuni politice, după ce m-am dume-
rit că în actuala societate românească nu există opţiuni
ideologice de „stânga” sau de „dreapta”, ci doar luptă
de acaparare, în interese de grup.

Setos de literatură, la sanatoriul Moroeni am dat
peste-o bibliotecă neepurată. Făcând haz de necaz,
m-am desfătat cu opera lui Caragiale, învăţând-o pe di-
nafară, şi cu proza lui Gheorghe Brăescu, mare come-
diograf, ceea ce explică debutul meu în „Tânărul
scriitor”, cu o schiţă satirică, iar editorial cu monografia
Gheorghe Brăescu. Pilotat de profesorul meu, Alexan-
dru Piru, m-am înhămat, fără apetit, la exegeza operei
lui Liviu Rebreanu, soldată cu apariţia a peste 5.000 de
pagini de studii în volume independente, prefeţe, note,
comentarii, variante, articole în presă ş.a.

Cele două volume, Rebreniana, apărute în 2017,
pun capăt altor 23 de tomuri ale ediţiei critice Opere –
Rebreanu – publicate între 1968 şi 2005 – şi seriei com-
plementare de documente, realizată ulterior, sub egida
Editurii Academiei. Cincizeci de ani, pe care, la bătrâ-

neţe, sincer îi regret, că doar n-aveam vârsta biblică a
lui Abraham.

După terminarea ediţiei critice – unică în bibliografia
literaturii române din sec. 20 –, mi-am îngăduit să revin
la dragostea dintâi: proza satirică, scriind tetralogia Arta
de a fi păgubaş, tipărită în tiraj de familie, dar însoţită
de mai multe cronici elogioase, decât la alte lucrări aca-
demice, lăudate şi necitite decât de specialişti.

În rest, zădărnicie şi reumatisme. Regret sincer că
picioarele nu-mi îngăduie să particip, în calitate de
„autor lunar” – mai bine zis lunatic – titularizat pe luna
august. Ca scriitor zilier, rămân ce-am fost dintot-
deauna, convins că, până la Învierea Morţilor, timpul ne
va da răgaz să ne gândim şi răzgândim, de bine şi de
rău.

Până atunci, poate se termină şi a doua criză mon-
dială, că prima a durat doar 10 ani. Cât să mai trăiesc?

(Fragmente din postfaţa volumului La spartul târgului, în
pregătire la Editura Şcoala Ardeleană, o antologie de  inter-
viuri şi convorbiri cu Niculae Gheran, alcătuită de Virgil Raţiu
şi postfaţată de Rodica Lăzărescu, însoţită de o selecţie cu
reproducerea unor dedicaţii originale a 75 de  scriitori, de la
Tudor Arghezi la Alexandru Zub.)
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16-19 octombrie 2019,  Deva. „Salonul Hunedorean
al Cărții”, ediția XX.

Peste 130 de edituri se întrec în oferte editoriale
apetisante, cu sau fără reclama unor lansări, punând în
față noutăți ori cărțile cu box office de succes. Mai nou,
majoritatea au și un calup din seria „Cărți pentru copii”,
acesta fiind sectorul de public proaspăt descoperit, întru
exploatare, găina cu ouă de aur, după cărțile pentru
elevi – manuale alternative, titluri din programe, ori cărți
cu teste pentru examen. Puține sunt care mizează în
exclusivitate pe acest public țintă. 

La un stand, trona pe scaunul directorului de editură
un urs maro de pluș, mare, cu ochi blânzi și prietenoși.
Te așteptai să spună ceva, ca păpușile vorbitoare. Era
standul editurii pentru copii Zorio. Titularul dădea un in-

terviu, Petre Crăciun, cunoscut autor de literatură pen-
tru copii, premiat, membru USR, Filiala Literatura pentru
Copii și Tineret.

– Am dat curs primirii prietenoase de pe portalul Dvs.
de pe Internet, „Bun venit în lumea lui Petre Crăciun”.
Aici, o întâmpinare foarte generoasă în oferte este prin
Editura Zorio, ca o carte de vizită îmbietoare. Un nume
cu o sonoritate plăcută, prin muzicalitatea vocalelor… 

– E denumirea medievală a orașului meu natal, Giur-
giu, San Giorgio, așa apare în documentele medievale.
Căutam ceva scurt și de efect, cu rezonanță.

– Are chiar multiple irizări semantice. Eu mă gân-
deam la zorii zilei… 

– Și asta e valabil, zorii ca început al vieții, zorii co-
pilăriei…  

– Atrage în plus prin numele luminos eufonic.
– Adevărat, în schimb pe la târguri creează deza-

vantajul că sunt ultimul… pe listă – scripta alfabetică, la
litera Z. E o glumă, contează prezența și frecvența la
viața Târgurilor de Carte, pentru promovarea literaturii
pentru copii.

– Sunteți autor a peste 20 de cărți pentru copii, di-
rector al revistei pentru copii „Regatul Cuvintelor” și
chiar creator al unui portal de promovare www.literatu-
racopii.ro. Un profesionist al scrisului pentru copii. E mai
greu, e mai ușor să scrii literatură pentru copii, decât
una pentru adulți? Majoritatea cred că reprezintă ceva
facil, o tratează superficial, ca pe e un sector de nișă.

– Cred că este mai greu să scrii literatură pentru
copii, pentru că e foarte important să găsești canalul de
comunicare, astfel ca să priceapă copilul ceea ce vrei
să spui. Pe de altă parte, extrem de important este să
păstrezi nivelul literar, acela care se impune, pentru că

Petre Crăciun

„NU E LA ÎNDEMÂNA ORICUI 
SĂ SPUI, SĂ CREZI ȘI SĂ CONVINGI
CĂ O PISICĂ MĂNÂNCĂ POVEȘTI”

- Interviu de Maria Niţu -
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altfel literatura pentru copii nu e nici ea literatură. Eu
sunt adeptul unei literaturi pentru copii de calitate. Nu
toți respectă lucrul acesta și uneori găsești pe piață cărți
care nu au nicio valoare. Apare scris în prezentare că
sunt pentru copii, dar eu nu le-aș recomanda copiilor.
Cred deci că e mai greu să scrii literatură pentru copii
și nu cred numai eu lucrul acesta. În primul rând trebuie
foarte multă imaginație. De altfel, sunt foarte multe „in-
grediente” de care este nevoie pentru ca literatura pen-
tru copii să fie o literatură bună, s-ajungă la copii, să se
vândă, să fie cumpărată cu plăcere, cu bucurie. 

– Militați deci pentru ridicarea de la statutul de nișă,
la încadrarea în marea literatură, ca parte din întreg?

– Chiar este o mare literatură, nu sunt de acord cu
încadrările ei de până acum în genurile minore, trebuie
să aibă locul ei, alături de marea literatură, pentru că,
dacă vrem să avem o mare literatură pentru adulți, tre-
buie să avem o mare literatură pentru copii. Eu militez
pentru scoaterea ei din locul acela de nișă, gen litera-
tură polițistă sau science fiction și să i se acorde un loc
al ei, un loc pe care-l merită.

– Să fie deopotrivă și pentru adulți, în sensul desco-
peririi copilului din adult? Am văzut la multe cărți pre-
zentarea „pentru copii de la 3 la 100 de ani”.

– Nu, literatura pentru copii trebuie pusă separat, nu
împreună cu alte genuri. Nu sunt de acord nici cu
împărțirea pe categorii de vârste, de la unu la nu știu
câți ani. Asta e o găselniță a editurilor, nu neapărat a
autorilor, ca un fel de marketing. Eu niciodată n-am scris
pe cărțile mele că e recomandată, de exemplu, de la
3  la 6 ani, ori altceva. Eventual în discuțiile pe care le
am cu publicul, pot să spun asta și își alege el dacă e
pentru categoria  aceea sau nu. 

– Sunteți foarte cunoscut și apreciat, dovadă și pre-
miile (1997 – Marele premiu al Asociației Scriitorilor din
Iași și locul I la concursul de povești „Ion Creangă”, cu
povestea „Floarea înțelepciunii și iarba puterii”; 2014 –
Premiul Cartea Anului pentru volumul „Basme”; 2016 –
premiul la secțiunea „Literatura pentru Copii și Tineret
pentru volumul „Cu Andersen în Regatul Poveștilor”)…
Ați găsit un fel de rețetă miraculoasă? Fiecare bucătar
are rețeta sa, după cum spuneați, cu ingredientele sale
mai mult sau mai puțin secrete.

– Toate „ingredientele” la un loc, n-o să le găsești,
ar fi ideal. Depinde și ordinea în care sunt folosite, iese
altceva, dacă pui piper înainte ori la urmă. Totuși, la
mine contează foarte mult umorul. În literatura pentru
copii, în primul rând trebuie să fie umor, foarte mult
umor. Am văzut de multe ori cărți pentru copii care sunt
anoste, care nu au nimic special, nu sunt simpatice,
atractive prin ceva, iar copilul simte asta. Deci umorul
trebuie în mod necesar să fie unul dintre ingrediente. 

– Dar și aici, nu trebuie un anumit talent special?
Adult fiind, e greu să creezi umor pentru copii, nu pentru
oameni mari.

– Bineînțeles că umor pentru copii, trebuie să te păs-
trezi în paradigma copilului, să înțelegi ce prezinți prin
acea paradigmă, să nu depășești linia aceasta de co-
municare. O altă greșeală e că unii scriitori scriu pentru
copiii din ei, nu pentru copilul acela de 4, 6, 8 ani care

are un alt orizont, care înțelege lumea într-un anumit
fel. Acei scriitori cred că dacă umblă doar asupra lim-
bajului și folosesc niște cuvinte specifice ori ceva dimi-
nutive, creează literatură pentru copii. E fals, nu prin
asta definim literatura pentru copii, nu prin modelare,
într-un fel așa zis apreciată de copii, a formelor de ex-
primare, nu, ci prin tematică adecvată. Copilul e preo-
cupat de o anume tematică, de un anumit univers, pe
acela trebuie noi să-l palpăm, să-l simțim. La mine, se-
cretul cel mai mare e că simt firesc să fiu în contact per-
manent cu copiii. Eu vin din învățământ, cu experiența
de cadru didactic, am căpătat astfel o nevoie și un obi-
cei pe care-l păstrez în permanență și la ora actuală,
contactul cu copiii. Scriu și imediat testez feedback-ul
cu grupe de copii. Copiii sunt foarte sinceri, în momentul
în care tu comunici cu ei, le spui ceva, ei are o reacție
spontană, imediată, și foarte sinceră, nu e mijlocită de
nimic altceva. Copilul nu are interese, adultul da. Copilul
e foarte sincer, când i se citește o poveste, el o trăiește,
se conectează imediat la lumea de poveste, la timpul
poveștii și trăiește odată cu tine și cu povestea spusă,
și îi vezi reacția. Dacă nu reușești să treci granița
aceasta, să îl aduci în lumea ta, asta se vede pe fața
lui. Dacă știi să citești asta! Dacă nu, te duci într-o
direcție greșită și scrii literatură, hai să spunem între
ghilimele „pentru copii”, dar nu este pentru copii. Lite-
ratură pentru copii se poate defini cea care-i stârnește
copilului o reacție imediată, trăiri spontane, când empa-
tizează cu personajele, pentru că ceea ce-i spui tu
creează modele pentru ei, iar copiii vor să imite, să re-
pete, să semene cu personajele.

Eu am multe asemenea exemple cu cărțile mele: de
pildă, cu Mimu, pisicuța care mânca povești, cea mai
recentă. E pentru copii mai mici, cu o pisicuță a unui po-
vestitor, care făcea confuzie între termeni, și care, au-
zind că poveștile sunt bune, a crezut că sunt bune de
mâncat. El le scria și ea le mânca, până când a prins-o
și a trebuit să-i spună că „atenție în limba română cu-
vintele au mai multe înțelesuri, sunt bune, dar bune de
ascultat, nu de mâncat”. Copiii înțeleg, iar unii chiar vor
să semene cu Mimu, se simt implicați în poveste. O
fetiță m-a întrebat cum se mănâncă o poveste, de unde
se începe, dacă unele sunt mai gustoase …

Iată deci cum copilul, în special cel mai mic, chiar
trăiește povestea, își pune întrebări. La lectura multor
cărți am pățit asta și mă bucură. Când copilul îți pune
întrebări, și la mine se-ntâmplă adesea, înseamnă că
el s-a conectat, a intrat în lumea poveștilor tale, e cu-
cerit.

Sinceritatea înainte de toate de ambele părți, nimic
simulat, contrafăcut. 

Am fost la Alba Iulia, am avut o pisică adevărată la
stand, o idee excepțională, aveam lansare cu Mimu.
S-au bucurat copiii, toți s-au jucat cu ea. O fetiță era
tare încântată: „Știți că am avut și eu un purice?!”,
„Cum, de la o pisică? Și ce-ai făcut? L-ai dat afară, nu?!”
„Nuu, că era noapte!”, „Și ce dacă era noapte?!”, „Poate
noaptea îi era frică!” Iată un eșantion de gândire a co-
piilor.  

Dacă vrei să fii autor de literatură pentru copii
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creează un așa raționament, pisica mea așa este, căci
nu e la îndemâna oricui să spui, să crezi și să convingi
că o pisică mănâncă povești. Ăsta e secretul, eu și copiii
gândim la fel. 

– Contează, ca la adulți, dacă micul cititor are cultura
lecturii, dacă părinții l-au învățat în familie să citească,
i-au dezvoltat  dragul de cărți, plăcerea lecturii?

– Asta e marea problemă, părinții, nu toți, dar foarte
mulți, nu mai au cultura cititului, iar copilul, cum spu-
neam că imită, repetă, dacă nu-l va vedea pe părinte
cu o carte în mână, sunt șanse mici să țină și el o carte
în mână, dacă-l va vedea doar cu televizorul și cu
smar tphone-ul, asta o să facă și copilul. Astfel că noi
trebuie să începem să-i reeducăm pe părinți într-un fel,
în sensul de a cultiva lectura la părinți, cel mic să-l vadă
citind. Părintele reprezintă un model, iar copilul face au-
tomat ce face părintele, iar părintele necitind, nemer-
gând la biblioteci, în librării bineînțeles că e un
contramodel. Am văzut și aici la târg, părinți care vin,
se plimbă, copilul se oprește vrea să ia o carte, iar pă-
rintele îl trage „lasă altă dată, nu stăm acum, n-avem
timp”, parcă le e teamă să pună copilul mâna pe o carte,
iar copilul bineînțeles că atunci renunță. În schimb, am
cunoscut mame care s-au organizat pe această temă,
mai ales în mediul online, sunt extrem de active, invită
scriitori, unele au dezvoltat și edituri ori mișcări de lec-
tură…

– Și librăriile, ca o acțiune de marketing, inițiază pro-
grame de lecturi cu mame cu copii și cu scriitori invitați
să citească, am văzut  în Timișoara… 

– În Timișoara am publicul meu. Am fost și eu invitat
acum o lună la Librăria „La Două Bufnițe”, am prezentat
cărți, și, cum sunt și colecționar de stilouri de epocă,
le-am prezentat și colecția mea de stilouri vechi, o să
merg acum în decembrie, cu cea mai recentă carte, cu
Mimu, pisicuța care mânca povești. Acum un an am
avut întâlniri cu o mie de copii în trei zile, la școli, biblio-
teci, librării, în cadrul unui proiect făcut de mai multe
fete, „Citește după cei 7 ani de acasă”. Au fost întâlniri
maraton, citeam și de trei ori pe zi. 

– Lecturile publice reprezintă, într-adevăr contactul
cel mai intens cu copiii, fiind forma cea mai directă de
comunicare a autor/cititor. Spuneați de biblioteci. Chiar
la Biblioteca Națională a României în 2018, în cadrul
unui proiect „Cartea care se ascultă”, ați avut  o serie
„Lecturile Regatul Cuvintelor”. Ne vorbiţi puţin de „Re-
gatul Cuvintelor”? Revistă trecută și pe cartea de vizită
a Dvs.

– Revista „Regatul Cuvintelor”, bogat ilustrată, are o
apariție trimestrială, se adresează tuturor copiilor, și din
afara granițelor. Are pagini semnate de adulți și altele
de copii talentați (în rubrica „Dimineața cuvintelor”). Ru-
bricile sunt foarte diverse, să acopere cât mai multe din
preocupările lor: „Reviste pentru copiii de altădată”, „Co-
pilăria scriitorilor”, „Evenimente editoriale”, „Portret”
(copii talentați), „Idei pentru părinți și copii”, „Emisiuni
pentru copii”, „Concursuri de creație”, „Personajele co-
pilăriei”, „Timpul jocului”, și bineînțeles, „Recomandări
de lectură”.

– Spuneați că trebuie să fii în contact permanent cu

copiii, ca să ai mereu subiecte, să-i simți… la ei „acasă”.
Un exercițiu eventual din familia proprie. Aveți copii,
nepoți?!

– Doi copii mari, și o nepoțică în curând. 
– Ați testat pe ei textele?
– Termenul testare nu-mi place foarte mult, dar

într-adevăr, am văzut reacția la copiii mei, la elevii mei
apoi, la copiii din întâlnirile frecvente…

– V-au ajutat? Ați interacționat cum ați dorit, eficient,
ca să înțelegeți mai bine psihologia copilului, mecanis-
mul lor de gândire? 

– Pentru aceasta am lucrat foarte mult și cu mine,
poate șochează, dar mi-am păstrat un mecanism de
gândire specific, nu al copilului neapărat, ci ideii de po-
veste… 

– Să poți intra tu autorul în povestea respectivă, să
fii chiar acel copil destinatar…

– Da, mi-am păstrat acest mod, eu văd ca și cum aș
purta niște ochelari speciali, percep lumea altfel decât
poate o percep alții, cei obișnuiți ori scriitori care prac-
tică alte genuri literare. În momentul când văd o situație,
imediat o valorific, o transform, îmi vine o idee de po-
veste. Ține de o anume abilitate și experiență, de modul
cum privesc eu lumea și asta mi s-a dezvoltat de-a lun-
gul timpului, de aceea și am mereu multe idei și am
scris continuu basme, povești. 

– Când ați început să scrieți literatură pentru copii?
Ce v-a stimulat în această opțiune?

– S-a întâmplat imediat după 90 (fără nicio legătură
cu Revoluția!) Erau copiii mei mici și căutam pentru ei
ceva potrivit, era o perioadă când și oferta de la editura
„Ion Creangă” era în picaj și nu am găsit ceea ce-mi plă-
cea mie să le ofer, ceva pe gustul meu, poezie foarte
atractivă, cu mult umor, care un pic să-i și antreneze.

– Scrieți și în versuri și proză. Ce prinde mai mult la
copii, poezia în ritm și rimă sau proza, eventual cu mult
dialog?

– La copii mai mici poezia, la cei mai mari proza.
Contează subiectul, pe dorința și gustul lor. 

– Se pare că vreți să faceți copiilor și cultura marilor
basme și povești ale marilor maeștri, Frații Grimm, An-
dersen… Am văzut o carte, „Cu Andersen în Regatul
Poveștilor”… 

– Acela este un roman de acțiune pentru copii, unde
Andersen este personajul principal. M-am gândit: de ce
să nu-i valorificăm și posteritatea?! Așa că a devenit re-
gele unui regat inexistent până acum, un regat al
poveștilor care acum există undeva, pe un continent ne-
cunoscut, Continentul Poveștilor. Acolo vin toți marii po-
vestitori, ca-ntr-o casă de creație în care au grijă de
povești. Pentru ca poveștile să se perpetueze, să nu se
piardă, mai ales acum în această lume cu atâtea tentații
care apar și ar putea pune poveștile în pericol, povesti-
torii și Andersen în special aduc acolo ambasadori ai
poveștilor, care sunt copiii, cărora le vorbesc de
importanța, frumusețea, valoarea poveștilor și care duc
mai departe ideea de poveste. Patru copii, în timpi
diferiți, intră în interacțiune cu Andersen, și devin într-un
fel ambasadorii poveștilor. Cunoscându-l pe Andersen,
doar suntem în poveste și e posibil orice, merg chiar
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acasă la el, în Danemarca. Am reușit cu cartea aceasta
(care a primit într-adevăr și Premiul Uniunii Scriitorilor,
acum 3 ani la secțiunea „Literatură pentru copii”) s-o
duc la Casa memorială Andersen, acum doi ani, când
am fost la Odense. Acolo există un muzeu și o biblio-
tecă impunătoare, cu toate traducerile din lume care au
apărut despre Andersen, iar cartea mea a fost și ea
acolo.

– În română?! Sau mai eficient, în traducere?
– Ar fi fost poate mai eficientă o traducere, mi-am

dorit în daneză, dar nu am reușit deocamdată. În fapt,
acolo sunt cărți nu numai în engleză sau daneză, ci tra-
duceri în diverse limbi din diferite țări, ale operei lui An-
dersen, ori cărți despre Andersen… S-au bucurat,
pentru că din România nu aveau nicio carte cu sau des-
pre… Acolo am fost șocat să văd și prima sa casă, An-
dersen la Odense a avut două case, una în care s-a
născut și una a copilăriei, o casă, cu șapte încăperi,
unde este muzeul. Familia lui, mama, tatăl au trăit în
cea mai mică dintre încăperi, ultima, cred că avea doi
metri pe trei, atât de mică, nu știu cum se putea trăi,
tatăl lui avea aici chiar un atelier de cizmărie.

– Modest și sărac, precum tatăl lui Iisus, al cărui fiu
a zis: „Lăsați copiii să vină la mine!”

– Exact, dovadă că nu contează unde se naște și un
geniu al poveștilor, chiar într-o cămăruță de doi metri pe
trei. M-a impresionat să văd câtă grijă și ce cult se ma-
nifestă pentru posteritatea lui Andersen. Tot orașul acela
respiră de numele lui, casa e intactă și se lucra, se fă-
ceau restaurări, s-a făcut acum un centru extins, cu o
mare bibliotecă virtuală… La noi în România, de exem-
plu, mormântul lui Petre Ispirescu este părăsit, neîm-
prejmuit, neîngrijit. Am fost cu un scriitor din Basarabia
și mi-a fost rușine, în primul rând nu știa nimic nimeni
de la Bellu, am găsit cu mare greutate unde este înmor-
mântat. Noi nu avem un muzeu Ispirescu în România,
ori casă memorială. Eu am descoperit casa în care el a
murit, există acolo acum un sediu al unei instituții. Ne
batem joc, avem casă memorială Creangă e drept, dar
nu și Ispirescu – cel care ne-a lăsat basmele. 

– Ce instituție tutelară ar trebui să se implice?
– Nu știu, Primăria, Academia, Uniunea, ar trebui ne-

apărat făcut ceva, pentru că acea casă există, poate fi
cumpărată și transformată în muzeu, casă memorială…

– Și asta se include într-o problematică fundamen-
tală a identității noastre, folclorul fiind componenta de
bază. Chiar ați inițiat și un portal www.identitatearo-
maneasca.ro , atât de necesar în situația actuală a glo-
balizării căpcăune. În plus, în situația tehnologizării
extreme, poveștile populare sunt scoase din percepția
copiilor, ei sunt setați la jocurile electronice, la desene
animate Walt Disney și la noul din mediul online. Ați
gândit o strategie de racordare cu succes la noua rea-
litate, în confruntarea inevitabilă cu acest timp actual?! 

– Pentru că trăim într-adevăr într-o lumea multi
media, toate basmele scrise mi le-am înregistrat video,
cu montaj, practic ca niște emisiuni de televiziune. La
ora actuală am adunat ce am publicat de vreo 30 de ani
de când scriu basme și s-au făcut vreo 50 de basme și
povești. Am publicat trei cărți, în volume separate,

Basme, Basme pentru familia mea și Povești din Țara
copiilor fericiți. Cum mai erau 14 inedite și n-am mai
avut răbdare pentru o a patra carte, le-am pus, acum
doi ani, într-o antologie Cartea basmelor și a ieșit o
carte serioasă de vreo 400 și ceva de pagini, cred cea
mai importantă antologie cu basme și povești de autor,
apărută în ultimii nu știu câți ani. Le-am dat un nume,
puțin patetic, proiect care se numește Povestea de vi-
neri cu Petre Crăciun, pentru că le-am postat pe portalul
meu și pe Facebook vinerea, înainte de weekend, Po-
vestea de vineri. A luat amploare proiectul ca atare, cu
vizionarea unei povești citită de mine. La mai multe bi-
blioteci din țară, la Giurgiu, Focșani, la Adjud, în Basa-
rabia, copiii se adună și ascultă o poveste citită chiar de
autorul ei. Pentru acum, la Gaudeamus strâng într-un
DVD toate poveștile citite de mine, vă dați seama ce
muncă titanică, de doi ani muncesc cu un operator de
imagine, ca sa le atașez, au generic, sunt ilustrate mu-
zical, arată ca niște producții de televiziune.

– Un atu în plus este sensibilizarea prin modulația
vocii, plăcută, care să învrăjească…

– Eu am o voce caldă, am lucrat și citit la radio, am
exersat toate modulațiile unei voci care să atragă. Radio
România Actualități mi-a oferit șansa aceasta, doi ani
posibilitatea de a face recomandări de lectură. Până de
curând, la emisiunea Andreei Marin, sâmbăta, reco-
mandam copiilor o carte, a altora, nu a mea. Am muncit
doi ani la acest proiect, benevol, deci neplătit, să adun,
să caut, să înregistrez și să recomand literatură de va-
loare pentru copii. 

– La televiziune nu ați avut emisiune? Suntem în era
imaginilor, era o butadă: „dacă nu apari la TV, nu exiști!”.
E nevoie maximă de emisiuni sănătoase, să contraca-
reze atâtea emisiuni proaste! Cum părinții își lasă copiii
mai ales în „grija” televizorului, modelele lor devin acele
Vip-uri de mucava, suburbane.

– Eu am propus acum câțiva ani, la TVR o emisiune
pentru copii, dar din păcate n-am reușit. Discutam de
fapt de modele adevărate necesare. Deși părinții sunt
cu ei, copiii practic sunt părăsiți, acolo, în fața televizo-
rului. E un paradox acum, o generație în care bunicii ci-
tesc, pentru că au educația din tinerețea lor. Văd bunici
abonați la biblioteci, au permise, pe când copiii lor –
părinții acestor copii care sunt nepoții lor – nu mai ci-
tesc. Se mai întâmplă cazuri în care bunicii își pot
influența nepoții, căci în fapt, bunicii stau mai mult timp
cu copiii. Generație apărută după 90 este una pierdută
în tranziție, nici ea nu știe încotro se-ndreaptă. O
generație distrusă de societatea de consum, ne-am
obișnuit să consumăm dar nu și carte.

– Într-o explozie de prea multe oferte cartea a
rămas, cu adevărat, pe ultimul loc. Chiar a suferit
mutații, în adecvarea la noua fizionomie. Acum, în ton
cu era imaginii, n-a crescut la o carte ponderea
ilustrațiilor!?

– A crescut, într-adevăr, iar e o greșeală a editurilor,
îi bombardează pe copii cu ilustrații, în detrimentul tex-
tului. O să ajungem ca în Occident, unde au apărut
acele cărți ilustrate în întregime, fără text, „cărți tăcute”,
silence books. Or asta înseamnă sfârșitul literaturii.
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– Ca în benzile desenate, dar și acestea sunt
susținute de un minim text...

– Acolo este altceva, sunt niște pilule foarte bine do-
zate, textul constituie esența, aici sunt cărți fără niciun
sens. 

– Chiar mi se pare ceva contraindicat, nociv pentru
libertatea imaginației. Sunt fast food, semipreparate, nu
limitează, inhibă efortul creativ de a mai imagina?! 

– Da, într-adevăr e prea multă imagine, or eu rămân
adeptul textului.

– La editura dvs. cum realizați acest echilibru?
– Cărțile mele sunt bazate în special pe text, nu pe

ilustrații, evident echilibrat ilustrate. Sunt împotriva cu-
rentului, astfel merg încă pe poveste, cred că fiecare
copil trebuie să citească, în primul rând. Poate unii
părinți comentează, că e mai lung textul, „las că nu
se-ntâmplă nimic, o să vezi că e plăcut, e scris bine”, le
spun eu.

– În afară de editură, în dăruirea Dvs. pentru
necesitățile publicului larg, ați înființat și un portal lite-
raturacopii.ro. Ce-nseamnă?! Cuprinde și un fel de pro-
gram orientativ, ca un manifest de grup, ca un fel de
familie?! Sau fiecare scrie independent de ceilalți?!

– Nu s-a coagulat nimic din ce-am preconizat. Cu
ani în urmă, când nu erau reviste cum nici la ora actuală
nu prea sunt reviste pentru copii, când am înființat por-
talul Literaturacopii.ro, am oferit șansa gratuit scriitorilor
de literatură pentru copii să publice, pentru a se face
cunoscuți, și am ajuns la un număr de peste o sută de
autori, care între timp s-au înmulțit. Am făcut, e drept,
niște tutoriale, am spus cam cum văd eu, dar nu s-a
coagulat nimic. Am vrut! Am vrut să creez o comunitate,
dar toată lumea are impresia că este rege în regatul lui
și se distruge astfel orice idee de coeziune. Adulții au și
reacții neașteptate, eu sunt cam dezamăgit de modul
cum am interacționat cu adulții, inclusiv cu portalul. Am
investit mult, am promovat mult și niciodată n-am avut
un feedback încurajator. 

– Nu era totuși nevoie de un forum ghid, un fel de
creative writing?! Să nu se-nmulțească precum ciuper-
cile, într-o formula neproductivă, de maculatură inutilă?! 

– Nu am timp, nu pot să mă risipesc, dacă ar fi să
fac așa ceva, aș face pentru copii, nu pentru adulţi, are
cine să se ocupe de ei, dacă există critici interesați și
obiectivi. Doar că, într-adevăr, nu prea se scrie despre
ei, nu prea intră în vizorul criticilor, poate tot o urmare
că e încă literatură de nișă. Pentru copii însă, da, aș
face astfel de ateliere. de scriere creative. Copiii da,
sunt mult mai empatici, ei nu mă pot dezamăgi, sunt
mai răbdători, sunt sinceri, prefer să lucrez cu ei, mă în-
carcă pozitiv, să stau cât mai mult cu ei, cei adulți mă
încarcă negativ, îmi pare rău să spun,  dar asta e reali-
tatea.  

– E o opțiune firească, având în vedere că sunteți
de ani buni directorul clasicizatului concurs „Tinere con-
deie”, preluând ștafeta de la dăruitul Tudor Opriș, pe
care-l admiram în copilăria mea.

– Prefer cu adevărat să stau cu toți copiii cât mai
mult, și fizic și prin ce scriu, să mă dedic lor, au tot felul
de lucruri deosebite. Sunt mirați când le spun de ideile

mele, sunt spontani, comunicăm, interacționăm de la
egal la egal, gândim la fel.

– Asta e de admirat, e miraculos, cum reușiți să vă
transpuneți în gândirea lor, când chiar și subconștientul
are o setare întru gândire de om matur?! 

– Poate că nici nu am ieșit din setarea copilăriei, am
rămas acolo, n-am plecat niciodată. 

– Înseamnă că deopotrivă, în fiecare om se află un
mecanism latent al copilăriei și nu știe oricine să și-l
reactiveze creativ?!

– Există într-adevăr acolo ceva care te ajută în co-
municarea cu acești copii. Eu tot timpul am întreținut
acest mecanism, acest mod de gândire similar lor și de
aceea îmi vin ideile, pentru că eu trăiesc acolo, în ele,
nu am timp să le pun pe toate pe hârtie, iar multe sunt
nepublicate. Dacă merg undeva, așa văd, nu o fac
forțat, ăsta e modul meu de a fi, și acest mod mă
răsplătește din plin.

– Dacă nu vă pot dezamăgi copiii, nu e deci pericolul
să renunțați, să schimbați centrul de greutate al scrisu-
lui!!

– Nu, niciodată, reacția lor e totul pentru mine, nu
am elemente cantitative, nu-mi propun tiraje, și numai
dacă e un singur copil care mă ascultă și e în lumea
mea, sunt satisfăcut. 

– Vă mulțumesc mult pentru călătoria în „lumea lui
Petre Crăciun”, cu urări de împărățire în continuare lu-
minoasă a Regatului.
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O butadă plină de un adevăr de necontestat spune
că Centenarul Unirii ne-a găsit nepregătiți. N-am avut
timp la dispoziție să apărăm ce ne-au lăsat străbunii,
câștigat cu sânge, decât... 100 de ani. În răstimp,
„dușmanii” României Mari s-au pregătit temeinic și
ne-au atacat cum știu ei mai bine, în „haită” (apud
Al.  Surdu, De la Marea Unire la România Mare,
Ed.  Moroșan, 2019). Au reușit să ne destrame, vremel-
nic, în 1940, apoi a mai venit un război, dar și o pace,
care ne-a găsit, metaforic vorbind, și fără gloanțe, la
cheremul tuturor, sub amenințarea continuă a zeului
Ares, și el originar, spun anticii, tot din  ținutul traco-
getic. În vreme ce foștii învingători de la Mărășești, Sat-
mar ori Budapesta păreau că au re/intrat în „somnul cel
de moarte”, riscând astfel să piardă, ba chiar și să ce-
deze fără luptă ceea ce, cu greu, cu sacrificii și cu jertfe,
a fost dobândit de înaintași, învinșii, obsedați de bătă-
liile pierdute nu încetează să considere că au fost bătuți
pe nedrept. Aceeași butadă spune că dacă noi suntem
azi nepregătiți să sărbătorim Trianonul, „una dintre cele
mai frumoase clipe trăite de nația română, de ultimii
supraviețuitori ai latinității orientale, și așa pe cale de
dispariție” (Surdu, op.cit., p. 123), alții se pregătesc la
vedere de aproape un secol, să-l conteste, fără să țină
seama că, împrăștiați în diferite țări, nicăieri majoritari,
pretutindeni venetici „din vremuri istorice”, nu pot pre-
tinde ceea ce n-au avut. Cum discuția este nesfârșită,
și cum, pe glob „este încă suficient spațiu ca să încă-
pem cu toții, în pace” (David Prodan, Transilvania și iar
Transilvania, 1992), nu ne rămâne decât să privim cu
speranță viitorul, și, împăcându-ne cu trecutul, să lumi-
năm drumul înainte, fără să mistificăm trecutul.

În acest context, la mai bine de un secol de la
desăvârșirea Marii Uniri (1 Decembrie 1918, Alba Iulia),
aducerea agresivă în discuție a Trianonului, în termeni
contestatari, și printr-un discurs viciat de tonul „populist,
naționalist și xenofob” (Trianon, Trianon! Un secol de

mitologie politică naționalistă, coordonatori Vasile
Pușcaș și Ionel N. Sava, Ed. Școala Ardeleană, 2020),
chiar și în spațiul rezervat „istoriei jurnalistice”, repre-
zintă un abuz și stârnește îngrijorare. Acolo unde lip-
sesc istoriografii, unde nu dovedesc politicienii
„înțelepți”, își face loc, după legile pieții, ceea ce polito-
logul și jurnalistul american Robert Kaplan (n. 1952),
numea „strigoiul central-europenilor: renașterea conflic-
telor trecute”. Astăzi depinde de „noi”, de generațiile de
azi, să alegem de ce parte ne situăm în „dinamica
păcii”, deschisă prin semnarea Tratatelor de la Versail-
les (1919-1920), inclusiv Tratatului de la Trianon (4 iunie
1920): „Depinde de modul cum părțile adoptă o atitu-
dine constructivă sau distructivă”, spunea, la semnarea
Tratatului, Nicolae Titulescu.

Deocamdată, prin glasul și autoritatea președintelui
Academiei Române, profesorul Ioan-Aurel Pop, Româ-
nia a adoptat o atitudine echilibrată: „Între pozițiile ofi-
ciale ale României și Ungariei e o diferență de accent,
dar accentul este grav (s.n.). În vreme ce România vede
noul eșichier politico-teritorial al Europei centrale ca pe
o parte a unui proces înfăptuit de popoare (1918), și le-
giuit de marile puteri (1919-1920), Ungaria vede doar
momentul 1920, neglijând rolul popoarelor” (Prelegere
rostită în ședința Prezidiului Academiei Române,
4  iunie, 2020)

Dacă vrem, așadar, să supraviețuim, e timpul să
ducem mai departe moștenirea „marilor bărbați de stat”
despre care vorbea și academicianul I.-A. Pop, „cei care
au construit deciziile de la Chișinău, Cernăuți și Alba
Iulia, și au făcut posibil Trianonul”, și să mai medităm,
din când în când și asupra acestei moșteniri, asta pen-
tru că: „Sărbătorile, aniversările și comemorările fac
parte din viața popoarelor... Așa cum ne gândim la vic-
torii, ne gândim și la înfrângeri și le aducem, din când
în când, pe toate și pe rând în memorie, fiindcă din toate
avem de învățat...” (Importanța Tratatului de la Trianon,

Marian Nencescu

TRIANONUL – SECRETE, CULISE 
ȘI CONSECINȚE,

VĂZUTE DE UN MARTOR OCULAR
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în Academica, nr. 6, 2020, p. 8).
Vorbind despre „părinții patriei”, despre marii artizani

ai recunoașterii internaționale a României Mari în hota-
rele patriei întregite, nu putem să nu observăm un ele-
ment ce scapă adesea istoricului globalist, și anume
generozitatea, dezinteresul, mergând uneori până la ri-
sipă, cu banul personal, în favoarea interesului comun,
al marilor oameni politici de odinioară (evident, nu al tu-
turor! – n.n.). În cartea sa Românii și ideea federalisată
(București, Ed. Enciclopedică, 1996) George Cioră-
nescu relatează un episod tulburător: pe una din crucile
cimitirului din Geneva, se poate citi o inscripție simplă:
Aurel C. Popovici (1863-1917), patriote roumain, mort
pauvre. Într-adevăr, fără intervenția Primăriei din
Timișoara, rămășițele pământești ale autorului cărții
Statele Unite ale Austriei Mari (1906), membru marcant,
împreună cu Alexandru Vaida-Voevod, al grupului con-
spirativ de la Belvedere, ale căror intervenții au contri-
buit decisiv la recunoașterea fruntariilor României
întregite, la Conferința de Pace, ar fi avut aceeași soartă
cu acelea ale lui Bălcescu. „Politicianismul ne va
prăbuși țara și neamul”, îi scria, de la București, Aurel
C. Popovici lui Al. Vaida-Voevod (Vasile Crișan, mono-
grafie, Alba Iulia, Ed. Altip, 2008). Teza sa, privind prin-
cipiul naționalităților și, complementar, ideea de națiune
politică, susținută în 1894, la București, într-o Conferință
ținută la Ateneul Român, au anticipat vizionar ideea unei
Europe unite, văzută ca un „spațiu complementar de li-
bertate, securitate și justiție”, cu alte cuvinte o Europă
a regiunilor, iar nu o Europă cu mai multe viteze, cum
doresc, tot mai insistent, unii.

La fel, „sărac” a murit și Alexandru Marghiloman
(1854-1925) cel care „a re/adus Basarabia, de mână,
la Patria Mamă”, și care, în Testamentul redactat înain-
tea morții nota: „Eu am intrat în politică bogat și ies
sărac, dar cu mâinile curate”. Din această galerie, să
recunoaștem, destul de rarefiată, de politicieni cinstiți,
face parte și Alexandru Vaida-Voevod (1872-1950), cel
care, la reproșul soției că ar fi adus la Paris bijuteriile
de familie, în valoare de o jumătate de milion de lei (aur
– n.n.), spre a fi vândute pentru susținerea cheltuielilor
din timpul Conferinței de Pace, ar fi spus: „Ducă-se dra-
cului avere! (s.n.). Nu pot cădea în cumpănă averile
celor 20-30 de proprietari cu peste 1.000 de hectare, iar
eu sunt unul dintre cei mari (s.n.), când e vorba de
soarta neamului” (Scrisori de la Conferința de Pace,
Paris – Versailles, 1919-1920, Cluj-Napoca, Ed. Riso-
print, 2018, Scrisoare din 28 aprilie 1918).

Fără a ne pierde în astfel de amănunte, la urma ur-
melor mai mult pilduitoare, decât general-moralizatoare,
vom semnala rolul crucial al lui Al. Vaida-Voevod în de-
rularea „negocierilor” Conferinței de Pace de la Paris-
Versailles, în calitatea sa de „șef al misiunii ardelene”
inițial, mai târziu ca Președinte al delegației României,
și ca prim-ministru, în exercițiu (ianuarie 1919-februarie
1920), așa cum reiese din Memoriile sale (4 volume,
ediție Alexandru Șerban, 1994-97) și, cu deosebire, din
Scrisorile de la Conferința de Pace (ediția 2018, „revă-
zută și adăugită”, de Mircea Vaida-Voevod, o reluare a
Scrisorilor editate în 2003, la Editura MultiPress

Internațional din București, un documentar „de istorie și
viață, un prilej de studiu și meditație”, cum ne îndeamnă
nepotul marelui politician să privim „opera” bunicului
său - n.n.). Cu totul, cel mai recent volum al
Corespondenței lui Al. Vaida-Voevod, cuprinde un cor-
pus masiv, de documente epistolare, însemnări, pro-
cese verbale, mărturii memorialistice, extrase de presă,
telegrame, alte înscrisuri, redactate sau publicate în in-
tervalul 20 februarie 1919-8 februarie 1920, unele edi-
tate anterior, altele inedite, majoritatea aflate în arhive
publice din București și din Sibiu, oraș în care trimis de
comuniști, cu domiciliul forțat, a și decedat, la 10 martie
1950, marele politician, medic și publicist, nu înainte de
a-și fi scris Memoriile, cu totul peste 2.200 de pagini,
publicate postum.

Pentru cei mai puțin obișnuiți cu rezonanța patroni-
melor ardelenești, vom semnala că numele istoric de
Vaida (ortografiat uneori, Vayda, sau Wajda) reprezintă
echivalentul maghiarizat al vechiului titlul nobiliar de vo-
ievod, denumire comună în ierarhia juridică a Evului
Mediu, acordat familiilor de români transilvăneni,
deținătoare de moșii recunoscute istoric, inclusiv de Re-
gatul Maghiar, care acorda titluri nobiliare sub titulatura
de Wayda filius Vayvoda. Din Banat și până în
Maramureș, familiile vechi românești, purtând titlul de
voievod (local, se mai foloseau și denumirile de cneaz,
jude, comite, sau, uneori de vice-ban – n.n.) au fost asi-
milate cu calitatea/demnitatea de nobili, asta până la
Răscoala de la Bobâlna, din 1514, când Dieta Maghiară
le-a interzis, păstrând denumirea doar ca patronim.
Timp de două secole, numele de familie s-au păstrat,
până când, printr-o nova donațio, au fost acordate noi
titluri celor care își pierduseră actele de proprietate. În
cartea sa, Ordinul Cavalerilor Marmațieni (Târgu-Mureș,
Ed. Ardealul, 2020), profesorul Al. Surdu vorbește des-
chis despre faptul că „ar trebui dat timpul înapoi”, asta
și pentru că există documente care atestă că, încă di-
naintea anului 1300, a existat în Ardeal o veche
legislație voievodală cnezială, care „a fost respectată și
de ocupanții maghiari” (p. 91). Acest tip de organizare
avea, în primul rând, o semnificație militară, abia mai
târziu de stăpânire funciară. „Cnezii, sau juzii, mai târziu
comiții, aveau în subordine unul sau mai multe sate cu
terenurile, pădurile și apele învecinate”. Cu timpul, no-
bilii locali aflați în slujba regalității maghiare, au fost
recompensați cu „Diplome”, și uneori cu pământuri și
slujbe publice. S-a constituit astfel o „nobilime de țară”
autohtonă, rareori bogată, dar păstrând, ca pe un dar
neprețuit vechile „Diplome”, ce atestă descendența di-
rectă din vechii „voievozi”. Un Vaida autentic este și me-
dicul și fruntașul politic Alexandru Vaida-Voevod, născut
la Olpert (azi Bobâlna, județul Mureș, la 24 februarie
1872), urmaș direct al „comiților” trimiși de voievodul
Ștefan cel Mare să administreze Cetatea Ciceului. Într-o
Diplomă imperială din 1627, un strămoș, Dan „Wajda
alias ut vacantur Vojvod / Vaida, sau cum se spune Vo-
ievod” este nominalizat dintr-un întreg șir de voievozi
locali. La fel, bunicul matern, Alexandru Bohățiel „Căpi-
tan suprem” al Districtului grăniceresc Năsăud, apropiat
al lui Avram Iancu (Scrisori, op. cit., p. 18), i-a fost model
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și sprijin sufletesc. 
„Bărbat de cultură cu vederi europene, pe deplin la

curent cu principalele mișcări ale civilizației din Europa
și doritor a-și asocia țara cu ele (cum scria, la 29 oc-
tombrie 1920, primul-ministru englez Lloyd George, în
ziarul Times, cu prilejul primirii în audiență la Regele
George al V-lea, al Marii Britanii), Al. Vaida-Voevod are
și meritul de a fi rostit, în Parlamentul de la Budapesta,
celebrul „rămas-bun de la Ungaria Milenară” (18 octom-
brie 1918). Răspunzând, peste ani, unei întrebări adre-
sată de Constantin Rădulescu-Motru, pe tema
Destinului sau Ursitei (în politică – n.n.), Al. Vaida-Voe-
vod recapitulează succesiunea de evenimente care au
precedat Declarația de autodeterminare a Poporului
Român din Transilvania și Banat, construind un adevă-
rat scenariu, „un ritual oratoric încheiat cu o fulgerătoare
lovitură de spadă” (Ion Gherman, Mărturii despre
Al.  V- V,  în  Acta Musei Napocensis, 1999) un text,
susține Vaida-Voevod, primit cu interes și la Washin-
gton, și care a determinat sprijinul guvernului Wilson în
favoarea principiului unității naționale a României (Keith
Hitchins, Conștiință națională și acțiune politică la ro-
mânii din Transilvania, traducere Sever Trifu, Ed. Dacia,
1992). „Eroul” discursului care a „detonat” întreaga co-
munitate românească din Transilvania, ajuns, așadar,
martor și participant direct la negocierile din cadrul
Conferinței de Pace, „Plenipotențiar al Majestății-Sale,
Regelui”, dar și „Șef al misiunii ardelene”, Al. Vaida-Voe-
vod, sosește la Paris, la 5 februarie 1919, și impli-
cându-se direct în tratative, reușește să dea „un sens
coerent politicii diplomatice românești”. Se știe că au
fost două etape ale prezenței noastre pariziene: prima,
dominată de Ion I.C.  Brătianu, care a refuzat semnarea
Tratatului cu Austria, iar cea de-a doua, în care
Al.  Vaida-Voevod, altfel aliat și admirator al lui Brătianu
(„Nu ai idee cu ce vehemență în gest și în voce a încer-
cat Clémenceau să-l intimideze pe Brătianu – zadarnic,
cu nervii-n frâu, politica lui Brătianu a fost excelent con-
dusă” – Scrisoare din 24 septembrie 1919, și, ca o con-
cluzie: „Limbuția bucureștenilor l-a învățat să tacă” –
Scrisoare din 7 iulie 1919 – n.n.) a trecut „vămile”, de la
calitatea de „eminență cenușie”/sau „gri”, după caz, la
cea de eminență veritabilă (a rămas la cârma Guvernu-
lui României, și în fruntea Delegației de la Conferință,
între 5  decembrie 1919 și 13 martie 1920, când a fost
demis tot în urma unor „manevre” politicianiste, inițiate
de același I.I.C. Brătianu – n.n.). Surprinzător, primul
său gest oficial, în calitatea de șef de guvern a fost să-i
ofere generalului Constantin Coandă (1857-1932), vre-
melnic Președinte al Consiliului de Miniștri, în cabinetul
Văitoianu, stiloul/pana sa de aur, cu care, în numele Ro-
mâniei, a semnat la 9 decembrie 1919, în Salonul Oro-
logiului, de la Ministerul de Externe al Franței, Tratatul
de la Versailles: „Este un obiect simbolic, am semnat
cu el atâtea înscrisuri și documente”. Este, să
recunoaștem, un gest atent regizat, la fel cum a fost și
prezența lui Vaida-Voevod la Paris, reușind să deschidă
atâtea „porți închise” prin atitudinea intransigentă a lui
Brătianu. Așa se face că acest „om nou”, originar din
Transilvania, cu ascendente nobiliare, s-a dovedit o

„carte câștigătoare” a României în fața alaiului „mesei
verzi” de la Versailles, o adunare mai degrabă eteroclită
„un sobor de babe clevetitoare, speculante”, în fine „o
parodie a Congresului de la Viena, jucată înaintea luptei
de la Waterloo”. 

Cu har narativ, cu o remarcabilă plasticitate, cu
observații acute, când ironice, când sarcastice, cu citate
latinești, cu dialoguri de veritabil „teatru al vieții” și cu o
genială putere portretistică, Al. Vaida-Voevod îi comu-
nică „strict-confidențial” prietenului și, în fond, șefului
său din Consiliul Diligent, Iuliu Maniu, informații, stări
de spirit, fapte ce pot fi ușor încadrate în categoria isto-
rie trăită. Paginile epistolare ale lui Vaida-Voevod, pe
care le putem consulta azi in integrum, cuprind amă-
nunte frapante despre protagoniștii Păcii, gesturi, ade-
sea simple sclipiri de privire, reușind să reconstituie
atmosfera cosmopolită a reuniunii, și comunicând date
esențiale despre protagoniștii de care a depins, la un
moment dat, soarta lumii.

Cu „cei mari”, doctorul Vaida-Voevod este adesea
neiertător. Sub scapelul său analitic, liderii lumii se arată
adesea prea „mici”, roși de patimi și de mirajul puterii,
incapabili să mai audă glasul mulțimilor. Woodrow Wil-
son (1856-1921), de pildă, fostul președinte american,
și autorul Declarației, în 14 puncte, intitulată Dreptul po-
poarelor de a dispune de ele însele, cel care, la punctul
10 afirma „Asigurarea unei dezvoltări autohtone pentru
popoarele din Austro-Ungaria” („În ochii tuturor popoa-
relor mici, era m ai mult decât un om mare, era un se-
mizeu... La noi, până în cea din urmă colibă, numele
Wilson, Lloyd George, Clémenceau erau pronunțate cu
pietate și respect nemărginit” – Scrisoare din 7 aprilie
1919) strălucește... prin absență, fiind cvasi inabordabil
pentru delegații țărilor „mici”. Această atitudine, ce pre-
figurează principiul enunțat, peste ani, de Henry Kissin-
ger: „America aplică întregii lumi valorile sale interne”,
îl scoate din sărite pe Vaida-Voevod, care rostește sar-
castic: „Ce fel de autodeterminare e aceasta?”.

Nici Georges Clémenceau (1841-1929, prim-minis-
tru, în funcție, al Franței, între 1917-1920) nu e privit cu
mai multă simpatie: „Un moș grăsuț, cu pașii cam greoi,
dar cu eleganță ușoară în mișcări, proprie francezului,
ne primi. Pe cap avea o șepcuță de casă, suflecată, de
postav negru, pe care, în timpul discuției, o tot punea și
o scotea de pe capul chel. Sprâncenele stufoase îi aco-
păr ochii, plini de vioiciune, pentru un om bătrân. Glasul
e sonor, tonul cu care se întreține cu noi e amabil și căl-
duros...” (Scrisoare din 23 martie 1919). În finalul
discuției, evaziv, Clémenceau îndeamnă delegația ro-
mânească să se înțeleagă cu Wilson și cu Lloyd Geor-
ge (1863-1922, prim-ministru al Regatului Unit, între
1916-1922 – n.n.) misiune imposibilă, se pare, la fel ca
și promisiunea lui Clémenceau: „Căutați să-i convingeți
pe ei, și noi o să vă susținem și pe viitor”.

Și alți „semizei” ai Conferinței sunt reduși și sub pana
lui Al. Vaida-Voevod, la dimensiuni „liliputane”, bieții „bă-
trâni” suferind de „reumatism și scleroză”, precum
„moșneagul” Pichon (Jean-Marie Pichon, 1857-1833,
fost ministru de Externe al Franței, sub Clémenceau):
„Moșii la francezi, moși la englezi, moși la americani.



gândul dus la desăvârșire

59SAECULUM 5-6/2020PR
O

Dar moșii au votul”, exclamă, cu năduf, Vaida-Voevod.
Nici mareșalul Foch (Ferdinand Foch, 1851-1929, în-
vingătorul de la Marna și Somme și „artizanul”
armistițiului cu Germania, din 11 noiembrie 1918) nu e
văzut cu ochi mari favorabili: „De tot burghez (s.n.), de
statură mijlocie, mai mic decât mine, delicat, cu fața
suptă are o trăsătură de durere în jurul gurii care nu dis-
pare nici atunci când zâmbește ori râde”.

Istoria e uneori nedreaptă cu marii „bărbați de stat”.
Puține din ideile, sfaturile ori inițiativele politice ale lui
Al. Vaida s-au și împlinit. A rămas, poate, definitiv,
nesoluționat „contenciosul” cu URSS, asta în condițiile
când Lenin, personal, i-a propus lui Vaida-Voevod, prin
glasul ambasadorului sovietic G.V. Cicerin, „sprijinit de
George Lloyd”: Să aranjăm definitiv raportul cu URSS.
În schimbul recunoașterii oficiale, Rusia sovietică „izo-
lată și hăituită”, era dispusă/pregătită să accepte o Ba-
sarabie românească. Însuși Nicolae Iorga a apreciat,
sincer, demersurile prim-ministrului român, care a
expus, într-o ședință a Consiliului de Miniștri (din 26 fe-
bruarie 1920), de față și cu alți miniștri, oferta făcută de
Cicerin lui Vaida-Voevod. Din păcate, aranjamentul a
căzut definitiv după ce „sărmanul Rege Ferdinand, as-
cultând referatul meu, mi-a trădat cauza... Brătianu a
știut să-l prindă pe Rege la punctul său nevralgic. Iar
apoi i-a trimis, fără aprobarea Regelui, o telegramă lui
Cicerin în care scria că România se va clădi pe baze
democratice” (Scrisoare din 2 septembrie 1944, adre-
sată fiului său, Mircea Vaida-Voevod). Trădare, lipsă de
inspirație, lipsă de prevedere? Toate la un loc și fiecare
în parte au contribuit la discreditarea lui Al. Vaida-Voe-
vod în fața fostului monarh, care a fost, astfel, „lucrat
din interior”, opinia locală, exprimată pe față de Nicolae
Iorga fiind aceea că: „Vaida e făcut pentru rolul jucat în
Apus”.

Fără să mai trăiască direct triumful semnării Trata-
tului de la Trianon, fiind demis, inclusiv sub acuzația de
a fi devenit „bolșevizat”, Al. Vaida-Voevod a fost invitat,
în secret, la banchetul Lojelor masonice din întreaga
lume, care lucraseră pentru pacea lumii, ce s-a derulat
concomitent cu Recepția oficială. Găzduit discret de
Teatrul din Versailles, banchetul, își amintește diploma-
tul Virgil Stelea, fost secretar personal al lui Viorel-Virgil
Tilea (1896-1972) (Crâmpeie din activitatea diploma-
tică, în Chemarea, 1932), ambasador, membru al
Conferinței de Pace și atașat diplomatic la Londra, în
timpul vizitei lui Al. Vaida-Voevod, din februarie 1920, a
fost o libație rituală, o demonstrație de forță a celor ce
și-au acordat, reciproc, „protecții frățești”. Într-adevăr,
susține și Mircea Vaida-Voevod (Scrisori, op.cit., p. 60):
„La masa verde a Conferinței de Pace de la Paris,
numeroși reprezentanți ai marilor puteri, ca și cei ai sta-
telor sud-est europene erau masoni, iar pe Charte
d’  Identité masonique a lui Vaida-Voevod este trecut
gradul suprem, de Mare Maestru al Ritului. Este și
acesta un mod de a face politică înaltă, în interesul
Țării. 

Astăzi, la 100 de ani de la elaborarea și semnarea
Tratatelor din „sistemul Versailles”, rolul lui Al. Vaida-
Voevod, în calitate de „părinte al patriei” este departe

de a fi receptat în întregime. Însuși Iuliu Maniu
recunoaște că „prietenul” său a reformulat „terminologia
diplomatică”, alegând o cărare diferită față de cea
veche, „dedată până acum a lucra în proporții mai mici”.
Și prin lucrarea sa politică, cea mai importantă,  fiind
Trianonul, finalizată la 4 iunie 1920, ora locală 16,30,
s-a făcut „dreptate”, în sensul că „aliații aduceau Unga-
ria la simțul proporțiilor și al realității” (relatare de la
Paris, de la corespondenta publicației România Nouă,
an I, nr.  104, 1920, Stephane Laussanne). În vreme ce
în Ungaria, ca la un semn, la ora semnării Tratatului,
magazinele au fost închise, trenurile și tramvaiele au
staționat, iar clopotele bisericilor au răsunat, la Paris a
fost agitație mare: „Domnișoara Văcărescu (Elena Vă-
cărescu, 1864-1947, militantă pentru realizarea Unirii,
secretar-general a Asociației Române de pe lângă
Națiunile Unite, timp de două decenii – n.a.) și alte două
doamne mânuiesc aparatele de fotografiat, iar domnii
Brediceanu, Cantacuzino, în uniformă, și D. Ghica, iau
loc în banca presei, alături de inginerul Vuia (Traian
Vuia, 1872-1950, inventator și pionier mondial al zbo-
rului autopropulsat, membru al Conferinței de Pace și
mason în Loja Ernest Renan – n.n.). Doar d-nii Titulescu
și doctorul Cantacuzino iscălesc cu inima plină de bu-
curie: Trufia ungară s-a năruit” (s.n.).

Poate și din aceste motive, popoarele cărora li s-a
recunoscut dreptatea istorică, (iar românii nu sunt sin-
gurii! – n.n.), prin Tratatul de la Trianon, au obligația să-l
apere. Iar exemplul de strădanie și sacrificiu personal
al lui Alexandru Vaida-Voevod este un remember.

Al. Vaida-Voevod
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Roman al deplinei maturități, urmând unor titluri ca
La Maison de Petrodava (1961), Les immortels
d’Agapia și Dieu Paris (1964), primite cu tot interesul
de critica literară franceză, Constantin Virgil Gheorghiu
publică în 1971 L’Espionne (Maison d’Edition Plon de
Paris, Poché)1, interpretat ca o frescă a realităților
românești de după cel de al Doilea Război Mondial,
într-o construcție epică masivă, plină de suspans și de
virulente… demascări de ordin politic, în primul rând,
ale regimului comunist din țară, pe care o numește,
într-o formulare metaforică, „republica penitenciară”. 

Asumându-și condiția exilului în chiar ziua de 23 au-
gust 1944, când se afla în misiune diplomatică în stră-
inătate, Constantin Virgil Gheorghiu se stabilește la
Paris, dar e preocupat statornic în timp de tot ce se în-
tâmplă în țară: „Doamne, nimic nu-mi scapă din ce se
petrece în țara mea de la Dunăre, rotundă ca o pâine
țărănească și ca luna. Fiecare om ucis mă face să mă
ridic din pat și să țip (…) Am agonizat cu fiecare victimă.
De douăzeci și cinci de ani. În fiecare zi și în fiecare
noapte”. Mărturisirea aceasta aparține personajului cen-
tral al romanului Spioana, personaj care este însuși au-
torul, preotul parizian Virgil Gheorghiu, implicat în
destinele multor români desțărați căci, spune același:
„Biserica este patria tuturor celor care nu mai au patrie”.
Avem aici, așadar, o altfel de biografie a scriitorului, fac-
tologia romanului împletindu-se dramatic între realitate
și ficțiune („Întâi de toate, e un roman, o operă de

ficțiune”). 
Viziunea în care se cuprind evenimentele relatate în

roman este, fără îndoială, orwelliană. Numai că, dacă
în O mie nouă sute optzeci și patru (roman publicat
în 1949), prozatorul imagina o lume coșmarescă situată
într-un viitor al societății dominate de teroarea falsității
politicului (trimiterea era evidentă spre orânduirea co-
munistă, pe care o stigmatizase și în Ferma animale-
lor2 /1945/, deci un vizionarism anticipativ), Spioana
ilustrează desfășurarea efectivă a mecanismelor opre-
sive instalate intr-o atare orânduire politică, respectiv
cea românească de după al Doilea Război Mondial.
Totul este reconstituit la dimensiuni voit amplificate, os-
tentativ abominabile („atâtea povești murdare”), para-
bolice, evident. Avem de-a face cu o radiografie socială
grotescă și terifiantă pe care o descrie în detalii menite
a stârni repulsia: „România, la fel ca toate republicile
penitenciare ale imperiului bolșevic, propune turiștilor o
viață de cazarmă. O viață de soldat ca în Legiunea Stră-
ină. Ești cazat în cazărmi. Trebuie să mănânci când
sună goarna. Trebuie să te mulțumești cu ceea ce bă-
trânele servitoare mofluze îți aruncă în farfurie. Nimeni
nu poate să refuze vreodată ori să schimbe farfuria. Nu
poți cere niciodată un supliment fără o cerere scrisă la
direcție, nici măcar un iaurt ori un corn. N-ai voie să te
îndepărtezi de incinta fixată turiștilor. Ești închis precum
animalele în țarcurile lor. Dacă treci bariera, ești arestat
și dus la postul de miliție. Orice deplasare se face în
grup, ca la cazarmă, sub supravegherea unui milițian

Constantin Cubleșan

CONSTANTIN VIRGIL GHEORGHIU –
DOUĂ IPOSTAZE

(I)

IMPERATIVUL CELEI DE A DOUA PORUNCI BIBLICE
(Spioana)

2 George Orwell (1903-1950) fusese inspirat, la rândul
său, de romanul Noi (1945) al scritorului rus Evgheni Zamia-
tin, cunoscut disident sovietic.

1 Versiunea în  limba română: Spioana. Traducere din
limba franceză de Gheorghiță Ciocioi, Editura Sophia,
București, 2017, după originalul în limba frnceză L’Espionne,
Édiotions du Rocher, Paris, 1990.
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cu caschetă de ghid. Nu este permis să mergi decât pe
un anumit itinerar turistic, altfel vei fi acuzat de spionaj.
Este interzis să schimbi un cuvânt cu cineva. A-ți pe-
trece vacanțele în România, ori într-o altă republică pe-
nitenciară, e ca și când ai merge să le petreci la
închisoare La Santé, Fresne, într-o cazarmă a Legiunii
Străine ori într-un lagăr de concentrare. N-am văzut ni-
ciodată pe cineva petrecându-și concediile într-o ca-
zarmă… Iată pentru ce nu am mers niciodată în
România”. Prezentarea unor asemenea condiții de viață
este dusă până la ridicol și, mai mult, până la absurd.
Dar procedeul stilistic face parte din modalitatea de
afișare a repulsiei pe care Constantin Virgil Gheorghiu
o manifestă, asumată oarecum organic. 

În intriga, de tip detectivist, pe care o conduce ro-
mancierul, ca un veritabil maestru, cum și este, al sur-
prizelor și coincidențelor șocante, se impun câteva
personaje de prim-plan cu biografii semnificative în
epocă. Ele fac parte din… înalta societate comunistă
pe care a cunoscut-o înainte de plecarea sa din țară,
dar și după aceea. 

Părintelui Virgil, paroh al bisericii ortodoxe române
din Paris, i se solicită, de către serviciile secrete fran-
ceze, să recunoască, să identifice, având expertiza ne-
cesară, identitatea doamnei Monica Hublot, aflată în
acele momente într-o maternitate, așteptând să nască.
Ea este suspectată de a fi intrat în Franța cu un
pașaport fals, sub numele de Monica Martin, când, de
fapt, se presupune că adevăratul său nume era Elena
Scripcă, fiind fiica unui fost important membru al guver-
nului de la București, chiar prim-ministru al acestuia, tri-
misă ca spioană în Occident. Solicitarea era întru totul
îndreptățită, cunoscându-se relația apropiată, pe vre-
muri, a părintelui Virgil cu tatăl Elenei. Condus în salo-
nul lehuzei, care se afla într-un somn adânc, indus,
părintele Virgil o recunoaște, într-adevăr, pe fiica lui
Leopold Scripcă, numai că sarcina sa, de a proba iden-
titatea reală a acesteia, devine una extrem de dificilă,
din punct de vede uman, nu neapărat politic. Și mai ales
din punctul de vedere al dogmei creștine, slujitorul bi-
sericii („preotul lui Hristos”) neavând îngăduința, prin le-
gământ sacru, de a divulga secretele aflate în calitatea
sa preoțească („Un preot nu este un om care dă
explicații. Un preot este un om care ia povara altora
pentru a o purta el însuși. Un preot este un om care ia
boala aproapelui său, ca să fie el cel care moare, și nu
bolnavul”, urmând astfel pilda Mântuitorului). 

Romanul, cu toate meandrele spectaculoase ale in-
trigii sale, este în fond proba pe care trebuie să o treacă
preotul Virgil, anume aceea de a-l iubi pe aproapele
său, chiar pe dușmanul său – „Un creștin trebuie să-i
iubească pe asasinii lui”, spune preotul Virgil, urmând
cea de a doua poruncă a Legii pe care o explică Matei
în „Evanghelia” sa (5,43-48): „Dumnezeu e iubire pentru
că e milă, adică El iartă mereu. În această cateheză
Isus ne spune că trebuie să devenim ca Tatăl care iartă.
«Aţi auzit că s-a spus: Să-l iubeşti pe aproapele tău şi
să-l urăşti pe duşmanul tău. Eu însă vă spun: iubiţi-i pe
duşmanii voştri şi rugaţi-vă pentru cei care vă perse-
cută, ca să fiţi fiii Tatălui vostru cel din ceruri, care face
să răsară soarele său peste cei răi şi peste cei buni şi

să plouă peste cei drepţi şi peste cei nedrepţi. Căci
dacă îi iubiţi pe cei care vă iubesc, ce răsplată aveţi?
Oare nu fac acelaşi lucru şi vameşii? Şi dacă îi salutaţi
numai pe fraţii voştri, ce lucru neobişnuit faceţi? Oare
nu fac acelaşi lucru şi păgânii? Aşadar, fiţi desăvârşiţi
precum Tatăl vostru ceresc este desăvârşit»”.

Romanul recapitulează, în puncte esențiale, biogra-
fia lui Constantin Virgil Gheorghiu, petrecută în
ambianța unor evenimente dramatice dintr-o istorie con-
temporană a României, recompunând deopotrivă bio-
grafiile celor cu care a venit în contact, în vremea cât
s-a aflat în țară. E, într-un fel, o altă și o altfel de justifi-
care a vieții sale (a mai făcut-o și în alte scrieri), atât de
controversată și blamată de numeroșii săi dușmani. În
acest sens, romanul are și alte implicații, dincolo de cele
politice, relevând demnitatea și conștiința scriitorului
însuși.  

Elev fiind la școala militară din Chișinău, Virgil îl
cunoaște pe Leopold Scripcă, profesorul de filozofie, cu
un doctorat în Germania, care devine mentorul său, el
fiind, la rându-i, elevul preferat. În aceste condiții
cunoaște familia Scripcă, pe soția și fiica acestuia, ceea
ce-i permite să urmărească apoi întreaga evoluție a lui
Leopold Scripcă, ajuns deputat în parlamentul de la
București, apreciat ca o ilustră personalitate publică. El
face frecvent naveta între capitală și Chișinău, într-un
luxos compartiment de tren, în care, la un moment dat,
i se cere, conspirativ, să accepte s-o scoată din țară,
ilegal, pe Hanna Tauler, comunistă, evreică, protejată a
Kremlinului. Portretul acesteia este cât se poate de
odios, ea fiind, după actul de la 23 august 1944, satra-
pul comunist al României. 

În chiar primele momente ale instaurării puterii co-
muniste în țară, Hanna Tauler îl caută pe Scripcă, din
indicația Kremlinului, pe care îl recuperează dintre ele-
mentele burgheze, impunându-l ca prim-ministru, de
fapt o fantoșă în mâinile comuniștilor. Este descrisă ast-
fel viața abuzivă a protipendadei comuniste care nu
este altceva decât o clică de executanți ai ordinelor so-
vietice, suspectându-se reciproc și debarasându-se pe
rând de toți cei care par a fi deviaționiști. Astfel îi vine
rândul și lui Leopold Scripcă, căruia i se înscenează un
atentat; supraviețuiește acestuia, nu pentru multă
vreme însă; este conștient că zilele îi sunt numărate.
Pentru a putea asigura viitorul fiicei sale, depune o
sumă importantă de bani la o bancă din Elveția, iar pe
Elena o expediază, pe căi obscure, în Occident. Ajunsă
la Paris, ca studentă, Elena, alias Monica Martin, îl
cunoaște pe profesorul Max Hublot, cu care se
căsătorește și este în perspectiva de a-i aduce pe lume
un copil. Tocmai în aceste momente serviciile secrete
franceze află de ipostaza falsei identități a Elenei Hu-
blot, considerată a fi spioană, inocentul soț căutând a o
disculpa cu orice preț. Apelează la serviciile părintelui
Virgil, despre care se știa că a avut relații apropiate cu
familia Scripcă, în România. I se cere deci o confirmare
a faptului că Monica Hublot nu este una și aceeași per-
soană cu Elena Scripcă: „Virgil Gheorghiu trebuie să
afirme în scris că doamna Hublot nu s-a numit niciodată
Monica Martin. Numele ei este Elena Scripcă. Este fiica
lui Leopold Scripcă, omul angajat ca mercenar de Ar-
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mata Roșie la ocuparea României, pe 23 august 1944,
pentru a face din el un prim-ministru. Leopold Scripcă,
colaboratorul ocupantului, a semnat cu propria mână
masacrarea a milioane de români. A semnat decrete de
deportare, de internare, de anchetă și de spoliere a do-
uăzeci de milioane de români. Țara, astăzi, este devas-
tată și dezolată. The Vaste Land. Un peisaj selenar.
Păsările nu mai cântă, râurile au secat, vacile nu mai
dau lapte, copii se nasc infirmi. Douăzeci și cinci de ani
de ocupație. De masacre. De exterminare. De jaf. Șef
al milițiilor roșii, comandant al milițiilor morții este Leo-
pold Scripcă – tatăl doamnei Hublot. Înconjurat de o
bandă de asasini care ucid pentru bani. Fiica sa este
aici, ascunsă. Ea a colaborat, ca locotenent al tatălui ei,
la toate masacrele. Nu este mai puțin vinovată decât
el”. Toate acestea le știe foarte bine părintele Virgil care
este pus într-o situație nu doar ingrată, ci imposibilă, din
perspectiva îndatoririlor sale sacre preoțești, să dea o
declarație falsă, împotriva propriei sale conștiințe
(„Preotul se află la o răscruce”). 

Avocatul familiei Hublot insistă pentru a-l determina
să semneze acea declarație, în urma căreia s-ar în-
chide dosarul de urmărire al Elenei/Monicăi Hublot:
„–  Vi se cere un atestat, atâta tot (…) Salvați o familie
franceză, spune avocatul./ – Ori o pierd definitiv, replică
preotul. Căci o astfel de atestare poate să se întoarcă
precum un bumerang împotriva celor ce o folosesc…
Nu doar împotriva familiei Hublot, ci chiar împotriva mea
(…) în limbajul meu de preot, cuvântul «a salva» are un
sens absolut. Și niciun om nu poate să se salveze el
însuși, nici să-i salveze pe alții. Doar Hristos e salvator
(…) Doar Dumnezeu poate să salveze familia Hublot
pentru totdeauna. Eu, ca preot, nu pot decât să fac un
singur lucru: să mă rog ca Familia Hublot să fie scoasă
din încurcăturile ei cu poliția, cu lumea și cu păcatul.
Aici, pe pământ și în vecii vecilor”. 

Părintele Virgil acceptă în cele din urmă să semneze
declarația pe care i-o dictează avocatul, dar nu i-o și în-
mânează. Cere îngăduință pentru câteva zile în care să
se roage, până la ieșirea doamnei Hublot din clinică. E
timpul în care Dumnezeu poate produce o minune sal-
vatoare. „– Doamne, Marele meu Ierarh – se roagă fier-
binte părintele Virgil – Împăratul meu și Făcătorul meu,
am scris acest fals atestat pentru a suferi rușine, închi-
soare, prigoană, încă o dată, în locul femeii care cu tatăl
său a însângerat până la moarte și a torturat și a
înlănțuit poporul meu român… Tu îmi deschizi astăzi
ușa către muntele pe care și Tu l-ai urcat odată, acum
două mii de ani. Tu mi-ai deschis ușa către Golgota.
Pentru a urca și eu, întru nevrednicia mea, arătând ast-
fel că pot să-mi iubesc vrăjmașii. Că sunt demn de nu-
mele de creștin și de poet al României și al lui Hristos.
Mulțumesc! Te rog, lasă-mi ușa deschisă ziua și noap-
tea, către Golgota. Căci este cea mai mare slavă pentru
mine să urc același munte ca Tine și să sufăr în locul
vrăjmașilor mei de moarte, ai celor ai poporului meu și
ai Tăi. O, Hristoase, să sufăr în locul îngerilor și a tuturor
românilor! Îți mulțumesc mai dinainte!”. 

E ruga a unui om trufaș însă, care știind că în urma
falsei sale declarații va fi închis și pedepsit, el devenit
astfel un posibil martir. Dumnezeu însă nu-i îngăduie

martiriul, dar produce minunea salvatoare. Serviciile se-
crete franceze află, între timp, anunțurile din presa ro-
mânească, reproduse și în cea străină a momentului
acela, prin care se spunea că fiica lui Leopold Scripcă
a sfârșit într-un accident de mașină, în disperarea sa
după aflarea morții tatălui ei. Era, evident, o știre falsă
produsă de propaganda comunistă care nu putea ad-
mite că Elena reușise să evadeze în Occident, așa încât
era mult mai bine să o declare moartă. La aflarea aces-
tei știri, dosarul este definitiv închis și toată lumea… sal-
vată. 

Avocatul, în final, îi tălmăcește, omenește, verdictul
divin: „– Vă înșelați, părinte Virgil. Dumnezeu nu vrea
să beți acest pahar (…) Ați fost foarte curajos, v-ați asu-
mat riscuri mari semnând atestatul pe care vi l-am
cerut… Acum, că afacerea este clasată, rupeți-l. Știți că
această foaie de hârtie întru apărarea doamnei Hublot
ar fi putut să vă coste câțiva ani de închisoare de regim
sever, mai înainte de expulzare./ – Știu, spuse preotul.
Și regret că nu mai aveți nevoie de ea. Mi-ar fi probat
mie însumi că sunt în stare să-mi iubesc vrăjmașul de
moarte mai mult decât pe mine însumi… Dar Dumne-
zeu nu mi-a acordat această onoare…”

Întregul roman Spioana, cu reconstituirea atâtor
fapte abominabile petrecute în  regimul comunist din
România (încercarea de a identifica personajele aces-
tuia cu figurile reale din istoria contemporană a Româ-
niei, nu-și are rostul, atâta vreme cât fabulația
anecdoticii se dovedește a fi una vădit parabolică, în di-
mensiunea ei propagandistică), este eșafodajul pe care
preotul și poetul Virgil, alias scriitorul Constantin Virgil
Gheorghiu, face demonstrația nevoii sacre de a res-
pecta poruncile biblice, ca scop final al existenței sale
pământene. În acest sens se și exprimă: „A fi poet și
preot nu e doar o meserie, o vocație, o misiune. În-
seamnă, înainte de toate, a suferi fără întrerupere; a trăi
pe cruce, fără ca niciodată să cobori în mormânt toată
viața ta, ca un jupuit de viu. Căci un poet și un preot tre-
buie să sufere și să împartă necazurile tuturor contem-
poranilor, ale întregii societăți în care trăiesc. Suferințele
personale ale părintelui Virgil au fost și vor fi mereu ne-
numărate (…) Gheorghiu nu este, desigur, Hristos, dar
poetul simte în trupul lui cuiele bătute în carnea Dom-
nului și pe cele care sunt bătute zi și noapte în trupul
României”. 

Tezist, precum sunt, în general, scrierile lui Constan-
tin Virgil Gheorghiu, construit pe idei teologice funda-
mentale, romanul Spioana este, poate, cel mai
complex și cel mai profund dintre romanele scrise la
Paris, revelator, cu evidență, al conștiinței scriitorului
(avem aici un adevărat proces de conștiință al eroului,
alias al scriitorului), ca mărturisitor al suferințelor între-
gului popor din care s-a ridicat: „Învață să înduri – spune
la un moment dat eroul romanului, cu încărcătura de mi-
sionarism, cu valoarea declarativă a unui verdict defini-
tiv al existenței sale – Luptă mai ales cu cuvântul. Căci
cuvintele sunt superioare oricărei arme, chiar armelor
atomice. Ele nu pot fi distruse, ele distrug…” Iată me-
sajul de profunzime al fabulosului său roman, fals de-
tectivist.

(va urma)
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De la nuvelele Desfășurarea (1952) și Ferestre în-
tunecate (1956) până la romanul Cel mai iubit dintre pă-
mânteni (1980), perspectiva lui Marin Preda asupra
lumii românești postbelice trece prin importante trans-
formări. Primele două nuvele au fost folosite de propa-
ganda comunistă pentru a insista asupra efectului
benefic al schimbărilor din agricultură, în timp ce roma-
nul final a impresionat puternic cititorii din anii cei mai
sumbri ai regimului ceaușist prin condamnarea cura-
joasă a unui sistem caracterizat prin metafora „era
ticăloșilor”. 

Schimbarea de viziune trece prin volumul al doilea
din Moromeții, apărut într-o perioadă (1967) de relativă
liberalizare a sistemului și mai permisivă din punctul de
vedere al cenzurii. 

Urmărind în acest roman evoluția unui personaj pre-
luat din nuvela Ferestre întunecate, ne impresionează
mai întâi aparenta transformare radicală a acestuia, de
la tânărul revoluționar pur de la început la fanaticul ce
își satisface setea de răzbunare atunci când ajunge
într-o funcție de conducere obținută printr-o perfidă stra-
tegie. 

Dacă însă aprofundăm modul în care este construit
personajul Vasile al Moașii, avem surpriza să constatăm
că această evoluție decurge strict din premisele puse
în nuvelă. Marin Preda nu sacrifică și nu a sacrificat
nicio clipă adevărul artistic prin vreo concesie făcută
unui moment istoric sau altuia. Diferența este dată de
trăsăturile celor două specii epice: nuvela se concen-
trează în acest caz asupra unui moment din evoluția
personajului, fixându-i coordonatele prin referiri la tre-
cut, în timp ce romanul acumulează momentele ce con-
tinuă această evoluție. De asemenea, nuvela este un
„portret al personajului la tinerețe”, pe când romanul îi
arată complexitatea devenirii. Nuvela îl prezintă dintr-o
singură perspectivă narativă, în vreme ce  romanul mul-
tiplică punctele de vedere.

În nuvela Ferestre întunecate, Vasile (al cărui nume
de familie este aici Bodescu) este un tânăr țăran sărac,
„utemist din armată”, care trăiește într-un bordei din
spatele casei mari și arătoase a unchiului său pe care
îl slugărește, fiind asuprit îndeosebi de fiii acestuia, verii
lui, Dan și Ștefan. Vasile face parte din comitetul de
inițiativă pentru înființarea gospodăriei colective, dar nu
participă la adunarea convocată în acest scop, întrucât
are un conflict cu verii lui, Dan amenințându-l cu cuțitul
când Vasile voise să ia apărarea soției sale, pălmuită
de acesta. O activistă de la Uniunea Tineretului Munci-
tor (UTM), venită acasă la Vasile și la Florica, este rănită
de o piatră aruncată pe fereastră de Ștefan. Intervine
miliția și nuvela se încheie cu speranța că Vasile nu va
mai fi terorizat de rudele lui și că viața lui, a Floricăi și a
copilului se va schimba.

În volumul al doilea al Moromeților, Vasile este mai
întâi o prezență tăcută. Când Aristide, fostul primar li-
beral, își adună oamenii, îndemnându-i să intre în Par-
tidul Comunist pentru a-l submina dinăuntru  (unul dintre
pretextele prin care propaganda explica greșelile parti-
dului), Năstase, fratele lui Aristide, vine „cu cei doi băieți
ai lui, Dan și Ștefan, și un nepot de soră, unul Vasile al
Moașei, cam de seama lui Niculae”. Acest nepot nu
scoate niciun cuvânt și își ține paharul gol, fiind de fapt
foarte atent la discuție și având grijă, la sfârșitul ei, să
pună mâna pe originalul listei infiltraților în partid.

Apariția lui este mereu neașteptată și învăluită în tă-
cere, provocând celorlalți mirare și oarecare neliniște.
„Ce-o mai fi vrând și ăsta?”, se întreabă Niculae, vă-
zându-l pe Vasile la poarta lui, și i se adresează cu vor-
bele: „– Ce este, Vasile, intră în curte, ce aștepți acolo?
Ce, ești milog de stai așa dimineața la poartă și nu zici
nimic?” „Cam tăcut” apărea și în Ferestre întunecate.

Tăcerea sa nu înseamnă timiditate, ci fereală, ca-
racter ascuns, explicabil, în parte, prin greutățile și
suferințele îndurate, dar și propriu omului ce cultivă stra-

Gheorghe Lăzărescu

UN PERSONAJ AL LUI MARIN PREDA
ÎNTRE NUVELĂ ȘI ROMAN
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tegic secretul și își așteaptă, răbdător, clipa. El este „po-
somorât”, „egal și impenetrabil ca și dezvăluirea” pe
care o face. Îl vizitează „pe furiș” pe Adam Fântână,
încunoștințându-l în taină de uneltirile care îl vizează.
Merge și acasă la Niculae Moromete, pentru a-l informa
în legătură cu unele probleme din viața de partid a sa-
tului. Când tânărul activist, mai puțin obișnuit cu intrigile
de culise, îl întreabă dacă a ridicat aceste probleme în
cadrul organizației, „Vasile nu mai zise nimic, își puse
pălăria în cap și plecă și el ca și Marioara, fără să dea
bună ziua”.

Tăcerea și gustul lui pentru secret se explică, ne-o
spune naratorul omniscient, și prin suspiciunea care îl
caracterizează, „cronică, devenită parcă a doua natură”
și care îl face un adversar redutabil pentru intriganții
care țes „pe această mică scenă politică [...] mari ma-
nevre, combinații shakespeareene” (Eugen Simion,
Scriitori români de azi, I, București, Cartea Româ-
nească, 1978, p. 427). Când Ciulca îi spune lui Isosică
despre Moromete că face „agitație contrarevoluționară”,
secretarul de partid devine atent mai ales când află că
de față era și Vasile: „– Era și Vasile? Ei, mânca-ți-aș
ochii, Doamne, era și Vasile ca va să zică! Și n-a zis
nimic domnul Vasile?...”. Stilul indirect liber ne dezvăluie
importanța pe care o acordă Isosică tăcutului Vasile:
„Ăsta era în sfârșit un lucru care merita să-l auzi”.

În context, pronunțată de un asemenea personaj,
vorba „domnul” nu are nimic măgulitor, ci ironic-
amenințător și trădează suspiciunea. În Germania de
Est și în Polonia se spunea „tovarăși” numai membrilor
de partid. În România, termenul era obligatoriu pentru
toată lumea, dar folosit de fapt  numai în ocaziile ofi-
ciale. Personajul unei comedii de Aurel Baranga – Sici-
liana – își exprima supărarea față de un interlocutor,
adresându-i-se cu „domnule”, „că tovarăș nu pot să-ți
zic”. „Uns cu toate alifiile”, Baranga sugera aici o ironie
de joc secund: personajul se voia sarcastic, dar, carac-
terizat printr-o blândă prostie, era în fond el cel ironizat
prin conformismul adoptat până la nivelul limbajului cu-
rent.

Aflând că Vasile este la curent cu complotul pus la
cale împotriva lui Adam Fântână, Isosică își dă seama
imediat de gravitatea situației și, deși abil intrigant el
însuși, încearcă, fără succes, să dezlege firele acestei
intrigi care o contracarează pe cea inițială: „– Nu pot să
înțeleg, zise Isosică, de unde știe Vasile ăsta toată
operația! [...] De ce, ăla care i-a spus, i-a spus tocmai
lui Vasile și nu direct lui Fântână. [...] Ce caută Vasile
aici? [...] Două lucruri sunt rele aici, cine dintre voi i-a
spus lui Vasile și de ce tocmai lui Vasile”. Se va dovedi
mai târziu că Zdroncan i-a spus lui Vasile, știind că ac-
tivista de la UTM, care îl susține pe acesta, este ne-
poata președintelui sfatului popular regional și că astfel
manevrele lui Isosică, Bilă și Mantaroșie vor ajunge la
cunoștința forurilor superioare. În complot era implicat
și Zdroncan însuși, dar, punându-l la curent pe Vasile,
își pregătea, abil, o posibilitate de scăpare, în cazul că
planul n-ar fi reușit.

Personajul Vasile al Moașei capătă contur, comple-

xitate, dintr-o perspectivă multiplă, prin inserarea în tex-
tul romanului a trei narațiuni care îl privesc, relatate de
trei personaje: ca mai bătrân și cunoscător al oamenilor
din sat, Ilie Moromete vorbește despre drama mamei
lui Vasile și despre copilăria acestuia în relație cu un-
chiul și verii săi; Niculae prezintă o întâmplare din copi-
lărie, care scoate la iveală o anumită trăsătură de
caracter a lui Vasile, iar activista UTM rezumă, din per-
spectiva ei, narațiunea din nuvela Ferestre întunecate.

Relatarea lui Niculae și cea a lui Ilie au drept cadru
o zi de vară la seceriș. Profund artist al prozei, Marin
Preda ritmează discursurile personajelor cu gesturile,
repetitive în esențialitatea lor, ale seceratului și legatului
spicelor, ca într-o modernă Georgică a Câmpiei Ro-
mâne. Niculae întârzie să răspundă la întrebarea tatălui
său privind cauza aversiunii lui față de Vasile. Dezvă-
luirea este amânată și de romancier, care introduce un
pasaj de un delicat  lirism, ce contrazice aserțiunile pri-
vind lipsa de sensibilitate a lui Marin Preda față de na-
tură. (El însuși contribuie, în Viața ca o pradă, la
acreditarea unei asemenea păreri). Zborul unei
prepelițe le permite lui Ilie și lui Niculae să descopere
în grâu cuibul cu ouă al păsării:

„Ca o mică minune apăru sub ochii lor un cuib cu
ouăle pestrițe, împletit din frunze fine de paie de grâu,
descoperit și fără apărare, în această lume înaltă, în
care firele de grâu semănau cu o pădure și cei doi oa-
meni, cu două animale uriașe. Ei se uitau la el fără să
pună mâna, stând în picioare tăcuți, ființe blânde care
ocroteau, după felul cum dăduseră și țineau spicele la
o parte, acest miracol latent din care aveau să zboare
mai târziu niște păsări.”

Violența înjurăturilor lui Niculae la adresa lui Vasile
– înjurături care par să trezească admirația Ilincăi – și
violența întâmplării relatate contrastează cu pacea na-
turii evocate în secvența citată, dar se și încadrează,
împreună cu ea, în imaginea cuprinzătorului univers
rural, căruia Marin Preda îi dă viață ca nimeni altul. 

În sfârșit, Niculae povestește cum, în copilărie, fu-
sese bătut de Vasile, deoarece caii păziți de el  intraseră
pe o miriște a rudelor acestuia din urmă. Vinovat nu fu-
sese Niculae, ci un anume Pretorian, pe care Vasile
însă îl cruțase, acest lucru sporind, la Niculae, senti-
mentul de injustiție și aversiunea față de băiatul din
Cotocești.

Acestei relatări subiective concentrate asupra unui
eveniment cu semnificații pentru Niculae, Ilie Moromete
îi adaugă o narațiune, parțial explicativă, ce concen-
trează în câteva pagini cazul unei familii ce reflectă pro-
blemele țărănimii din perioada interbelică și postbelică.
Mama lui Vasile era soră cu Năstase și Aristide,
îmbogățiți după Primul Război Mondial prin cumpărarea
de pământ de la țăranii care nu-și puteau plăti datoriile.
Se căsătorise cu Ilie al Moașei, care, nefiind împroprie-
tărit, deși luptase în război, o părăsise temporar pentru
o văduvă cu opt pogoane, revenind apoi la mama lui
Vasile. Intrase însă în conflict cu frații ei, având pretenții
la o parte din averea lor, și murise în urma unei bătăi
primite de la aceștia. Copil încă, Vasile muncește pentru
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rude, tot așa cum muncise și suferise mama lui, care
moare blestemându-le și învățându-și fiul să simuleze
supunerea, păstrându-și însă demnitatea, până când
va reuși să scape de unchiul și de verii săi. Prin vocea
lui Moromete, tradiția satului confirmă faptele relatate
în nuvela Ferestre întunecate: Vasile ar fi vrut să intre
în gospodăria colectivă pe care Fântână ar fi înființat-o,
dacă nu ar fi fost împiedicat de „alde Plotoagă și Iso-
sică”. Sunt confirmate și conflictul dintre Vasile și vărul
său, Dan, și incidentul cu fata de la „uteme”, rănită de
piatra aruncată prin fereastră.

Ca într-un roman polifonic, incidentul îi este relatat
lui Niculae și de activista cu pricina într-o alternanță de
stil direct și de stil indirect liber, caracteristic pentru arta
lui Marin Preda de a-l insinua pe naratorul omniscient
în relatarea naratorului-personaj, creând un fin balans
între implicare și distanțare. O asemenea oscilație își
găsește reflexul în psihologia lui Niculae, pe care
„vigilența” necesitată de funcția de activist – în fond sus-
piciunea consubstanțială sistemului - dar și experiența
din copilărie îl fac bănuitor și îl determină să încline spre
expectativă:

„– Oriunde intri într-un sat, zise Niculae, dai peste
unul ca Vasile ăsta cu o istorie așa cam dubioasă, în
realitate, cum ai observat și dumneata, chiar în legătură
cu el, cine știe ce urmărește. Trebuie să fim atenți și să
nu facem jocul unuia sau altuia, fiindcă fără să-ți dai
seama te poți pomeni că ai fost tras tocmai în jocul pe
care zice ăla că îl fac ăia pe care el îi demască,
înțelegi?”

În ciuda neîncrederii lui Niculae, ora lui Vasile a sosit
și tânărul din Cotocești este împins în sus printr-o in-
credibilă urzeală de intrigi bizantine prin care Isosică în-
cearcă să-și consolideze poziția, sacrificându-i pe
Plotoagă și pe Bilă și prevenind posibila, dar nedorita
de el, ascensiune a lui Adam Fântână.

Isosică se bazează mult pe arta sa de a pune pe alții
să lucreze, involuntar, pentru el. Aluziile, frazele lăsate
în suspensie, fac parte dintre modalitățile preferate de
a comunica:

„– Și atunci?! exclamă Isosică sincer. Ce, o să stăm
și să ne uităm la el? Să-și facă autocritica și dacă n-o
să vrea să-și facă autocritica, atunci...

Și aici Isosică puse și el în mișcare, prin semne, ca
și Mantaroșie, un sistem de sugestii liniștitoare că în
acel caz o să aibă altcineva grijă de președintele comi-
tetului executiv, sarcina lor limitându-se la atât...”

Meșteșugul intrigantului Isosică se lovește însă,
într-o primă fază, de ostilitatea lui Vasile și a Floricăi,
soția acestuia. La confruntarea din bordeiul „cu ferestre
mici și întunecate” (de remarcat persistența motivului
din nuvelă care dobândește, parcă, noi semnificații!),
Isosică (și cititorul odată cu el) asistă la o tulburătoare
metamorfoză a nevestei lui Vasile, de la aparența de
fetiță rău îmbrăcată, parcă soră mai mare a propriei
fiice, la „o altă femeie, matură și necruțătoare”, care se
uita cu severitate la soțul ei: „Se vedea că nu numai că
știa tot ce știa el, dar că avea grija ca nu cumva el să
uite o parte din ceea ce știau împreună”. Cei doi soți se

înțeleg din priviri, opunându-i lui Isosică un bicefal ad-
versar redutabil:

„…Mica femeie eliberă scurt o respirație șuierătoare
și privirea ei aproape că se topi în aceea a bărbatului
ei: îl ruga s-o mai lase încă să vorbească; cu privirea
dreaptă, bărbatul încuviință, posomorât, clătinând din
cap: dă-i drumul, parcă îi spunea, nu te sfii, avem lupul
între noi, a venit singur când a văzut că e încolțit...”

Această alianță dintre Florica și Vasile o dublează
parcă pe aceea, malefică, dintre Isosică și Ciulca.

Acuzând-l pe Isosică de faptul că se opusese ca Va-
sile să intre în partid, Florica îl amenință că soțul ei
deține lista scrisă de actualul secretar de organizație la
dictarea lui Aristide și care conține numele celor infiltrați
în partid ca să-l submineze pe dinăuntru. Tăcerea, care
însoțise de la început, ca un laitmotiv wagnerian,
apariția personajului Vasile, revine acum ca un mijloc
de presiune:

„Și tăcerea continuă, Vasile o lăsa să se scurgă
parcă anume ca să înțeleagă celălalt că nu era câtuși
de puțin sigur că acea listă nu s-ar afla în posesia lui, a
lui Vasile, și că deci avea pe deplin dreptate femeia
când îl sfătuia să nu se bazeze pe faptul că pentru asta
ar fi neapărat nevoie să se fi băgat mâna în portofelul
lui Aristide.”

Astfel constrâns, Isosică se vede nevoit să-i promită
lui Vasile funcția de președinte al comitetului executiv
al sfatului popular, atrăgându-i atenția că și el ar avea
de pierdut dacă  i s-ar opune: „recunosc că e ora ta!
Dacă îmi declari război acum pe față, ai putea să mă
nimicești, dar nici tu nu scapi teafăr. Gândește-te!”  

În prezentarea ședinței de partid, Marin Preda
vădește o perfectă înțelegere a funcționării unui sistem
care, deși se pretinde democratic, este în mod esențial
autoritarist. Pentru unii membri de partid „oricine era în
conducerea organizației era bun, fiindcă nu venea el
acolo fără să știe partidul și când nu mai era bun și tre-
buia schimbat, tot partidul se îngrijea de asta, ca unul
care știa el mai bine cum stau lucrurile!...”

Prin cuvântul său, Isosică își apără poziția, lovind
neașteptat de dur în Bilă și în Plotoagă, pe care nu-l
numește niciodată, referindu-se la el doar prin invoca-
rea funcției, „tovarășul președinte al comitetului execu-
tiv”, pentru a da intervenției sale un aer de obiectivitate.
Dacă partea de discurs referitoare la Bilă invocă situații
concrete și folosește un limbaj colorat cu zicale („ei nu
puteau trece pe lângă ele ca câinele prin apă!”), partea
referitoare la Plotoagă este ilustrativă pentru „limba de
lemn” a ședințelor de partid: „Tovarășul președinte a
mers tot timpul în coada maselor”, „nu știe ce e autocri-
tica”, are o atitudine „împăciuitoristă”, dar și lipsuri mai
grave, pe care Isosică se mulțumește doar să le suge-
reze perfid. El are și abilitatea de a-și face autocritica și
amintește mereu de îndrumările tovarășului Niculae
Moromete, pentru că acesta se află în prezidiu. Niculae
nu vede cu ochi buni aceste frecvente referiri la el, cu-
noscând lipsa de sinceritate a lui Isosică, „dar primul se-
cretar regional și trimisul C.C. [Comitetului Central al
partidului] arătau mulțumiți, era vizibil că desfășurarea
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ședinței începea să le placă”. Fără să insiste, naratorul
sugerează aici formalismul activiștilor, pentru care, din-
colo de soluțiile pe care le aducea sau nu, o ședință era
reușită sau nu în sine, după cum respecta sau nu un
anumit tipic.

Acest tipic este însă bruscat de intervenția lui Vasile,
care simte că a venit momentul să rupă în sfârșit tăce-
rea. Vehemența cuvântării sale este anticipată de sin-
gurul element neliniștitor din înfățișarea sa, incongruent
cu tot restul aspectului său fizic: mâinile disproporționat
de mari, ce formează, alături de tăcerea de până atunci,
alt laitmotiv al aparițiilor sale. Ele îl caracterizau și în
succintul portret din Ferestre întunecate, unde este pre-
zentat „trupul prea delicat față de palmele mari, care-i
ieșeau liniștite din mâneci”. Nicio schimbare în portretul
din Moromeții, doar suplimentare precizări plastice: „Era
un bărbat foarte tânăr, cu trupul subțire, aproape delicat,
dar cu mâinile lungi, cu labele mari, crescute parcă la
alt trup, groase și negre ca niște cazmale”. Același de-
taliu este izbitor în momentul în care ia cuvântul: „trupul
subțire al lui Vasile părea înalt din pricina umbrelor în-
căperii și i se vedeau palmele mari ieșindu-i din mâne-
cile albe ale cămășii; nu știa ce să facă cu ele și foarte
liniștit le puse pe colțul băncii ca pe niște unelte și se
răzimă în ele”. 

Discursul lui Vasile contrastează prin naturalețe cu
cel al lui Isosică. El își spune povestea firesc și drama-
tic, reproduce dialoguri, vorbind despre conflictul cu verii
lui, despre suferințele copilului său și despre faptul că
un țăran sărac, așa cum este el, vede în gospodăria co-
lectivă o salvare. În final, îl acuză direct pe Plotoagă că
„a fost omul de încredere al chiaburilor”, dezvăluind în-
tâlnirea de la Aristide. Cuvântarea produce „un efect
covârșitor” mai ales „prin afirmarea forței lui”. Însă Vasile
nu se mulțumește cu atât, ci pune întrebări precise tu-
turor celor care încercau să-l apere pe Plotoagă, vădind
o perfectă cunoaștere a faptelor.

După ședință, „nimeni, în afară de Isosică, nu-și
dădu seama atunci că odată cu ieșirea acestuia din
umbră începea pentru sat o nouă perioadă de zvârcolire
care avea să dureze mai bine de zece ani, la sfârșitul
cărora pământul tuturor, cu vitele mari și uneltele agri-
cole, aveau să fie cooperativizate”.

Ajuns la putere, Vasile își dezlănțuie atroce ura adu-
nată cu timpul și se răzbună nemilos pe rudele sale. Pri-
mul lucru pe care îl face în noua lui calitate de
președinte al comitetului executiv al sfatului popular
este să-i cheme în biroul lui pe unchiul Năstase și pe
vărul Dan, să-i bată sălbatic, privindu-i „cu un ochi ar-
zând rece de o ură de nevindecat” și să-i ordone
milițianului să-i aresteze spre a-i trimite sub escortă la
raion. Răzbunarea lui, atâta vreme amânată, nu are
nimic omenesc:

„– Închină-te la Dumnezeu, zise Vasile gâfâind, ai să
mori pe-acolo pe unde am să te trimit eu și din averea
și din tot ce ai tu o să se aleagă praful. N-am să dorm
ca lumea până n-am să vă stârpesc pe toți din rădăcină,
dar o să încep cu tine, ca rudă ce-mi ești...”  

Cruzimea ce răbufnește acum este, la Vasile, împli-

nirea unui program de viață anticipat de narator încă din
Ferestre întunecate, unde se spunea despre el că „avea
acea expresie particulară a omului tânăr și nepătat, care
încearcă, chinuindu-se, să devină tot așa de sălbatic și
de crud ca și cei din jurul său”. Încercarea i-a reușit cu
asupra de măsură; fanatic incoruptibil, Vasile își întinde
cruzimea asupra întregului sat: confiscă grâul oamenilor
și îl pune pe șeful de post să-i amenințe pe Moromete
și pe prietenii lui că le va închide gura dacă vor mai
vorbi tot ce le trece prin cap. Văzând că este în pericol
bunul lui de preț, cuvântul liber, Ilie își imaginează ce
i-ar putea spune lui Vasile: „mă, Vasile, și aici glasul lui
Moromete avea iar acele subțirimi și grosimi de odi-
nioară când citea ziarul în poiana fierăriei lui Iocan, în-
trucât prin faptul că niște oameni se adună pe pridvorul
unuia sau altuia constituie un pericol pentru regimul
care ne-a scăpat de robia fascistă? Ai văzut și tu! Nu
cădea nici guvernul din vorbele noastre și nici pe tine
nu te-am împiedicat să ajungi președinte. Bravo! Vezi-ți
de drumul tău, dacă crezi că e chiar drept să distrugi
agoniseala altuia și la ce folos s-ar ajunge, dar nu te lua
după ce ți se cere să faci, zi și tu că ai făcut și că toată
lumea de la mic la mare laudă guvernul, și o să stai
mulți ani în fruntea satului.”

Moromete intuiește voința distructivă a fanaticului și
pulsiunea lui vindicativă: 

„– Vasile, zise Moromete, e greu să stai de vorbă cu
el, el știe una și bună, că trebuie să se aleagă praful de
tot ce-a însemnat cât de cât ceva în satu’ ăsta, și așa o
să și facă, să țineți minte de la mine, [...] fiindcă urechea
lui nu aude decât ce-i șoptește răzbunarea”.

Vrând să-l contracareze pe Vasile, Moromete îl con-
vinge pe Țugurlan, vechi membru de partid, să revină
în sat și să se implice în viața acestuia. Țugurlan și Va-
sile se succedă la conducere și înființează, în cele din
urmă, gospodăria colectivă. Perspectiva narativă este
acum a Ilincăi, relatându-i lui Niculae, la înmormântarea
tatălui lor, evenimentele petrecute în sat în ultima pe-
rioadă a vieții lui Ilie. Crezându-se abil, Moromete se
dovedise naiv, pentru că schimbările de care se temea
nu erau determinate de o persoană anume, ci impuse
dictatorial în întreaga țară, iar un personaj ca Vasile se
dovedea, prin fanatismul său, ideal pentru a distruge
satul tradițional.

Nu este, deci, nicio contradicție între Vasile din Fe-
restre întunecate și Vasile din Moromeții. Este vorba
numai de complexitatea romanului față de unilateralita-
tea nuvelei. Aceasta schițează personajul și condițiile
care îl determină, implicându-l într-un episod dramatic,
cu un final deschis spre evoluția lui, speranța tinereții
sugerând speranța unei noi orânduiri. De aici utilizarea
propagandistică a nuvelei în epocă. Romanul preci-
zează însă această evoluție; potențialul de fanatism și
ură vindicativă a personajului (explicabile, deși nu scu-
zabile, prin condițiile în care acesta s-a format) se ac-
tualizează acum pe fundalul unor transformări sociale
dramatice.
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Elaborată în 1833, Dama de pică este o capodoperă
a literaturii fantastice, care a ajuns repede cunoscută și
pe tărâm francez prin traducerea datorată lui Prosper
Mérimée. Chiar dacă criticii literari au identificat în
narațiune o serie de influențe din E.T.A. Hoffmann și
Charles Nodier, doi maeștri incontestabili ai genului,
Aleksandr Pușkin (1799-1837) a reușit să realizeze o
creație profund originală. Titlul relatării trimite la jocul de
cărți, care a cunoscut o răspândire extraordinară în rân-
dul nobilimii la începutul secolului al XIX-lea. Acesta nu
era practicat doar de dragul câștigului, ci și de plăcere.
Patima a atins și numeroși scriitori, care s-au inspirat în
operele lor din dramele provocate de jocurile de noroc.
Sub acest aspect, rămâne elocventă narațiunea Jucă-
torul a lui Dostoievski. În literatura franceză, subiectul
a fost dezvoltat de Barbey dʾAurevilly în povestirea fan-
tastică Dedesubtul cărților unei partide de vist. În ceea
ce privește literatura română, putem menționa cunos-
cuta nuvelă Două loturi de I.L. Caragiale, dar și poves-
tirea Ruletistul de Mircea Cărtărescu. După cum
precizează Antoaneta Olteanu în prefața volumului
Dama de pică și alte proze (2015), subiectul nuvelei a
fost inspirat din realitate. Mai exact, prințul Golițîn a fost
cel care i-a dezvăluit scriitorului faptul că bunica lui l-a
sfătuit să mizeze pe trei cărți care, până la urmă, s-au
dovedit a fi câștigătoare. 

În jocul de cărți, dama sau regina de pică este o vă-
duvă care încearcă să înșele pe cineva. Rolul acesteia
în narațiunea lui Pușkin este atribuit unei bătrâne con-
tese octogenare. Fapt semnificativ, scriitorul nu mizează
pe problema ghicitului viitorului, ci pe aceea a câștigului.
De altfel, în fruntea relatării se găsesc o serie de citate
ce vorbesc despre semnificațiile cărții: „Dama de pică
înseamnă dușmănie ascunsă”. Un alt text ne averti-
zează că aceasta este „cea mai modestă carte pentru
ghicitul în cărți”. Din punct de vedere structural,
narațiunea conține șase capitole, la care se adaugă un
epilog. În fruntea fiecărei secvențe epice se găsește un
citat semnificativ, în măsură să anticipeze problematica
relatării. 

Debutul nuvelei descrie o noapte lungă de iarnă

când, la ofițerul Narumov din garda călare, s-au adunat
mai mulți tineri pentru a se deda jocului de cărți. La cinci
dimineața, jucătorii s-au așezat să mănânce. Prozatorul
insistă pe starea de spirit diferită a protagoniștilor. Cei
care au câștigat mâncau cu poftă, în timp ce ceilalți stă-
teau fără chef în fața farfuriilor goale. Abia după ce se
servește șampania, convorbirea începe să se învioreze.
Ca într-o piesă de teatru, personajele intră în scenă prin
intermediul replicilor lor. Surin, de exemplu, își deplânge
lipsa de noroc, în timp ce Hermann se mulțumește să
privească. Deși jocul îl atrage grozav, acesta din urmă
recunoaște că nu este în măsură să pună la bătaie mo-
desta sa avere în speranța unui câștig mai mare.

Pe Paul Tomski îl miră faptul că nu mizează și bu-
nica lui, contesa Anna Fedotovna. La insistențele jucă-
torilor, personajul începe să spună povestea bătrânei
octogenare. În urmă cu vreo șaizeci de ani, aceasta a
fost la Paris și s-a bucurat de mare succes. Mai mult, i
se spunea la Vénus Moscovite. Circula chiar zvonul că
Richelieu însuși îi făcea curte și era pe cale să se sinu-
cidă din cauza neînduplecării ei. La vremea respectivă,
doamnele jucau faraon. Tomski povestește că, jucând
odată la curte în compania ducelui de Orléans, contesa
a pierdut o sumă foarte mare. Ajungând acasă, ea i-a
cerut soțului să-i achite datoriile. Auzind de pierderea
îngrozitoare, acesta și-a verificat socotelile și a observat
că nu poate plăti suma exorbitantă. Aflată într-o situație
delicată (datoriile la jocurile de noroc constituiau o pro-
blemă de onoare), Anna Fedotovna a apelat la serviciile
contelui de Saint-Germain, un celebru aventurier preo-
cupat de științele oculte. Printre altele, acesta se lăuda
că a găsit elixirul vieții eterne și piatra filozofală. Gata
să o ajute pe contesa ruinată, aventurierul îi dezvăluie
o taină mare. În aceeași seară, bunica lui Tomski s-a
înfățișat la Versailles, la jocul de cărți al reginei, unde a
început să mizeze împotriva ducelui de Orléans. A ales
trei cărți pe care le-a pus una după alta și toate trei au
ieșit câștigătoare. În felul acesta, contesa a reușit să
scape de datorie. Povestea lui Tomski nu prea este cre-
zută, deoarece era greu de presupus ca cineva să cu-
noască o asemenea taină și să nu o dezvăluie nimănui. 

Gheorghe Glodeanu

FASCINAȚIA DAMEI DE PICĂ
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Pentru a deveni și mai credibil, povestitorul relatează
și o altă întâmplare, auzită de la unchiul său, contele
Ivan Ilici, care și-a dat cuvântul de onoare că lucrurile
povestite sunt adevărate. În tinerețe, răposatul Ceaplițki
a pierdut o sumă uriașă. În disperare de cauză, acesta
a apelat la ajutorul Annei Fedotovna. Contesei i s-a
făcut milă de tânăr și i-a dat trei cărți, spunându-i să le
pună una după alta și cerându-i ca, după ce va scăpa,
să nu mai joace niciodată. Într-adevăr, urmând sfaturile
bătrânei, Ceaplițki a reușit să își achite datoria. Debutul
relatării se dovedește important deoarece introduce
principalele personaje ale întâmplărilor și, prin proble-
matica asumată, anticipează drama.

Capitolul al doilea are în frunte un fragment dintr-o
conversație de salon, în care un domn își exprimă
preferința pentru cameriste deoarece ele sunt mai
proaspete. Narațiunea o are în prim-plan pe bătrâna
contesă, care nu și-a schimbat stilul de viață odată cu
trecerea anilor. Lângă ea se găsește nelipsita damă de
companie, domnișoara Lizaveta Ivanovna. Textul insistă
pe capriciile bătrânei doamne, care își înnebunește pu-
pila prin deciziile sale contradictorii. La un moment dat,
contesa octogenară își exprimă preferințele literare. Îi
cere nepotului ei, ofițerul de cavalerie Paul Tomski, să
îi trimită un nou roman, dar nu din cele moderne, ci unul
„în care eroul să nu își sugrume nici tatăl, nici mama, și
în care să nu fie vorba de cadavre de înecați”, deoarece
acest lucru îi produce o spaimă teribilă. Drept replică,
nepotul menționează că, într-o literatură ce mizează pe
elementele de senzație, nu există asemenea romane.
Ironia lui Pușkin îi vizează pe scriitorii care încearcă să
se impună prin prezentarea unor evenimente ieșite din
comun. Discuția alunecă apoi înspre condiția romanului
rus contemporan, iar întrebarea bătrânei doamne dacă
există romane rusești se dovedește elocventă. 

În esență, capitolul ne prezintă o galerie de portrete
sugestive. Primul, este cel al bătrânei contese, care
joacă un rol esențial în narațiune. Aceasta nu este rea
la suflet, dar e o femeie răsfățată, despotică, zgârcită și
de un egoism feroce. Lua parte la petrecerile din înalta
societate, se târa pe la baluri, unde se așeza într-un colț
asemenea unui ornament anacronic. Primea acasă tot
orașul, respecta o etichetă strictă și nu recunoștea la
chip pe nimeni.

Un alt portret important este cel al Lizavetei Iva-
novna, martira casei, pupila săracă a damei de pică.
Aflată la cheremul capriciilor bătrânei doamne, tânăra
își deplânge soarta. Pentru a fi cât mai elocvent, Pușkin
îl citează pe Dante. Domnișoara de companie a conte-
sei era cea care îi turna ceaiul, îi citea romane și o
însoțea la plimbările din oraș cu trăsura. Persoană mân-
dră, aștepta să vină cineva să o izbăvească dar, fiind
lipsită de avere, tinerii calculați și înfumurați nu o soco-
teau demnă de atenția lor. Drept consecință, tânăra tre-
buia să se mulțumească cu o existență anostă. Pușkin
se dovedește un fin portretist, care face o radiografie
atentă a vieții nobilimii rusești din prima jumătate a se-
colului al XIX-lea. La un moment dat, Lizaveta desco-
peră un tânăr genist care privește insistent înspre
fereastra ei. Cum bărbatul își făcea apariția zilnic sub
ferestrele casei, începe să fie tulburată deoarece nu știe

cum să reacționeze.  
Pușkin schițează apoi portretul ofițerului de geniu

Hermann, fiul unui neamț. Extrem de econom, acesta
se limitează să trăiască numai din solda lui. Misterios
și ambițios, tânărul nutrea pasiuni puternice și era în-
zestrat cu o imaginație înflăcărată. Cu toate acestea,
tăria lui de caracter reușește să îl salveze de rătăcirile
tinereții. Deși are o fire de jucător, nu lua niciodată
cărțile în mână din cauza situației sale materiale pre-
care. Acest lucru nu îl împiedica, însă, să petreacă nopți
întregi alături de tovarășii săi, urmărind cu patimă întor-
săturile jocului. 

Povestea celor trei cărți câștigătoare are o puternică
influență asupra personajului. Tânărul se arată gata de
orice sacrificiu pentru a intra în anturajul bătrânei
doamne și pentru a deconspira marea taină. Vrea să îi
fie prezentat contesei de 87 de ani și să îi câștige în-
crederea, chiar cu prețul de a-i deveni amant. Având în
vedere vârsta bătrânei, se teme să nu ajungă în criză
de timp. Este de părere că dragostea de muncă, chib-
zuiala și cumpătarea alcătuiesc niște calități care îi vor
înmulți capitalul și îi vor aduce liniștea și independența.
Drept consecință, începe să se gândească tot mai mult
la contesă și la darul ei miraculos. Mai mult, devine ob-
sedat de posibilitatea câștigului facil. Noaptea, ajunge
să viseze cărți de joc, teancuri de bancnote și mormane
de monede de aur. Hermann este cel care privește in-
sistent la geamul contesei, unde o descoperă pe
domnișoara de onoare. Aceasta se dovedește un exce-
lent intermediar, care îi poate facilita intrarea la stăpâna
ei. 

Capitolul al treilea are în frunte o replică ironică des-
pre un înger care îi scrie iubitului ei scrisori de patru pa-
gini mai repede decât le poate el citi. În esență, este
vorba de un fals roman epistolar de dragoste. În timp
ce pleacă la plimbare cu trăsura în compania bătrânei
contese, genistul strecoară în mâna Lizavetei un răvaș.
Pușkin nu își ascunde ironia în momentul în care
vorbește de faptul că este vorba de o scrisoare de dra-
goste „scrisă delicat, respectuos și luată cuvânt cu cu-
vânt dintr-un roman nemțesc”. Deoarece nu cunoaște
adevărata sursă a mesajului, Lizaveta Ivanovna se
arată foarte încântată. Cu toate acestea, intrând pentru
prima oară în legături mai strânse cu un bărbat, scri-
soarea o neliniștește, deoarece se teme să nu aibă o
purtare necugetată. Neavând prietene, nu știe cum să
reacționeze. Până la urmă, se decide să îi răspundă tâ-
nărului ofițer. În felul acesta, între cei doi începe un
schimb epistolar, în urma căruia Hermann îi solicită o
întâlnire. După ezitările începutului, Lizaveta îl invită pe
falsul cuceritor în odaia ei. 

Descriind locuința contesei, printre altele, scriitorul
trimite la Mesmer și la teoria magnetismului animal,
care i-a influențat puternic pe autorii de proză fantastică
din secolul al XIX-lea. Medicul german Franz Anton
Mesmer (1734-1815) susținea posibilitatea transferului
magnetic natural între toate obiectele animate și inani-
mate. Contrar așteptărilor, în loc să intre în mica odaie
a Lizavetei, Hermann se ascunde în camera contesei,
așteptând ca ea să se întoarcă de la bal. În felul acesta,
ofițerul asistă la spectacolul dezagreabil al dezvelirii tai-
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nelor respingătoare ale bătrânei doamne. Scena întâl-
nirii dintre cele două personaje se dovedește esențială.
Rămas singur în apropierea contesei care suferea de
insomnii, tânărul iese din ascunzătoare, asigurând-o că
nu avea de gând să îi facă vreun rău. Dimpotrivă, afirmă
că a venit s-o implore să-i facă ea un bine. Este de pă-
rere că bătrâna doamnă îi poate face viața fericită și
aceasta fără să o coste nimic. Totul ghicind trei cărți la
rând. La cuvintele înflăcărate ale tânărului, contesa răs-
punde că povestea cu cărțile este doar o glumă. Deoa-
rece era în joc propriul său destin, Hermann nu
glumește cu asemenea lucruri. Drept consecință, îi
amintește contesei de Ceaplițki, pe care ea l-a ajutat
să-și recâștige averea pierdută la joc. În ciuda
insistențelor, la rugămintea de a destăinui care sunt cele
trei cărți sigure, bătrâna rămâne mută. Drept
consecință, tânărul începe să o implore în numele iubi-
rii. Dacă taina era legată de o înțelegere cu diavolul sau
de un păcat cumplit care ducea la pierderea fericirii
veșnice, el se arăta gata să îi preia vina. Îi cere femeii
să se gândească la faptul că în mâinile sale se găsește
fericirea unui om, că nu numai el, ci și copiii, nepoții și
strănepoții săi îi vor binecuvânta amintirea și o vor cinsti
ca pe ceva sfânt. Cum bătrâna nu răspunde, de la
rugăminți, ofițerul trece la admonestări. Amenințată cu
pistolul, contesa moare de spaimă, ducând cu ea ma-
rele mister al cărților câștigătoare. 

În fruntea capitolului următor se găsește tot un frag-
ment dintr-o scrisoare. Datată 7 mai 18**, ea sună în
felul următor: „Om fără principii morale și fără nimic
sfânt!” De data aceasta, evenimentele sunt zugrăvite
din perspectiva Lizavetei Ivanovna. Aceasta ședea în
camera ei, adâncită în gânduri. Sosind acasă de la bal,
tânăra se grăbește să își expedieze servitoarea som-
noroasă. Se gândește tulburată la întâlnirea cu Her-
mann și la maniera accelerată în care a evoluat relația
lor epistolară. Mai ales că nu a vorbit cu el niciodată, nu
i-a auzit glasul și nu știa nimic despre el. În acea seară,
bosumflat că prințesa Polina nu flirta cu el, Paul Tomski
s-a gândit să se răzbune, tratând-o cu indiferență. Drept
consecință, a dansat cu Lizaveta Ivanovna o mazurcă
interminabilă. La un moment dat, tânărul a început să
glumească în privința preferințelor ei pentru ofițerii de
geniu. Tomski îi vorbește despre Hermann, pe care îl
consideră o figură romantică, având „profilul lui Napo-
leon și sufletul lui Mefisto”. Paul credea că asupra
conștiinței personajului apasă cel puțin trei crime. Pre-
supunând că Hermann a pus ochii pe ea, afirmă că de
la un asemenea personaj se poate aștepta la orice. Din
păcate, Lizaveta nu poate afla mai multe la bal despre
presupusul ei iubit. Portretul zugrăvit de Tomski o face
curioasă, deoarece semăna cu cel din închipuirea ei.
Datorită ecourilor livrești, acest personaj banal o și spe-
ria, dar îi și încânta imaginația. Asemenea lui Dosto-
ievski, Pușkin analizează problema raportului dintre
crimă și a pedeapsă. 

La un moment dat, Hermann intră în camera Liza-
vetei. Recunoaște că a întârziat deoarece s-a ascuns
în dormitorul contesei și că, probabil, i-a pricinuit moar-
tea. Îi povestește cele întâmplate, iar tânăra
conștientizează faptul că scrisorile pline de pasiune,

rugămințile înflăcărate și urmărirea îndrăzneață și îndă-
rătnică nu erau niște semne de dragoste, ci vizau doar
banii. Puternic dezamăgită, dama de companie desco-
peră că nu era decât unealta oarbă a acestui ofițer,
ucigașul bătrânei sale binefăcătoare. Deși Hermann o
privea tăcut, sufletul lui rămâne împietrit în fața durerii
fetei. Nu simte nicio remușcare pentru moartea bătrâ-
nei. Îl îngrozea doar ideea că a pierdut pentru totdeauna
posibilitatea de a se îmbogăți peste noapte. Lizaveta îl
consideră un monstru și descoperă asemănarea lui cu
Napoleon. Cu toate acestea, îl ajută să iasă din clădire
pe o scară secretă. 

Foarte interesant este citatul din misticul suedez
Swedenborg (1688-1772) ce se găsește în fruntea ca-
pitolului al cincilea și care proiectează evenimentele în
plin fantastic: „Astă noapte mi s-a arătat defuncta baro-
nului von V***. Era îmbrăcată toată în alb și mi-a spus:
«Bună ziua, domnule consilier!»” 

Narațiunea zugrăvește slujba de înmormântare a
contesei, la trei zile după noaptea fatală. La ceremonie
participă și Hermann, ofițerul de geniu, care nu era tor-
turat de nicio remușcare. Acesta participă la ceremonie
nu pentru că era un credincios, ci pentru că era stăpânit
de numeroase superstiții. Potrivit acestora, „moarta
putea avea asupra vieții lui o influență nefastă”. Drept
consecință, merge la înmormântare pentru a se ruga să
fie iertat. Proiecția în fantastic se realizează în momen-
tul în care Hermann se apropie de catafalc. Pușkin in-
sistă pe reacțiile criminalului aflat în fața victimei sale.
Mai întâi, personajul se apleacă până la pământ și stă
câteva clipe pe lespezile reci, acoperite de cetină. Apoi,
urcă treptele catafalcului și, palid ca și moarta, se
aplecă deasupra sicriului. Acesta este momentul în care
i se pare că moarta îl privește în mod batjocoritor și îi
face cu ochiul. Puternic tulburat, Hermann se trage în-
apoi, dar calcă în gol și se prăvălește la pământ. So-
lemnitatea ceremoniei este perturbată și de un alt
incident. În același timp cu ofițerul, își pierde cunoștința
și Lizaveta Ivanovna, care nu îl deconspiră, însă, pe cri-
minal. Printre participanții la ceremonie se răspândește
chiar zvonul că tânărul era fiul nelegitim al defunctei. 

Puternic marcat de eveniment, personajul se refu-
giază în alcool, sperând că în felul acesta își va putea
depăși tulburarea. Întâmplările dobândesc, însă, o di-
mensiune terifiantă pe parcursul nopții, când Hermann
este vizitat de fantoma contesei. Aceasta spune că a
venit deoarece i s-a poruncit să îi îndeplinească rugă-
mintea și să îi dezvăluie marea taină. Cele trei cărți
câștigătoare erau trei, șapte și asul, cu condiția să nu
se joace decât o singură carte pe zi, după care să nu
mai joace toată viața. Spectrul mărturisește că îl iartă
pentru crima săvârșită, cu condiția să se căsătorească
cu Lizaveta Ivanovna. Spunând acestea, apariția ham-
letiană dispare târșâindu-și pantofii. Dovada puterilor
neobișnuite ale arătării este faptul că ușa de la antreu
a fost tot timpul încuiată cu cheia, dar acest lucru nu a
constituit un obstacol în calea unei ființe venite de din-
colo de mormânt. 

Punctul culminant al narațiunii are loc în capitolul al
șaselea, când se prezintă seria câștigurilor fabuloase
ale lui Hermann. Personajul începe să fie obsedat de
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cărțile cu puteri magice. Cunoscând efectele miracu-
loase ale acestora, se gândește deja la demisie și la o
călătorie posibilă. Inițial, vrea să își ducă la îndeplinire
planurile ambițioase la Paris, dar are norocul să se
înființeze o societate de jucători bogați și la Petersburg
sub președinția vestitului Cekalinski. Acesta și-a petre-
cut întreaga existență în lumea mirifică a cărților de joc,
reușind să strângă o avere impresionantă. De îndată ce
jucătorul își face apariția la Petersburg, tineretul uită de
baluri de dragul cărților, preferând tentațiilor amorului,
ispitele faraonului. 

Cel care îl introduce pe Hermann în casa lui Ceka-
linski este Narumov. Prozatorul insistă pe descrierea
sălii de joc. Prin camerele somptuoase, pline de chel-
neri respectuoși, câțiva generali și consilieri jucau whist.
În salon, la o masă lungă, lângă care se înghesuiau
vreo douăzeci de jucători, stătea amfitrionul însuși, care
ținea banca. Pușkin descrie portretul personajului: „Era
un om de vreo șaizeci de ani, cu o înfățișare din cele
mai respectabile; capul îi era acoperit de păr argintiu,
fața plină și proaspătă arăta bunătatea, ochii îi luceau,
totdeauna înviorați de zâmbet”. Cunoscut prin faptul că
se mulțumea întotdeauna cu rolul de observator, tânărul
ofițer reușește să își surprindă anturajul intrând în joc.
Mai mult, jucând pe o carte câștigătoare, el reușește să
șocheze prin suma uriașă pusă în joc: patruzeci și șapte
de mii. Chiar dacă este prevenit că nimeni nu a mizat
încă pe o asemenea sumă, personajul rămâne neclintit.
Mai mult, spre uluiala întregii asistențe, mizând pe trei,
reușește să câștige. 

A doua zi, Hermann se întoarce la masa de joc.
Alege o nouă carte, pe care pune nu numai cele patru-

zeci și șapte de mii, ci și câștigul din seara precedentă.
Mizând pe șapte, ofițerul câștigă din nou o sumă fabu-
loasă: nouăzeci și patru de mii. 

Adevărata lovitură de teatru se petrece, însă, în
seara a treia. Generalii și consilierii abandonează par-
tida lor de whist pentru a asista la jocul fabulos al lui
Hermann. De data aceasta, cum nimeni nu îndrăznește
să intervină, totul pare un veritabil duel între jucător și
Cekalinski. Ca de obicei, Hermann își acoperă cartea
cu un teanc de bilete de bancă. Mizează pe as dar,
când își întoarce cartea, observă uluit că aceasta s-a
transformat în dama de pică. Personajul nu își crede
ochilor și nu înțelege cum de a putut să greșească. La
un moment dat, Hermann are impresia că dama de pică
îi face cu ochiul și îi zâmbește sarcastic. În felul acesta,
junele ofițer înțelege că totul nu este altceva decât o
răzbunare de dincolo de mormânt a contesei ucise. Mo-
mentul de uluială trece, iar jocul își reia cursul în mod
nestingherit, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat. 

Narațiunea se încheie cu un scurt epilog, în care se
prezintă sfârșitul personajelor. Hermann înnebunește și
este internat în salonul numărul 17 al spitalului Obuhov.
Nu vorbește cu nimeni, repetând doar cu o repeziciune
uimitoare următorul refren: „– Trei, șapte, asul! Trei,
șapte, dama!...”

Tot din epilog aflăm că Lizaveta Ivanovna s-a căsă-
torit cu fiul fostului administrator al bătrânei contese, un
tânăr cumsecade având o avere considerabilă. Mai
mult, după modelul binefăcătoarei sale, ea crește o
rudă săracă. La rândul lui, Tomski a fost avansat căpi-
tan de cavalerie și s-a căsătorit cu prințesa Polina. 

Alexander Puşkin
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Rod al unei lungi și răbdătoare zăbave în ambianța
cărților, Marin Iancu a publicat în 2019 trei volume:
Marin Preda, el însuși. Reflecții, opinii literare, confe-
siuni și pilde morale. Selecția textelor, cuvânt înainte și
indice tematic de..., Postfață de Petre Isachi, ediția a
II-a revăzută (Editura Editgraph, Buzău, 2019, 289 p.);
Cronicar de ocazie. Poezie și proză (Editura Biblio-
theca, Târgoviște, 2019, 470 p.); Evocări și comentarii
critice (Editura Editgraph, Buzău, 2019, 539 p.). Asupra
acestui ultim volum ne vom opri în notele de lectură ce
urmează.

Cartea se alcătuiește, în funcție de natura materia-
lului pe care-l cuprinde, din patru secțiuni, dar mai ales
în prima dintre acestea, se pot opera eventuale
subsecțiuni pe același criteriu. Tot în preliminarii: trebuie
spus că avem a face cu publicistica literară recentă, pe
care autorul a susținut-o, chiar dacă nu ni se spune în
mod expres într-o eventuală „notă asupra ediției”, în nu-
meroasele reviste în care-i întâlnim numele. Privit în an-
samblu, volumul dă seamă asupra disponibilității lui
Marin Iancu de a accede și aborda, cu egală dezinvol-
tură, momente ale istoriei noastre literare din orice
epocă. El ne vorbește, la fel de familiarizat cu subiectul,
fie că fenomenul s-a petrecut la mijlocul secolului al
XIX-lea, fie că scrie două admirabile medalioane con-
sacrate Annei de Noailles și Marthei Bibescu, fie, în fine,
ne propune o privire aplicată asupra mișcării albatro-
siste de la mijlocul secolului trecut.

Evocările și comentariile critice sunt rânduite crono-
logic, chiar dacă criteriul nu este urmărit sistematic, cu
punctul de plecare în Peregrinul transilvan, care este –
toată lumea știe – Ion Codru-Drăgușanu. După date pri-
vind anii de formare, peregrinul este însoțit de autor la
Viena, Roma, Paris, Londra, Petersburg, Berlin, în alte
orașe mai mărunte și peste tot are ce vedea. „Multe lo-
curi îl uimesc, trezindu-i sentimente înalte de admirație,
natura primitivă, etnică, spațiile trecutului, ca și prezența
elementelor prezentului, admirate peste tot, provo-
cându-i aceleași manifestări temperamentale. Eveni-
mentele sunt relatate solemn, în pagini în care se

stăruie cu inteligență asupra reconstituirii itinerariului
unor drumeții sau călătorii, întâlnirilor cu diferite
personalități ale timpului, ale vieții politice sau ale vieții
culturale.” (p. 11). Memorialul de călătorie al lui Ion
Codru-Drăgușanu impresionează prin scrutarea acută
și rapidă în stare să ducă la „observații de psihologie
comparată a popoarelor, dovedind un ochi critic și
lucid”, prinse în sinteze concise ce merg țintă la sentințe
de necontestat: „«Muscalul are credința tare în autocra-
tul său atotputințe, ca francul în națiunea sa cea mare
și glorioasă, anglul crede în bani și e superb cu su-
prema desteritate a diplomaților săi, cari poartă lumea
de nas cu adâncă finețe. Italul vegetează politicește,
dar respiră în viața artistică, pre când ispaniul nice una
nice alta, ci trăiește cu reminiscențele gloriei trecute.»”
(p. 19).

Abia când lectorul ajunge pe la p. 150 înțelege că
un articol precum cel consacrat Ideii unității naționale în
publicistica lui Barițiu nu e întâmplător – el deschide, în
economia cărții, un spațiu anume rezervat luptătorilor
cu condeiul în slujba acestui ideal. Textul despre Barițiu
e gândit și realizat de așa manieră, încât activitatea pu-
blicistică a militantului ardelean să intre în perfectă si-
nergie cu aceea a confraților de peste munți: Heliade
Rădulescu, Ion Câmpineanu, N. Bălcescu, M. Kogălni-
ceanu, V. Alecsandri, C. Negruzzi ş.a. Nu putem reține
prea multe despre această activitate, dar o definiție a
națiunii, dintr-un articol publicat în „Foaie pentru minte,
inimă și literatură”, nr. 25 din 1849, se cere neapărat
consemnată: „«Așadar, naționalitatea, după a mea so-
coteală, este o trebuință firească, iar limba e averea,
proprietatea sfântă [s. aut.] a unei nații... O nație este
prea norocită dacă ea, numeroasă fiind, poate forma un
stat și un popor de sine»” (p. 29). Un asemenea mod
de a gândi îl îndreptățește, de aceea, pe Marin Iancu
să conchidă: „Prin tot ce au întreprins și realizat, prin
încrederea în capacitatea limbii române de a fi purtă-
toare de cultură, prin rolul avut la dezvoltarea gustului
și ținând vie flacăra conștiinței naționale, publicațiile lui
G. Barițiu au ilustrat interesele vitale, politice și culturale

A.Gh. Olteanu

UN NEPREȚUIT IZVOR DOCUMENTAR
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ale românilor ardeleni, prin ele manifestându-se, de
fapt, conștiința unui întreg popor.” (pp. 29-30). Barițiu
va deschide, altfel spus, câmp de muncă și de luptă
pentru pregătirea Marii Uniri de la 1918. Poate că și în
contextul Centenarului acestei înfăptuiri Marin Iancu
simte nevoia să consacre câteva medalioane unor atari
luptători cu pana, scoțându-i, pe unii, dintr-o nedreaptă
uitare. Simpla reproducere a titlurilor unor asemenea
evocări va fi grăitoare prin ea însăși: Ioan Bechnitz, un
gazetar uitat; Ion Dragoslav. Lirica de reîntregire a nea-
mului; Valeriu Braniște. Precursor ardelean al Marii Uniri
etc. Alături de asemenea poeți, prozatori, gazetari
dăruiți cauzei neamului, sfidând nu de puține ori pri-
goana și închisorile dualismului austro-ungar, va veni,
la un moment dat, viguroasa voce a lui Octavian Goga,
poetul și publicistul „pătimirii” ardelene. Ioan Bechnitz
nu era un necunoscut în Ardeal. Coleg cu Eminescu și
Slavici ca student la Viena, va rămâne neșters în amin-
tirea multora ca intelectual de aleasă ținută, dovedind
mult curaj și un neîntrecut simț practic. În Lumea prin
care am trecut, Slavici își amintește: „Ioan Bechnitz era,
în ce privește cultura generală, mai presus de toți inte-
lectualii români cu care am avut parte să lucrez îm-
preună... El m-a înduplecat cât să iau sarcina de
director al ziarului [«Tribuna»]”. Un alt redactor al „Tri-
bunei” preciza: „Slavici a fost ajutat și sfătuit mai ales
de Ioan Bechnitz, bărbat de cultură superioară și înzes-
trat cu un deosebit bun-simț... tot, dar absolut tot, se
mișca în redacție după indicațiile și ordinele lui” (p. 122).
Puțin mai încolo, evocarea, într-un inspirat medalion, a
scriitorului-erou Mihai Săulescu e cu atât mai justificată,
cu cât eroii sunt prima categorie a celor trecuți dincolo,
care au dreptul, înaintea altora, la Veșnica lor pomenire.
Scriind despre poezia eroică a lui Mircea Dem. Rădu-
lescu, Marin Iancu găsește tonul cel mai potrivit: „Din
aceeași tărie emoțională sunt însuflețite și versurile din
poezia Morminte fără cruci... Poemele din această ca-
tegorie reușesc să își impună elocința și impetuozitatea
combativ în măsură să-l recomande luptelor și
biruințelor politice de împlinire a visului înfăptuirii marii
uniri a poporului român.” (p. 161), după cum, la fel de
pertinent, punând la bătaie și propria-i sensibilitate, co-
mentează versuri din volumul Chiot câmpenesc al lui
Teodor Murășan: „Privită din perspectivă folclorică,
tradițională, natura devine tot una cu fabulosul, jocul
imaginației plastice având o mișcare de mare vigoare:
«Ard comorile/ La margini de drumuri,/ Jucându-și vâl-
vorile/ În vinete fumuri...» (Comorile)”.

Într-o carte precum cea de care ne ocupăm, a vorbi,
într-un fel sau altul despre marii noștri clasici – Creangă,
Eminescu, Caragiale – e un fapt neocolit. Celui dintâi i
se consacră un microeseu intitulat Ion Creangă și jocul
de-a comedia, de numai nouă pagini, însă pagini în care
lui Marin Iancu nimic nu pare a-i fi scăpat din ceea ce
constituie specificul operei marelui humuleștean și pen-
tru a cărei chintesență găsește formulări fericite ca ur-
mătoarea: „«A juca»  și «A fi jucat» este ecuația la care
putem rezuma destinul histrionic al lui Creangă, perpe-
tuarea convenției carnavalești întreținând regimul tragic

al eroului, care rămâne condamnat la o existență bu-
fonă ambiguă și vinovată.” (p. 33). Caragiale benefi-
ciază de două texte. Primul, I.L. Caragiale și „Junimea”,
aduce în pagină relațiile mai mult sau mai puțin cunos-
cute ale lui Caragiale cu „Junimea” și Titu Maiorescu,
care, date fiind caracterul iritat și iritabil al dramaturgu-
lui, dar și o anumită morgă a lui Maiorescu, n-aveau
cum să evolueze fără „accidente”. Al doilea însă,
I.L.  Caragiale, gazetar politic, poate stârni realmente
admirația lectorului pentru soliditatea informației și mai
ales, am zice, pentru disponibilitatea lui Marin Iancu de
a pune accentul principal pe eseul 1907 – din primăvară
până în toamnă, pe care-l și reproduce în extenso într-o
anexă. Cum se știe, Caragiale face, înștiințând Europa,
o analiză în detaliu, în care apar toate nădufurile dra-
maturgului – de această dată cu uneltele gazetarului
politic – ale societății românești. Iar meritul de căpătâi
al lui Marin Iancu este că aduce în pagină acest adevă-
rat studiu socio-politic, într-o vreme când sunt destule
voci dispuse să jure că în istoria noastră n-a existat ni-
ciun 1907. Eminescu apare între evocările lui Marin
Iancu tot cu două texte, legate de editarea operei Poe-
tului: Memento craiovean în editarea lui Eminescu și
Perpessicius și ediția de Opere Mihai Eminescu. Din
primul rămânem cu gustul amar că o ediție preparată
de Ibrăileanu și predată Editurii Ramuri din Craiova în
1929 ajunge să fie imprimată și să apară abia în 1941,
adică la cinci ani după moartea editorului, survenită în
1936. Celălalt text spune povestea sacrificiului lui Per-
pessicius pe șantierul celui mai de preț monument ridi-
cat vreodată lui Eminescu, editorul pierzându-și, cum
se știe, vederea, descifrând manuscrisele Poetului.

Cele două medalioane consacrate doamnelor din
aristocrația românească, Anna de Noailles și Martha Bi-
bescu, prima suspectată de a-și fi renegat originile, a
doua, dimpotrivă, afirmându-le cu oarecare ostentație,
pun un fel de hotar între prima parte a secțiunii I a cărții
și categoria scriitorilor din exilul românesc. Primul, Peter
Neagoe, e un scriitor viguros de expresie engleză cu
material  românesc. Ștefan Baciu, diplomat surprins de
tulburarea vremurilor în misiune, demisionează și cere
azil politic în Elveția. După perigrinări în Brazilia și Ame-
rica, se stabilește în Honolulu (Hawaii), unde rămâne
25 de ani: „Poet suprarealist, notează Marin Iancu, de
mare valoare, dar vibrând, totodată, la armoniile simbo-
liste și impresioniste, Ștefan Baciu a rămas, după cum
s-a mai spus, prin evocarea plastică a lumii tropicale,
un «Gauguin al poeziei românești»” (pp. 215-216).
„Unul dintre cei mai neobosiți propagatori ai valorilor li-
teraturii și culturii române în străinătate este Basil Mun-
teanu...” (p. 227), cel puțin prin Panorama de la
littérature roumaine contemporaine și un compendiu de
istorie a literaturii române contemporane, tradus în mai
multe limbi de circulație internațională. 

În exilul parizian însă, cei mai de seamă rămân, nu
încape îndoială, Eugen Ionescu și Emil Cioran. După
ce protestase, în opere de tinerețe ca Nu (1934) și în
cea dramatică (creator al teatrului absurdului) la matu-
ritate, împotriva lipsei de sens a vieții, Eugen Ionescu
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dorește, în ultimele luni de viață, o clarificare, scop în
care se adresează Papei Ioan Paul al II-lea: „Lumea fi-
indu-mi de neînțeles, aștept să-mi fie explicată”. În locul
unei dezbateri de înaltă ținută ideatică, filozofică și teo-
logică, i se răspunde laconic: „Citiți Biblia și muriți cu
seninătate. Papa se roagă lui Dumnezeu să vă ajute”.
„Refuzul dialogului”, comentează Marin Iancu, „se poate
înscrie perfect în viziunea ionesciană despre absurdul
lumii. Demersul lui Eugen Ionescu ar fi oferit ocazia unui
dialog fertil pe o temă eternă privind existența umană.”
(p. 241). În lumina acestei încercări disperate, opera lui
Eugen Ionescu poate fi reinterpretată ca o modalitate
de exorcizare a propriei angoase, a spaimei în fața ne-
antului [s.ns.A Gh.O.] Nici premierea, în țară, a „teribi-
lului” Nu, nici înalta calitate de membru al Academiei
Franceze nu atenuaseră cu nimic angoasele „nemuri-
torului” muritor, angoase, anxietăți, depresii care-l bân-
tuiseră, se vede, întreaga viață. Nu altceva, dar pe o
altă partitură, comunică celălalt (auto)exilat, Emil Cio-
ran, cu paradoxurile și negaționismele sale, cu exalta-
rea cultului sinuciderii, cu „genialele sale sclipiri
aforistice”, cu „necruțătoarea sa luciditate”, toate exer-
sate pe teme recurente precum boala, disperarea, me-
lancolia, tristețea, singurătatea, moartea, tot atâtea
motive, prilejuri și surse întru preocuparea nedezmințită
pentru stilul perfect. 

Următoarele câteva texte sunt afectate unor
personalități care, consacrate ca atare în critica, istoria
literară și publicistica interbelică sau făcându-și în
această perioadă ucenicia, aveau să rostească un cu-
vânt greu în anii de după instalarea dictaturii comuniste,
unii marcând ferm cultura română până spre sfârșitul
veacului trecut. Îi vom reține, neavând încotro, deși ar
fi meritat o atenție de neocolit – lectorul va face acest
lucru în locul nostru –, îi vom reține, ziceam, prin repro-
ducerea titlurilor textelor în care aceștia sunt ipostaziați
de autor: Octav Șuluțiu. Scrisul ca mod de existență;
Tudor Vianu. Model ideal în cultura română; G. Căli-
nescu și revista „Jurnalul literar”; Al. Piru și rigoarea spi-
ritului critic; Vl. Streinu și ipostaza estetică a spiritului
critic; Șerban Cioculescu. Între raționalism și echilibru.
Cu un memento biografic Gheorghe Eminescu, nepot
de frate al lui Mihai Eminescu, implicat ca membru fon-
dator al Societății de Științe Istorice, Filologice și Folclor
(1949), devenită, mai târziu, doar Societatea  de Științe
Filologice, se încheie prima secțiune a cărții Evocări și
comentarii critice.

Secțiunea a II-a are în vedere personalități mai mult
sau mai puțin importante pentru cultura română de la
mijlocul și din a doua jumătate a sec. XX. Îi vom trece
în revistă prin simplă enumerare, revenind cu unele re-
marci acolo unde vom găsi de cuviință. Așadar: Iosif
Pervain, Mircea Zaciu, Ion Vlad, Mircea Popa, Ion Var-
tic, Robert Fava, Constantin Cubleșan, Horia Bădescu,
Doina și Ilie Rad, Dan Mănucă, Nicolae Cârlan, Petre
Isachi, Ion Brad, Stan V. Cristea, Florentin Popescu,
A.  Gh. Olteanu, Rodica Lăzărescu, Mircea Moț, Des-
pina Mincu-Georgescu, Gheorghe Stroe. Medalionul
consacrat unuia dintre marii profesori ai Universității clu-

jene în textul Ion Vlad. Un portret în aqua forte se reține
în mod deosebit prin procedeul ingenios ales de Marin
Iancu de a monta din excerpte operate în textele volu-
mului omagial Ion Vlad sub imperiul lecturii, semnate
de prieteni, colegi, discipoli. Constatând că în aceste
texte nu se fac „exerciții gratuite de encomiastică”,
Marin Iancu alege sintagme și pasaje care subliniază
mai ales fermitatea, exigența, sobrietatea, corectitudi-
nea, spiritul polemic, onestitatea ş.a., care justifică titlul
un portret în aqua forte. Sistematic se dovedește autorul
și când îl evocă pe Mircea Popa și spiritul veacului
(pp.  326-347). El trece în revistă numeroasele ipostaze
culturale pentru care Mircea Popa și-a dovedit disponi-
bilitatea: studii monografice; critică comparatistă;
relațiile literaturii române cu literatura maghiară; litera-
tura exilului și a diasporei; presa literară; recuperarea
scriitorilor uitați sau, pur și simplu, necunoscuți; activi-
tatea editorială; lexicografia literară.

Dacă n-am putut trece peste aceste două evocări,
cu atât mai mult nu vom putea trece peste următorul
text: Nicolae Cârlan și vocația marilor recuperări
(pp.  386-406). Motivele se vor evidenția de la sine. Cri-
ticul și istoricul literar Nicolae Cârlan face într-adevăr
dreptate unui „mare nedreptățit al istoriei literare”. (Va-
leriu Anania): dramaturgul Ion Luca. Nicolae Cârlan pu-
blică un masiv volum Ion Luca. Teatru esențial (Cuvânt
înainte de Bartolomeu Valeriu Anania. Ediție întocmită,
repere biobibliografice, anexe documentare și bibliogra-
fice de..., Editura Lidana, Suceava, 2017, 1392 p.). „...În
efortul său de recuperare, comentează Marin Iancu, de
«extragere a lui Ion Luca din ghearele uitării total ne-
justificate», istoricul literar Nicolae Cârlan se dovedește
tot mai convins de faptul că orice eventuală excludere
a operelor autorilor români din sfera atenției ar atrage
după sine o sărăcire a însuși fondului de autenticitate
autohton... Nicolae Cârlan are meritul uriaș de a-și con-
strui cartea după cele mai stricte cerințe ale unor ediții
critice de acest tip selectând din întreaga producție dra-
maturgică a lui Ion Luca textele literare extrem de valo-
roase...” (p. 392). Dar meritele lui Nicolae Cârlan se
reafirmau după o faptă similară săvârșită în 2013: Ni-
colae Labiș, Opera magna (Editura Lidana, Suceava,
1295 p.), volum urmat, la doi ani de Poezii inedite (Ad-
denda la Opera magna). Marin Iancu apreciază că Ni-
colae Cârlan l-a pus pe Labiș alături de Arghezi, Blaga,
Barbu, Nichita, Blandiana ş.a., așezându-se și pe sine,
în subsidiar, alături de editori de mare calibru, precum
Perpessicius, Cioculescu, Gheran, G. Gană ş.a.
„...Nimic nu cred – apreciază Marin Iancu – că mai
putea să-l oprească din cea mai tenace și minunată
caznă la care s-ar fi putut supune vreodată, reușind,
după cum s-a mai spus, «să reaprindă mitul Nicolae
Labiș, înveșnicindu-l», tocmai într-o plină perioadă a
unui nefast proces de demitizare”. 

Pasionat el însuși de creația lui Marin Preda, scriind
câteva cărți despre sau inspirate de autorul
Moromeților, Marin Iancu era cel mai îndreptățit să se
pronunțe asupra celui mai împătimit biobibliograf al ma-
relui prozator, criticul și istoricul literar teleormănean
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Stan V. Cristea: Marin Preda, Repere biobibliografice,
Editura RCR Editorial, București, 2012 [612 p.]. O face
strălucit, atât privind capacitatea biobibliografului de a
stăpâni și ordona imensul material pe care tot el îl și
descoperă în mare măsură, cât, mai ales, privind recep-
tarea operei lui Preda, pe baza materialului pus la
dispoziție de Stan V. Cristea.

În partea a III-a a cărții, Marin Iancu recurge la câ-
teva crochiuri spirituale de câte două-trei pagini, anco-
rate în propriile lor scrieri, pentru Paul Zarifopol, Vasile
Pârvan, Pompiliu Constantinescu, Mircea Vulcănescu
și Petru Comarnescu, ridicând valoarea cărții prin for-
mula non multa, sed multum. Partea a IV-a e dedicată
unei sinteze: Mișcarea albatrosistă. Ambianța și
reprezentanți. Marin Iancu surprinde sistematic, după o
trecere în revistă a grupului din jurul lui Geo Dumitrescu
(Dimitrie Stelaru, Ben Corlaciu, Ion Caraion, Sergiu Fi-
lerot, Ovidiu Râureanu, Miron Radu Paraschivescu,
Ștefan Popescu, Tib. Tretinescu, Virgil Ierunca, Marin
Preda, Marin Sârbulescu, Elena Diaconu, Iulian Pe-
trescu, Șt. Aug. Doinaș, Al. Cerna-Rădulescu, Mihnea
Gheorghiu ş.a.), caracteristicile de bază ale mișcării al-
batrosiste: atitudinea antiestetizantă și ermetică, demo-
cratizarea limbajului liric, spontaneitatea și vehemența
criticii, spiritul insurgent, în răspăr cu moda, demolatori
prin excelență ai spiritului comun, boicotul clișeelor etc.
„Urmând o asemenea evoluție [consemnată de autor în
paginile anterioare, n.ns. A.Gh.O.], mișcarea reforma-
toare albatrosistă își conturează puncte autonome de
echilibru, expresia pregnantă a fiecăruia fiind similarita-
tea de vârstă, structura socială și culturală comună, pro-
gramul de idei, climatul afectiv cu valorile sale de
sensibilitate și, în fine, un model axiologic de receptare,
trăire și ierarhizare a valorilor.” (p. 501). Ultima parte are
în vedere Întregiri la „Bibliografia românească modernă
(BRM) și conține trei categorii de astfel de întregiri:
A.  Omisiuni în precizarea datelor nașterii;
B.  Nemenționați anul morții scriitorilor și C. Omisiuni în
înregistrarea datei nașterii și a morții.

Cartea lui Marin Iancu are la bază teoria, îndeobște
cunoscută, potrivit căreia o cultură națională nu se con-
stituie și nu trăiește numai la nivelul vârfurilor, al elitelor,
ci neapărat și continuu susținută de contribuția celor din
eșaloanele secunde, terțe etc.; nu numai raftul întâi, ci
și următoarele. Mai concret: fără ca Ioan Bechnitz să
facă un pas în spate și să stăruie pe lângă Slavici să
primească directoratul „Tribunei”, acest ziar n-ar fi fost
ceea ce a fost, nici politic, nici cultural. El aprecia corect
prestigiul literar al lui Slavici și nu numai atât, fiindcă
Slavici „metabolizase” în spirit umanist ardelenesc filo-
zofia lui Schopenhauer și ajunsese la conceptul de
cumpătare și I. Bechnitz avea în vedere că „Tribuna”
avea nevoie de un director puternic echilibrat. Sau: fără
munca de furnică sau de albină a unui I.E. Torouțiu,
despre care Marin Iancu face vorbire în textul
I.E.  Torouțiu, un Hurmuzachi al timpului modern
(pp.75-89), în strângerea cu răbdare și punerea laolaltă
a atâtor documente literare în masivele lui tomuri de
Studii și documente literare, G. Călinescu n-ar fi putut

scrie, așa cum le-a scris, nici Viața lui Mihai Eminescu,
nici Opera lui Mihai Eminescu, nici, în fine, Istoria lite-
raturii române de la origini până în prezent. Și, firește,
exemplele ar putea continua.

Din păcate, pentru că Editgraph Buzău, ca mai toate
editurile noastre de altfel, lucrează fără redactori de
carte și fără corectori, se ajunge ca și în Evocări și co-
mentarii critice să se adune greșeli de toate categoriile,
de la literă, punctuație, informație și încurcarea pasaje-
lor. Autorul este, din această perspectivă, pur și simplu
excedat la o carte de peste 500 de pagini și cu o activi-
tate publicistică blocându-i mai tot timpul. 

Cartea lui Marin Iancu are însă o valoare de necon-
testat, fiindcă nu avem a face cu o survolare a literaturii
române de la 1840 până în contemporaneitate, ci cu o
coborâre în adâncuri, spre articulațiile cele mai intime
ale fenomenelor literare abordate. Cu alte cuvinte, car-
tea e doldora de informații de toate tipurile și nuanțele
și cititorul se cere sfătuit s-o țină pe-aproape, s-o des-
chidă la răstimpuri, pentru că, pe lângă că e un izvor
documentar neprețuit și de neînlocuit, are și un
pronunțat caracter formativ.
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Pe când apărea Liturghierul, scos din tiparniță româ-
nească de călugărul Macarie, în 1508, iar Coresi adu-
cea la lumină, în 1544, Catehismul valah, limba română
începea să-și statornicească temeliile expresivității. În
Psaltirea scheiană apar Psalmii lui David în care găsim
această bijuterie: „În ce chipu deșiră cerbul la izvoarele
apeloru, așa jeluiește sufletul mieu către tine,
D(umne)zeu”. Coresi poartă cu el, de la Târgoviște la
Brașov, nu doar tiparnița, ci și limba în care tradusese
Tatăl nostru și fragmente din Evanghelie din Catehismul
unguresc, până la el rău tălmăcite. În prefața la Caza-
nie, diaconul mărturisește nevoia îndreptărilor: „Acolo
în biserică să se spuie… sfânta Evanghelie în limba pre
care grăescu oamenii, să putem înțelege noi mișelame”.
Scrise direct în românește sau traduse din grecește,
sfaturile date de Neagoe Basarab lui Theodosie sunt
într-o limbă care nu ridică obstacole în calea înțelegerii:
„Vezi, fătul mieu, acest împăratu, care dintâi fu rădicat
de Dumnezeu den oamenii săraci și-l mări și-l puse îm-
părat pre pământu, cum iaste scris: «Domnul sărăcește
și îmbogățește, pleacă și înalță, carele ridică pre cel
sărac din pământu și din gunoi, pre cel mișăl înalță și-l
pune mai mare și biruitoru oamenilor și-l face moștnean
scaunului slavei»”. Acel „u” final din „apeloru”, „chipu”,
„găsescu”, „împăratu” etc. are rol protectiv, pentru evi-
tarea dispariției ultimei consoane, tehnică intuitivă care
a permis limbii române să rămână cât mai aproape de
etimonul latinei populare. Această vocală finală și arhai-
cul „mișelame” (om sărac, nevoiaș) nu împiedică
înțelegerea textului, ceea ce Pe când apărea Liturghie-
rul, scos din tiparniță românească de călugărul Macarie,
în 1508, iar Coresi aducea la lumină, în 1544, Catehis-
mul valah, limba română începea să-și statornicească
temeliile expresivității. În Psaltirea scheiană apar Psal-
mii lui David în care găsim această bijuterie: „În ce chipu
deșiră cerbul la izvoarele apeloru, așa jeluiește sufletul
mieu către tine, D(umne)zeu”. Coresi poartă cu el, de
la Târgoviște la Brașov, nu doar tiparnița, ci și limba în
care tradusese Tatăl nostru și fragmente din Evanghelie

din Catehismul unguresc, până la el rău tălmăcite. În
prefața la Cazanie, diaconul mărturisește nevoia în-
dreptărilor: „Acolo în biserică să se spuie… sfânta
Evanghelie în limba pre care grăescu oamenii, să
putem înțelege noi mișelame”. Scrise direct în
românește sau traduse din grecește, sfaturile date de
Neagoe Basarab lui Theodosie sunt într-o limbă care
nu ridică obstacole în calea înțelegerii: „Vezi, fătul mieu,
acest împăratu, care dintâi fu rădicat de Dumnezeu den
oamenii săraci și-l mări și-l puse împărat pre pământu,
cum iaste scris: «Domnul sărăcește și îmbogățește,
pleacă și înalță, carele ridică pre cel sărac din pământu
și din gunoi, pre cel mișăl înalță și-l pune mai mare și
biruitoru oamenilor și-l face moștnean scaunului sla-
vei»”. Acel „u” final din „apeloru”, „chipu”, „găsescu”,
„împăratu” etc. are rol protectiv, pentru evitarea
dispariției ultimei consoane, tehnică intuitivă care a per-
mis limbii române să rămână cât mai aproape de eti-
monul latinei populare. Această vocală finală și arhaicul
„mișelame” (om sărac, nevoiaș) nu împiedică
înțelegerea textului, ceea ce înseamnă că în secolul al
XVI-lea românul vorbea cam ca noi astăzi. Nicolae Car-
tojan observă că limba acestor texte are două straturi,
unul al graiului vorbit în secolul al XVI-lea, altul local, al
ținutului în care sunt tipărite. Evoluția limbii române din
latina populară spre azi a beneficiat de conservatoris-
mul specific popoarelor de „margine”; românii și portu-
ghezii sunt mai apropiați de structura latinei decât
francezii, de exemplu. 

A existat o încercare de intervenție în evoluția nor-
mală a limbii române, cea a curentului latinist, care, din
fericire, a eșuat. Chiar dacă există un scop didactic,
ceea ce presupune controlul redactării, limba
Învățăturilor lui Neagoe Basarab către fiul lui Theodosie
este curată, apropiată de limba vorbită până foarte târ-
ziu. Tenta moralizatoare este susținută de forța și ex-
presivitatea cuvântului; apare portretul politic: Domnul
sărăcește, îmbogățește, ridică din gunoi pe cel sărac în
scaunul slavei. Hasdeu considera  Învățăturile un „fal-

George Apostoiu

LITERATURA, 
PARADISUL DE LÂNGĂ NOI
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nic monument de literatură, politică, filozofie și
elocvență la străbunii noștri…”. Acest fond vechi al cul-
turii române și cel oferit de limba populară sunt izvoa-
rele scrisului frumos. Din virtutea cuvântului românesc,
cea de a avea multe sensuri sau de a i se conferi, prin
împerechere, cum zicea Arghezi, sensuri noi, s-a ivit
limba literară română pe care Ovid Densusianu o pre-
zintă ca „începuturi ale literaturii poetice” (Literatura ro-
mână modernă). 

Când a fondat Academia franceză, Richelieu a ur-
mărit să pună ordine în scris, să dea reguli pentru limbă
și gramatică. „Les belles lettres”, adică scrisul frumos,
impunea poeziei și chiar retoricii reguli și bun gust. Cam
în vremea aceea, pe la anii 1600 adică, la noi Dosoftei
transcria în versuri Psalmii biblici pentru a face Cartea
cărților mai pe înțeles. „Se știe, scrie N. Cartojan, că
ideea de a versifica psalmii și de a-i așeza pe melodii,
pentru a fi cântați în biserici, în reuniuni, în case, a por-
nit de la calviniștii francezi”. Istoricul nostru literar
amintește de  Clément Marot care tradusese psalmii,
cu un secol și jumătate mai devreme, din aceleași mo-
tive. Versificând psalmii, Dosoftei urmărește transmite-
rea mai convingătoare a pildelor biblice. Un exemplu:
lipsa de recunoștință a evreilor pentru mărinimia lui
Dumnezeu de a-i fi scăpat din sclavia egipteană apare
în Psalmul 106 ca salvare „din mâna celui ce-i ura”. Ari-
ditatea stilului biblic este înlocuită cu vorbe vii: Dosoftei
îi face pe evrei să se căiască, sporește emoțional pilda
și lasă să se întrevadă penitența: „Am mâncat pâine cu
zgură/ Și lacrămi în bătătură/ De fața mâniei tale”. Este
interesant că primii tălmăcitori ai psalmilor biblici s-au
gândit și la posibilitatea ca, pentru înțelegere, aceștia
să poată fi cântați. 

Cu timpul, spiritul religios care animă scrierile de în-
ceput, medievale, legate strâns de morala de sub cu-
pola Bisericii, se va estompa treptat. Gândirea se va
elibera de dogme și va explora sufletul omului în afara
religiei. Poetul popular găsise deja o cale de a comu-
nica direct cu universul: „Soarele și luna/ Mi-au ținut cu-
nuna”.  

Avem o bogată literatură a fantasticului în care uni-
versul recompus din episoadele Bibliei este de-a dreptul
hazliu. Creangă îl pune pe Ivan Turbincă în dialog cu
Dumnezeu: 

„– Bine, Doamne, zise Ivan închinându-se până la
pământ. Mă duc să-i spun cum ai poroncit… și cum
ajunge Ivan dinafară de poartă, scoase Moartea din tur-
bincă și-i zice: Dumnezeu a poruncit ca de-acum înainte
să mănânci trei ani de zile numai vlăstări fragede,
răchițică, smicele, nuiele și altele de sama acestora; de
pădurea cea tânără să nu te-atingi că-i poznă”. Suntem
pe pământ, nicidecum în rai sau în iad. Sau, suntem în
raiul și în iadul de pe pământ povestit cu haz, ca la o
clacă, pentru ca timpul să treacă mai plăcut; gândul
este invitat să se bucure de mirajul posibil al vieții de
aici și de dincolo. Este greu de crezut că pe Creangă
„l-a vizitat Platon”, dar, ca și filozoful antic, moldoveanul
de la Humulești ne face să uităm de caznele diurne și
să ne imaginăm posibilă o lume pe care nu o putem
desluși din pildele auzite în Biserică.

Odată cu romantismul, poezia românească se des-
chide spre istorie. La Bolintineanu, pentru prima dată,
întâlnim pitorescul istoriei, cu mai puțină tristețe, cu mai
multă morală: „Falnicul Dumbravă pe boieri chema/ Și
citind scrisoarea le vorbește-așa:/ – «Iată-acum cu totul
țara sub sclavie!/ Dar ce-mi face viața și mai crudă mie/
E să văz românul astăzi trădător/ Aducând străinii con-
tra țării lor!/ Câți din voi au încă sufletele pline/ De mă-
rirea veche, vie după mine!»” (Mihai în Transilvania).
Reputația Legendelor istorice, scrie G. Călinescu în Is-
toria literaturii române, constă în trăinicia lor. „Discursul
însuși are un program statornic, ideologește (sic!) plin
de patriotism și de democratism și din acest punct de
vedere perfect lăudabil…”. 

Cu Odobescu în Pseudo-kynegheticos (1874), isto-
ria devine un suport de informație culturală, de pătrun-
dere în universul civilizației prin literatură. Antichitatea
are parte de o descriere cuceritoare, fraza este amplă,
înșiruirea argumentelor fără pauze consacră aportul lor
egal la susținerea demonstrației: „Apoi toată lumea știe
că, pe când marele Ulpiu (Traian) biruia pe germani, pe
daci și pe parți, pe când el umplea întinsul său imperiu
de edificii somptuoase și de lucrări de artă folositoare,
senatul și poporul Romei se întreceau  care de care să
serbeze cu mai multă pompă binefacerile și triumfurile
gloriosului împărat. Îi decretară, dar, tot felul de clădiri
comemorative, la care lucra ilustrul arhitect și sculptor
grec Apolodor. Atunci se-nălțară în Roma Forumul lui
Traian cu toate edificiile decorative dimprejuru-i: portice,
bibliotecă, templu; atunci bazilica Ulpiană cu cinci rân-
duri de stâlpi de granit; atunci columna războaielor da-
cice cu statua învingătorului d-asupra; atunci în fine, la
capul căii Apiane pe care el o restaurase, un arc de tri-
umf pe care însă nu-l putură sfârși, pe cât încă fu ma-
rele împărat cu zile”. Un astfel de tablou ar fi meritat să
fi găsit un artist de talentul  maeștrilor flamanzi ai tapi-
seriei!

Două observații (de tinerețe!) ale lui Nicolae Mano-
lescu pe marginea romanului istoric Nicoară Potcoavă
al lui Sadoveanu. Prima: nu vitejia legendară a eroilor
pare să fi fost privilegiată de scriitor, ci „nepotrivirea tra-
gică dintre voința omului și destinul său”. Să reținem că
această uimitoare remarcă era publicată în 1968! A
doua: „Capacitatea aforistică a limbii lui Nicoară Pot-
coavă e poate reușita cea mai deplină a lui Sadoveanu
în romanul istoric.” (Recitind Nicoară Potcoavă, „Lucea-
fărul”, nr. 38, 1968). Această a doua remarcă este ce-
remonios susținută de G. Călinescu. Nu putem socoti
altfel decât un compliment – să-i zicem estetic – cel pe
care criticul îl face limbii în care scrie Sadoveanu. „Dacă
Ștefan cel Mare  s-ar scula din mormânt și ar vorovi cu
noi, am încredințarea că pe noi nu ne-ar pricepe, dar pe
Mihail Sadoveanu da!” (Mihail Sadoveanu în Omagiu lui
Mihail Sadoveanu, ESPLA, 1956). De bună seamă că
limba română a evoluat, dar nu într-atât încât să se în-
depărteze de rădăcinile ei latine. Recursul la arhaisme,
regionalisme și fantezia creativă a unui Sadoveanu sunt
probe că frumosul, sursa farmecului limbii literare, este
un dar al celor chemați.

Literatura română are lanțul ei în dezvoltarea isto-
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rică. De la Amărâtă turturea a lui Ianache Văcărescu la
Emoție de toamnă a lui Nichita drumul parcurs prin
umbră și lumină, prin noapte și zi este de la bijuteria ui-
tată într-un scrin la diamantul șlefuit în ani. Nu doar ro-
manticii explorează stările iubirii, o incursiune în istoria
literaturii pe acest tărâm este seducătoare. Văcărescu:
„Amărâtă turturea/ Când rămâne singurea/ Căci soția
și-a răpus/ Jalea ei nu e de spus”. Nichita Stănescu: „A
venit toamna, acoperă-mi inima cu ceva,/ cu umbra unui
copac sau mai bine cu umbra ta./ Mă tem că n-am să
te mai văd, uneori,/ Că or să-mi crească aripi ascuțite
până la nori,/ Că ai să te ascunzi într-un ochi străin,/ și
el o să se-nchidă cu-o frunză de pelin”. Acea stare pue-
rilă a meditației lirice a lui Ianache, astăzi considerată
în zona banalității din cauza performanțelor așezate
chiar pe temelia ei, a dispărut în splendoarea expresiei
verbului neajutat de epitet. Melodrama pe care au șarjat
romanticii timpurii dispare, abstracțiunea lirică nu ne de-
ranjează. Suferința sugerată se pierde într-un infinit de
vieți. Emoția nu vine din pitoresc peisajului, fantastic și
el („să-mi crească aripi ascuțite până la nori”), ci din
plasticitatea simbolului.  

Sensibilitatea lirică trăiește diferit, traducerea
emoțiilor și visurilor capătă expresii diferite, între imagini
și logică formele de manifestare poetică sunt diferite la
clasici, romantici, simboliști, moderniști. Romanticii, dar
mai ales simboliștii, scot poezia din constrângerile cla-
sicismului – închiderea în legi sau norme –; sensibilita-
tea definește o stare, nu rațiunea. Drumul este parcurs
ceva mai târziu în literatura română, dar este dus până
la capăt. Heliade Rădulescu: „Ah! inima-mi zvâcnește!...
și zboară de la mine!/ Îmi cere… nu-ș’ ce-mi cere! și nu
știu ce i-aș da…”. Eminescu: „Iubind în taină am păstrat
tăcere,/ Crezând că astfel o să-ți placă ție,…”. Arghezi:
„Voiam să pleci, voiam și să rămâi./ Ai ascultat de gân-
dul cel dintâi./ Nu te oprise gândul fără glas./ De ce-ai
plecat? De ce-ai  mai fi rămas?”. Bacovia: „Eu nu mă
mai duc azi acasă –/ Potop e’napoi și’nainte,/ Te uită
cum ninge Decembre…/ Nu râde…citește ’nainte”.

În laboratoarele lor de creație, scriitorii șlefuiesc cu-
vântul până la strălucirea care să-i permită să fie așezat
pe fațete diamantului. 

*
Rămâne problema receptării, esențială în valorifica-

rea funcției estetice a literaturii. G. Călinescu reco-
manda o cheie pentru înțelegerea subtilităților basmului
care poate să aibă valabilitate extinsă: „Analiza basmu-
lui din punct de vedere artistic și implicit folcloric este
posibilă numai cu o bună pregătire specială. Simplul
gust personal poate să ne rătăcească, pentru că el e
gustul sferei culte, nu al masei”. Elitism? Desigur. Unul
prezent în orice cultură mare. Exemplificarea o face cu
recursul la personificare, una dintre tehnicile limbii lite-
rare: „Dimineața vântul a plecat că avea mult de lucru
să alerge lumea și să învie florile și ierburile câmpului”.
Personificarea substituie nevoia de argument, devine
suficientă narațiunii. (Estetica basmului). „Poveștile lui
Creangă, aci adevărate nuvele de tip vechi, aici
narațiuni fabuloase, sunt și ele dezvoltări ale unei
observații morale milenare. În Soacra cu trei nurori dăm

de veșnicul conflict între noră și soacra care ține mai
mult la fecior; Capra cu trei iezi este ilustrarea iubirii de
mamă; Dănilă Prepeleac dovedește că prostul are
noroc; Punguța cu doi bani dă satisfacție moșilor care
nu trăiesc bine cu baba; Povestea porcului arată că
pentru o mamă și cel mai pocit prunc e un Făt-Fru-
mos….” (G. Călinescu, Ion Creangă, EPL, 1966). 

Estetic vorbind, satira la Caragiale este o sursă ine-
puizabilă de umor construită pe cunoașterea cauzei și
deliberata absență a argumentului, pe înlocuirea aces-
tuia cu „moftul”. Lipsa de logică, aroganța și capriciul în-
fumurat conferă nu doar particularitate, ci valabilitate
generală, ceea ce îndeobște numim „actualitatea lui Ca-
ragiale”. Evoluția politicii de după 1848 nu-i place și Ca-
ragiale usucă totul din această cauză. C.A. Rosetti
scosese în 1857 ziarul Românul în care liberalii duceau
o campanie înflăcărată: patria, națiunea, libertatea, in-
dustria, Europa etc. „Cațavencu: Nu voi, stimabile, să
știu de Europa d-tale, eu voi să știu de România mea și
numai de România… Progresul, stimabile, progresul! În
zadar, veniți cu gogorițe, cu invențiuni antipatriotice, cu
Europa, ca să amăgiți opinia publică…”. Cu sens invers,
de la plus la minus, Caragiale face ceea ce face Emi-
nescu în gazetăria politică. La Timpul, și Eminescu se
luptă cu liberalii și cu Românul: „Din nefericire, organele
roșii [liberalii erau numiți „roșii” în acea vreme, n.n.] nu
sunt capabile de o discuție serioasă. A discuta va să
zică a compara argumentele proprii cu cele ale adver-
sarului și a distinge cu dezinteresare care e mai tare,
care e adevărat. Dar când altceva zici, altceva îți răs-
punde; când dai ici și crapă cine știe unde, când
discuția, în loc de a fi o comparare de argumente de-
generează în ceartă pentru vorbe, în logomachie și
subtilități, discuția e stearpă” (Pătura superpusă). Ca-
ragiale publică, în 1893, vituperantele „mofturi” Rromâ-
nul și Rromânca și nu avem a ne îndoi asupra direcției
atacului: patriotismul confecționat și străinul profitor și
demagog: „Moftangiul este patriot hotărât, naționalist
exclusiv, român până în măduva oaselor! Toată lumea
trebuie s-o știe!”. „Fiică de arendaș, de negustoraș, de
funcționăraș, de ofițeraș, de popă – să fi fost papà bul-
găroi, sârbotei sau grecotei – moftangioaica este ro-
mână și prin urmare nobilă, et par conséquent  nu poate
suferi mojicimea… Fiecare moftangioaică spune bucu-
ros din fir în păr toată conversația care a avut-o cu
prințesa moștenitoare «aproape o   jumătate de ceas»
la balul de la Cotroceni”.  

Rebreanu, în Ardeal, este copleșit de realitate și nu
se ridică dincolo de ea. Parcă i-ar fi teamă să nu o tră-
deze prin scris: „În alt post-scriptum, bătrânul Herdelea
îl îndemna [pe Titu, n.n.] să nu uite a scrie ceva pentru
Tribuna Bistriței, cum a făgăduit când a plecat, căci di-
rectorul și acum așteaptă dările de seamă despre ser-
bările Astrei. De asemenea, să-i trimită gazete din Țară,
să vadă și domnii noștri foi românești adevărate, iar
când va publica de ale lui, să poată arăta tuturor ce face
feciorul lui în România”. (Răscoala). Niciun adjectiv
măcar, niciun abur stilistic! Pe romancierul ardelean îl
interesează cunoașterea vieții din România din „foile
adevărate”. Jurnalism! Este greu de închipuit un Sado-
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veanu născut la Blaj. În schimb, gazetăria politică a ar-
delenilor este aspră, inducția stilului eminescian pare
să fi trecut Carpații. În condițiile luptei naționale, arde-
lenii împrumută ceva din virulența valahă. Octavian
Goga este un vulcan în erupție: „Analistul zilelor noas-
tre, dornic să despice svârcolirea mută a unei societăți
în procesul ei de creștere înfrigurată, ar avea multe de
spus. Că sunt destui cari nu pot urmări acest coridor
plin de umbre, e firesc, fiindcă problemele morale nu
prea cad în tradițiile unei lumi pripite pentru care
transacțiile de conștiință sunt bucătura cea de toate zi-
lele” (Un caz de conștiință, în Mustul care fierbe). 

Auster, cu o la fel de puternică preferință pentru viață
și pentru istorie, Marin Preda construiește literar tabloul
mâniei și revoltei: „Atâta timp cât trăiesc eu ori faceți
cum zic eu, ori dacă nu să plecați. Am muncit și am tru-
dit și am luat pământul de la ciocoi ca să trăiți voi mai
bine! De ani de zile mă zbat să nu vând din el, să plă-
tesc fonciirea fără să vând, să vă rămâie vouă întreg,
orbilor și sălbaticilor la minte! Și am plătit mereu, n-am
vândut nicio brazdă și acum săriți la mine și la ăștia, că
v-am furat munca voastră! Pământul rămas întreg, Pa-
raschive, acolo e munca voastră! Bolnavule de avere!”
(Moromeții, BPT, 1960). Cu totul spectaculos se va do-
vedi Fănuș Neagu, metafora va domina arta scrisului
lui subordonând narațiunea unei fantezii stilistice ridi-
cate parcă în abstract. Din când în când, surprinzător,
scriitorul simte nevoia să o coboare pe pământ și re-
curge la vocabularul banal: „La marginea  dinspre Du-
năre și bălți se vede crescând setea de risipire, delirul
orientului, aventura fertilă, cavalcada nisipurilor, crima
rafinată. Privit din bălți, care sunt versiunea câmpiei
ieșite din ploaie, și din punctul de vedere al semințiilor
de pești, Bărăganul e o eroare, uitând aceste seminții
că tocmai apa care le naște le și ucide”. (Scaunul
singurătății). Citiți în paralel, Sadoveanu și Fănuș
Neagu par legați prin farmecele limbii, cel tânăr des-
cinde din vorbele de duh ale celui „vechi”: „căci calea
pribegilor e calea întâmplării” (Nicoară Potcoavă).

*
Panorama literaturii române ne oferă satisfacția in-

tegrării ei în cultură europeană, cu toată dificultatea pe
care i-o pune în cale nevoia de traducere într-o limbă
de circulație internațională.  Nu este cazul, însă, să ne
amăgim că oricine a recurs la o limbă străină a avut
succesul garantat. Nici măcar un poet de talent precum
Macedonski nu a avut norocul de a se impune scriind
în franceză. Literatura are suferințele ei, multe vin de la
ignorarea cerințelor limbii literare. Tentația de a scrie alt-
fel decât predecesorii este firească, nu și îndepărtarea
de la uneltele literaturii. Nu orice grafoman este scriitor.
Tehnica recomandată de Tzara – și el implantat în lite-
ratura franceză –, nu este un panaceu: „Luați un jurnal,
luați o pereche de foarfeci, alegeți un articol, tăiați-l,
tăiați pe urmă fiece cuvânt, puneți-le într-un sac,
mișcați…” nu l-a convins pe G. Călinescu – oricât de în-
găduitor se arată cu unii dintre moderniști – că născo-
citorul dadaismului face literatură. Pentru marele critic,
Tzara este „un poet de o incontestabilă ușurință lirică”.
Ironia este devastatoare. 

Niciun motiv literar universal nu lipsește din atenția
și reușitele marilor noștri scriitori. Avem scriitori
enciclopediști: Cantemir, Eminescu, Hasdeu sau Eliade.
Și nu doar pe aceștia la care ne-am obișnuit să ne
oprim mașinal. De ce îi uităm pe Ion Ghica, pe Ion Pillat
pe Călinescu?

Secolul XIX, pe care francezii l-au numit „secolul po-
sibilului” ca omagiu al creativității umane, sau „secolul
Hugo”, a fost marcat de geniul unor Baudelaire, Manet,
Eiffel, Stendhal, Balzac, Pasteur și mulți alții. Tot cam
pe atunci, lângă București, la Ghergani, se năștea, în
1816, Ion Ghica, scriitor, memorialist: economist și om
politic; profesor de matematică, mineralogie și geologie;
președinte al Societății Studenților Români de la Paris;
întemeietor al societății secrete Frăția (împreună cu Băl-
cescu și Cristian Tell); pașoptist cu moderație, unionist;
membru al Academiei și director al teatrelor; agent di-
plomatic la Constantinopol, ambasador la Londra; mi-
nistru și prim-ministru. Călător cu vocație, Ghica
întreține o vastă corespondență cu Vasile Alecsandri –
sublim pretext literar – care se transformă într-un ade-
vărat tratat de cultură, artă, informație istorică și politică
europeană. Iată ce scria de la Londra, la 15 ianuarie
1886, poetului de la Mircești: „Națiunile trăiesc și se glo-
rifică prin oamenii ce au produs și prin lucrările lor ge-
niale. Vai de acele popoare cari nu au profeți! Fie ele
cât de mari, cât de puternice; numere suflările cu sutele
de milioane, cucerească lumea întreagă, ele sunt con-
demnate [sic!] pieirii și uitării. Urmele biruitorilor se pot
stinge, dar ale lui Molière, Racine, Hugo, Cuvier și La-
martine, niciodată! Cât de mari și de puternici fie un
Moltke [general prusac, n.n.], un Bismarck, gloria lor
este trecătoare, pe când a lui Goethe, Humboldt și-a lui
Beethoven va rămâne eternă”. Cine își poate imagina
că la conacul familiei lui de lângă București, Ghica, ado-
lescent, citea în franceză pe Boileau, poetul Grigore
Alexandrescu recita din Andromaca sau din Fedra de
Racine în franceză și în elenă din Sofocle, Euripide și
Anacreon, iar Iancu Văcărescu da recital tot în elenă.
Invitații la gura sobei: boieri, fruntași politici, scriitori –
frații Golești, Manolache Băleanu, Costache Bălăcescu,
Câmpineanu – comentau campaniile lui Napoleon. În
această ambianță a fost creată Societatea filarmonică,
Heliade Rădulescu a tradus din Voltaire, Aristia din Al-
fieri, Alexandrescu, tragedii antice, iar Ghica, din Hugo
și Voltaire. 

În Tradiția modernității și modernitatea tradiției, Mir-
cea Martin îl scoate pe Ion Pillat din reductibilul trata-
ment de poet tradiționalist și ne trimite la o altă
dimensiune a operei poetului: „Performanța lui Pillat,
memorabila și uimitoarea lui performanță, rămâne însă
aceea de a fi introdus în limba, în poezia și în cultura
română pe trei dintre cei mai dificili și mai reprezentativi
poeți ai modernității: Trakl, S.-J. Perse și T.E. Eliot. Pa-
radoxul – asupra căruia nu cred că s-a insistat suficient
– este acela că temerara inițiativă aparține unui poet si-
tuat de critica noastră dintre cele două războaie și de
astăzi printre tradiționaliști. Câți dintre poeții reputați ca
moderniști au făcut însă mai mult pentru asimilarea în
spațiul românesc a poeziei moderne. Și încă nu doar a
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unei poezii care, modernă fiind, păstrează legături trai-
nice cu tradiția, precum aceea a lui Valéry în Franța sau
a lui Stefan George ori Rilke în Germania, dar și a uneia
care s-a format în atmosfera mișcărilor de avangardă,
dacă nu a participat direct la ofensiva lor”. 

G. Călinescu  este o personalitate încă și mai puter-
nică și mai fascinantă. Portretul pe care i-l face Eugen
Simion în anii ’60 ai secolului trecut este al unui enci-
clopedist, al unui mag călător în stele, cum ar zice Emi-
nescu. „Speța rară a spiritului său derivă din unirea, de
puține ori realizată în cultură, dintre erudiția cea mai cu-
prinzătoare și o vocație artistică neobișnuită. De aici
iese originalitatea fascinantă a scrisului. Artistul are

toate simțurile cultivate, e devorat de impulsuri titanice,
adânc și sublim romantice, stăpânite însă de o reflecție,
echilibrate de o gândire ce concepe universal și caută
în iradiațiile concretului mișcările astrale. Figura spiri-
tuală și morală a lui G. Călinescu mi se pare a se des-
prinde din sintezele romantismului, asociate idealului
estetic al antichității eline”. [prefață la G. Călinescu. Ion
Creangă (Viața și opera)].  

Nu suntem noi la porțile Orientului? Acea poartă prin
care Occidentul pătrunde în Orient? Literatura română
ne introduce în paradisul acestui univers nu doar pe noi,
românii, ci și pe occidentali.

Magda Ursache rămâne, fără îndoială, o voce
aproape solitară, cu mesaj ferm în proza noastră de ati-
tudine, după ce elanurile postcomunismului s-au stins
lamentabil în complicitatea suficienței și a compromisu-
lui istoric – o voce exponențială, inconfundabilă, cu le-
gitimitatea argumentelor acute și cu originalitatea doctă
a scriiturii. Ridică-te, Gyr, ridică-te, Crainic! (Ed. Eikon,
Buc., 2020) o spune răspicat, cu sau fără cuvinte: nu
s-a făcut dreptate! Știam lucrul acesta încă din Litera-
tura cu bune și... nebune, dar mai ales din Noi vrem cu-
vânt, deși Magda Ursache nu se repetă, ci subliniază și
relevă de fiecare dată cu conștiința acelei istorii încă
nescrise fapte care au avut ori nu șansa să devină eve-
nimente de istorie literară oficială sau evocă figuri re-
marcabile în adevărata lor lumină – cea a crezului de la
care nu au abdicat niciodată. Ridică-te, Gyr, ridică-te,
Crainic! aduce destule argumente care susțin mesajul
acestui titlu insurgent, așa de inspirat ales de Magda
Ursache (de fapt, o sugestie a regretatului său soț, cu-
noscutul etnolog Petru Ursache – p. 169). Da capo al
fine și retur, lectura textelor, atent adunate pe capitole
și flancate de prefața lui Theodor Codreanu și de un text
al lui Mircea Dinutz adus la postfață, disecă rechizitoriul
și îl dispune după rezonanțe și valențe: Recurs la trico-
lor, Comunism după comunism, O reverență, „România

citește!”, Jogging prin mass-media și Epistoteca. 
O carte a nevoii de justiție morală într-o sociologie

tulburată de concesii, cu lumea ei abandonată într-un
haos protector și cu o axiologie bulversată, gata să
așeze în paradoxală contiguitate binele și răul doar ca
să slujească aparențe fie și în ciuda evidențelor. Ca și
în Noi vrem cuvânt sau ca în Istorie, genocid, etnocid
(a lui Petru Ursache), tonul cărții continuă în deja cu-
noscutul său allegro vivace tensiunea discursului în
lipsa căruia gravitatea faptelor relatate s-ar fi banalizat
derapând într-o epică de uz didactic. 

Sintetizând, Magda Ursache, în acest nou volum de
eseuri, se concentrează pe problemele conștiinței
naționale, ale demnității și ale valorilor autentice indife-
rent că este vorba despre mass-media, despre litera-
tură, despre politică, despre limbă sau școală, călăuză
fiindu-i puternica personalitate a soțului său, Petru: „Ai
răbdare, Magda, steagul sus. O să fie bine”. Însă din
lectura cărții, se vede că speranțele întârzie încă, de
unde și invocarea în titlu a două dintre simbolurile epi-
fanice ale răbdării românești, Gyr și Crainic. Apoi, pen-
tru o societate lovită de anomiile actualizării, însăși
lumea scriitoricească liberă rămâne brownian în sus-
pensie și nu se cristalizează: „E știut că scriitorii nu se
au la lingurică, așa cum se mai spune: lui Schenk nu-i

Iulian Chivu

MAGDA URSACHE ȘI LEGITIMITATEA
ARGUMENTELOR GRAVE
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place Marta Petreu, Zaciu, detestat de mulți, nu-l su-
portă pe Bulgăr și reciproca, Marino cam pe toți (și-i ne-
convingător în destule privințe), destui pe
N.  Manolescu. Mircea Zaciu îl numește critic dubios și-i
la fel de nedrept ca Alexandru George prăfuindu-l pe
Al.  Piru sau ca Gh. Bulgăr etichetându-l pe Al. Cistele-
can minte sucită” (p. 312). Argumentativ, cartea Magdei
Ursache, omogenă în discursul ei, converge în
cauzalitățile vectoriale ale conștiinței naționale, ale
demnității și ale valorilor autentice, cum am remarcat. 

Și ca lumea scriitoricească este și mass-media:
„Zgomotul grenadelor cu piedica scoasă, molotoavelor,
petardelor, vuvuzelelor ne lasă buimaci de-a dreptul sau
măcar nedumiriți. Sunt știri care turmentează ca alcoo-
lurile tari și care se dovedesc falsificate de acoperiți-
descoperiți, specializați în arta intoxicării, pe soldă.
Publiciști de partide, ale căror obediențe sunt ușor sau
mai greu de descifrat, întrețin dihonia generalizată...”
(p. 269). Modelele referențialului etic promovate de
Magda Ursache sunt aproape în exclusivitate modele
ale verticalității: „Rezistenții din Nucșoara au murit în
luptă deschisă, au murit capturați, torturați de ancheta-
tori, ei și femeile lor: Maria Jubleanu, din grupul
Arnăuțoiu, în ambuscada Securității, Maria Plop, în în-
chisoare. Pentru «Deșteaptă-te, române», cântat la o
nuntă, s-a primit o condamnare de zece ani temniță
grea” (p. 26). Regimul de teroare din temnițe i-a făcut
pe mulți să cedeze, dar nu să abdice de la crezul lor.
Gyr „s-a dezis de lupta anticomunistă, dar a fost con-
damnat la moarte pentru poezia socială Ridică-te,
Ghe orghe, ridică-te, Ioane, scrisă în închisoare” (p. 31).
Crainic i-a dezavuat constant pe cei care s-au refugiat
în Occident, dezertând ca trădătorii de rând. Și autoarea
ne amintește că Eugen Jebeleanu a văzut într-o librărie
din Ungaria două volume de traduceri semnate de Ni-
chifor Crainic și Veronica Porumbacu și a făcut tot ce
i-a stat în putere, și se vede că i-a stat destul, ca volu-
mul lui Crainic să fie scos și să rămână doar cel al poe-
tei luptătoare, autoare a ciclului Ilie Pintilie” (p. 27).
Aproape în totalitate, putem spune, lumea cărții trăiește
în literatură, chiar și atunci când vine vorba, ca în capi-
tolul VI, despre corespondență (Epistoteca) ori ca în ca-
pitolul IV (România citește) sau, cum am văzut, în
capitolul V (Jogging prin mass-media), se sprijină pe
marile personalități ale veacului trecut și Magda Ursa-
che declară explicit: „Vreau dreptate critică pentru va-
lorile literaturii române!” (p. 150). Și demonstrează cu
prisosință că este nevoie de dreptate, fie și după ce
aceia care au fost prejudiciați abuziv nu se mai pot bu-
cura de ea. „Revizuirea, normală în orice literatură, n-ar
trebui să se prefacă în iconoclastie. Numai că defăima-
rea scriitorilor de prim raft e trendy, ba chiar răsplătită
cu un locșor printre noii canonici, de gașcă mică sau
măricică. Marele Alfa e declarat Marele Zero, Preda –
lacheu al ceaușismului, Buzura a intrat și el în cătarea
blindatelor grele, la fel Nichita Stănescu, la fel Marin So-
rescu...” (p. 152). 

Cuantificarea diferențiată de criteriu în judecata va-
lorilor este radix malorum în lipsa unei critici obiective,
„reabilitările” se fac discreționar: „Ce-i ciudat e faptul că

«rătăcirile» lui Ivașcu sunt scuzate, în timp ce G. Căli-
nescu nu scapă de cele mai joase terfeliri, de bășcălie
(nu-mi place cuvântul, dar îl las așa). El, nu paznicul
gurii sale, Ivașcu, e «lozincard neologizant». «Lozincar-
dul» a fost epurat din Universitate în 1948, ca să-i ia
locul la catedră «dințarul» Vitner, rămas profesor mult
după pensionare; studentul Vicu Mândra, fratele atot-
puternicului Marcel Breazu, care și-a desființat profeso-
rul ca «reacționar ruginit» nereeducabil, a fost după ’89
avansat pe scurtătură, de la lector la profesor, ca per-
secutat de Ceaușescu...” (p. 153). Magda Ursache nu
scapă nici erorile de judecată „de interes local”, ca de
pildă „festa” pe care le-o joacă memoria vasluienilor:
„După ce vampa proletară Nina Cassian, autoare de
mărturii roz-combinezon, ridicată-n slăvi de ICR, iată că
drept model feminin ni se oferă... Ana Pauker. Un prof
de claxonism științific o apără, cu argumentul că istoria,
bună-rea, trebuie integral scrisă” (p. 176). Și chiar dacă
această «echitate» mutilantă ar opera in integrum,
atunci autoarea socotește că se cuvin spuse fără
prejudecăți și alte adevăruri: „Nu Mircea Vulcănescu, ci
Quintus, ministru al Justiției în 1991, decorat de Johan-
nis cu Steaua României în grad de ofițer, a fost criminal
de război. Scrie Mircea Dinescu, poetic și precis, că
soldații români au refuzat s-o omoare pe copila trans-
nistreană care ducea hrană partizanilor, nu și liberalul
justițiar. A ucis-o cu-n glonte-n ceafă” (p. 168). 

Dacă se pot evoca atrocități cu iz românesc în peni-
tenciarele groazei de la Pitești, de la Aiud, de la Gherla,
de la Sighet și de la Canal, Magda Ursache le reține în
numele unor trădători de spirit național, nu în numele
poporului român care este cu frică de Dumnezeu și to-
lerant până și atunci când, de pildă, „Avram Iancu a fost
spânzurat simbolic de un păpușar nesancționat” (p. 53),
iar „soldații generalului Gheorghe Mărdărescu au urcat
steagul pe parlamentul de la Budapesta (un Ion și-a
lăsat acolo, sus, opinca), dar au avut grijă să hrănească
populația civilă, copii, femei, bătrâni” p. 228) și asta la
puțină vreme după ce ungurii făcuseră adevărate ma-
sacre în rândul românilor din Ardealul de Nord, în timpul
Războiului al Doilea. De neiertat sunt cedările ulterioare
din lipsă de bărbăție politică: „Emil Constantinescu,
preocupat de pietrele lui de geolog, n-a pus cum trebuia
piatra de hotar, împingând Bucovina de Nord în
Ucraina...” (p. 53); „...în ’97, în Parlamentul României,
s-a votat cu bile bilingve. Udemeriștii nu știau ce în-
seamnă da și nu în românește?” (p. 60). Și asta fiindcă
cei care ajung să reprezinte poporul român nu probează
totdeauna curaj, geniu, măreție, abilități de conducător,
încredere în moștenirea spirituală (p. 58). Magda Ursa-
che (p. 67) găsește că minciuna politică merge îm-
preună cu minciuna istorică, iar Aletheia lui Parmenide
umblă la noi cu capul spart. „După încercările grele ale
războiului pe două fronturi, Churchill a dat României o
șansă de 10%, iar Stalin ne-a luat-o. Orice e posibil, ori-
cât ar fi de neimaginat: ca în iulie 2001 Iliescu să ia cea-
iul la Versoix cu suveranul, să-l felicite, pesemne, pentru
Ordinul Pobeda acordat de Stalin” (p. 72). 

Și ne mai amintește că, împotriva spiritului nostru
național, la 19 august 2017, un român neaoș (?!), te-
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least cu emisiune, „Sabin Gherman găsea cu cale să
afirme: „Iorga? «Un om inteligent, dar foarte prost». Nae
Ionescu e trecut și el la categoria inteligenților proști,
care ar fi încarnat «răul istoric absolut». Și Țuțea. Și
Anton Dumitriu. Și Noica, acuzat de «totalitarism», «et-
nicism», «tradiționalitate»” (p. 219). Magda Ursache are
și modele în a căror stea crede fără tăgadă, unul dintre
acestea fiind Nicolae Breban, căruia îi consacră,
reverențios, un capitol aparte (cap. III). „Cei mai grosieri
l-au etichetat grandoman, plin de umori și de ifose”
(p.  189), fiindcă „Breban reușește să irite, trezește aver-
siune, râcă, furie” (ib.) și, continuă autoarea la aceeași
pagină, „în ce mă privește, nu știu mulți contemporani
care să-și asume slăbiciunile ca Breban.” 

Într-o scurtă incursiune în viața prozatorului, Magda
Ursache constată acele lucruri pentru care „confrații nu
i-au iertat nici cariera rapidă, nici succesele literare, nici
opoziția hotărâtă, de disident” (p. 201). Prozatorul, în
1989, se retrage în bibliotecă, nu urcă în balconul CC:
„Nu este un negativist, nici un relativist: crede cu patos
în vitalitatea literaturii române” (p. 195). El a înțeles cum
se cuvine lecția etnică a părintelui său, preot greco-ca-
tolic, închis la Baia Mare în 1941 pentru că predicase
enoriașilor săi să rămână români și să se simtă ca atare
în timp ce ungurii reveneau revanșard, imperial-anexio-
nist în Ardealul de Nord. Poate că și pentru asta Breban
„nu contenește să ne spună că Europa e frumoasă prin
națiunile ei, că suntem o națiune inteligentă, dotată pen-
tru democrație” (p. 51) – el crede în destinul propriu al
României și crede în diferențele de spirit și de destin is-
toric ale națiunilor. Și, asemenea lui Breban, Magda Ur-
sache, după modelul distinsului său soț, crede în
literatura română de valoare: „Singura cale (...) este
scrisul adevărat, cale unică a adevărului personal, dar
și a adevărului nostru colectiv” (p.198). Și când spune
toate acestea, Magda Ursache are gustul amar al
experienței sale de la Cronica ieșeană a anilor ’70 și se
gândește la carieristul inflamat, devotat cauzei, carie-
ristul supus, slugarnic, precaut, prudent, descurcăreț
(p.  199), în opoziție cu intelectualul lui Glucksmann ca-
pabil să angajeze, să devoaleze, să profetizeze și să
dinamizeze (p. 189) viața socială. Or, citind Ridică-te,
Gyr, ridică-te, Crainic!, în cazul românilor, după comu-
nismul negru traversat cu atâtea sacrificii, ei au obligația
morală să-și reașeze valorile la locul cuvenit. Însă, „trăi-
torii în etern fascinanta Românie, în  «Dacia Felix
Culpa», cum îi spune Călin Andrei-Mihăilescu, sunt
acuzați de simpatii fascizante. Și o fac cei care au cen-
zurat în numele exigenței ideologice marxist-leniniste.
Nu striga Ion Iliescu despre demonstranții anticomuniști
din Piața Universității că reînvie «fascizmul»? Îi ascul-
tăm nu pe cei cenzurați, ci pe cenzori; nu agit-
propagandiștii sunt discreditați, ci aceia care au fost
obligați să fie duplicitari ca să poată supraviețui” (p. 26). 

Apoi, „Andrei Oișteanu susține că Iphigenia (lui
M.  Eliade, n.n.) este «o odă dedicată sacrificiului legio-
nar» și că-s străvezii subiectul și semnificațiile piesei”
(p. 221). Este nevoie așadar de restaurarea adevăruri-
lor, vrea să ne spună Magda Ursache: Cumplitul Aiud
nu trebuie cosmetizat, iar muzeistica are obligațiile ei

chiar și în penitenciar: „deținutul e reglementar îmbră-
cat, în zeghe apretată și călcată, fără lanț la mâini și la
picioare (lanțul uns, alături, pare nefolosit); milițianul-
manechin n-avea bâtă, baston, ciomag, par...” (p. 157).
Aidoma muzeului penitenciar, în literatură, „critica de în-
tâmpinare e un focar de negări și enervări (...), valahia-
lele Centrului nu mai contenesc. Putem vorbi de
trădarea criticii de întâmpinare, care a cedat locul criticii
piaristice, «critifictorii» (...) făcând portrete inexacte, în-
cepând cu autoportrete iremediabil penibile” (p. 287), fi-
indcă ele prind bine la superficialismul ignorant al
generațiilor tinere: „Dacă nu mai ie rejim comunist, di ci
sî-l mai combată obsedații iștia?” (p. 163), și chiar al
absolvenților de studii universitare diluate trimiși în
învățământul gimnazial și liceal să predea istoria în sin-
cope a veacului al XX-lea românesc în care „Titel Pe-
trescu a fost înmormântat la Belu, într-un loc de veci
împrumutat, iar Ion Mihalache nu are mormânt” (p. 55),
cum nu au nici deținuții politici de la Sighet, de la Ocnița,
Aiud sau de la Canal. 

Și închei adăugând și eu la ceea ce spune Theodor
Codreanu în prefață, că Magda Ursache, angajată cu
har și pasiune în sanificarea spirituală românească
post-totalitaristă, propune și sub titlul Ridică-te, Gyr, ri-
dică-te, Crainic!, ca și în Literatura cu bune și.. nebune,
dar mai ales ca în Noi vrem cuvânt adevărate (catego-
rice, nu alternative) manuale de recuperare a adevăru-
rilor pe care orice istorie respectabilă are, deontologic,
obligația să le spună cum se cuvine.
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Cântecul rece al abisului, de care iubita ne spunea
că se simte legată prin destin, se va materializa în poe-
mele mitului nupțial cenzurat de moarte, din volumul
Crini pentru domnișoara mireasă. Aici, în drumul
ființei intervine vama mitică, hotarul misterios și frus-
trant, ce interzice orice trecere dincolo, înainte de soroc
și, mai ales, orizontul de dincolo. Jonglând cu per-
spectiva criticului G. Poulet, din ale sale metamorfoze
ale cercului mundan, prezente în imaginarul marilor
literați, am putea firma că aici conștiința se revarsă în
spații, anexând treptat acel orizont aflat dincolo de pal-
pabil. Spiritului îi este îngăduit să-l tatoneze prin viziune.
Cogito-ul liric ține să creioneze acel provocator și
neliniștitor „dincolo” de ființă. Întâi survine momentul în-
tâlnirii cu „vama” ce este e fixat printr-o ludică narație
mitopoetică ce răstălmăcește mitul Marii Mame al omu-
lui preistoric. Reperul e născocit de „femeia de piatră”,
mama ce-și vinde progeniturile chiar la naștere, pe fe-
reastră, lumii noastre. Motiv folcloric cu funcție tauma-
turgică întâlnit și în biografia lui Nechifor Lipan din
Baltagul lui Sadoveanu. În noul context, mama iubitoare
ce vrea să-și ferească fătul de boală și extincție prema-
tură e chiar Moartea. Tot ea interzice fiilor înstrăinați în-
toarcerea în olaturile ei minerale, închizând „fereastra”
și „marea poartă” dintre cele două orizonturi. Pune
acolo ca paznici „doi nemeși” incoruptibili ce nu vor per-
mite nimănui trecerea înainte de soroc. Din perspectiva
fiului vândut lumii, viața e percepută ca un exil exte-
nuant și ca un fel de plată prin chin a viitoarei eliberări
din calvarul individuației: „Nimeni nu știe numărul anilor/
Cu care se plătește înapoi/ Vama femeii care ne-a vân-
dut/ Și plânge după noi” (Vămile). „Vama” e resimțită
tragic, pentru că ea cenzurează dureros setea de
cunoaștere, rupe ființa de miticele origini, adâncește
drama ontologică a exilatului. Marea Zeiță nu mai întru-
pează Natura cu toate resursele ei fertilizante, aceasta
e ingrată și contradictorie,  plodește, își vinde odraslele,
apoi le vrea înapoi. O replică atenuată a ei va fi plăs-

muitorul păpușilor de cenușă destinate sacrificiului în
acte de magie neagră. Din când în când, poemele vor
surprinde ființa în drumul cunoașterii spre marele
„hotar”, care nu va fi lipsit de primejdii, obstacole. Dar e
și pretext pentru unele trimiteri sarcastice la prezentul
modern. Într-un poem sunt evocați banii agonisiți de fiul
exilat, pentru trecerea vămii. Aceștia devin pretext pen-
tru a pune în discuție relația omului modern cu mitul.
Fiul descoperă cum mica agoniseală tocmai își pierde
valențele. Acesta, ca un Toma necredinciosul, face efor-
turi de a le verifica, deschizând un dialog cu lumile mi-
tice și valorile lor, dorește să le audă „șoapta”: „Cu capul
de rege de pe bănuț/ Nu a putut schimba nicio privire,/
A fost de la-nceput rece și trist/ Și fără strălucire.// Dau
un cap de rege pe o șoaptă a lui,/ A strigat, să te audă
vrând,/ Și a pierdut puterea de-a mai trece vreo vamă/
Aproape râzând” (Pierderea banilor de vamă). Ființa
așteaptă o „șoaptă”, dar nu o primește. Omul vremilor
noi ratează fără mari regrete, șansa de a mai comunica
vreodată cu ele, de a mai trece „vreo vamă”. Asistă cam
indiferent la volatilizarea chipului regal imortalizat pe
„bănuț”: „A deschis ochii și regele/ Se făcuse rugină tot/
Și barba roșie i s-a prelins/ Până la cot”. Monologul evo-
cator e adresat ironic tocmai chipului regal incizat pe
bănuț, de la care se aștepta mesajul miraculos. Conclu-
zia e ironică, eșecul deschiderii spre mit nu mai
descumpănește omul: „A așteptat șoapta ta până când/
S-a făcut târziu,/ Ar fi fost timp să se-audă-ntre ei/ Un
mort și un viu”. Mortul simbolic e conștiința ce nu poate
deschide dialogul cu valorile „vii”, eterne. Orizontul
acestor experiențe este al unui actualizat „paradis în
destrămare”. Altădată, sosind la punctul de vamă, su-
fletul călărețului descoperă suprema interdicție: anima-
lul-frate, ce l-a purtat o viață în spinare, nu e admis în
celălalt tărâm. Dar nici nu-l poate abandona pe aceste
meleaguri lipsite de resurse vitale. Așa că e împins de
circumstanțe la un gest monstruos, să-l sacrifice cu
mâna lui: „Aici împușcăm albul cal de drum/ Cu care am

Viorel Chirilă
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venit până acum,/ Altfel în noaptea asta ni se ia/ Sau
ni-l omoară cineva sub șa” (Hotar). Poemul se înscrie
în același reflex de apărare a mitului (calul mitic) în fața
pragmatismului modern, ce substituie natura cu mașina.
Calul mitic moare simbolic odată cu noi, pentru că nu
mai găsește rezonanțe în sufletul modern. Altădată,
mersul spre vamă e perturbat de abundența ninsorii și
albul zăpezilor ce stânjenesc privirea. Hotarul dintre
lumi e tot mai greu de deslușit de călăreții thanatici,
calea e ascunsă de zăpada acumulată: „ies aburi calzi
din trupurile lor/ascunse în ninsoarea care crește/
parc-am pierdut cărarea și am trecut hotarul/ de unde-
ncepe albul ce nu se mai sfârșește” (Trecem tăcuți).
Ființa nu mai știe dacă aparține vieții sau lumii de din-
colo pentru că valențele cognitive s-au atrofiat.

Moartea, vama mitică își pun amprenta și altfel asu-
pra sentimentului existențial, treptat certitudinile
conștiinței se fisurează. Ceea ce se vede în jur nu va
mai avea statornicia știută și dorită, nu mai asigură su-
port unei ființări adecvate. Ființa din poeme e, figurat
vorbind, tot mai mult cu un picior în celălalt tărâm. Ochii
văd detaliile terestre dar și irealitatea de dincolo de ele.
Disponibilitatea spre nălucire îl transpune brusc în cea-
laltă ordine. Așa că de acum înainte lucrurile și faptele
vieții își arată sfidător și dimensiunea terifiantă. Eul
trăiește în această fisurare a certitudinilor ontice, într-o
derută ontică. Tărâmurile ireale ce se inserează în poe-
mele nunții mitice nu mai au vigoarea unor plăsmuiri
compensative, menite să sfideze realul mediocru, ca la
romantici. Nu umilesc cadrul vieții prozaice prin liniile
lor elevate, ca peisajele cosmice eminesciene. Irealul
poetei face parte din halucinatoriul unei conștiințe dis-
perate, în pragul colapsului. Pare produsul acumulărilor
nevrotice, al neputinței de a mai discerne partea con-
sistentă a lumii, autenticitatea ei. Un prim tablou sem-
nificativ pentru inserția halucinatoriului descumpănitor
în real e cel al nunții. Detaliile ceremonialului se fisu-
rează de câteva ori, în descripția lirică, lăsând loc fan-
tasmării cu acute thanatice. La Coșbuc, nunta se
deschidea spre orizontul fabulos al basmului, căpăta
grandoare greu de atins de imaginația comună, dar cro-
nicarul ei însă nu se îndoia de realitatea evenimentului.
Aici cronicarul-martor nu mai e sigur de propria
existență, de propriile acte: „Văd crinii de pe brațul ei și
tremur/ Ca un nuntaș din altă lume” (Nunta). Dinamica
specifică și detaliile ceremonialului se tulbură și ele, re-
velând reversul vieții: „Eu urmăresc mireasa cuprinsă-n
ea (în „horă”, n.n.) și-mi pare/ Că voalul și crinii deja au
înghețat” ; „E liniște deplină, stau miri-ngenunchiați/ Și
parcă lumea piere și parcă nu mai sânt,/ O altă nuntă
pare să fie așteptată”; „Aceeași horă lină a început dar
nimeni/ Nu știe că urmează aceeași cununie”. Irealul
thanatic subminează consistența nunții terestre, pentru
a face loc „nunții eterne” ce se va derula numai în adân-
curile plutonice, în atemporal. Ezitarea ontică, pe care
o descifrăm aici, definește un suflet strivit de incertitu-
dine, ce nu mai crede în statornicia lumii din jur. Spațio-
temporalitatea, faptele și obiectele trădează așteptările,
nu mai constituie un cadru ferm pentru împlinire.
Spaima, deznădejdea fac ca lucrurile să-și arate latura

tenebroasă, prelungirile în neant. Treptat aceste năluciri
de-o clipă ale abisului se vor condensa în tablouri ex-
tinse, viziuni în desfășurare, scenarii debordând de o
veninoasă irealitate. Teroarea sugerată prin asemenea
năluciri sublim-tragice va dobândi în rostire noi
intensități. 

Același melanj de reprezentări ale realului și ale ha-
lucinatoriului întâlnim în Moartea miresei. Aici structura
imaginarului amintește de transgresarea planurilor din
Lacustra bacoviană, unde deriva perceptivă din real în
coșmar e devoalată strategic: „Sunt singur, și mă duce-
un gând/ Spre locuințele lacustre”. Nervii striviți facili-
tează alunecarea percepției și a sentimentului ființării
din realitatea salonului modern, în irealitatea figurată
prin lacustra și percepția strămoșului preistoric. Eul ce
reconstituie „povestea” miresei, trăiește, întâi, din exte-
rior și retrospectiv evenimentul-simbol, ca vizitatoare a
locurilor (cimitir și cavou), păstrând distincția dintre cele
două planuri temporale. Apoi este mireasă imaginară,
ce se inserează în scenariu, se transpune în timpul mitic
al nunții. Vizitatoarea e curioasă, atentă la detalii,
aproape de rigoarea observatorului obiectiv. În
percepția sa triumfă detaliul recognoscibil: „În piatră
stau închise domnișoare/ Frumos gătite pentru cunu-
nie,/ Pe cruci ies chipurile lor, râzând,/ Ca niște umbre
dintr-o nuntă vie”. Dar condiția de privitor exterior, iden-
titate asumată de vocea care reconstituie fără ezitări li-
niile cadrului, se pierde pe drum. Lumina din cavou pare
a fi elementul ce alterează văzul, introduce deformările.
Nu lumânări, ci crini de nuntă ard la căpătâiul defunctei,
luminând detaliile: un trup fără formă, „temelia” în care
a fost așezat, crucea și candela. Enumerarea însă iese
discret din așteptata „supunere la obiect”, căci cavoul
se metamorfozează lent în fostul templu de cununie. In-
tervine și echivocul sintactico-semantic, nu e clar al cui
e trupul fără formă, al defunctei sau al vizitatoarei? Con-
fuzia, firesc, se amplifică. Vizitatoarea cavoului
sfârșește prin a se substitui (ca și eul bacovian) deplin
miresei de altădată, retrăind clipele de atunci din fața
altarului. Momentul halucinatoriu aduce alături un mire
ezitant, nehotărât să facă pasul alături de ea. Vedenia
cununiei de aici pare o mică farsă jucată rivalei: aceea
de a-i răpi măcar imaginar mirele. Comentariul pe care
ni-l oferă în această direcție duce: „Beau vin de nuntă
din paharul ei/ Și bun e vinul ce se bea-n tăcere/
Dintr-un pahar cu mirele cel sfânt/ Cât nunta încă n-o
simțim cum piere”. E și dorință neîmplinită, regret,
sancțiune sarcastică la adresa unui mire ezitant. Ase-
menea conotații răzbat și din considerațiile ce urmează:
„Dar parcă-s singură la nunta mea,/ Tu stai tăcut și
mâna ta îmi poartă/ Cu spaimă brațul, ca un mire adus/
Să se cunune cu mireasa moartă”. Oricare ar fi sursa,
eșecul împlinirii nu poate fi camuflat prin accente de ra-
finată teatralitate.

În alte poeme presiunea abisului generează o criză
a simbolismului mitic, luând forma unor „îngropări”
abuzive. Obiectele și ființele simbolico-mitice sunt su-
puse unei „singure și veșnice legi”, cea a îngropării pre-
mature în lut. E un fel de edict monstruos ce le exclude
brutal de pe scena lumii prin acte de înhumare silnică:
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„Iată cloșca cu pui îngropată de vie,/ Iată oul de aur cu
bănuț cu cap de rege/ …// Iat-o pe ea, iubitule, cum se
arată/ După legea cea groaznică și fără sfârșit,/ După
care cloșca de vie a fost îngropată/ Și bănuțul din ou a
pierit” (În lumina). Consecința operației este anularea
valențelor simbolice, a germenilor vitali din ființa lor. În
urmă rămân forma goală, absența: „Și a rămas ou lim-
pede și a rămas/ Forma goală a oului și a puiului/ Celui
fără glas”. Tragicul  formelor și simbolurilor  „îngropate”
e accesibilă doar ochiului vizionar: „Pe care ochiul tău
de bună voie îngropat/ Îl vede în lumina din pământ”.
Oul, capul de rege, pasărea, nunta – devenite forme
goale – reprezintă declinul unor forme culturale
esențiale. Există o autoritate stranie ce împinge cu ci-
nism formele ordinii mitice în abis. Ca într-un fel de răz-
bunare-desfigurare, compatibilă cu magia neagră,
vedem și nunta expediată în adâncuri. Momentul e sa-
vurat cu simbolică răutate: „Să bem vinul de nuntă, mi-
rele a murit,/ Mireasa a murit și ea,/ Nuntașii toți sânt
morți și în pământ am simțit/ Cum hora miresei se  în-
vârtea” (Taci, mireasă, nu mai plânge).

O consecință mai gravă a contactului cu vama este
teama de neant, materializată prin acele viziuni ale pie-
trificării viului. Imaginația litomorfă proiectează câteva
regresii în mineral, percepute ca oribile mutilări ale or-
ganicului. Iată imaginea mineralului în expansiune: „Pia-
tră nesfârșită. Mă aplec spre ea/ Ca într-un vârtej
aproape-ncins/ Unde un val rece trebuie să vină/ Să în-
ceapă iarăși haosul cel stins” (Piatră nesfârșită). Împie-
trirea simbolică trimite atât spre eșecul în eros cât și
spre mortificarea socială a epocii totalitare, spre aceea
anulare cinică a aspirației umane spre libertate. Un-
deva, o minte demonică planifică împietrire ființelor.
Haosul mineralizării se justifică prin dialectica morții și
învierii formelor spiritului în istorie: „Pare chiar gândită
trista reluare/ Cum rece craniu îngropat demult/ Însăși
să-nțeleagă moartea și-nvierea/ Lumilor în care glasul
ei l-ascult”. Firesc e ca în fața enigmaticului declin mi-
neralizant, spiritul uman să caute un sens, o deslușire
a mersului lumii, a ciclurilor sale: „Capul meu începe să
se înfierbânte/ Gându-ascuns în recea piatră să-l gă-
sească/ Și să afle unde va sfârși o lume/ Și va-ncepe
altă lume să se nască”. Eul ține să se fixeze ca victimă
a peisajului în curs de mineralizare, ascultându-i glasul:
„Îl ascult ca pe însăși legea/ Mea ascunsă-n piatra care
va să vină/ Parcă-s îngropată și un haos nou/ Mă mai
scoate-odată în lumină”. Speranța în resurecție nu
moare. În alt poem, această fixare în ordine minerală e
dublată de puternice și stranii provocări ale senzoriului.
Presiuni vin și din înalt, cerul sporește și el aderența la
colțul de piatră, unde ființa este exilată, aidoma lui Pro-
meteu: „Stau pe un colț de piatră bine lipită de el/ De
departe ai putea vedea doar gresia arsă/ În care cerul
foarte senin/ Pe fața mea făcută stâncă se varsă” (Stau
pe un colț de stâncă). Ciudat e că aici „cerul” ia locul
săgeții ce pândește inima păpușilor, din poemele magiei
negre. Se metamorfozează într-o energie penetrantă
devastatoare, grăbind mineralizarea: „Întâi îmi lasă-n
frunte ochiu-nchis/ Ca o piatră albă se afundă/ Capul
de gol cu care mă străpunge/ Pupila ei rotundă.// Pe

urmă golul dus către miros/ Către auzul ei și către gust/
Pătrund încet în piatra de care m-am lipit/ Și o cioplesc
ca pe un bust”. Încă o dată aceste momente de panică
în fața neantizării minerale sunt compensate prin dis-
crete sugestii de salvare. Psihicul se apără proiectând
în jur o iluzie atenuantă, în care-și împarte supliciul cu
cealaltă feminitate rivală din poeme: „Apoi mă încon-
joară ușor grădina verde,/ S-ar putea să fi coborât ea
pe pământ/ Să se fi lipit de pietre-n locul meu:/ Iubitule,
caută stânca pe care sânt”. Altădată eul tensionat se
imaginează transgresând hotarele dintre regnuri, sub
presiunea pustiului și a nisipului, alte măști ale neantu-
lui: „În jur era nisip și iar nisip/ Și scoici albastre în el
azvârlite;/ Treceam tăcută într-o piatră albă/ Cu chipul
său în orbite”. Nici lacrima nu scapă inexorabilului declin
mineral, dar ca formă de protest la mersul lumii, ca
dispreț deschis pentru spectacolul social-politic totalitar:
„Să vă fie carnavalul de râs, capra este de gresie,/ Și
gresia din cenușa ei și eu sunt singură iar/ Și el se uită
la mine cum plâng/ Și cum lacrima se face chihlimbar.//
Dar nu orice fel de chihlimbar,/ Acel bun pentru ochi de
mort,/ La urma urmei îmi țin lacrimile/ Să fie în orbite
când trebuie să le port” (M-am hotărât). În acest context
al cimentărilor alienante se pot înscrie secvențele de
plăsmuire și coacere a păpușilor de cenușă în cuptorul
olarului demonic. Ciudata ceramică, dublet al ființei, se
modelează din cenușa omului apoi se arde în flăcări să
capete consistență, să treacă prin veacuri, ținând loc
defunctului, adăpostindu-i spiritul. Îl vedem pe ciudatul
făurar într-o secvență de repaus, mândru de realizarea
sa: „Ca în cuptorul smeului s-a copt păpușa de gresie/
Ohoho, de data aceasta a fost rândul lui,/ Stă cu
păpușa în brațe precum cu/ Fata cea mai frumoasă a
împăratului” (În însăși cuptorul). Comentariul vocii evo-
catoare include și pe autor în ciudatul proces plăsmuitor
de ceramică funerară. El și viitorul său destin de mire
au ieșit din flăcările aceluiași cuptor demonic: „El însuși
are trupul scos din același cuptor/ Cu fata și cu calul de
răpire/ Și cu pădurea de argint prin care/ Se vede dru-
mul tău de veșnic mire”. Artefactele olarului ajung să
mobileze orizontul, sunt etalate prin sate, înfipte în stâl-
pii de la porți. Gestul expunerii acestor păpuși ale
defuncților ne spune ceva despre familiaritatea cu
moartea a vechilor sate, despre neuitarea mitului, pie-
tatea față de strămoși, despre conștiința faptului că sun-
tem doar trecere. Contextul e mai degrabă dacic, unde
eternitatea și moșii erau mai presus decât viața de aici.
Iubita aduce în discursul ei seductiv un asemenea ta-
blou straniu: „Să fie ca și cum și tu ai fost văzut/ Acea
lume cu păpuși din cenușă de morți,/ Modelate de mâini
neprefăcute/ Și puse ca niște capete în parii de porți”
(Dorință). Cum iubitul descoperă între ele chipul fostei
femei adorate, dar își ascunde emoția, însoțitoarea sa
de acum nu ezită să se sacrifice, substituindu-și tigva
cu a defunctei. I-o comunică pe un ton straniu de firesc:
„Să mergem tăcuți și frumos ascunzându-ne / În noap-
tea aceasta ca un dar,/ Eu singură să încerc să schimb/
Capul meu cu capul din acel par”. Gestul ar trebui să
cucerească, să topească răceala din sufletul interlocu-
torului. 
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Și „scenariile” cu păpuși de piatră ies din aceeași
întâlnire cu „vama”. Acestea nu mai urmează direcția
reprezentării ușor lizibile a mitico-simbolicului, ci intră
în zona fanteziei dictatoriale, ce destructurează, defor-
mează, anamorfozează linia scenariilor și evenimente-
lor. Poeta sparge povestea mitică în cioburi pe care le
reorganizează în „mituri liber inventate”, despre care
vorbește și H. Friederich. E cazul secvențelor stranii ce
întregesc mitul „nunții și iubirii eterne”. Ca atare, nunta
pe care ne-o reprezentăm ca o comuniune sublimă în
spirit a două ființe, a spiritului cu înaltele valori, ca trăire
plenară a absolutului, expresie a cunoașterii absolute
etc., după cum ne-au revelat-o poemele ionbarbiene,
nu mai împlinește. Mirii nunții din adâncuri sunt mario-
nete de piatră, strigoi, vedenii, energii imateriale, umbre
etc., ele se tot zbat să reediteze momentul plenar al
ființei, dar îl ratează. Spațiul liric asimilează prăpastia,
eufemizează abisul. Poveștile despre mire și mireasă
și vremea lor mitică se retrag într-un „adânc” din care
trebuie recuperate săpând. Nunta, actanții ei devin
obiecte de arheologie, nu mai fac parte din ordinea cu-
rentă, vizibilă. Ca să ajungi la miezul legendei de altă-
dată trebuie săpat în aceste adâncuri simbolice, unde
așteaptă pietrificați actanții vechilor și noilor cavalcade
himerice: „Căutați mai adânc în pământ, veți găsi
păpuși de piatră,/ Ca răpirile arată fuga lor pe caii reci,/
Pe un mânz de gresie albă/ Este femeia după care
treci” (Răpire). Piatra, păpușile de gresie, stânca,
peștera din poeme au rol de trup-cavou pentru spiritele
defuncte, din ele ies și în ele se întorc, mânate de vechi
obsesii și aspirații. Gresia modelată în păpușă antropo-
morfă sau zoomorfă visează, au revelații, iar visele au
funcție compensativă ori de coșmar ce prelungește chi-
nul, angoasa. Întâi, păpușile de cenușă ajung să fie ale-
gorică emblemă ce rezumă precara condiție umană.
Ele însele descoperă că omenirea n-ar fi decât o jalnică
faună de păpuși de gresie, materie consumabilă, desti-
nată unor misterioase acte de magie neagră. Se pare
că demonicul vraci, străpungându-le trupul, vizează
morți mai înalte, uzurparea și anihilarea creatorului
însuși. Ipoteza unei umanități de cobai sacrificate pen-
tru a deregla armonia universală e mai teribilă decât mi-
nimalizarea ironică a marelui nostru romantic cu ale
sale „muști de-o zi pe-o lume mică”. Suntem avertizați
că semnele și rosturile ce le descifrăm în jur sunt doar
părelnicii, sensul adânc al lucrurilor este altul: „Dacă
plânsul nostru nu este chiar plâns/ Ci numai o mare de-
rută/ În vreme ce adevărata durere/ Trece în tăcere și
necunoscută.// Și-n vreme ce adevărata moarte/ Caută
încă acea ființă vie/ După chipul căreia trupurile noastre/
Au fost făcute doar pentru magie” (Iubite și dacă noi).
În prelungirea acestei alegorii, altădată, eul feminin își
descoperă îngrozit dublul de gresie pândit de săgeata
mortificării – eveniment revelator pentru ideea vieții în-
gemănate cu moartea, de sorginte existențialistă:
„Mi-am găsit în nisip păpușa de gresie/ Cu săgeata în
dreptul inimii, știu/ Că mă caută cineva și mă va afla/
Într-un câmp nesfârșit și pustiu” (În raza săgeții). Să-
geata obsedantă e simțită pândind de pretutindeni,
transformă existența păpușilor-cobai în teroare. În fața

acestui adevăr existențial, eul feminin, spre a spori dra-
matismul evocării, va cere ajutor mirelui, dar în același
timp, se supune mioritic ordinii mortificante. Se laudă
chiar cu pregătirea auxiliarelor funerare: „Vino, am gre-
sia ei albă,/ Am pasărea care deasupra ei cântă,/ Am
cârtița ce-i scormonește groapa,/ Am liliacul care-o în-
spăimântă.// Am fruntea ei de var, am ochii ei/ De
gheață care nu se mai ridică;/ Vino acum, iubite, am in-
trat/ În raza săgeții, mi-e frică.” Demonicul păpușar
născocește o faună întreagă pentru a întreține cu sân-
gele ei dinamica viață-moarte. Poeta are viziunea mor-
manului de marionete, după sacrificarea lor. Aruncate
în tărâmurile subterane, ele instituie Hadesul, ordinea
plutonică: „Văzusem lumea toată din gresie făcută/ Aici
chipul săgetat al căprioarei, aici șarpele/ Aici cârtița, li-
liacul/ Aici îngerul nostru cu harpele.// Toate modelate
de mâini pricepute/ Toate înjunghiate la loc potrivit/
Toate îngropate și plânse/ Și uitate în întunericul
desăvârșit”(Cu frică și întristare). Dezgropându-le, sim-
bolicul arheolog – oricine ar fi el – va descoperi, încă o
dată, dovada ferocității vraciului-păpușar ce nu-și
iubește progeniturile: „Cu frică și cu întristare/ S-a aple-
cat în dreptul săgeții/ Cu care dinainte a fost hotărâtă/
Pierderea vieții”.  Păpușa și săgeata ucigașă vor forma
frecvent un tandem tragic. 

Poeta coboară în adâncuri pentru a sonda trăirile su-
fletelor adăpostite în piatra marionetelor, le vede
aspirațiile, le proiectează reveriile eliberatoare, obse-
siile. Surprinde efortul lor de a reedita viața, o trudnică
și iluzorie eliberare din presiunea materiei minerale. Ani-
marea lor rămâne un gest crispat, lipsit de grație, dar
nobil, căci își refuză condiția precară: „Bate inima de
piatră și de gresie și de lut/ Se desface în cele patru
bucăți din care s-au făcut,/ Bat mai departe bucățile
același ritm sfânt/ De parcă părțile și întregul una sunt”
(Răpire). Visul comun al celor trei marionete din textul
citat –  mireasă, mire și calul lor – devine o cavalcadă
celestă stranie, într-un topos și, în același timp, ierarhie
creionată ironic, fără a dobândi libertatea râvnită: „Bate
calul din copita de piatră și ne duce/ Până la cruce,
până la soarele, până la șarpele/ În gura căruia stă
limba ceasului/ Și îngerul nostru cu harpele”. Se
deslușește astfel o zodie și o ordine a „șarpelui” ce re-
gentează mersul lumii, aici și dincolo. O captivitate a
ființelor strivite și alta a spiritului creator – ambele prinse
în „gura” târâtoarei demonice. Mutilarea vieții și înhu-
marea silnică țin de specificul acestei temporalități. 

Arareori, statueta, dublul funerar, e însoțită de
valențe salvatoare efective, ele apar doar ca promi-
siuni. Într-o astfel de reverie, promisiunile vizează dez-
legarea semenilor de blesteme, eliberarea din alienare.
Ca într-un act de magie albă, acum marioneta e purtată
prin lume pentru a vindeca: „Am s-o duc acelui om pre-
făcut în pom/ Prefăcut în preot, prefăcut în barbă-cot/
Prin simpla atingere rasa să și-o piardă/ În tânăr să se
prefacă și din blestem să-l scot” (Amanet). Poeta se în-
crâncenează promițând să resuscite sensul benefic al
plăsmuirii litomorfe, transformând-o în magie benefică.
Cel vindecat va fi inițiat în secretele artei autentice: „Să-l
învăț din nou cum din piatră ca din ou/ Iese-aripa albas-
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tră, iese ciocul de pui,/ Iese-un șarpe, iese-un bour/ Iese
un bărbat frumos cu femeia lui”. Dar zodia șarpelui nu
poate fi anulată cu reverii. 

Marionetele de gresie se afirmă și ca actanți ai unor
scenarii erotico-thanatice sofisticate, în cadrul mitu-
lui nunții și iubirii eterne. Alcovul devine peșteră stranie,
cadru geologic înghețat: „În peștera aceasta e patul ei,
iubite,/ Și perna ei de piatră și învelișul sfânt/ Cu ciucuri
mari de țurțuri împrejur/ și stâlpi de gheață albă ciopliți
pân´ la pământ” (Interior). Aidoma unor strigoi din ima-
ginarul romantic, protagoniștii își consumă în grota-
Hades idila erotică postumă. Poemul surprinde gesturi
de budoar thanatic, reflectate în oglinzile de gheață:
„Tu-n patu-acesta rece aștepți ca să te culci/ Somn lung
să dormi alături de ea și să îți lase/ Un semn ușor de
gheață pe fruntea adormită/ O mângâiere moale cu
mâna de mătase.// Apoi să te topești măcar pentru o
clipă/ La mângâierea care o simți ușor pe față/ Ca și
cum mâna ei săltată peste tine/ Se vede în lucirea
pereților de gheață”. Altădată păpușa de gresie, dar și
voce de strigoi feminin, își cheamă iubitul într-un alcov
vegetal, pe care ține să-l apere de intruziunile altor ri-
vale: „Ci iată gresia ei în noapte visându-te/ A venit în
ungherul meu strigă/ Aici e patul meu, iubitule, și aici/
Învelișul curat de ferigă” (Visul unei gresii). Gresia per-
sonificată se afirmă mai ales prin voința posesivă, prin
simbioza cu simbolicul pat thanatic, pe care totuși îl
părăsește uneori pentru a-și reîntâlni fostul iubit. Liris-
mul plutonic își lărgește prin astfel de viziuni topografia
și inventarul: „Aici e hrana mea și apa mea/ Și urma mo-
nedei cu care/ Am plătit toate vămile/ Fără-ncetare.//
Am plătit chiar și marelui paznic/ În noaptea aceasta să
mă scape/ Și să mă-ntorc la tine pe-ascuns/ Ca pe o
plută dusă de ape.// Dar e târziu și ai venit tu/ Așa cum
veneai altădată…/ Aici e patul meu, iubitule, și aici/ Un
înveliș de ferigă curată”. Păpușile repetă delicatele
vorbe și gesturile ale unei iubiri terestre neîmplinite. De
data aceasta simetria viață-moarte funcționează fără
discordanțe neliniștitoare. 

Conștiința lirică e atentă mereu la gestica rivalei, du-
blul fostei iubite a lui Ieronim, devenită fantasmă thana-
tică, strigoi, cu care dezvoltă o suită complicată și
enigmatică de interacțiuni. Regina-strigoi e zărită pene-
trând regnurile, tulburându-i relația cu bărbatul iubit,
apele iubirii: „Ci iat-o din nou, iubitule, străbătând prin
piatră/ Ca dintr-un ou pare să iasă trupul său cald,/
Coaja lui în jumătăți desfăcută/ Plină cu apa râului în
care mă scald” (Ruga). Teama e repede depășită, iar
eul se grăbește să profite de context. Piatra-ou e alco-
vul thanatic, dar și rotunjime ideală, simbol al iubirii fără
rest. O astfel de rotunjime a visului erotic râvnește și iu-
bita de acum, își asumă chiar riscul de a împrumuta „co-
jile” fostului ou al iubirii, se învelește în ele, vrea
idealitatea, reîntregirea sfericității mitice. Le găsește în
apele râului în care se scaldă, magic transfigurate de
chiar prezența resturilor de ou. Riscă mizând pe vraja
simbolului acum destructurat: „Din greșeală intru în co-
jile aruncate în râu/ Și din greșeală le lipesc peste
mine…/ Mă rostogolesc o dată cu ele în rotundul/ Care
cu greu în el mă ține”. Aici ființa și neființa fac schimburi

de valori și simboluri. Schimbul nu aduce bucuria unei
certe instalări în armonioasele ape ale iubirii, eul feminin
presimte că cioburile oului erotic pot oricând să se de-
zarticuleze: „Ea singură știe că oul a fost desfăcut și lipit
la loc/ Și în el ochiul meu se-nvârtește în vânt,/
Doamne, de nu s-ar dezlipi jumătățile/ Să ies din ele ca
dintr-un mormânt”. Firesc, ființa își figurează speranțele
erotice prin iluzia sfericității. Ființa visează sfericitatea,
reciclează resurse, trăiri pentru a hrăni speranța împli-
nirii prin eros, dar himera împlinirii e vulnerabilă. 

Aventura figurinelor de gresie include și unele
secvențe de Hades, cum e imaginea „cuptoarelor/ Cu
marile focuri”, simboluri ale mortificării trupului pămân-
tesc. În preajma lor poposesc o vreme gresiile, mode-
late în  straniii călăreți plutonici, spre a contempla
dezintegrarea carnalului, apoi își continuă cavalcadele:
„Fuge umbra călăreților de lângă cuptor,/ Miroase-a
carne-ncinsă și a os/ Din care măduva a curs/ Într-un
ținut frumos” (Numai calul). Incursiunea plutonică aduce
în prim plan, într-un desen ușor ironic, fantasma naivei
mirese care mai visează perfecțiunea, deși a trecut prin
amarul neîmplinirii: „Se-ntoarce mireasa singură/ Numai
dragoste, numai ochi luminat,/ Numai nuntă veșnică
pentru care/ Apele în vin s-au schimbat”. Fantasma
trăiește în parametrii ideali ai mitului și vrea să-l reedi-
teze printr-o încăpățânare donquijotescă. Calul thanatic
al miresei și-a pierdut vigoare,  e ros de timp, a ajuns o
mârțoagă: „Calul beat se-mpleticește/ Ca și cum/ Un
nevăzut clește îi smulge unghia/ Îngroșată de drum”.
Acest auxiliar mitic caricatural trebuie dezgropat din lut,
revalidat și pus în funcție. Îl găsim apoi drept vector di-
namic al unei noi mirese spre nunta ideală, dar și că-
lăuză spre viitoarea ei moarte: „Vine cineva să îl
dezgroape/ Și să îl facă să iasă/ Ca un cal viu cu care
aduce/ O altă mireasă// La aceeași veșnică nuntă/ Și
veșnică moarte/ La care umbra de pe el/ Pare să-l
poarte”. Calul mitic e același, protagoniștii umani sunt
mereu alții, pentru a sugera perpetuarea suferinței
existențiale. Evocarea surprinde și somnul relicvelor
prinse în amalgamul plutonic: „Ci iată, iubite, mumiile
albe/ De șarpe și de cârtițe și de lilieci/ Făcute piatră și
amestecate-ntre ele/ În însuși somnul de veci” (Coșmar
invers). Urmează resurecția, dar aceasta rămâne ges-
tică grimasată, chin infernal, metamorfoză bizară:
„A-nviat șarpele cârtiță și s-a trezit/ Cu aripi care de tru-
pul rece s-au lipit,/ A fost ca și cum s-ar târî dintr-o dată/
Prin apă și aer și lutu-mpietrit.// I-au căzut aripa și
coada/ I-au rămas botul și ochii de întuneric/ Plutește
ciopârțit pe dedesubt/ Ca printr-un loc otrăvitor și sferic”.
Târâșul-supliciu al  strigoilor zoomorfi înduioșează
ochiul vizionar, de aceea invocă instanțele imaginante
să-i pună capăt. Un fel de ieșire din transa vizionară,
derivată din milă în fața suferinței actanților de pe
scenă: „Nu cere să-i crească aripile/ Nici să zboare, nici
alt leac,/ Așteaptă să se facă iarăși mumie/ De șarpe și
de cârtiță și de liliac”. Îndemnul final vine din vechiul în-
demn de a ocroti liniștea celor duși. Panorama relicvelor
devine piramidă simbolică, un amalgam de victime ino-
cente și demonice ipostaze de călăi: „Din capete de
copii e piramida/ Din capete de miei, de lupi, de ogari,/
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De viermi încolăciți în coarnele/ Și în copitele foarte tari”
(Din capete de copii). Avem și un sens atribuit destul de
direct acestor incursiuni în infern: fortificarea conștiinței
în vederea trecerii marelui prag. Cunoașterea prin
transă vizionară ori alte mijloace artistice poate diminua
spaima de neant: „Iubitule, acum știu că teama morții
n-o mai ai/ Tu trebuie să fi trecut pe-acolo să-i fi văzut
făcuți păpuși de piatră/ Fiecare purtând pe el zeii în
care-a crezut/ Și toate animalele deodată” (Iubitule,
acum știu). Discursul trece apoi la persoana I, pentru a
sugera faptul că experiența aparține și feminității lirice,

se poate generaliza. Reține mai ales supliciul, desfigu-
rările: „Am văzut femeia cu cârtiță-n spate/ Am văzut
bărbat cu urechea de cal/ Am văzut bot de câine, am
văzut aripă de liliac/ Am văzut iarăși capra de carnaval”.
Infernul vizionar al poetei e un fel de memento, un mod
de a ne familiariza cu cealaltă dimensiune a existenței,
opusă biruințelor și acumulărilor materiale, palpabile.
Ne amintește că în această ființare-spre-moarte, esența
nepieritoare este iubirea, nunta veșnică, în ciuda tuturor
obstacolelor. 

Topos al depărtării, al izolării, al îngheţului perma-
nent (nu neapărat cel arctic), al exilului punitiv (nu ne-
apărat cel stalinist, cu care ne-am obişnuit să asociem
numele ţinutului din Orientul Îndepărtat sovietic), Siberii,
cuvântul la plural nearticulat din titlul romanului semnat
de Radu Ulmeanu*, pare a avea valoare de substantiv
comun, a cărui semnificaţie o exprimă însuşi naratorul
atunci când scrie despre oamenii veniţi la oraş cu tre-
buri „de prin Siberiile lor, fiecare”, ţinând să precizeze:
„Siberii, cu toate că iarna nu-şi arătase colţii încă, în
acest început de noiembrie” şi să facă trimitere la „Sibi-
rul des pomenit în anume literaturi pravoslavnice, ţinu-
turi îndepărtate, claustrate, sugerând un delir al
pustiului, fizic sau sufletesc, după caz” [s.n.]. Iar în
situaţia în care cititorul s-a întrebat deja dacă Siberiile
anunţate din titlu sunt ale unui singur individ, de presu-
pus ale lui Vlad, protagonistul romanului, alter ego-ul
autorului, sau fiecare ins din universul ficţional imaginat
de Radu Ulmeanu îşi are Siberiile lui, fraza de mai îna-
inte, precum şi menţiunea că autobuzul îi readucea
seara „spre Siberiile lor” aduc lămurirea necesară.

Cu o structură binară, romanul Siberii, al doilea din
bibliografia prozatorului, îmbină mai multe tehnici nara-
tive. Astfel, prima parte (Benedict) este construită având
la bază jurnalul autorului, a doua (Răsărit şi apus) valo-

rifică dosarul de urmărire informativă, în limbajul insti-
tuţiei abreviat DUI, „alintat” de narator cu adjectivul an-
tepus „duiosul”. „Poetul” este numele sub care
securitatea îl ocultează pe Vlad, „semn că – notează
acesta ironic – Instituţia îl aprecia ca atare, printre cei
mulţi din Scuteni ce se împopoţonau aiurea cu această
titulatură”. Pe lângă axele în jurul cărora pivotează cele
două părţi, autorul nu ezită să reproducă fragmente de
proză (ex. Focul, Sângele şi ploaia), poezii (La Babilon),
scrisori (de la Florin Mugur, Dan Codrea ş.a.), fiecare
aruncând un alt fascicul de lumină asupra personajelor
şi evenimentelor. 

Adevărat bildungsroman, prima parte, ce poate fi re-
zumată prin exclamaţia naratorului: „o întreagă dramă
studenţia asta!”, îşi ia numele şi are ca laitmotiv versu-
rile lui Ben Corlaciu – Doamne, ce tânăr era/ Şi ce fru-
mos îl chema Benedict… Refrenul, contrapondere la
dramele studenţiei, reiterează, cu obstinaţie, că tinere-
ţea e frumoasă prin ea însăşi, indiferent de vitregia vre-
murilor, dar mai ales e inocentă. 

Aşadar, Vlad îşi duce existenţa într-un „melanj de
paradis şi infern, trăind într-o atmosferă propice dezvol-
tării spirituale”: viaţa studenţească din cele două centre
universitare unde îşi face studiile – Cluj şi Iaşi, figuri mai
mult sau mai puţin luminoase de profesori, cohorta de
aspiranţi la gloria literară, boema adunată, în Cluj, la
Arizona, dar şi la cârciuma alăturată Trei păduchi, în Iaşi
la Borta rece, cercurile literare din fiecare oraş univer-
sitar, viaţa de căminist, exmatricularea, naveta ca pro-

Rodica Lăzărescu

SIBERIILE DE LÂNGĂ NOI

*Radu Ulmeanu, Siberii, Editura Tribuna, Cluj-Napoca,
2017
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fesor suplinitor într-un sătuc oarecare, ordinul de încor-
porare şi manevra disperată de evitare a luării în armata
ce nu era nici pe departe „şcoală a vieţii”, ci loc în care
„se altera fibra morală a tinerilor”, pasagere legături
amoroase, primele succese literare şi aprecierile una-
nime rostite la Arizona pentru poeziile din Ciclul pădurii
(„Pantiş îl declară genial”, în timp ce Pituţ „murmură,
dând din cap admirativ”, „cea mai originală formulă de
consacrare: «Eşti neeenorocit!»”), descătuşarea talen-
tului („Poezia începu să-i ţâşnească pur şi simplu prin
toţi porii, o poezie cum nu mai scrisese vreodată, fă-
cându-l să se cutremure de extaz”), despărţirea de
Dumnezeu („sau măcar de aspiraţia către el”), gândurile
suicidare etc., întâmplări mari şi mici, conjugate cu eve-
nimente de pe scena politică a vremii (moartea lui
Ghe orghiu-Dej şi ascensiunea tânărului Ceauşescu, vi-
zita, printre primele, „de lucru” a lui Ceauşescu la Iaşi
ş.a.m.d.). 

Partea a doua (Răsărit şi apus) poate fi sintetizată
prin constatarea: „Cam toată viața lui fusese o confrun-
tare cu Autoritatea”. Titlul induce ideea de creştere şi
descreştere – rămâne fiecărui cititor să stabilească des-
pre al cui răsărit şi apus este vorba: să fie regimul co-
munist, să fie speranţele românilor născute odată cu
evenimentele din decembrie? Un lucru se profilează cu
certitudine: nemuritoare este numai Securitatea: „Precis
că n-o să se schimbe sistemul, doar conducătorul. Sis-
temul o să aibă totdeauna nevoie de noi!” 

Depăşind etapa inocenţei, a acelui „melanj de para-
dis şi infern”, Vlad, aflat acum la altă vârstă, scoate în
evidenţă faptele ce ţin de infernul societăţii în care tră-
ieşte, bine controlată de „organul” vigilent care a fost (şi
continuă să fie) securitatea. 

Un loc substanţial în economia romanului îl ocupă
revoluţia din decembrie, cu ample referiri la toate eve-
nimentele acelor zile şi ale perioadei următoare şi cu o
inventariere a protagoniştilor, dintre care Ion Iliescu şi
generalul Nicolae Militaru sunt cele două vârfuri ale „re-
voluţionarilor”.  

Nu scapă catagrafierii nici fauna postdecembristă,
de la „învârtiţii”, îmbogăţiţii, „băieţii deştepţi”, dar mai
ales securiştii infiltraţi în toate zonele societăţii, până la
cea politică (de pildă, personajul lipsit de scrupule Tra-
ian Băsescu, apartenenţa lui la securitate şi toată co-
horta de ilegalităţi de care şi-a legat numele – aparenta
inexistenţă a dosarului, banii făcuţi din bişniţă, lacrimile
vărsate pentru Dragă Stolo, răpirea ziariştilor în Irak,
dispariţia flotei, legăturile cu marii profitori ai sistemului,
„până la cei mai coloraţi interlopi”, comerţul cu arme;
sau „lucrul bine făcut” – „următoarea cacealma”, de nu-
mele căreia se leagă incendiul „instrumentat” de la Co-
lectiv ş.a.).

Sunt amintite afacerile cu presa („un adevărat boom
economic”), dar şi temele predilecte ale jurnaliştilor în
perioada postdecembristă (averea familiei Ceauşescu).
Nu sunt ocolite nici adevărurile dureroase, temele spi-
noase (problema evreilor şi antisemitismul, mareşalul
Antonescu, atitudinea regelui faţă de acesta), nici mi-
zeria dilematică a „cadavrului din debara” ori activitatea
„mirificului nostru Horia-Roman şi nu mai ştiu cum”. Nu

scapă tirului incriminator nici catedrala „aşa-zisei mân-
tuiri a neamului, aberaţie faraonică”, prilej de a men-
ţiona legăturile unora dintre preoţi cu securitatea.
Radiografia perioadei este completată cu mineriada din
13-15 iunie 1990. 

În fine, înmormântarea prietenului şi partenerului de
afaceri Mircea Mocanu devine prilej de rememorare a
unor întâmplări din viaţa dispărutului, unele, deloc mă-
gulitoare, „demne de anecdotele pe care le debita”, „re-
velatoare în privinţa mortului jelit acum”. Vlad „dezleagă
şarade” din viaţa acestuia, „şarpele crescut la sân”, re-
constituie drumul plin de peripeţii, în vederea achiziţio-
nării unei tipografii, cu Mircea Mocanu „ipocrit şi umil”,
în Olanda, călătorie ce adevereşte zicerea că omul se
cunoaşte la drum lung.

Dacă la sfârşitul primei părţi Vlad se simţea „ca un
vierme, fără niciun rost”, în finalul, uşor derutant, al ro-
manului, trăieşte experienţa yogină, contopirea cu Iisus
– „fiinţa de lumină”, redescoperirea lui Dumnezeu –
„prezent în fiecare componentă a substanţei univer-
sale”, cunoaşte extazul dat de împăcarea cu ceilalţi, pe
care „îi înţelege îi cunoaşte, îi iubeşte” şi de împăcarea
cu sine…

Siberii e un roman în regim mnezic-ficţional, scris la
persoana a III-a, în care Vlad este şi protagonist şi na-
rator, cu excepţia a patru capitole, narate la persoana
întâi – unul de securista Tereza Marchiş, celelalte trei
de un coleg al acesteia de serviciu, de servicii şi orgii. 

Cu tot titlul frisonant, cu toate evenimentele drama-
tice prin care trece personajul, povestirea nu este în-
crâncenată, curge pe un ton lejer, uneori atingând
modulaţii de taifas, încărcat de (auto)ironie („diverşi ro-
mâni îi obişnuiseră de altfel pe vienezi, cu ocazia a fel
de fel de vizite protocolare, cu cele mai originale năra-
vuri, începând cu înfulecatul de lebede şi mergând până
la altele atât de obişnuite pe meleagurile româneşti,
mânca-v-aş!...”), colcăind de ecouri culturale („un pahar
de tărie alături i-ar fi potenţat farmecul precum Blaga
misterelor”; acele „chemări de dispariţie ce-l sorbiseră
precum clamase poetul…”; „citind această epistolie ne-
închinătoare”; „Băsescule, mi-am şoptit eu în barbă, ca
Baiazid altădată…”; trecuseră „peste Dunărea cea fru-
mos curgătoare”; se certară „ca-n vorba cu zi de vară
până-n seară”; „pe malul râului ce vuiet dădea şi pe
acolo, precum ştim din Coşbuc”; „ţinând seama şi de
prescripţia blagiană a veşniciei născute pe astfel de co-
clauri” ş.a.m.d.).

Captivează farmecul spunerii, tonalitatea ades lu-
dică a relatării, umorul picant, autorul jonglând cu vor-
bele, mizând pe polisemia, omonimia, antonimia
cuvintelor („juna cea studioasă le cântase la flautul fer-
mecat”; „pe o rază de 30 de mile, montane eventual,
dacă există aşa ceva, cele marine neavându-şi rostul
în acest peisaj”; „…Baia de Aur în care urma el să-şi
facă veacul, dacă nu vecii…”; ca să ajungi în Valea
Ne agră „mai trebuia să urci pentru a ajunge în aşa-zisa
Vale. O vale în vârful dealului era o adevărată perfor-
manţă a minţii locuitorilor, sau a administraţiei din vre-
murile străvechi”) sau creând vocabule noi (Clujul
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„nenapocalizat încă pe atunci”).
Poate tocmai pentru a nu tulbura liniştea narării

adoptată de Vlad, personajele abjecte sunt lăsate să
vorbească la persoana întâi, să-şi etaleze singure ca-
racterul mizerabil. Astfel, în capitolul 2 al părţii a doua,
securista nimfomană Tereza Marchiş face, nestinghe-
rită, paradă de cinism („se spune că s-a sinucis la în-
chisoare, habar nu am cum, nici nu m-a interesat, că
eram deja plictisită de atâtea cazuri de genul ăsta”) şi
de abjecţie, relatează practici ale securităţii, precum
„zvonurile pe care le-am lansat noi prin oamenii noştri,
că ar fi cu nasul pe sus, egoist, lacom, beţiv, desfrânat
şi multe altele” sau obţinerea „mulajului cheii de la apar-
tament, aşa că băieţii au putut să-l viziteze când au vrut,
în lipsa lui şi a celorlalţi din familie, citindu-i cu sete ma-
nuscrisele şi cercetându-i biblioteca, să vadă dacă avea
ceva literatură subversivă, Paul Goma şi alte rahaturi
de astea, publicate în Occident”) ori spălarea trecutului
după ’89 („Revoluţia m-a prins cu gradul de maior, iar
Virgil Măgureanu n-a putut să renunţe la serviciile unui
cadru de nădejde ca mine, aşa că am putut eu, în
schimb, să curăţ urmele unei activităţi care, pe alocuri,
putea da naştere la fel de fel de interpretări răuvoitoare,
păstrându-mi intacte şansele noii cariere…”), culminând
cu eliminarea fizică a persoanelor incomode (v. cazul
Lapteş sau cel al primadonei: „după ce a participat la o
nuntă la care s-a aşezat lângă cine nu trebuia, a făcut
o uşoară intoxicaţie care s-a agravat cu timpul şi în final
primadona şi-a dat duhul. Întâmplător, persoana lângă
care s-a aşezat a fost plantată acolo şi-a acţionat cu o
discretă otravă presărată în paharul ei la rugăminţile
mele, îndulcite cu nişte răsfăţuri sexuale la care nici nu
visase vreodată”).

Pentru capitolele 7, 8 şi 9, naratorul e un ofiţer de la
Bucureşti, securist sus-pus, în viaţa şi cariera căruia
sexul are „un rol grandios”, dar „nu acoperă cea mai im-
portantă parte a existenţei mele, că sunt şi eu animal
politic, şi de altfel un filozof”. Şi el va fi repus în circulaţie
în structurile noii securităţi, apoi „animalul politic” se va
manifesta ca „parlamentar băsist”, trecând  în cele din
urmă „în barca lui Iohannis”.

O menţiune specială pentru mulţimea numelor care
populează spaţiul romanesc, unele dintre ele fără a fi
personaje propriu-zise. E vorba de cele ce constituie
rama mnezică a romanului şi îi asigură veridicitatea,
unele dintre ele (puţine) fiind implicate indirect în intriga
romanului, prin consecinţele pe care le au actele lor (de
ex. „omul cu ochelari fumurii”, decanul care l-a exmatri-
culat pe Vlad sau poetul Aurel Rău, nemulţumit de ver-
surile lui Nicu Pospai, mai înţelegător faţă de cele ale
lui Vlad, îi amână totuşi publicarea). Sunt persoane cu
existenţă reală, foarte cunoscute, dar care nu funcţio-
nează propriu-zis ca personaje, ele fac parte din sce-
nografie, nu din scenariu – fie că e vorba de oameni
politici (Gheorghe Gheorghiu-Dej „se grăbi să moară de
cancer”, după o vizită făcută la Moscova, Nicolae Ceau-
şescu, „logodnica” lui Dej la Doftana, Ion Iliescu, Virgil
Măgureanu şi toată pătura de politicieni), fie profesori
(Ion Vlad, Mircea Zaciu) ori literaţi (Ioan Alexandru,

Adrian Păunescu, „poetul pădurilor” Gheorghe Pituţ,
Romulus Guga, „studentul medicinist” Buzura, Ion Pop,
Ana Blandiana, Constantin Cubleşan, Ion Lungu, Ga-
briela Melinescu, „despre care aflaseră că e iubita lui
Nichita Stănescu”, „liber-puşcaşul” poet Geo Dumi-
trescu şi foarte mulţi alţii), plasticieni (Ion Munteanu)
ş.a.m.d.

Multe dintre personajele din aria mnezicului sunt fi-
xate cu „acul” unor formulări concise, dar foarte suges-
tive, precum gâzele într-un insectar: Iliescu – „zâmbet
mieros, dulceag”, Băsescu – „chiorul cu veleităţi de pri-
madonă înlăcrimată” ce „plângea artistic”, „chelul şi bur-
tosul Hruşciov”, Mihai Beniuc – „cel ce îi otrăvise ultimii
ani de viaţă şi lui Blaga”, generalul Nicolae Militaru –
„un boşorog paranoic şi băşinos”, „izmenitul academi-
cian Răzvan Theodorescu”, „arţăgosul poet buzoian”
Ion Gheorghe ş.a.

Din rândul personajelor propriu-zise, singurele ce, în
afară de nume, nu au nimic fictiv sunt Mircea Mocanu
şi Ion Pantiş, uşor recognoscibile pentru cititorul cât de
cât familiarizat cu viaţa literară/culturală a Clujului. Al-
tele, precum Dorin Marchiş şi soţia Tereza, au la bază
un prototip, la fel de facil de recunoscut, „beneficiind”
totuşi de oarece îmbogăţire a biografiei.

Din lumea literară, se bucură de portretizări calde
Geo Dumitrescu („mărunţel, smead şi firav la trup”, „ins
cu totul modest, nu doar prin aspectul nepretenţios al
ţinutei, ci şi prin felul de a se purta, simplu, apropiat, ne-
protocolar”), „seriosul” Gheorghe Pituţ („cu toată gravi-
tatea ardelenească, atitudinea lui era în acelaşi timp
familiară şi plină de respect faţă de persoana celui săr-
bătorit”), dar mai ales „Marele Blond”, „Leul poeziei”
(„avea o inimă mare, dar şi o conştiinţă de sine aseme-
nea”, „se risipea şi pe sine”, nu numai banii, „toată viaţa
lui a fost un spectacol, de cea mai înaltă calitate, e
drept, dar totuşi spectacol nu o existenţă autentică”;
„ceea ce îl salvează pe Nichita ca om […] e generozi-
tatea fără egal, desprinderea de orice ambiţii de acu-
mulare de bani sau de cine ştie ce proprietăţi şi favoruri,
prin asta asemănându-se numai cu Eminescu, fratele
lui în eternitate”). Nichita Stănescu, „boem absolut”, be-
neficiază de o amplă evocare în nu şi ne-: „Nu a fost ni-
ciodată contestatar a ceva sau al cuiva nici cât negru
sub unghie”, „nu şi-a dat însă în petic […] scriind ode
partidului comunist”, „nu s-a angajat în lupte sau pole-
mici literare”, „necertându-se vreodată cu cineva, ne-
oropsind şi neajutorând pe nimeni”. În schimb, Nicolae
Breban „cel considerat marele romancier al epocii”, „pri-
vea în mod obişnuit cu o zeflemitoare aroganţă pe toţi
cei din jur”, „afişa o superioritate binevoitoare faţă de
ceilalţi participanţi”; chiar şi căzut din graţiile puterii, Bre-
ban „îl privi de la înălţimea staturii sale de mare scriitor
şi fost grangur comunist”, „îl privi ca pe o gânganie ce
nu mai prezenta interes”.

Având mare parapon pe decanul Zaciu de la univer-
sitatea clujeană, căruia îi „datorează” exmatricularea,
Radu Ulmeanu nu ratează niciun prilej de a-l încondeia
în cei mai duri termeni, neiertându-i, mai ales, „duşmă-
nia” faţă de „poetul şi filozoful Lucian Blaga, «reacţio-
narul», cum îl calificase decanul în câteva rânduri în faţa
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studenţilor, deşi, de un an, doi, făcea figură – chiar el,
proletcultistul de adineauri, – de spirit luminat, abando-
nând cu jumătate de gură literatura realismului socia-
list…”

Fiindcă pentru Radu Ulmeanu a scrie este – după
cum afirma la o întâlnire cu cititorii – o „datorie” „faţă de
mine însumi şi faţă de lumea în care trăiesc”, romanul,
excelentă panoramare a perioadei mai vechi (pe care
cei tineri nu au trăit-o) şi mai noi, pe care o trăim cu toţii
din 1989 încoace, este un fel de dare de seamă asupra
„cumplitelor vremi”, în spiritul şi în intenţia vechilor cro-
nicari. Scrierea se constituie într-o subtilă demonstraţie
a afirmaţiei formulate încă din prima pagină: „mediocrii
ajung să hotărască de multe ori soarta omenirii, cursul
istoriei…”. Cu precizarea că „mediocrii” se dovedesc re-
prezentanţii unui anumit serviciu sau manipulaţi de
acesta. (Şi realitatea zilelor noastre îl confirmă cu asu-
pra de măsură: Băsescu e europarlamentar şi dă lecţii,
pe micul ecran, de legalitate şi moralitate poporului
român, Iliescu îşi trăieşte liniştit bătrâneţile, Petrică
Roman neagă vehement paternitatea zicerii cu morma-
nul de fiare vechi, toţi se bucură de averile făcute ştim
bine cum, ţara e o colonie în care nu se mai produce

nimic, nici măcar aluatul pentru pâine, poate ne-o trezi
pandemia asta la realitate...)

Cred că marea realizare a lui Radu Ulmeanu nu con-
stă în „demascarea” unor adevăruri de mult cunoscute,
în „dezlegarea unor şarade”, multe ajunse în cele trei
decenii de „democraţie” şi „libertate” un fel de secret al
lui Polichinelle, chiar dacă nu sunt mulţi cei care s-au
încumetat să le strige în gura mare! Tot aşa cum cred
că prezenţa acelor „picanterii sexiste” (cum le numeşte
într-o cronică Adrian Ţion) nu au nici pe departe meni-
rea de a rupe monotonia naraţiunii, nici nu au un gratuit
rol pitoresc, nici măcar pe acela de a înscrie proza
într-un trend la modă de ceva vreme. 

Am convingerea că marea răzbunare a lui Radu Ul-
meanu este analogia (a cărei formulare i-o atribuie ofi-
ţerului de securitate de la Bucureşti) „între penisul meu
uriaş, tare ca osul vorba cuiva, şi însăşi instituţia şi or-
ganul Securităţii pe care-l reprezentam” (parafrazând,
organul e-n toate, precum altădată partidul din poezia
lui George Lesnea). Analogie echivalentă cu o elibera-
toare sudalmă birjărească aruncată de autor în obrazul
tuturor purtătorilor de „ochi albaştri”, ştiuţi sau neştiuţi,
aflaţi printre noi… 

Păstrând în multe privințe reflexele contemplative și
tonalitățile dulci-amare ale atmosferei de înaltă tensiune
lirică prezente în secvențele de evocare ale îndepărta-
tului și fascinantului „Óbidos portughez” (Călătorii.
Porțile din Óbidos, Cluj-Napoca, 2017), dimensiunile
universului poetic creat de Sânziana Mureșeanu în re-
centul său volum de versuri (Osuar. Prefață de Irina
Petraș, Editura Avalon, Cluj-Napoca, 2020) sporesc în
mod sensibil prin varietatea mijloacelor de expresie în
tratarea în mod cu totul personal a unor teme spre care
poeta revine cu o stăruitoare insistență. Prezența unui
bogat fond biografic pare a potența și în aceste poeme
zborul în imaginar. Un anumit schematism al puterii
plăsmuitoare este pus în relație cu un șir de reflecții
asupra posibilităților poetice de a epuiza virtualitățile de
reprezentare ale spațiilor evocate. Figurabilitatea aces-

tora, exprimată descriptiv e gândită ca un modul în in-
teriorul căruia această lume se replăsmuiește continuu.
Nostalgiile poetei Sânziana Mureșeanu au ca obiect un
trecut obiectiv, în care transpare dispoziția sa de obser-
vare și meditație. Este vorba de fluiditatea existenței
im aginare a spațiilor evocate, puse în legătură cu cea
a stărilor interioare ale subiectului, în fapt o poetică a
privirii, înțeleasă fenomenologic ca o sumă infinită a as-
pectelor ce se dezvăluie conștiinței. Mai mult decât atât,
actul privirii se suprapune în acest caz cu cel al spunerii,
animate ambele de dorința de a fixa cât mai durabil
ceea ce ar putea să scape atenției altcuiva. Este vizibil
cum, aproape peste tot, apetitul livresc, plutirea delirant-
înfiorată între joc și seriozitate, forța și gingășia
inspirației fantaste se asociază cu o bună practică a
unei imagistici suprarealiste: „A murit Ileana,/ Femeia

Marin Iancu

O POETICĂ A PRIVIRII
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cea subțire/ Precum șuierul lunii;/ Îmbrăcată mereu în
roșu/ Ca o migdală însângerată,/ Ca o pasăre abia vâ-
nată,/ Atârnată cu capul în jos;/ Din amintirea ei/ Ies
aburi,/ Cuvinte întregi,/ Cai vineții.../ Din amintirea ei/
Cresc flori,/ Bat clopote,/ În garderobă/ Arsenal de
obiecte mici,/ Plastifiate,/ Dureri astrologice,/ Să fugim
din Casa Morții,/ Să ne ascundem sub Aripă,/ Sub piatra
grea/ A primei zile de vară/ Din casa vieții ei!” (Ileana).
Expresie a nostalgiei funciare a poetei, discursivitatea
este bazată în acest joc fantasmagoric pe nenumărate
detalii, reluări și repetiții ce se organizează în para-
digme stabile, menite să întrețină coerența sistemului
de imagini: „Inima albă a orașului/ Nu bate,/ Inima albă
a orașului/ Plutește nefiresc,/ Oblic,/ Dinspre Cer spre
Mare!” (Malmö).

Supus unei continue remodelări de la un text la altul
sau în același text, discursul poetic tinde să înscrie o
suprafață care să facă posibile aceste intersecții într-un
șir de acumulări secvențiale fără sfârșit. Rescrierea rea-
nimă o stare pe care eul o simte conturându-se, limpe-
zindu-se în el, dar pe care, desigur, îndată ce o vede
întruchipată în limbaj, o percepe ca pe un lucru străin
de sine. Examinate chiar și sumar, imaginile dominante
relevă o tendință de a alătura entități diferite sau chiar
contrarii, aparținând unei configurații discursive echiva-
lente înțelesului însuși al spațiului contemplat în toată
varietatea lui. Se vorbește de „orașul întristării”, „orașul
despărțirii de țărm”, „orașul fără adrese”, de „biblioteca
de sticlă”, unde „păsările se sinucid” și „Cărțile au pagi-
nile șterse/ De plecările ultimilor ani,/ De plecările isto-
rice”, iar „Inima albă a orașului/ Nu bate,/ Inima albă a
orașului/ Plutește nefiresc,/ Oblic, /Dinspre Cer spre
Mare!” (Malmö), așa cum „Într-o noapte fără lună,/ Toate
frânghiile acestei lumi/ S-au subțiat;/ Atelierul de păpuși/
De pe bulevardul Nevski/ Nu a apucat zorii,/ Plutea des-
compus/ În apele învolburate.../ Umbla zvonul/ Vântului
de apus,/Al zăpezilor tăioase,/Al sufletelor/ Pe muchia
dintre cele două hotare” (Crimă de noapte Sankt Peter-
sburg). După cum se poate vedea, singurătatea, teama
și neliniștea sunt învestite prin transfer calitativ cu atri-
butele stărilor ce  alcătuiesc scenariile menite a le „ilus-
tra”: „Mi-e teamă/ De trupul meu,/ Vaietul sângelui/
Izbindu-se de țărmul/ Subțire, viu, al tâmplelor;/ Mi-e
teamă/ De ochiul meu,/ De lumina răsturnată/ Înlăuntrul
lui!/ Mi-e teamă/ De ușurința/ Cu care mă privesc în
oglindă,/ Mă trezesc dimineața;/ De zilnica uitare/ A
ceea ce sunt cu adevărat” (Teama orfică, 18 aprilie
2017). Printr-o asemenea contaminare, rostirea poetică
se sprijină pe un șir de imagini, în egală măsură reale
sau imaginare, care trimit una spre alta, reprezentând
chiar spațiul refăcut mereu din alte linii și contururi.
Jocul privirii e dublu orientat. El captează lumea din
afară și o scufundă în eu, cu efecte contrarii asupra
acestuia. Imaginea contemplată se dovedește astfel a
fi o întrupare amăgitoare a rostirii poetice, o ipostază în
măsură să participe la o mitologie a amintirii: „În Stock-
holm / Pasărea bicefală a Morții/ Se plimbă printre noi/
Bea lapte din vase de cositor./ Rănile uscate ale Lumi-
nii,/ Ochii nordici,/ Indiferenți,/ Ai apelor.../ Plantele des-
cresc,/ Pământul se însingurează,/ Picioarele trandafirii,

înalte/ Ale femeilor nibelunge,/ Ticăie precum bombele
cu ceas./ În Stockholm/ Timp pe sfârșite,/ Cărbuni
încinși,/ Muzică liturgică/ Ne-a înghețat în vine./ Nimeni
nu se întoarce,/ Nimeni nu pleacă,/ În spatele fiecărei
Porți/ Întunericul zâmbește/ Cu brațele deschise”
(Stoc kholm).

Printre altele, elementele figurative prin care se mar-
chează dimensiunile lumii evocate sunt cele vizuale („E
primăvară în Santiago,/ Avenida Libertador Bernardo o
Higgins/ Sclipește precum cercelul de argint/ Al frumoa-
sei indigene mapuche”) și, în egală măsură, auditive
(„glasul de pe urmă al Apelor”), proclamând împreună
eternitatea naturii. Cel care privește, oprind cu privirea
clipe încremenite, se află cuprins de ceea ce va deveni
imaginea sa, un sens, un loc al trecerii, în acord subtil
cu ritmul unui destin trecător. Sunetul natural în acord
cu cel uman degajă o atmosferă de tristețe, nostalgie,
mister și persistență a amintirii: „În Bursa/ Mormintele
sunt vii,/ Osman Gazi povestește,/ Cuvintele lui nasc
orașul/ În fiecare dimineață;/ Orhan Gazi povestește,/
Cuvintele lui liniștesc orașul/ În fiecare înserare,/ «Et in
Bursa ego!»/ Acolo am cunoscut Șoaptele.../ Precum
ploile de vară,/ Așa cad șoaptele în Bursa,/ Șoaptele
mătăsii/ În Koza Han,/ Șoaptele cafelei clocotind/ În va-
sele de aramă,/ Șoaptele trecutului tău/ De călător.../
Acolo e Behtezda/ În fiecare Moschee,/ Spre tulburarea
Apelor/ Și vindecarea Lumii” (Bursa). În poezia Sânzie-
nei Mureșeanu, existența unor conexiuni noi de la un
text la altul implică transformări motivate într-un plan
mai adânc de o nostalgie poetică ce mizează pe
existența unei identități polimorfe. Nostalgia se trans-
formă aici în expresia unei poetici ale cărei proiecte fac
din necontenita reluare a aceluiași drum un principiu su-
veran. De câte ori îl străbate, pe toate meridianele lumii,
de la Jhabarovsk la Malmö, sau, în același fel, prin Yu-
catan, Stockholm și prin Sri Lanka și Eski Halfeti, cadrul
se înfățișează Călătoarei mereu prin nucleele obsesio-
nale din care derivă. Cum intertextualitatea este o di-
mensiune constitutivă a volumul Osuar și o deschidere
spre procesualitatea actului poetic, în multe dintre ver-
surile ce-i compun poemele se tinde spre o epuizare a
valențelor simbolice, până la neutralizarea opozițiilor
care susțin prin completitudine și polarizare tensiunea
internă a simbolului. În acest caz, tendința de saturație
simbolică este contrazisă de circularitatea sensurilor:
„Ne vor prinde zorii/ În portul Pireu,/ Beți de mare,/ Le-
gănându-ne/ Precum bărcile/ Cu vâsle frânte;/ Fricile
noastre întunecate/ Albite de insomnie,/ Pescăruși./ Vor
cădea înserările/ În Portul Essaouira/ Precum mantiile
purpurii/ Pe umerii Marilor Ucigași;/ Fum de apă,/ Fum
de sfârșit/ Încolăcit,/ Fum sortit să umple/ Urmele,/ Ur-
mele Îndoielii” (Insomnie). De aici și prezența altor texte,
din categoria celor intitulate Dealul San Cristobal, As-
tăzi, Inima Tatălui meu și Altcineva, o posibilă artă poe-
tică, unde, la prima abordare, poezia pare un spectacol
de o gravitate jucată în văzul tuturor, care se subțiază
însă, ca orice lucru trucat ce nu mocnește subteran de
durerea întregii lumi: „Aceasta nu este Poezia mea,/
Așternutul în care m-a născut,/ Mărul sălbatic/ Semănat
de bunici,/ Mormântul gol încă;/ Aceasta nu este Poezia
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mea,/ Steagul alb/ Pe care-l ridic în zori/ În așteptarea
ta;/ Altcineva a scris-o,/ Altcineva s-a scufundat la
amurg/ În apele reci ale mării;/ Aceasta nu este Poezia
mea,/ Vântul răscolitor al ultimului secol/ Ne strecoară
semne de carte,/ Plicuri vechi pe sub ușile înalte...”
Într-o bună măsură, se poate spune că poezia Sânzie-
nei Mureșeanu este un discurs despre imaginația pro-
ducătoare. Prin dejucarea schemelor tradiționale de
versificație, prin structura digresivă, cu revenirile și oco-
lurile pe care imaginația însăși le străbate și le articu-
lează, poemele ce alcătuiesc volumul de față capătă o
intensitate afectivă deosebită prin substratul dominant
al stărilor pe care le traversează aceasta, melancolia,
uimirea, o materie sufletească ardentă, în mișcare, pal-
pitând de energii lăuntrice. Se produce astfel, pe an-
samblu, realinierea secvențelor textuale în funcție de
puterea de absorbție a paradigmei coloristice la nivel
denotativ și conotativ.

Evitând balastul livresc și gesticulația artificială, Sân-
ziana Mureșeanu scrie o poezie încărcată de pulsiuni
autentice, mizând pe lapidaritate și stringență, o poezie
croită direct, cu o exactitate crudă, dornică să se eman-
cipeze de orice retorică, să se comunice direct în sem-
nele scriiturii, printr-o tăietură abruptă a versului.
Identificată de la început ca topos recurent în cele mai
multe texte, „teama” pare să instaureze condiția propice
constituirii poemului. Orice aducere în discurs a unui
semn scriptural, în loc să ofere o senzație de senină re-
găsire a sinelui în altul, duce, dimpotrivă, la o stare con-
trară, la un frison neplăcut ca și cum scrierea ar fi
devenit un inexplicabil disconfort interior: „Mi-e teamă/
Că timpul se va învolbura,/ Va scânci de câteva ori/ Și
te va lua/ Așa, de parcă/ Astfel s-ar cuveni/ Să se
sfârșească” (Trenulețul negru). Aproape peste tot, ca o
condiție propice constituirii poemului în secvențe foca-
lizante, realitatea textului suferă vizibil agresiuni con-
crete din partea realului: „Mă grăbesc/ Să-ți scriu/ De
teamă/ Să nu dispari/ Înainte să-mi fi citit cuvintele/...”;
„Aud boala/ Cum roade în tine/ Pergamentul subțire;”
„Scriu cu pistolul la tâmplă...”; „Când sunt Aici,/ Pămân-
tul se cutremură,/ Se rupe fâșii lungi,/ Sacerdotale...”;
„În Stockholm/ Pasărea bicefală a Morții/ Se plimbă
printre noi,/ Bea lapte din vase de cositor.”; „Mi-e teamă/
Că timpul se va învolbura...” sau ca în poemul Mini –
Apocalipsă, unde peisajul devine înfricoșător: „Materia
e pe sfârșite,/ Luxuriantele depozite ale Vieții/ S-au
golit.../ Nu vor mai fi nori,/ Nici pietre,/ Nici lemn viu,/
Petale,/ Ochi verzi.../Anul viitor/ Va fi primul an/ Fără
căpșuni,/ Fără buburuze.../ (...)/ Pe strada Icoanei/ O
doamnă blondă/ Și-a frânt glezna;/ Două schituri de
munte/ Au fost părăsite,/ În acest început de toamnă.”
În asemenea condiții, actul scriptural nu mai poate ad-
mite nicio iluzie. Strategia textuală pentru care a optat
Sânziana Mureșeanu divulgă o structurare tăioasă, un
act de stăruitoare opțiune textualistă, unde realul, în for-
mele sale dezolante și agresive, nu mai poate fi izolat
de text, ajungându-se ca până și spațiile exotice, se-
nine, să devină mohorâte și expuse răului. Ca urmare,
să acceptăm preferința autoarei spre un discurs a cărui
originalitate este conferită de structurarea negativă a

datelor proprii stărilor inefabile de lirism, de unde poate
și semnificația titlului volumului, care ne orientează spre
un spațiu unde se coagulează violent topografia unor
peisaje textuale morbide, lipsite de simbolurile și meta-
forele eclatante, mai potrivite de fapt unei poezii în
alb/negru, antisentimentale, cu vagi semne și rostiri
afective, un spațiu ale cărui semnificații se împacă bine
cu această asprime a itinerarului inițiatic propus de
această dată, în acord cu o arhitectură de sorginte cre-
pusculară.

Dacă un poem ca  Insomnie se remarcă prin
franchețe, prin savoarea expresiei directe, dar în care
iradiază purități și unele candori candori mai puțin vizi-
bile în alte versuri („ne vor prinde zorii/ În portul Pireu,/
Beți de mare,/ Legănându-se precum bărcile/ Cu vâsle
frânte;/ Fricile noastre întunecate/ Albite de insomnie,/
Pescăruși./ Vor cădea înserările/ În Portul Essaouira/
Precum mantiile purpurii/ Pe umerii marilor Ucigași;/
Fum de apă,/ Fum de sfârșit/ Încolăcit,/ Fum sortit să
umple/ Urmele,/ Urnele îndoielii.”), în versurile din
22  aprilie poeta regizează un spectacol de o violență a
sincerității atât de ingenuă, încât nota decadentă a pei-
sajului își dovedește încă o dată forța lirică: „Luna apri-
lie,/ Ziua 22/ A unui an deja sfârșit;/ Insecte
nemaivăzute,/ Cu picioare lungi,/ Ochi șlefuiți/ Până la
durere/ Adulmecă sângele;/ Cărți poștale vechi/ Cu trei
destinatari diferiți;/ Moarte cu pletele în vânt/ Pe puntea
autobuzelor turistice...” Pe de altă parte, în puținătatea
lui, plasat pe un prag interzis, discursul amoros, consa-
crat de toposurile unei game de sentimente previzibile,
nu este pe deplin efectul unei pasionalități eruptive, ci,
lipsit de o adiere sacră, încetează de a mai fi un cadru
prielnic, ațâțător de patimi: „Orele mele cu tine sunt nu-
mărate;/ Bucuriile mele cu tine/ N-au fost depline nicio-
dată./ Ne iubim pe furiș,/ Între sosiri și plecări;/ Port în
plete,/ În haine,/ Mirosul tău.../ Ți-am binecuvântat,/
Ți-am blestemat străzile,/ Grădinile pline de pisici,/ Co-
piii de suflet/ Adunați din lumea întreagă./ Am încălcat
mii de jurăminte/ Ale uitării.../ Istanbul,/ Oraș cu o mie
de fețe,/ Nu voi ști niciodată/ Dacă m-ai iubit!” (Emer-
gency Exit). Erosul se naște într-un spațiu străin, vădu-
vit de tonalitățile și viziunile feerice proprii unei anumite
solemnități  clasice: „Te rog/ Să mă aștepți,/ Te rog/ Nu-ți
întoarce obrazul/ Spre zarea/ Flămândă,/ Nu te as-
cunde/ Privirii mele,/ Degetelor/ Ce-ți mângâie/ Umerii
obosiți!/ Îți scriu/ Asimetric,/ Acvatic,/ De teamă/ Să nu
întârzii,/ Să nu te găsesc/ Sub arcadele/ Oarbe,/ Muti-
late,/ Ale Ecoului...” (Incantație).

Se conturează astfel o stare existențială cu efectele
tensiunii textuale ce macină totul, trăirea pură, deznă-
dăjduită, irumpând, până la urmă, în mod brusc, ca în
Barul Riviera. [„La Porto San Giorgio/ Morții adulmecă
Marea,/ Pietre albe, însetate,/ Pe morminte,/ Șopârle –
sigilii uscate/ Ale dimineților de odinioară./ La Porto San
Giorgio/ Morții plâng uitarea Fiilor;/ Doar pinii și marea/
Sunt plini de memorie.../ (Capela familiei Sileni,/ Tăcută,
verticală,/ Precum un orologiu mut)”] sau în versurile din
Mini-Apocalipsă, unde viața și poezia sunt puse în
ecuație cu o precizie matematică atunci când existența
ajunge în fața unor experiențe-limită, ce ar putea fi în-
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singurarea sau chiar moartea: „Materia e pe sfârșite,/
Luxuriantele depozite ale Vieții/ S-au golit.../ În scurt
timp/ Nu vor mai fi nori,/ Nici pietre,/ Nici lemn viu,/ Pe-
tale,/ Ochi verzi.../ Anul viitor/ Va fi primul an/ Fără
căpșuni,/ Fără buburuze.../ Multe tipare s-au pierdut,/
Multe au fost scufundate./ Câteva culori vor dispărea,/
Iar ce este cel mai grav,/ Va dispărea Tămâia.” În astfel
de situații, spirit fantast și o conștiință surprinsă dureros
de fragilitatea ființei, Sânziana Mureșeanu încearcă să
se opună agresiunilor exterioare prin trăirea sălbatică a
simțurilor. Expresiile rafinat-rece, de o rigoare impeca-
bilă, circumscriu ceremonios o realitate enigmatică,
peste care stăruie duhul unor vagi amenințări ale ruinei
universale: „Aud boala/ cum roade în tine/ Pergamentul
subțire;/ Vedeniile vântului de miazăzi/ Au umplut casa;/
Boala ta are mâini ciclopice,/ Umbra lor se apropie/ În
fiecare noapte.” (Vertij). Poeta apare în ipostaza frustă
a feminității, gesturile sale împrumutând ceva din
măreția sau orgoliul unei existențe plenare: „Diminețile,/
Aceste arteziene ale Speranței;/ Săbii strălucitoare/
Care alungă pentru totdeauna/ Moartea;/ Diminețile ți
le dăruiesc/ Doar ție.../ Ele sunt nesfârșite,/ Nu apun,/
Nu cad pradă,/ Doar ele cunosc Zborul.../ Se înalță/ pre-
cum tipsiile/ Doldora de fructele vii/ Ale luminii,/ Purtate
oblic,/ Pe capetele/ Fecioarelor maure” (29 martie
2017). De aici, apetitul pentru mister, confruntarea cu
realul părând să sugereze o dorită întoarcere la un
tărâm de certitudini, stabil și reconfortant, diferit de pre-
caritatea lumii din care a evadat: „Parcă nu eu mi-aș trăi
propria viață... parcă un duh al acestor pământuri ar fi
luat trupul meu ostatec. Mi s-au atenuat amintirile, dorul
de casă... Sunt captivă în aceste plantații de
scorțișoară, captivă între ocean și ierburile înalte, între
cer și nisip.// Duhul acestei insule mi-a luat ostatic su-
fletul!” (Sri Lanka, 7 ianuarie 2017 Colombo). La Sân-
ziana Mureșeanu culoarea trebuie înțeleasă într-un
sens mai larg decât cel pur vizual. Întreg peisajul, natu-
ral sau sideral, geologic sau vegetal, evadează perma-
nent din peisajele tradiționale, substituind paletei
cromatice cu care ne-a obișnuit un Ion Pillat, de pildă,
concretețea peisajelor lunare, bântuite de spirit, ade-
seori halucinante sau măcar stranii: „Dimineață pudrată/
Cu întâmplări efemere,/ Dimineață în colivie/ de aur.../
Valuri caligrafiate/ Pe un țărm sepia.../ Absența incan-
descentă/ A luminii” (Orientale). Sau: „Iarba acestuia,/
Râul secat,/ merii bătrâni,/ Câinele mut,/ Nimic nu te
poate opri!/ Iată Noaptea întunecată,/ Părăsită de lună,/
de stele,/ Când pământul întors pe dos/ Stăpânește
cerul./ Întrebări,/ Mâna ta ca un steag de luptă,/ Pe chi-
monoul tău nou/ Cresc flori de nufăr,/ Mi-ai șoptit la ure-
che:/ «Iată noaptea în care afli/ Că vei muri curând»!”
(Noaptea). Aproape că melos-ul suferinței eului liric este
peste tot, frecventat cu fascinație cvasipatologică, cu
imagini de proveniență suprarealistă, alcătuind un ta-
blou straniu, într-o sinteză dificilă între descriere,
senzație și trăire care face din el un posibil haos primor-
dial, ca de exemplu, printre atâtea altele, și în superbul
poem Café Torres Alameda de Chile, care ar fi meritat
să fie citat în întregime prin atât de vizibila apartenență
la poetica postmodernistă: „La Café Torres/ Miroase a

cenușă,/A timp distilat,/ Alambicuri de culise;/ Cafenea
fantomă,/ Fără adresă,/ Fără zi de naștere,/ Cu specta-
tori interplanetari,/ Ciocolată în concentrație fatală:
«Marquise de Chocolat» – 3.900 pessos,/ Papaya,/
Înghețată arsă,/ În subsol:/ O scară care duce direct la
ocean,/ În mijloc, un scripete rar,/ Din lemn de gaiac,/
Tras de un bătrân pianist,/ Un ceas de buzunar,/ Meca-
nism de buzunar,/ Mecanism cu arc,/ Fotografii cu Tine,/
Cu Mine,/ Cu Turnul din Pisa, /Cu nopțile în Patagonia,/
Radiografii de clavicule,/ De genunchi obosiți,/ De aripi
transformate în brațe.../ Și toate acestea/ Fără muzică,/
Nici o notă muzicală,/ Nici un portativ,/ Nici un instru-
ment real,/ Doar în fundal,/ Din când în când/ O co-
metă,/ Un vulcan abia trezit.../ Geamătul adânc,/
Înfricoșător,/ Al pământului chilian...” 

Asumarea deliberată a acestor stări individualizează
pregnant poezia scrisă de Sânziana Mureșeanu, con-
ferindu-i acesteia un statut special într-o lirică unde
spectacolele la limită sunt reținute și astăzi ca acte su-
preme de curaj artistic. Publicată sub forma aceleiași
ediții de lux cu care ne-a obișnuit, cartea semnată de
Sânziana Mureșeanu atrage atenția prin eleganța pro-
prie stampelor și albumelor orientale, finețea ilustrațiilor
aparținând pictorului scenograf și sculptor Sandu Ma-
rian oferind un spor de culoare emoțiilor și viselor venite
dinspre bogăția imaginilor poetice.

Obidos, Portugalia
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Academicianul Gheorghe Păun, matematician-in-
formatician (cu descoperiri ce-i poartă numele pe cerul
lumii științifice), cărturar de talie renascentistă, poet,
prozator, eseist și publicist din stirpea lui Eminescu și
Iorga (vezi „Timpul” și „Sfaturi pe întunerec” – „Neamul
Românesc”), român imbatabil și argeșean irevocabil
(„Argeșul este locul cel mai românesc din România”), a
publicat zilele acestea o carte cu un titlu provocator: La
curtea lui URMUZ (Editura Ars Docendi, București,
2020). Cartea, avertizează autorul, este o continuare di-
rectă a celor trei volume cu titlul „Vedere de pe Dealul
Olarilor” (chiar colina din orașul regal Curtea de Argeș,
pe care este situată casa semnatarului; despre olarii-
nași ai locului ar fi multe de spus, dar nu acum) apărute
la aceeași prestigioasă editură (în anii 2014-2016-
2018). Aceste tablete (câte 77 în fiecare volum; ca și în
acest… urmuzian) sunt rodul colaborării săptămânale
(miercurea) cu ziarul „Argeș Expres”, din Curtea de
Argeș. 

Una dintre primele întrebări care s-ar (im)pune este:
„De ce la curtea lui Urmuz”? – titlu – substanță care ar
fi putut constitui foarte bine volumul IV al tradiționalului,
de-acum, „Vedere de pe Dealul Olarilor”? Ce legătură
este între Urmuz și Curtea de Argeș? Sau – și mai acut:
Ce legătură să fie între Urmuz și Gheorghe Păun? Un
prim răspuns la aceste „de ce”-uri (și multe altele, în
consecință, răspunsuri) subliniat cu nedisimulată mân-
drie de autor, este însuși faptul că Urmuz (numit astfel
după primul text publicat de Tudor Arghezi, în 1922, în
revista „Cugetul românesc”; să-i fi fost Arghezi și naș
de nume, ca Vulcan lui Eminescu?) s-a născut în orașul
regal, la 17 martie 1883, ca fiu al medicului Dimitrie Io-
nescu-Buzău (ajuns la spitalul din Curtea de Argeș) și
al Elizei Ionescu. Va primi numele de botez al tatălui și
va fi înscris în actul oficial drept Dimitrie Dim. Dimi-
trescu-Buzău, complex onomastic schimbat de scriitor
(după subtile socoteli numerologice, și nu numai) în De-
metru Dem. Demetrescu-Buzău. Mândria (nu doar) lo-

cală și valoarea scriitorului sporesc dacă avem în ve-
dere faptul că Urmuz, „cel mai mare scriitor născut la
Curtea de Argeș”, a impus urmuzianismul nu doar în
România, ci la nivelul întregii planete; adică un nou mod
de a înțelege (sau neînțelege) lumea („care parcă a
luat-o razna, pe contrasens”) și a o reflecta în literatură,
în termeni frizând absurdul, iraționalul, irealul, umorul și
(aparent) gratuitatea, un „joc lingvistic care violentează
semantica”. Deși însuși divinul critic considera aceste
creații, „la un moment dat, simple absurdități
copilărești”, tot G. Călinescu este cel care afirmă, fără
drept de apel, în „Istoria literaturii române de la origini
până în prezent”: „Suprarealismul român este, prin
Urmuz, anterior celui francez și independent”. 

Academicianul Gheorghe Păun îl urmărește pe
Urmuz în multiplele sale ipostaze și bănuieli (a fost sau
n-a fost mason? dar evreu? este autorul pieselor de tea-
tru „Omul cu mârțoaga” și „Capul de rățoi”, atribuite lui
George Ciprian?), îndemnat mai ales de obsedantul pa-
ralelism între lumea lui Urmuz și lumea clipei de față,
înconjurătoare, care nu doar a intrat „pe contrasens”, ci
pur și simplu s-a întors pe dos. O lume cu „discursuri
zâmbitoare, dar cu degetele încrucișate la spate, oen-
gisme tenace și agresive, bloguri, forumuri dominate de
armate (la propriu) de troli, «formatori de opinie» cu opi-
niile primite în plic, lângă plicul cu arginți, distracție (de
la distragere – a atenției de la ale vieții?, n.n.) emoții în
loc de informații, aceeași realitate prezentată în atâtea
culori câte interese, mai ceva ca în filmele lui Kurosawa,
«ferestre Overton» prin care ni se bagă pe gât cele mai,
inițial, absurd-grețos-inacceptabile idei, dar care ajung
în cele din urmă legale, de bon-ton, recomandabile
chiar, mitologii moderne de-un anotimp, de-o zi, pâine
și circ, cât mai bine lipiți de podeaua piramidei nevoilor
umane, cea propusă pe la jumătatea secolului trecut
(atenție, a trecut deja aproape o cincime și din cel în
curs!) de Maslow, derizoriu, mediocritate, animalitate,
societate deschisă (selectiv, precum canalele proteice

Ion Andreiţă

MEDITAȚII URMUZIENE
DE PE DEALUL OLARILOR
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din membrana celulei, intră obiceiurile proaste și ali-
mentele de mâna a doua și ies resursele, banii, creie-
rele educate), un Haloween perpetuu pentru
alegător-cumpărător, o veșnic tulbure apă pentru pes-
cuitorii care veșnic o tulbură pentru a pescui mai ușor”.
Iată, așadar, câte piste sunt urmărite, individual sau prin
analogie cu altele, în cele 77 de tablete emise la Curtea
lui Urmuz, tot atâtea edicte cu valoare morală. Toate
pornind, poposind sau întorcându-se la/de la Urmuz –
apelând, după caz, și la alți filozofi ai lumii. Cum ar fi
acest „Noam Chomsky (n. 1928) celebru lingvist ame-
rican, inițiatorul teoriei limbajelor formale (în 1956), filo-
sof, critic al politicii americane (acum și al lui Trump…)
al tarelor societății moderne în general”, autorul (printr-o
sinteză din opera sa) al unui decalog prin care un popor
poate fi/trebuie adus la starea de colonie supusă, as-
cultătoare, executantă. Rezum. Poporul trebuie: „să
aibă mereu mintea ocupată cu altceva decât cu proble-
mele lui adevărate; să perceapă conducătorii drept sal-
vatori ai națiunii; (să fie) permanent pregătit pentru mai
rău; să creadă că și ceea ce guvernele îi pregătesc spre
a trăi mai rău este tot pentru binele lui; să aibă o gândire
care să nu-i permită sesizarea legăturii dintre cauze și
efecte; (să fie) dezobișnuit să problematizeze realitatea
și obișnuit să acționeze sub impulsul emoțiilor; (să fie)
obișnuit cu satisfacții ieftine, care să-i ocupe timpul și
să-l demotiveze în atingerea unor idealuri superioare;
să nu aibă acces la mijloacele de informare completă,
exactă, corectă și obiectivă; să-i fie indus spiritul turmei;
să nu creadă în existența strategiilor și mijloacelor ofi-
ciale de manipulare”. Astfel apare, se conturează nu un
popor, ci o populație nouă, în care, avertizează acade-
micianul Gheorghe Păun, „omul nou = sclavul de tip
nou”. În această situație complicată și confuză, tinzând
a se generaliza la nivel național (dar, precum se vede,
și internațional), cronicarul de la Curtea lui Urmuz
atinge, în cercetarea fenomenului, treapta (disperată?)
a maximei neîncrederi: „am ajuns să ne întrebăm până
și dacă articolele care dezvăluie manipularea nu sunt
cumva manipulatoare”. 

Alte trimiteri sau reveniri la Urmuz îi prilejuiesc in-
transigentului cercetaș pagini revelatoare despre mer-
sul și rostul lumii. Dar și despre viața și personalitatea
ilustrului concitadin. Pilda acestuia de suprem învins al
sorții. Citez din tableta „Surprinzătorul Urmuz (I)”:
„Urmuz mărturisind neîncetat că viața sa își pierde zilnic
sensul, curge spre «infinitul mic», spre sinucidere” (gest
imposibil de anulat sau amânat, săvârșit prin împușcare
în Parcul Kiseleff din București, în 1923, la vârsta de
40  de ani – și la numai un an de la debutul său în ziarul
lui Arghezi). În „Surprinzătorul Urmuz (II)” se ajunge la
concluzia conform căreia „(presupusul) bizar-absurd-
jucăușul Urmuz este de o profunzime și o coerență cu
totul surprinzătoare”. Și: „Interesant – și reconfortant
pentru noi, «concitadinii lui»… – este că Urmuz conti-
nuă să facă prozeliți, discipoli, că are continuatori și noi
comentatori, exegeza operei sale fiind departe de a fi
încheiată”. Argeșeanul absolut Gheorghe Păun enu-
meră câțiva cercetători/analiști urmuzieni din ultimul
timp: Pușa Roth, Dumitru Augustin Doman, Adrian

Lăcătuș, Cecilia Burtică, George Corbu, Constantin Zăr-
nescu, Mihai Măniuțiu, Ana Olos-Anagaia, Constantin
Cubleșan, însuși Nicolae Manolescu, în „Arca lui Noe”
– dar se întoarce statornic la profunda analiză („adevă-
rata punere a lui Urmuz în literatură”) datorată exege-
tului Nicolae Balotă (în studiul „Urmuz”, Editura
Dacia-Cluj, 1970) – totul conducând către o nouă știință
a literaturii române: Urmuzologia. Până una-alta, locul
natal iese în întâmpinarea eventualelor inițiative cu
Asociația Culturală „Urmuz Argesis” (în cadrul căreia a
conferențiat Dan Puric, „Despre paznicul ființei
naționale”). 

Enumerând puținele monumente ale orașului Curtea
de Argeș, concitadinului urmuzian Gheorghe Păun îi
ies, cu bunăvoință, vreo șapte, în rândul cărora include
și „placa de bronz+granit dedicată lui Urmuz, dezvelită
la jumătatea lunii martie (?) în fața Primăriei”, pe locul
unde s-a aflat casa în care s-a născut scriitorul. Prea
puțin! conchide, cu dreptate, concitadinul. „Urmuz – și
deopotrivă orașul – merită (și au nevoie de) un monu-
ment Urmuz, în ridicarea căruia sunt implicat deja (scul-
ptorul Radu Adrian, autorul bustului Eminescu, a produs
un model al unui basorelief ce se va turna în bronz, cu
imaginea reală a lui Urmuz, și lucrează acum la o «si-
luetă urmuziană» care să stea alături basoreliefului”.
Pentru aceasta, proiectul aflat în derulare are nevoie de
sprijinul oficialităților ca să ajungă realitate. Să sperăm
că autoritățile vor mișca, de data aceasta, cât de cât,
din urechi (presupunând că au organul auzului!) și nu
va rămâne totul pe seama Asociației Culturale Curtea
de Argeș, cum s-a întâmplat cu sponsorizarea monu-
mentului Eminescu. Chiar și așa, pe neobositul anima-
tor al vieții spirituale românești îl așteaptă o epuizantă
luptă cu birocrația, ceea ce a pățit și pentru Eminescu,
parcurgând o aventură curat urmuziană: „Nu există o
legislație separată pentru monumente, un monument
este (tratat ca) o construcție, drept care i se aplică
legislația pentru construcții (de la apă, gaze, electrici-
tate, mediu, urbanism, proiect de arhitectură, calcule de
rezistență a fundației, până la aviz pentru siguranța în
exploatare – toate acestea se obțin după ce se comple-
tează dosare și dosărele, cereri, eventual se plătesc și
niște taxe) la care se adaugă aprobarea Comisiei pen-
tru Monumente de For Public de la Ministerul Culturii
(dosarul de aici este cel mai temeinic, are vreo duzină
de capitole, trebuie să prezinte nu numai bustul, ci și pe
autorul lui, pe sculptor). Un teanc de hârtii care crește
continuu, parcă tinzând spre dimensiunea operei lui
Eminescu, de multe mii de ori dincolo de mărimea ope-
rei lui Urmuz…”. 

Aș încheia aceste rapide revederi asupra
personalității lui Urmuz și semnificativa sa influență în
viața literaturii și a cetății, generate de (parcă) așteptatul
volum al academicianului Gheorghe Păun, „La curtea
lui Urmuz”, prin sublinierea opiniei regretatului George
Pruteanu, din revista „România literară”, 21 mai 1970,
care scria: „Urmuz este cel mai paradoxal scriitor
român. Urmuz e unicul nostru tragic, aproape demn de
a fi opus lui Caragiale. Cu un picior în Caragiale, Urmuz
e, cu celălalt, la antipodul lui. Urmuz e cel mai plăsmui-
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tor de universuri fictive din literatura noastră, în genere
lipsită de mari fantaziști. (…) Urmuz e un scriitor euro-
pean, un mare cap de serie. Și, apoi, ultima concluzie
e tocmai aceea că despre Urmuz, cel mai singur între
singuri, abia trebuie să stăm de vorbă”. 

Sigur, cartea academicianului Gheorghe Păun cu-
prinde și alte subiecte, meditații, întrebări. Am insistat
oarecum asupra lui Urmuz, întrucât el este diapazonul
care adună și orchestrează întreaga construcție. Pe co-
ordonatele acestei ample arhitecturi se înscriu (sunt
abordate) teme, idei, subiecte nebănuite pe vremea lui
Urmuz, dar acute pentru vremea noastră. Un fenomen
ce se întinde ca o pecingine apocaliptică, analizat cu
ochi exigent (și, adesea, sarcastic! – de la Urmuz ci-
tire?) este globalizarea (Noua Ordine Mondială) însoțită
de pupila ei de suflet și bonton – politically correct („So-
fisticând sofisme… (I)”: „Manifest împotriva corectitudi-
nii politice”; „Povești corecte politic”; „(In)Corectitudinea
politică”; – până la „Inevitabila bulă”, în care ne vom în-
chide, mai mult sau mai puțin ermetic, și „Grănițuirea
României Mari”, pericol care ne pândește mereu, la co-
titura istoriei). La ordinea zilei, în viața cotidiană și în
carte, starea/lupta între generații („Închiderea în pre-
zent”, „Război între generații?”). O altă tară contempo-
rană, care a început să se cronicizeze, este amestecul
raselor (și religiilor – atenție la Islam!), efect al unei
emigrații transcontinentale dirijate ocult – exemple eloc-
vente/definitorii în Franța, Olanda, Germania, Anglia –
comentate cu îngrijorare în tableta „Citesc și plâng, ci-
tesc…”. 

Cu tableta „Cronici cu predestinare” – consacrată
volumului „Lecturi cu premeditare” (Editura UZPR,
2019) de Marian Nencescu („colaborator apropiat al re-
vistei „Curtea de la Argeș”) – se deschide o alee stră-
juită de mici monumente (citiți cronici literare) înălțate
cărților unor scriitori cu valoare… predestinată: Marian
Voicu, „Matrioșka mincinoșilor. Fake news, manipulare,
populism”, Humanitas, 2018; Gheorghe Nițică, „Vasile
Milea. De la soldat la general, în 17 ani. General al Ar-
matei Române, 25 de ani”, Editura Tiparg, 2016; „La-
crima Anei”, volum colectiv, Tiparg, 2020; Adrian Radu,
„Fenomenul Cucuteni în culturile neolitice din spațiul
geografic locuit de români”, RCR Editorial, 2019; Con-
stantin Lupeanu, „Toți oamenii sunt frați”, Editura Ra-
wexComs, 2019 – „bastonul de mareșal” aparținând
caporal-sergent-plutonierului major Nicolae M. Balotă,
cu romanul autobiografic „Războiul văzut de soldați.
1916-1919. Amintiri”, căruia i se dedică două tablete. 

…Notam, la începutul acestor rânduri,
întâmplarea/coincidența (mai mult sau mai puțin întâm-
plătoare) că toate cele trei volume „Vedere de pe Dealul
Olarilor” cuprind, fiecare, câte 77 de tablete. Tot 77 de
tablete cuprinde și „La curtea lui Urmuz”. Și tot 77 de
tablete cuprindea și volumul „77 de editoriale” (apărute
inițial în revista „Curtea de la Argeș”) editat de Tiparg,
în 2017. Cu toată severitatea și rigurozitatea științei, de
o parte sau alta a întâmplării-coincidență, ceva-ceva tot
miroase aici a numerologie. Totuși, deși considera
(într-o mai veche tabletă) cifra 77 drept un număr „dublu
magic”, domnia sa, autorul, se scuza că nu se prea pri-

cepe la așa ceva. Până am cercetat mai atent volumele
din „Vedere de pe Dealul Olarilor”. Și, ce să vezi? În
chiar volumul I, în ultima tabletă, intitulată „La a
șaptezeci și șaptea vedere”, domnul academician-ma-
tematician-informatician – și filozof, pe deasupra – ne
dezvăluie câteva „coincidențe” cu rădăcina sigură în
Egiptul Antic și China Antică: „șapte zile are săptămâna,
șapte găuri are capul, șapte planete erau la un moment
dat cunoscute, șapte minuni a avut lumea antică, șapte
coline sunt sub Roma și Constantinopol… șapte culori
distingem în curcubeu, și așa mai încolo”. (La care, cu
voia dumneavoastră, aș adăuga, în paranteză, alți
șeptari [apud Radu Paraschivescu]: cele 7 minuni na-
turale ale lumii noastre; cele 7 păcate capitale; cei 7 zei
ai norocului din mitologia japoneză; cele 7 vieți ale pisi-
cii, în folclorul iranian; cele 7 chakre sau puncte ener-
getice, în cultura budistă; intrarea în Templul lui
Solomon avea 7 trepte; cele 7 perioade din Tabloul chi-
mic; cele 7 note muzicale de pe portativ; apa pură are
ph-ul 7; capul omului intră de 7 ori în înălțimea corpului;
membrele superioare dispun de 7 articulații; gărgărița
are 7 puncte negre; cine visează cifra 7 își va întâlni su-
fletul pereche; cine sparge o oglindă va avea 7 ani de
ghinion – așadar, o veritabilă… șepticemie). Iar mai în-
colo, cum spuneam, domnul academician Gheorghe
Păun ne mărturisește că și matematica îl consacră pe
7 ca număr special; dar și psihologia: „o minte normală
poate ține sub control în jur de șapte subiecte (poate
păstra în memoria de lucru în jur de șapte obiecte”).

…Atenție! Urmează să apară volumul II din „La
cur tea lui Urmuz” – tot cu 77 de tablete! 

Acad. Gheorghe Păun
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Motto:
„Dacă nu-l vedeţi pe Dumnezeu în toate, nu 

îl puteţi vedea pe Dumnezeu deloc”.

Scriitorul şi filosoful Ion Fercu ne-a sugerat şi uneori
argumentat pe verticala şi pe orizontala romanului plu-
titor Prin subteranele… că sistemele filosofice (doctri-
nele, în general) nu pot fi înţelese cu adevărat, dacă nu
cunoaştem religiile, mitologiile, eresurile din care şi-au
sorbit substanţa. Este şi opinia celui ce a condus efectiv
revista „Gândirea”, mutată de la Sibiu, la Bucureşti
(1926-23 august 1944, apariţie lunară), care-şi dez-
voltă teza – Lumea e oglinda Creatorului ei – într-un
articol, Modul teandric, 1 ianuarie 1940: „Cultura ca
totalitate a creaţiilor geniului omenesc nu are sens
în sine, ci se integrează ca parte în concepţia reli-
gioasă. Ea iradiază din credinţă ca văpaia din focul
aprins”. Se ştie, teandria este uniunea imanentă/intimă
între Dumnezeu şi om. În acest sens, Mântuitorul Iisus
Hristos este modelul desăvârşitei teandriei: natura dum-
nezeiască şi omenească sunt unite într-o singură per-
soană. Conform acestei viziuni creştine, Dumnezeu
„colaborează” cu geniul, pentru transfigurarea omului
enigmă perpetuă şi pentru îndumnezeirea Lumii.

Structura compoziţională a Ecourilor… în revista
Gândirea – aparent aleatorie – confirmă umanitatea
dintotdeauna a Logosului şi caracterul teandric
etern al lui Dumnezeu. Aşa se explică coexistenţa
în substanţa scriiturii Subteranelor ferculiene a
unor personalităţi aparent incompatibile, precum
Goethe, Freud, Eminescu, Dostoievski, Shakes-
peare, Tolstoi, Lucian Blaga, Marx, Petru cel Mare,

Ibsen, Mircea Vulcănescu, Thomas Mann ş.a. şi nu
în ultimul rând, autorul vol. Ortodoxie şi etnocraţie,
1937, cu opinii ferme în acest sens: „Crezând în Logos
ca în raţiunea divină a lumii, doctrina ortodoxă ad-
mite, precum vom vedea, valabilitatea universală a
principiului teandric. În lumina ei, geniile apar ca
nişte profeţi naturali ai lui Dumnezeu în lume”
(Modul teandric). Ortodoxismul, gândirismul, dostoiev-
skianismul şi nietzscheanismul etc. confirmă complexi-
tatea labirintică şi caracterul sacral al simbiozei istorice:
religie-filozofie-cultură.

Şi în această Parte a VIII-a (se ştie, numărul sacru
8 este Infinitul; Dumnezeu şi creaţia sa), „Subteranele
dostoievskiene” reconfirmă o „documentare aproape
exhaustivă a problematicii” – cum spune chiar Ion
Fercu, ce a studiat cu acribie filologico-filosofică în-
treaga colecţie a revistei Gândirea în format digital,
configurând eseistico-romanesc, modul cum viziunea
pancosmică a ortodoxismului integrează viziunea pa-
nestetică a gândiriştilor marcaţi de „maximalismul slav”
ce potenţează indirect „Revolta fondului nostru nelatin”,
care cuprinde (se ştie) un bogat „fond latent slavo-trac,
exuberant şi vital”, care modifică (se pare) când te aş-
tepţi mai puţin, metafizica sufletului românesc şi com-
portamentul de Janus Bifrons al „boborului” – am folosit
metonimia lui Nenea Iancu, pe care autorul vol. Puncte
cardinale în haos nu-l simpatiza deloc, aşa cum i-a
idolatrizat necondiţionat, pentru frumuseţea sofianică a
Operelor scrise, pe Ion Creangă şi pe Mihai Eminescu. 

Importantă pentru simbioza Orient-Occident mi se
pare inserţia gândiriştilor în latinitatea „dominantă, liniş-
tită şi prin excelenţă culturală”a românilor/ruşilor. Admi-
rabilă în acest sens este argumentaţia comparativă şi
complementară a lui Nichifor Crainic: „În ordinea este-
tică, Dostoievski e pentru duhul ortodox ceea ce

Petre Isachi

Ortodoxia – „o filosofie de dinaintea filosofilor”

DOSTOIEVSKI 
ȘI DRUMUL SPRE CENTRU*

(8)
Partea a VIII-a

Ecouri dostoievskiene în revista „Gândirea”

*Ion Fercu, Prin subteranele dostoievskiene, Editura Juni-
mea, Iaşi, 2018 
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Dante e pentru duhul catolic. Dacă raiul şi iadul sunt
pentru Dante entităţi obiective dincolo de moarte,
pentru F.M. Dostoievski ele încep încă din viaţa
aceasta, ca stări subiective ale sufletului omenesc.
Omul în viziunea romancierului rus creşte în jos, cu-
prinzând în fiinţa lui torturată, emisfera subterană a
patimilor infernale sau în sus cuprinzând emisfera
supraterestră a extazului paradisiac”. Trăim simultan
infernul şi paradisul, urmând atributele binelui divin,
despre care Dionisie Areopagitul zicea că „natura lui
fără formă produce orice formă”, încât binele şi răul,
sacrul şi profanul, erosul şi thanatosul etc. coexistă pre-
cum o frumuseţe transcendentă necreată.

Relaţia creat-increat străbate şi explică gândirea po-
lemică a celui ce a scris în 1937 vol. Ortodoxie şi et-
nocraţie – deci nu teocraţie, nu democraţie, nu
noocraţie, nu aristocraţie etc. – şi l-a contrazis pe filo-
soful grec Platon, susţinând (revista Gândirea” recon-
firmă) cu argumente teologice: cauza unică a tuturor
lucrurilor din cosmos e Dumnezeu – omniscient, omni-
potent şi ubicuu.

Cititorul îşi aminteşte de natura demoniacă întrupată
cu deosebire de Ivan Karamazov şi de Nikolai Stavro-
ghin din romanul Posedaţii, dar şi de seraficul Alioşa
Karamazov sau de Prinţul Mîşkin din romanul Idiotul.
De remarcat că trăirile dostoievskiene coexistă doar în
funcţie de individ, de psihologia şi de sufletul acestuia,
mai puţin de ideea sau simbolul pe care ar putea să-l
reprezinte, deşi un stareţ, precum Zosima, poate fi in-
terpretat atât ca idee, cât şi ca simbol sacro-profan. La
fel stau lucrurile cu cei ce formează „lumea” în Dicţio-
narul personajelor lui Dostoievski elaborat de Valeriu
Cristea, deşi nici un personaj nu seamănă cu celălalt.

Scriitorul francez A. Gide avea perfectă dreptate
când afirma că „oricât de reprezentative ar fi persona-
jele sale, niciodată nu le vedem părăsind umanitatea
pentru a deveni simbolice”. Nici ideea, nici simbolul nu
părăsesc – în opinia noastră – umanitatea, doar o abs-
tractizează. Desigur, lumea personajelor dostoievskiene
poartă în sine particularităţile sufletului rus şi ale orân-
duielilor specifice Locului. Aşa cum se întâmplă de când
lumea, relaţiile politice otrăvesc problemele cunoaşterii,
ale culturii şi artelor, încât şi astăzi afirmaţia lui Dosto-
ievski – „Rusia e o ţară care nu seamănă întru nimic Eu-
ropei” – nu poate fi contrazisă. Parafrazându-l pe
orgoliosul scriitor rus, putem spune că nicio ţară euro-
peană, nu seamănă Europei…

Cele 18 capitole ale Părţii a VIII-a confirmă teza că
ortodoxia este o „filosofie de dinaintea filosofilor” care
susţine sofianic, doctrina şi etnocraţia gândiriştilor – uto-
pie cu rădăcini şi în enciclopedismul şi umanismul lui
Dimitrie Cantemir – încercând să împace spiritul Orien-
tului cu cel al Occidentului şi sugerându-ne implicit,
ideea că Lumea s-a umplut de eroii evadaţi din căr-
ţile lui Dostoievski. În realitate ei au fost configuraţi
încă din Biblie, iar genialul Dostoievski nu a făcut decât
să-i contamineze „până la ultimul amănunt de etnosul
şi etosul haoticului suflet rus”.

Contaminarea de sufletul popoarelor conferă perso-
nalitate inconfundabilă literaturilor lumii. Semnăturile

păstrate la Biblioteca Centrală Universitară „Lucian
Blaga” din Cluj-Napoca în Colecţia digitală Gândirea
confirmă nu doar raportul genetic dintre religie şi cul-
tură/arte, ci şi influenţele/confluenţele şi conflictele es-
tetice/filosofice, teologice etc. generate de negativismul
modern, de genialitate şi sfinţenie, de profetismul scrii-
torilor/filosofilor geniali (Dante, Shakespeare, Schopen-
hauer, Eminescu, Tolstoi Dostoievski, Lucian Blaga,
Goethe, Cioran, Turgheniev, Mircea Eliade, Gogol, Tho-
mas Mann, Nietzsche, profeţii naturali ai lui Dumne-
zeu ş.a.), de nostalgia paradisului pierdut, dar şi de
simbioza istorică aparent contradictorie dintre Orient-
Occident şi restul Lumii… care-i „cum este şi ca dânsa
suntem noi”.

În eseurile şi articolele scrise fără frica cenzurii, din
publicaţia „literară-artistic-socială” Gândirea, fondată în
1921, la Cluj, observăm cum ortodoxismul – „o filosofie
de dinaintea filosofilor” – leagă cultural – învingând
eterna otravă a politicianismului –, prin relaţia imanentă
dintre gândirea teologică şi gândirea estetică/poetică a
scriitorilor şi filosofilor Europei, românismul cu pansla-
vismul, dar şi cu opiniile celor ce prefigurau disoluţia spi-
ritului occidental. Viziunea pancosmică a ortodoxismului
perpetuează viziunea panestetică reconfirmată de com-
plexitatea şi actualitatea Operei lui F.M.D. 

După preferinţe, cititorii vor descoperi în revista clu-
jeană gândirea critică (uneori polemică) a unor condeie
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de referinţă ale momentului istoric, comentate cu eru-
diţia-i cunoscută, obiectiv, de profesorul Ion Fercu – în-
totdeauna cu respectarea libertăţii de opinie: Cezar
Petrescu/I. Darie, Lucian Blaga, Mihai D. Ralea, Nichifor
Crainic, Pamfil Şeicaru, G.M. Ivanov, Oscar Walter
Cisek, Radu Dragnea, Emanoil Bucuţa, C. Ardeleanu,
Const. D. Ionescu, George Mihail Zamfirescu, Toma
Vlădescu, N. Crevedia, Grigore Popa, Nicolae Roşu,
Vladimir Dogaru ş.a.

Corelaţia de adâncime între teologie şi estetică, poe-
tică/poietică este argumentată în spiritul „Hristosului
rus”/român (în opoziţie/complementaritate cu Dumne-
zeul englezo-german şi cu raţiunea franceză), de men-
torul revistei Gândirea şi de colaboratorii săi. Erudiţia
profesorului titular de la Facultatea de Teologie Bucu-
reşti/Chişinău, catedra de Literatură religioasă modernă
– Mistică. Dogmatică era recunoscută în Europa. Peste
500 de conferinţe în spirit gândirist, susţinute în ţară,
dar şi în străinătate, adevărate cursuri pe teme filoso-
fice, la Universităţile din Berlin, Viena, Bratislava, Sofia,
Zagreb, pentru a face înţeles sensul teologic al frumo-
sului, scris în spiritul lui Dionisie Areopagitul şi al Sfân-
tului Grigore Palama, dar şi cu intenţia programatică de
a polemiza cu triunghiul Platon-Schopenhauer-Kant,
plecând de la principiul că tot ce există vine de la Dum-
nezeu şi se întoarce la Dumnezeu.

Divinitatea este – a susţinut toată viaţa mentorul
Gândirii – cauza primă şi cauza finală a tuturor lucruri-
lor care există dincolo de spaţiu, de timp şi se confundă
într-unul şi acelaşi punct transcendental, încât nu putem
gândi şi concepe ideea de frumos fără fundamentul fru-
museţii transcendente. Aici gândiriştii (desigur, nu toţi)
se întâlnesc în creştinismul rus şi în frumosul dostoiev-
skian cu ortodoxismul şi românismul aflate în plină afir-
mare. În limbajul teologului ce a publicat în 1937 vol.
Ortodoxie şi etnocraţie, Nichifor Crainic disociază
între obiectul gândirii metafizice (fiinţa ca fiinţă sau fiinţa
în sine) şi gândirea teologică (Fiinţa se numeşte Dum-
nezeu: „Eu sunt cel ce sunt”). Pentru gândirea teo-
logică, adevărul, binele, frumosul etc., toate cele
văzute sau nevăzute sunt condiţionate de Dumnezeu.

Se nasc întrebările: există oare numai o frumuseţe
sensibilă (frumosul sensibil se poate experimenta/ju-
deca prin simţuri) sau există şi o frumuseţe inteligibilă
prin excelenţă/frumuseţe transcendentă/frumuseţe
ideală – cunoscută numai cu gândul? 

Pentru a fi înţeles, N. Crainic apelează la un exem-
plu celebru: „Compozitorul de geniu care a fost Be-
ethoven asurzise de la o vreme. Şi totuşi, în pofida
acestui defect, el îşi auzea divele simfonii. Şi fără
îndoială că le auzea în pura lor idealitate, mult mai
frumoase decât le-ar fi ascultat executate de or-
chestră. Auzul lui mort pentru lumea din afară se
desfăta în armoniile ideale ale sunetelor nesunate,
ce-i umpleau spiritul fără putinţă de a le percepe din
afară. El contempla frumuseţea muzicală în ordinea
inteligibilă şi, pentru urechea lui interioară, şi sune-
tele trebuie să fi fost ceea ce sunt numerele abs-
tracte pentru inteligenţa matematicienilor filosofi,
care văd în ele arhetipuri transcendente ale lucruri-

lor sensibile. Similar e cazul rapsodului orb care a
fost legendarul Homer şi al modernului John Milton,
care cu ochii stinşi, a văzut strălucirile Paradisului
pierdut.” Aceasta este frumuseţea transcendentă – e
Dumnezeu însuşi, e frumuseţea perfectă sau absolută
– care, în viziunea lui F.M.D., a ortodoxismului şi a gân-
diriştilor în frunte cu mentorul lor, Nichifor Crainic ar
putea fi o posibilă soluţie pentru mântuirea Lumii.

Dacă în metafizică frumuseţea în sine/absolută e un
concept abstract, impersonal şi vag, în viziunea gândi-
riştilor, ea e identică cu însăşi Fiinţa lui Dumnezeu. Fiind
Dumnezeu însuşi, doar acest tip de frumuseţe se co-
munică de la sine frumuseţilor relative din lume, precum
se comunică existenţa, viaţa, iubirea, înţelepciunea, bu-
nătatea etc. Din acest motiv, cred că profesorul-filosof
Ion Fercu a găsit (întâi găseşti, apoi cauţi) cel mai fericit
şi deschis deznodământ al romanului plutitor Prin sub-
teranele… în această parte a VIII-a, raportându-se la
Ecourile dostoievskiano-europene din revista Gândi-
rea – pusă la index, între 1944 şi 1990.

Comunismul  a refuzat adevărul că viaţa este „duelul
lui Dumnezeu cu diavolul”, ca să folosesc un titlu de ca-
pitol conclusiv al cărţii şi nu a uitat anti-bolşevismul gân-
diriştilor şi, în special, al lui Crainic, care a plătit
nonconformismul doctrinar cu o condamnare de 15 ani
de închisoare, ca deţinut politic. Mizeria Istoriei este
că asigură fără greş doar continuitatea în Rău. Nicio-
dată în ultimii 3000 de ani nu s-a putut obţine continui-
tatea în bine. Ivirea imprevizibilă a unor catastrofe a
perpetuat teroarea istoriei cum a numit-o Mircea
Eliade. Din nefericire, prezentul reconfirmă ideea că
Răul şi Frica continuă să guverneze Lumea. Aşa se ex-
plică necesitatea frumosului – sfânta lumină a binelui,
cum îl definea romanticul Victor Hugo.

Spiritul dostoievskian conjugat cu cel al ortodoxis-
mului i-a cucerit pe gândirişti prin ideea frumuseţii ab-
solute: „Frumosul este începutul tuturor lucrurilor, fiind
cauza creatoare, ce pe toate le mişcă şi le strânge la
un loc prin dragostea de frumuseţe proprie”, era chiar
opinia lui Dionisie Areopagitul, cel ce a pus bazele mis-
ticii ortodoxe, pentru care binele absolut şi frumosul ab-
solut sunt identice. În acest consens  al cugetării clasice
creştine înţeleg intelectualii creştini, versetul din Ge-
neză, care ne spune că după ce a terminat creaţia lumii,
a privit Dumnezeu la toate câte le făcuse şi iată erau
bune foarte. La fel procedează orice artist/scriitor:
îşi contemplă cu ochii minţii opera (im)perfectă pe care
a realizat-o. Caracterul panestetic al vol. Prin subtera-
nele dostoievskiene trădează aspiraţia spre frumos a
filosofului Ion Fercu, care a înţeles din triunghiul orto-
doxism-dostoievskianism-gândirism că, în sine sau în
Dumnezeu, frumosul e o realitate obiectivă suficientă
sieşi.

Fiind absolut şi transcendent, frumosul divin, de care
Dostoievski era fascinat în momentele sale de graţie,
nu se concepe static şi impersonal – lumea personaje-
lor genialului scriitor o confirmă – ca ideea frumosului
metafizic al filosofiei, tocmai pentru că frumosul divin e
„cauza creatoare care pe toate le mişcă”. Pentru orice
estetică, organul principal al receptării frumosului e
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ochiul, iar al înţelepciunii („meştera tuturor”) e Cuvântul
lui Dumnezeu. Insistenţa gândiriştilor pe frumuseţea
(in)creată, lumina (in)creată, înţelepciunea (in)creată,
pe obârşia lor transcendentă, justifică viziunea pancos-
mică/panestetică a ortodoxismului ce revelă, pentru cei
ce vor să vadă, frumuseţea dumnezeiască şi sofianică
a lumii.

În mod concret, Crainic explică în limbajul Ortodoxiei
spusa lui Dostoievski că „frumuseţea va mântui Lumea”
şi implicit aserţiunea biblică dacă iubire nu e, nimic nu
e. Ridicarea omului în stare de mântuire înseamnă sta-
rea de plenitudine a frumuseţii sofianice – făptura ridi-
cată în eternitate şi îndumnezeită de har sau în expresia
Crainicului ortodoxiei „E lumea modelată din nou în
perfecţiunea paradisului spiritual după chipul Mân-
tuitorului transfigurat pe muntele Taborului”. Cre-
dinţa gândiriştilor în destinul culturii române se sprijină
pe mentalitatea patriarhală autohtonă împăcată cu sine
şi cu natura, desigur, împotriva spiritului occidental ce
a instaurat principiul ubi bene, ibi patria, devenit lege
nescrisă în contemporaneitate. Pentru trăirişti, ţăranul
român e un mitic Parsifal, un mistic creştin ilustrând pu-
terea mântuitoare a iubirii sacre, a milei şi a suferinţei,
ori poate un ascet biblic aflat în căutarea armoniei, ur-
mărind pacea nirvanei, prin/în renunţarea la lume, la
fapte, la sine… Cu siguranţă cei de la revista Gândirea
au iubit şi au înţeles artistul de tip dostoievskian/genial
ce continuă să caute Graalul, tocmai pentru că ştie că
nimic nu este mai nefericit decât să ai totul…

Teandria – cuvânt consacrat în literatura patristică
de Dionisie Areopagitul şi actualizat de un N. Berdiaev,
prieten întru Dostoievski cu Ion Fercu – stă la baza gân-
dirii estetice a lui Crainic şi perpetuează viziunea creş-
tină a lumii, în care Dumnezeu „colaborează” cu geniul
– nu întâmplător, Ion Fercu adună în cele peste 600 de
pagini ale Subteranelor dostoievskiene aproape

toate geniile lumii/profeţii naturali care au contribuit la
transfigurarea şi îndumnezeirea Omului. Evadarea în
ortodoxism şi în veşnicia care „s-a născut la sat” explică
atracţia gândiriştilor (nu a tuturor) spre atitudinea slavo-
filă, dar şi „războiul” (chiar şi după moarte) cu „ciuma
roşie” pe care au considerat-o, aparent paradoxal,
„opera” Occidentului. 

Dacă rusul e o bucată de Tolstoi-Dostoievski, româ-
nul e o bucată din binomul Creangă-Eminescu, deşi
Crainic l-a considerat doar pe George Coşbuc, poetul
rasei noastre. Şi rusul şi românul (desigur, nu doar ei)
sunt fascinaţi de genialitate şi de sfinţenie, cred în mitul
lui Parsifal şi trăiesc fictiv nostalgia paradisiacă. Şi ro-
mânul şi rusul au argumente panortodoxe şi paneste-
tice, care să le perpetueze ideea de mântuire prin
frumuseţe şi iubire a Omenirii.

Romanul plutitor Prin subteranele dostoievskiene
este o carte care se cere (re)citită, o CARTE „de ricoşat
gânduri”, cum ar spune, poate, filosoful Gabriel Lii-
ceanu, o interogaţie despre imprevizibila actualitate a
dramei de idei dostoievskiene, trăite într-un prezent
etern. Cui prodest aceste frumoase palimpseste de cu-
getări despre noi şi despre/pentru nepoţii noştri? Cui
prodest gândirea şi apostolatul scriitorului filosof Ion
Fercu? Cititorului nenăscut încă, ar răspunde imediat
Constantin Noica. Mă grăbesc să-i spun că viaţa e su-
portabilă doar în situaţii limită, cum este cea pe care o
retrăieşte acum umanitatea. Situaţie limită trăită cândva
şi de Dostoievski, atunci când i s-a comunicat condam-
narea la moarte… În general, viaţa e suportabilă în fru-
museţea ei sofianică, cred eu, doar după 80 de ani…
Coincide cu momentul când Dumnezeu ne amin-
teşte că trebuie să (re)cunoaştem şi visul nefiinţei!

31 martie 2020,  Bacău



puncte de vedere

101SAECULUM  5-6/2020PR
O

Poate cel mai interesant fenomen, ca impact în viitor,
petrecut în ultimele vreo două decenii în literatura
noastră este locul pe care l-a căpătat cartea pentru copii
în interiorul spațiului cultural. Un adevărat boom
editorial. Fenomen mai degrabă marginal și ignorat,
sărac reprezentat în comunism, cu puține opere
notabile și autori consacrați, cartea pentru copii a
devenit brusc după anul 2000 mult mai vizibilă, în primul
rând, prin implicarea multor scriitori de valoare din
literatura „mare” în acest gen strict definit de literatură.
S-au adăugat (și în perioada de recluziune s-a văzut
asta foarte bine, cu admirabilă eficiență), zeci de cluburi
de lectură, ateliere de povești, cercuri de scriere
creativă, întâlniri în școli cu scriitorii ș.a.m.d. care au
îmbogățit  patrimoniul și au dinamizat la un mod
surprinzător acest segment de cititori. Copiii de vârstă
mică sunt azi foarte atrași de cărți și de poveștile pe
gustul lor. Concurența traducerilor, și ele multe și de
bună calitate, este și ea benefică. Doar câteva
observații preliminare: calitățile estetice ale acestui tip
de literatură, care se alătură celor educative-morale,
trebuie cultivate fără rabat; diferențierea destul de
strictă pe vârste, schimbările psihologice fiind, cum se
știe, rapide de la un an la altul;  rolul imaginației, care
nu trebuie să cadă niciun moment în cicăleală;
concurența puternică între cuvânt și imagine,
dinamismul pe care autorul trebuie să-l imprime textului.
Această splendidă efervescență a cărții pentru copii se
blochează, din păcate, spre adolescență. E un adevărat
colaps. Și aici nu mai avem o bibliografie atât de
bogată, ne mulțumim cu traducerile. De aici începe mult
discutata „criză a lecturii”. Când apetitul pentru lectură
și al teenager-ilor va fi stimulat cu texte de calitate în
orizontul lor de așteptare, atunci vom putea discuta
altfel despre „criza lecturii”. Este foarte important că,
acum, copiii cresc având cultul cărții și al lecturii
atractive. Având modele printre personajele cărților, la
concurență cu cele din spațiul virtual. Dacă vom ști să
folosim energia culturală formată în acești ani, cu multă
dăruire individuală și multe resurse materiale, căci statul

nu are niciun merit într-aceasta, rezultatele vor fi
spectaculoase.

Folosesc viitorul pentru că scriind despre literatura
pentru copii ne ocupăm de viitor. Am în față un teanc
de cărți ale Victoriei Furcoiu, apărute la editura Arco Iris
din Brașov. Vreo 16, care de care mai interesantă.
Încerc să rezum câteva. Sunt concepute ca un ciclu:
Scrieri pentru copii, de la bunica. Tare aș glosa despre
cum s-a pierdut această funcție educativă, esențială, a
bunicilor. Dar nu este locul! O primă lucrare se numește
Fabule. Cu fabula ne-amuzăm, din morală învățăm.
Pentru vârsta de 4+ se precizează pe copertă. Prin
situarea ei simultană în două planuri: animal și uman,
fabula (nu întâmplător gen primordial, foarte vechi,
sapiențial), are o intrinsecă funcție educativă, atât
morală cât și literară, copilul este inițiat în similitudinile
dintre planul realității și cel al ficțiunii. Avem trei fabule –
povești versificate moralizând despre curaj și puterea
de a lupta până la capăt, talent și greșeala de a judeca
după aspectul exterior, aroganță și munca modestă.
„Menajeria” diversă pusă în lucrare este vie și diversă,
de la broscuțe la elefant, de la cioară la privighetoare,
de la cobră la pupăză. „Ecosistemul” unitar al fabulei
subliniază prin el însuși frumoasa unitate a vieții. Aș mai
sublinia, pentru întreaga serie, calitatea ilustrațiilor,
atractive și hazlii.

Foarte interesantă, punând mintea copiilor la lucru,
este și culegerea de ghicitori. Prezentate alfabetic, ele
sunt și un mod atractiv de a recapitula literele, dar și de
a îmbogăți vocabularul. Solicită spiritul asociativ al
copiilor și, firește, cunoștințele vârstei lor. Ghicitoarea
este și ludică (element esențial) și competitivă, stârnind
ambiția copilului. Și o excelentă metodă de învățare.
Rima are normala funcție mnemotehnică, făcând ca
poeziile-ghicitoare să fie ușor reținute. Aș remarca
îndrăzneala de a folosi și literele „rare”, w, y, x,
presupunând și introducerea neologismelor: week-end,
yoga, xilofon etc. Cartea are și răspunsurile ilustrate,
într-o bună și atrăgătoare prezentare grafică, ele însele
presupunând descifrare, și având și dublura de colorat.

Christian Crăciun

COPIII ȘI CĂRȚILE LOR
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O astfel de solicitare multiplă este secretul reușitei unei
asemenea de cărți.

Povestiri hazlii se numește o altă carte a ciclului.
Sunt, de fapt, tot texte în versuri pentru copiii mici.
Remarcabil umorul situațiilor, întrebarea în prima
poveste este de ce merge cocoșul așa țanțoș. Și
explicația este plină de haz, era o vreme când cocoșii
purtau papuci, le-au fost furați și acum râcâie pământul
căutându-i. Asemenea „soluții” ingenioase se
adresează ingenuității copilului. Atractivă este și
punerea în abis din final în care naratorul pintenat
mărturisește, referitor la adevărul poveștii: „Am mai pus
și de la mine/ Poate, am mai înflorit/ Dar tu nu vezi cât
de bine,/ Ascultând toți lângă tine,/ Puii noștri-au
adormit?” E „schema” oricărei povești, care este astfel
transmisă copilului. De altfel, este în această literatură
un patrimoniu comun al umanității și numărul redus de
caractere și situații tip face cu atât mai dificilă munca
scriitorului chemat să le dea o nouă viață. Se vede asta,
de exemplu, în Ursul la miere și din finalul surprinzător
de lecție de medicină homeopată și generozitate. A treia
poveste are ca protagoniști un motan somnoros și o
muscă sâcâitoare. E o ceartă obraznică, așa cum apare
adesea între copii. Concertul de primăvară, ultima
poveste, adună din nou la un loc păsările pentru un
concert de bucurie la învierea naturii. Sunt texte de o
mare simplitate, neferindu-se de neologisme, aducând
copiii într-un mediu în care se simt bine și au foarte
multe de învățat.

Autoarea are evident știința trăsăturilor vârstelor
cărora li se adresează și o bună adecvare la acestea.
Poate cel mai greu dintre genurile adresate copiilor este
teatrul. Nu doar pentru că teatrul este în sine un gen
dificil, ci pentru că spectatorul-copil manifestă o
implicare specială în „spectacol”, față de care nu are
detașarea adultului, atât ca spectator, cât și ca
„interpret”. În prima scenetă (Câinele mofturos),
satirizarea mofturosului la mâncare are desigur un mare
impact în rândul micilor spectatori. O altă scenetă
(Vulpea păcălită de urs) ne prezintă o continuare a
poveștii cu ursul păcălit de vulpe. De data asta ursul se
răzbună, păcălind-o el pe vicleană. Momentul de
suspans în care ursul „o fierbe” pe vulpea care vrea să
scape repede de el, dar el nu se dă dus, este excelent
construit dramaturgic, de un efect comic de bună
calitate. Este o „pedeapsă” bine-venită pentru cucoana
roșcată și hoață. Despre păcatul lenei este vorba în
sceneta Pisoiul și șoricelul. Spectaculosul reprezentării
stă în dinamica jocului și ușurința cu care copilul se
identifică afectiv cu personajele. În povestea adaptată
după Capra cu trei iezi (Capra cu trei iezi
supraviețuitori), se apasă mai mult pe mesajul creștin:
al iertării şi iubirii. Capra îl ospătează pe lup după ce
acesta este păcălit de iedul cel mic. Și tot aici este
introdusă o pledoarie pentru hrana sănătoasă, cu mai
puțină carne. Sunt, firește, mesaje bine-venite pentru
vârsta celor cărora li se adresează.

Am rezumat câteva dintre poveștile acestor cărți
pentru a vedea în ce măsură trama epică
arhicunoscută, în adevărate tipare ale minții noastre

probabil, poate fi actualizată pentru curiozitatea și
interesul copiilor de azi. Autoarea cunoaște evident cu
precizie trăsăturile puștimii căreia i se adresează, și de
aceea o face cu dedicație și eficiență educativă și
estetică. Vedem astăzi, în spațiul vizual dedicat copiilor
mai ales, o invazie a urâtului, și mă refer în special la
desenele animate care cultivă diformul și violența,
răcnetul și argoul. Este una dintre liniile de schizoidie
ale lumii contemporane: pe de o parte ferim copiii, prin
isteria anti-bullying, de orice violență, pe de altă parte
le injectăm un comportament anti-estetic și cel puțin
amoral prin programele tv. Special dedicate lor. Nici nu
iau în considerare și ce există pe net. Astfel de cărți
precum cele pe care le-am prezentat aici vin să formeze
o insulă de firesc, tocmai pentru că povestea permite
toate libertățile imaginației, educând, în același timp,
pentru normalitate, în actul acesta al poveștii care
structurează armura morală a copilului la un loc de
intersecție între familie și școală. Avem, în concluzie, pe
de o parte, stimularea încă de la vârstele cele mai
fragede, a lecturii. Acesta este un minunat câștig. În al
doilea rând, avem un set de valori care sunt sădite în
sufletele copiilor prin aceste povești. Este funcția
educativă atât de accentuată a unei astfel de literaturi
care își sumă funcția morală. Se pune problema, pentru
pedagogie, a convergenței dintre setul acestor valori și
cele ale lumii „mari”. Aici avem o falie care se deschide
din ce în ce mai accelerat și mai adâncă. Este o dilemă
pe care autorul de cărți pentru copii trebuie să și-o
conștientizeze. Bine, pregătim copilul pentru intrarea în
lume, dar în care, în ce fel de lume îl încadrăm? Lumea
din poveștile pentru cei mai mici dintre copii este, în
genere, una retro. De aici prezența bunicilor, a
animalelor vorbitoare, cu defecte și calități umane, a
moralizării finale, a dihotomiilor clare bine – rău ș.a.m.d.
Foarte repede device-urile moderne pe care ei le
mânuiesc din primii ani de viață le vor aduce în față o
cu totul altfel de lume. Cum se conciliază cele două?
Iată o întrebare la care scriitorii pentru cei mici sunt
nevoiți să răspundă. Nu știu dacă mama capră care îl
hrănește pe lupul ce a vrut să-i ucidă copiii (cruzimea
poveștilor lui Creangă este o chestiune mult discutată)
este mai verosimilă epic vorbind decât capra crud
răzbunătoare a humuleșteanului. Sunt „soluții” narative,
dar și interogații morale.

Aș mai sublinia în încheiere un merit al textelor
Victoriei Furcoiu: atenția la limba română. Dacă trama
poveștilor este, prin forța lucrurilor, străveche, autoarea
se ferește de vocabularul arhaic (atât de antipatic, știm,
copiilor). „Modernizarea” vine exact la nivelul lexicului,
sunt folosite multe neologisme mai accesibile cititorilor
sau pe care aceștia le învață cu acest prilej. O strategie
pedagogică fină și eficientă.

Literatura pentru copii, cu ebuliția ei actuală, este
unul dintre puținele motive de speranță într-o vreme în
care, în fiecare zi, ne mai dispar câteva. Ca scriitor de
literatură pentru copii, trebuie să fii un om puternic.
Pentru ei. Iar noi trebuie să le mulțumim celor care se
dedică unei astfel de dificile trude de pedagogie.
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Studierea istoriei culturii include, printre aspectele
cele mai însemnate, faptele, semnificațiile și interpretă-
rile ce țin de receptarea operei personalităților culturale
proeminente. Se pune în evidență, în acest caz, raportul
dintre spațiul, timpul și mediul social, pe de o parte,
creatorul și creația culturală, pe de alta.

Asigurarea succesului unei asemenea acțiuni im-
pune cercetătorului ce-și asumă
misiunea, în primul rând, o solidă
și amplă cunoaștere a domeniului
culturii, singura în măsură să-i per-
mită orientarea asupra subiectului
ales, a drumului de urmat și a rea-
lizării conectorilor necesari depis-
tării cauzelor, descrierii
desfășurării și evidențierii
consecințelor fenomenului studiat. 

Modul în care Valeriu Râpeanu
și Sanda Râpeanu au alcătuit și
îngrijit volumul Gheorghe I. Bră-
tianu 1980-1989, editor Dragoș
Râpeanu, 2019, confirmă pe de-
plin necesitatea acestor înzestrări.
Faptul că Valeriu Râpeanu este în
același timp autor, martor și actor
al subiectului studiat sporește va-
loarea documentară a volumului. 

Într-o epocă în care moda im-
pune prezentarea esenței unui text prin indicarea cuvin-
telor cheie, autorii o fac în manieră clasică prin fraza de
început a prefeței: „Volumul pe care îl înfățișăm astăzi
cititorilor își propune să reconstituie un deceniu din is-
toria culturii românești legat de o personalitate emble-
matică a științei, învățământului, vieții politice dintre anii
1920-1947: Gheorghe I. Brătianu”. Concentrându-se
asupra studierii raportului dintre personalitatea și opera
lui Gheorghe I. Brătianu și cultura românească din de-
ceniul 1980-1989, autorii nu au putut elimina, trece cu

vederea, referirile la existența și manifestările aceluiași
raport pe tot parcursul vieții și activității istoricului. Au
făcut-o începând cu prefața-document în care domnul
Valeriu Râpeanu, în postura de martor și actor, aduce
informații detaliate și inedite  asupra receptării operei
lui Gh. I. Brătianu în anii 1945-1989, cât și în documen-
tele reproduse în carte, o antologie exhaustivă. 

În activitatea științifică a lui Gh.I. Bră-
tianu deceniul (1940-50) a fost caracteri-
zat cu termenul „românesc”, iar
conținutul discursului drept „național”.
Gh. I. Brătianu își orientase, anterior, cer-
cetările către probleme aparținând
secțiunii tematice universale, iar aspec-
tele românești le-a integrat cadrului ge-
neral european. După 1940, raportul s-a
schimbat în favoarea spațiului românesc
într-o viziune integrată celui european.

Materialele publicate în antologie ilus-
trează concepția lui Gh. I. Brătianu asu-
pra conexiunii dintre istoria României și
istoria universală. În prefața la Tradiția is-
torică despre întemeierea statelor
românești, lucrare publicată în 1945 și
reeditată la Editura Eminescu, 1980, Va-
leriu Râpeanu argumentează că orienta-
rea lui Gh. I. Brătianu de a încadra și
explica unele momente cheie ale

existenței naționale românești într-un context de largă
perspectivă/european izvora din teza/credința sa că „ne
lipsește o Istorie a Europei care să dea întreaga sa
importanță și valoare Orientului”, un orient în care „linia
de apărare a creștinătății în zorile timpurilor moderne
trecea” și pe la Suceava. „Restituind Orientului întreaga
sa importanță istorică, Gheorghe I. Brătianu așeza teri-
toriile etnogenezei poporului român într-un context is-
toric ce le conferea o dimensiune relevantă în planul
evoluției civilizației”. (pp. 87-88)

Traian D. Lazăr

ISTORIA UNEI RECEPTĂRI 
CULTURALE

(Istoria receptării operei lui Gh. I. Brătianu)
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Un alt argument justificativ în tratarea, de către Bră-
tianu, a istoriei românilor în conexiune cu cea euro-
peană, este dezvăluit de Victor Spinei care, în prefața
volumului Marea Neagră. De la origini până la cucerirea
otomană, Editura Meridiane, 1988, scrie: „Tratarea te-
melor de istorie românească în contextul universal i se
părea o necesitate izvorând din însăși poziția geogra-
fică a teritoriului ocupat de poporul nostru”. (p. 352) În
consecință, Gh. I. Brătianu a prezentat întinderea ma-
rină și arealul terestru înconjurător al Mării Negre ca
„placă turnantă a marelui trafic și a schimburilor
internaționale”. (p. 353)

Într-o epocă în care naționalismele se înfruntau în
cadrul celui de al doilea război mondial, iar după război
naționalismul micilor state avea de înfruntat
internaționalismul, ca să nu spunem imperialismul ma-
rilor puteri, pozițiile științifice  și politice ale lui Gh. I. Bră-
tianu vor constitui obiective ale atacurilor și surse ale
învinuirilor ce i s-au adus ori justificări ale pedepselor
aplicate. Începând din ziua de 15 august 1947 i se fi-
xează domiciliu obligatoriu, iar în noaptea de 5-6 mai
1950 este transportat la închisoarea de la Sighetul
Marmației, unde a încetat din viață la 27 aprilie 1953. 

La începutul intervalului 1950-1980, cărțile publicate
de Gh. I. Brătianu, epurate din bibliotecile publice, nu
mai puteau fi consultate de cititori, iar cele rămase în
fondurile speciale din marile biblioteci (universitare etc.),
nu puteau fi studiate de specialiști decât cu aprobări di-
ficil de obținut.

Rezultatele cercetărilor istorice ale savantului nu mai
erau citate și luate în considerație în circuitul științific,
chiar dacă erau corecte, valabile  din punct de vedere
științific, iar cărțile în care erau expuse nu mai erau in-
cluse în listele bibliografice ale marilor lucrări de istorie,
cum ar fi Istoria României , vol. I-IV, Editura Academiei,
1962. Era „normal”, adică în spiritul epocii,  întrucât
Dicționarul Enciclopedic Român, vol. I, Editura Politică,
1962, apărut sub egida Academiei RPR, indica și moti-
vele politice: Gh. I. Brătianu era „exponent al politicii de
fascizare a țării, a susținut dictatura militaro-fascistă și
războiul antisovietic”. Era „istoric burghez”! (p. 411)

După anul 1964, când s-a produs desovietizarea,
vina lui Brătianu de a fi participat ca voluntar la războiul
antisovietic se decolora, ba devenea chiar un merit.
PCR își consolidase puterea. Pericolul unui partid libe-
ral inexistent, al cărui conducător era decedat nu mai
speria pe nimeni. Vinovățiile de natură politică dispă-
rând, se puteau accepta ideile istoricului, corecte și va-
loroase din punct de vedere științific. 

În anul 1977, instituția cenzurii, ca organ central al
structurii de stat, a fost desființată. Responsabilitatea
publicării a fost atribuită, legal, conducătorilor editurilor
și autorilor. În acest context, C.C. Giurescu și Dinu
C.  Giurescu folosesc rezultatele cercetărilor științifice
ale lui Gh. I. Brătianu și indică lucrările acestuia la bi-
bliografia volumelor I și II din Istoria Românilor, Editura
Științifică și Enciclopedică, 1978. Lucrarea Une énigme
et un miracle historique: le people roumain, 1937, a fost
valorificată la redactarea capitolului Continuitatea daco-
romanilor în ținutul carpato-danubian, iar Recherches
sur Vicina et Cetatea Albă. Contribution à l’histoire de

la domination byzantine et tatare et du commerce gé-
nois sur le littoral roumain de la Mer Noire, București,
1935 la elaborarea temelor Românii din Dobrogea,
Viața economică, Târguri și orașe din capitolul Românii
în secolul al XIII-lea. Elementele comune și de
diferențiere existente în Întemeierea Țării Românești și
a Moldovei au fost clarificate folosind lucrarea lui
Gh  I.  Brătianu, Tradiția istorică a descălecatului Țării
Românești în lumina noilor cercetări, în Analele Acade-
miei Române, Memoriile Secțiunii Istorie, seria 2, tom
XXV (1942-1943). Pentru prezentarea faptelor istorice
legate de domniile lui Nicolae Alexandru și Radu I în
Țara Românească s-au folosit și au fost citate lucrările
Recherches sur Vicina et Cetatea Albă, 1935, Les bi-
joux de Curtea de Argesh (Roumanie) et leurs éléments
italiens în Rev. Arch., s.V. t. XVIII (1923), Les bijoux de
Curtea de Argesh (Roumanie) et leurs éléments germa-
niques , în Bull. Sec. Hist. Acad. Roum., XI (1924) și
L’expedition de Louis I-er de Hongrie contre le prince
de Valachie Radu I-er Basarab en 1377, Vălenii de
Munte, 1925. Lucrarea Recherches sur Vicina et Ceta-
tea Albă – 1935 a fost folosită și la capitolul Dobrogea
în sec XIV-XVI.

În condițiile existenței cenzurii, schimbarea atitudinii
autorităților față de consultarea, utilizarea și citarea lu-
crărilor științifice era vizibilă și se reflecta și în prezen-
tarea personalității și operei lui Gh. I. Brătianu în
dicționare și enciclopedii. Ștefan Ștefănescu în Enciclo-
pedia istoriografiei românești, Editura Științifică și Enci-
clopedică, 1978, îi alocă un spațiu amplu (30 de
rânduri). Lipsesc vechile învinuiri și referiri la activitatea
politică. Întreg textul este consacrat informațiilor biogra-
fice și meritelor istoricului care: „a contribuit la ridicarea
istoriografiei noastre la un nivel superior, modern, com-
parabil cu al altor școli istoriografice europene”; a cer-
cetat probleme majore ale istoriei naționale; „a fost un
deschizător de drumuri în domenii ale istoriei univer-
sale, cum ar fi istoria economică și socială a Bizanțului
sau istoria comerțului Italian în Marea Neagră”; a avut
„însușiri deosebite de dascăl” și „a creat o școală isto-
riografică”. (p. 412) Lucian Boia în Mari istorici ai lumii,
Universitatea din București, Facultatea de Istorie-Filo-
logie, București, 1978, într-un text de 19 rânduri, enu-
meră principalele lucrări științifice ale lui Gh. I. Brătianu
și enunță succint problemele la cercetarea cărora și-a
adus contribuția. (p. 413) 

Reconsiderarea opticii în care era privită personali-
tatea și opera lui Gh. I. Brătianu a deschis perspective
reeditării scrierilor sale. Valeriu Râpeanu, directorul Edi-
turii Eminescu, a avut curajul de a include în planul edi-
torial pe anul 1980 reeditarea cărții lui Gh. I. Brătianu
Tradiția istorică despre întemeierea statelor românești.  

În acea epocă, libertatea tiparului nu devenise încă
o deprindere și practică unanim acceptată, sechelele
„vigilenței revoluționare” erau încă puternice. Valeriu
Râpeanu a acționat cu prudență luând măsuri de
precauție pentru a ocoli și preveni piedicile ce puteau
interzice sau chiar bloca publicarea cărții. Prefața anto-
logiei publicată acum, cuprinde mărturia-document de-
osebit de valoroasă a avatarurilor reeditării primei cărți
din opera lui Gh. I. Brătianu în timpul regimului dintre
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1948-1989 și într-un moment deosebit, la cea de a XV-a
ediție a Congresului Mondial de Istorie, care s-a
desfășurat la București între 10-17 august 1980. În
prefață, sunt menționate persoanele și relatate artificiile
la care s-a recurs pentru a croi drumul reeditării: cartea
a fost inclusă în capitolul intitulat anodin „Publicistică,
Reportaj, Eseu” pentru a nu atrage atenția, al planului
editorial, ce se înainta spre aprobare forurilor supe-
rioare; s-a obținut avizul Institutului de Istorie „Nicolae
Iorga” pentru reeditarea cărții, beneficiind de sprijinul di-
rectorului și al referentului; s-a cooperat eficient cu con-
ducerea Combinatului poligrafic „Casa Scânteii”.

Spirit întreprinzător și persuasiv, Valeriu Râpeanu a
obținut acordul acad. Emil Condurachi pentru ca „în
deschiderea primei zile a lucrărilor (Congresului), printre
cărțile dedicate spațiului sud-est european apărute în
cursul anului 1980, ce urmau să fie prezentate de Virgil
Cândea, să fie inclusă și ediția Gh. I. Brătianu”, organi-
zând, totodată, difuzarea ei. (p. 18) Antologia cuprinde
consemnarea faptului în darea de seamă a Congresu-
lui. (p. 118)

Acțiunea a provocat opoziția temporară a unor ele-
mente conservatoare din rândul autorităților, dar a fost
dejucată de teama unui scandal internațional, în mo-
mentul Congresului, prin oprirea difuzării. Ulterior, s-a
interzis ca în cronicile privind apariția cărții să se
menționeze momentele arestării și morții lui Gh. I. Bră-
tianu. 

Marele interes manifestat de populația României
pentru cunoașterea operei lui Gh. I. Brătianu este ilus-
trat de faptul că cele 30000 de exemplare ale ediției
s-au vândut aproape imediat. Cartea a fost semnalată
și comentată în publicațiile de cultură. Antologia repro-
duce un număr de 20 cronici, articole, studii dedicate
cărții reeditate în 1980. Printre semnatari se află nume
prestigioase ale culturii românești precum: Em. Condu-
rachi, Al. Rosetti, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Șerban
Cioculescu ş.a. Faptul reflecta interesul față opera lui
Gh. I. Brătianu și impactul ei în cadrul disciplinelor uma-
niste. Se insista pe definirea și reinterpretarea tradiției
a raporturilor ei cu adevărul și cultura. După mai mult
de 30 de ani de tăcere impusă, oamenii de cultură  re-
luau contactul cu ideile marelui istoric într-o problemă
însemnată a istoriei naționale, puteau aprofunda
cunoașterea personalității sale. 

În studiul introductiv la ediția cărții reeditate în 1980,
Valeriu Râpeanu expunea o amplă și densă sinteză a
biografiei și operei lui Gh. I. Brătianu. Cu patos și lirism,
autorul a înfățișat spiritul ce a animat generația lui
Gh.  I.  Brătianu, o generație care nu mai era chemată
„să demonstreze livresc ideea unității naționale”, ci să
o înfăptuiască prin luptă. Cu câteva săptămâni înainte
de absolvirea liceului, Gh. I. Brătianu a debutat în Re-
vista de Istorie (martie-iunie 1916) a lui Nicolae Iorga,
pentru ca, după aceea, să se angajeze ca voluntar în
armata română și să participe la războiul de întregire.
Nu făcea decât să urmeze tradițiile familiei și pilda men-
torilor săi, tatăl, Ion I.C. Brătianu, prim-ministru în acel
moment, și Nicolae Iorga, istoricul sub a cărui amprentă
își manifesta opțiunea națională.  

Liniile directoare ale studiului introductiv urmăresc

stabilirea cu obiectivitate a valorii operei istoricului
Gh.  I.  Brătianu și a caracteristicilor activității sale de om
politic. Cu insistență, autorul reiterează ideea că opera
lui Gh. I. Brătianu are nu doar valoare în sine, ci este
de o permanentă actualitate. „Timpul n-a erodat, ci dim-
potrivă, a pus și mai mult în evidență valoarea operei
sale ce constituie rezultanta unei concepții și a unor mij-
loace de investigație de o îndrăzneață noutate pentru
epoca sa, validată de cei treizeci de ani câți au trecut
de la redactarea ultimei sale lucrări. Dar chiar și cărțile
sale de tinerețe... sunt considerate și astăzi lucrări fun-
damentale ale istoriografiei contemporane”. (p. 32)

Într-o societate bazată pe principiul luptei de clasă,
societate în care se considera că individul gândește
conform clasei sociale din care face parte, studiul intro-
ductiv conține o pledoarie bine argumentată a faptului
că gândirea istoricului Gh. I. Brătianu are caracter
științific, nu a fost afectată de apartenența socială bur-
gheză. Deși aparținea unei familii care timp de un secol
a fost prezentă în momentele hotărâtoare ale istoriei
naționale, „gândirea și cercetarea sa nefiind în nici un
fel subsumată susținerii unor puncte de vedere parti-
zane înfeudată unei hagiografii de familie”. (p. 31)

Studiul introductiv aduce contribuții documentare și
interpretări noi ale activității politice susținute de
Gh.  I.  Brătianu după 1930 contribuind la înțelegerea ca-
racterului și personalității unui om „care n-a urmărit
obținerea cu orice preț a unor demnități publice, ci le-a
refuzat atunci când n-au corespuns vederilor sale,
concepțiilor lui etice, pe care nu le-a sacrificat și cu care
n-a înțeles să tranzacționeze”. (p. 33)

Clarificând pe bază documentară poziția lui
Gh.  I.  Brătianu în momentul restaurației, autorul arată
că istoricul a fost unul dintre cei ce așteptau ca reveni-
rea la tron a prințului Carol (viitorul Carol al II-lea) să re-
prezinte o prefacere radicală, care să scoată țara din
haos și mizerie, dar a fost printre cei dintâi care și-au
dat seama că „minunea” nu avea să se producă. Ulte-
rior, sursa erorilor sale politice își are originea în dorința
de a lovi în Carol al II-lea, motiv, între altele, de a se alia
cu Iuliu Maniu și Garda de Fier. În politica externă, „de-
mersurile sale se explică exclusiv prin dorința de a afla
garanții pentru țara sa și nicidecum printr-o afinitate de
vreo natură cu Germania, cu politica ei externă, pe care
... nu a cauționat-o ci a avut la adresa ei nete rezerve”.
(p. 62)

Studiul introductiv tratează cu rigoare problemele
formării lui Gh. I. Brătianu ca istoric și raporturile sale
cu ceilalți istorici din generația vârstnică (N. Iorga,
A.D.  Xenopol, D. Onciul, I. Bogdan, V. Pârvan) ori din
propria generație (generația tânără). Gh. I. Brătianu a
crescut în respectul și cultul față de N. Iorga și la rândul
lui s-a bucurat de prețuirea constantă și sprijinul aces-
tuia. Opera/scrierile sale au influențe din și interferențe
cu opera lui Nicolae Iorga. Raporturile lui Gh. I. Brătianu
cu Nicolae Iorga au fost de o „impresionantă și exem-
plară probitate morală”. Brătianu susținea că „istoricii
noștri, indiferent de generație, îi datorează mult lui
N.  Iorga, fie ca elevi direcți, fie ca oameni ce s-au bu-
curat de îndemnul lui”. (p. 67) Diferendele dintre
Gh.  I.  Brătianu și N. Iorga nu s-au manifestat în dome-
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niul științei istoriei, ci pe teren politic, având drept sursă
interesele de partid. Studiind istoria în Franța,
Gh.  I.  Brătianu și-a însușit perspectiva multidisciplinară,
tehnicile și metodele noi de investigație de aici și inter-
pretarea într-o optică novatoare specifică școlii Analelor.
Ca urmare, „opera lui Gheorghe I Brătianu constituie un
moment fericit de sinteză dintre tradițiile istoriografiei
românești reprezentate de N. Iorga și cele europene
care marcau atunci direcțiile cele mai fertile, ce și-au
dovedit perenitatea”. (p. 79)

În anul 1981, Valeriu Râpeanu a publicat o nouă
carte lărgind aria de cunoaștere a personalității și scrie-
rilor istoricului Gh. I. Brătianu. Volumul întrunea, sub tit-
lul Cultură și civilizație, studiile introductive ale lui
V.  Râpeanu la O luptă literară de N. Iorga și Tradiția is-
torică despre întemeierea statelor românești de
Gh.  I.  Brătianu, completate cu informații și observații
noi, ce le sporeau valoarea. Cronicile consacrate volu-
mului, în număr de nouă, reproduse în antologie, subli-
niau contribuția la demolarea prejudecăților din viața
socială și culturală, la construirea unei noi viziuni asupra
activității științifice și politice a lui N. Iorga și Gh. I. Bră-
tianu, importanța repunerii în circulație a unor lucrări
fundamentale din opera acestora. Se relevau, de ase-
menea, virtuțile de istoric literar și meritele lui Valeriu
Râpeanu în defrișarea unor „domenii ce picoteau sub
colbul uitării”. (p. 203)

În anii următori, s-au înregistrat noi înfăptuiri în res-
tituirea moștenirii istoriografice a lui Gh. I. Brătianu prin
eforturile istoricilor Pompiliu Teodor, Petre Țurlea, Ste-
lian Brezeanu. Un moment însemnat l-a reprezentat pu-
blicarea, în 1988, prin grija istoricului Victor Spinei, a
lucrării lui Gh. I. Brătianu, Marea Neagră. De la origini
la cucerirea otomană, în limba franceză și română. Au-
torul redactase lucrarea în condițiile dificile ale domici-
liului obligatoriu, pornind de la preocupări mai vechi
începute în perioada elaborării tezei de doctorat la Sor-
bona continuate în 1942-1943 prin cursul ținut la Uni-
versitatea București. 

Constituind o sinteză despre spațiul pontic, această

lucrare concretizează concepția istorică a lui Gh. I. Bră-
tianu de tratare a temelor de istorie românească în con-
textul universal și „descifrarea problemei de natură
economică și socială, fără să absolutizeze însă latura
neevenimențială a proceselor istorice”. (p. 354) 

Materialele din antologie dezvăluie că în pofida
poziției oficiale permisive față de acțiunea de restituire
a moștenirii istoriografice românești, s-au manifestat,
atât în 1980, cât și în 1988, voci potrivnice și chiar
acțiuni de cenzurare selectivă ori oprire a publicării.
(Vezi pp. 193, 356, 388) Un număr de 11 mărturii, cro-
nici, recenzii și însemnări incluse în antologie atestă că
publicarea lucrării Marea Neagră. De la origini la cuce-
rirea otomană a fost bine primită atât pe plan intern, cât
și pe plan internațional, întrucât, așa cum scria Ioan-
Aurel Pop, volumul conținea „date, sugestii, interpretări,
direcții de urmat absolut necesare, cu precădere pentru
epoca medievală și pentru cadrul de istorie universală
în care se cuvine tratată istoria românească”. (p. 375)

Până în 1989, limita cronologică a antologiei, s-a mai
derulat un act însemnat de restituire a moștenirii isto-
riografice a lui Gh. I. Brătianu prin apariția volumului
Confluențe istoriografice românești și europene, 90 de
ani de la nașterea istoricului Gheorghe I. Brătianu.
V.  Râpeanu preciza: „cartea nu poartă nicicum pecetea
unui omagiu de circumstanță, ci reprezintă o amplă și
profundă cercetare științifică” la care și-au adus
contribuția 30 de istorici ale căror studii au analizat și
interpretat opera și activitatea lui Gh. I. Brătianu în con-
textul cultural românesc încadrată și în evoluția curen-
telor de gândire europene postbelice. (p. 387)

Însumând și informații privind viața și opera lui
Gh.  I.  Brătianu în antologii și dicționare, la Colocviul ro-
mâno-italian din 27-28 martie 1975, în colecțiile Biblio-
teca de filosofie a culturii românești, în Istoriile literaturii
române, antologia alcătuită și îngrijită de Valeriu Râ-
peanu și Sanda Râpeanu redă o imagine exhaustivă și
impresionantă privind soarta operei și a omului
Gh.  I.  Brătianu sub vremi.  

Gh. I. Brătianu
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Nu o fac dintr-o cochetărie, însă mă întreb adeseori
din naivitate: cine o fi cel mai important poet român?
Probabil autorul Mioriţei? Badea ciobanul din Soveja
Vrancei sau din Munţii Ceahlău, cu fluierul la chimir,
cum vrea o tradiţie păşunistă şi fără dovezi, sau Vasile
Alecsandri, după impecabila demonstraţie cu dovezi a
logicianului şi eseistului Alexandru Bulandra? (1) Sau,
dintr-un început, Eminescu. Sau altfel: Ion Budai-De-
leanu, Eminescu şi Arghezi. Acest trio de giganţi, fiecare
în felul său, ne-a asigurat depăşirea limbii literare cultice
şi cucerirea limbii literare de comunicare profană, în
scris, lirică, dramatică, epică, deci o limbă literară ca-
pabilă să exprime toate profunzimile poeziei, prozei,
dramaturgiei, inclusiv ale eposului, unde încap marile
nume, de la Creangă la Rebreanu şi Sadoveanu, de la
Caragiale la Teodor Mazilu, de la Macedonski la Dimov,
dar ce se întâmplă cu epopeea? Există bine sănătos
sub forma unei capodopere. Iată-l pe Cristian Bădiliţă:
„Suntem moştenitorii câtorva texte extraordinare, pe
care, din păcate, generaţiile anterioare nu le-au desco-
perit la timp şi nu le-au valorificat cum s-ar fi cuvenit.
Între ele se numără şi «Ţiganiada» lui Ion Budai-De-
leanu (1760-1820). O împlinire fabuloasă a geniului ar-
delenesc de la sfârşitul secolului al XVIII-lea, din păcate
ajunsă târziu sub ochii cititorilor (după jumătate de
veac) şi devenită, astăzi, aproape ilizibilă din cauza lim-
bii. Sintaxa dificilă, contorsionată, urmând modelul poe-
ziei latine, lexicul presărat cu arhaisme, forme
«ciudate» şi regionalisme sunt tot atâtea piedici care în-
greunează accesul spre miezul «Ţiganiadei»”. (2)

Poemul a apărut cu întârziere faţă de epopeile eu-
ropene ale Renaşterii şi barocului, rămas necunoscut
cu toate eforturile editorilor, ale unor istorici literari, care
îl păstoresc în amănunţime (Dimitrie Popovici, Ion Ro-
taru, Florea Fugariu, Ion Papuc), în vreme ce alţi istorici
literari nu îl cunosc, dar îşi dau cu părerea, ba chiar îl

comentează.
Un fapt este clar: „Ţiganiada” în varianta marelui co-

rifeu al Şcolii Ardelene, uriaşă grupare de figuri teolo-
gice greco-catolice, care au ridicat oraşul Blaj la nivel
de legendă, de capitală a românismului, cărturar enci-
clopedist de anvergură europeană, nu a avut vreodată,
nu are, nu va avea cititori decât printre specialişti, lin-
gvişti, istorici literari devotaţi, filozofi, printre alţi cititori
ciudaţi de tomuri şi opuri, degustători de rarităţi. Ion
Budai-Deleanu şi-a inventat, genial şi trudnic, propria
limbă literară, pe când elita culturală, în alte locuri, cu
alte tradiţii, de la Ienăchiţă Văcărescu încoace, a rătăcit
căile cărturăriei şi a născocit altceva, o limbă vorbită şi
scrisă şi cântată de lăutari la mese boiereşti, care i-a
încăput pe toţi ceilalţi, în afară de Ion Budai. Ambele
sunt limba română, dar latinistul şi latinismul nu au avut
urmaşi decât în Transilvania pentru o bucată de vreme,
pe când „creşterea limbii româneşti şi-a patriei cinstire”
şi-a dovedit destinul de comunicare. Sunt de acord că,
prin secole, pierderea/uitarea latinei medievale a lipsit
Europa de o limbă comună, precum araba coranică,
însă a accelerat apariţia limbilor naţionale scrise şi vor-
bite. În acest maraton, Ion Budai a pierdut, poate toţi
am pierdut: cursul unui fluviu lingvistic s-a transformat,
s-a fărâmiţat în multe râuri mai mici, care au consemnat
literatura ultimei mii de ani europeni. 

Vorba cuiva, ambiţios şi sinistru bolnav al istoriei,
ce-i de făcut? Nimic. Poemul este condamnat să-şi su-
porte starea. Ce ne facem noi, cei necondamnaţi?
Nimic sau căutăm soluţii parţiale dincolo de nimic. Iată
o dovadă exprimată de profesorul, lingvistul, editorul
Florea Fugariu:

„Pentru că «Ţiganiada» a suferit soarta tuturor ca-
podoperelor apărute înainte de formarea limbilor lite-
rare. Şi aşa va rămâne, deoarece media omului de
cultură format în epoca noastră se află foarte departe

Şerban Codrin

ION BUDAI-DELEANU, 
DOUĂ VEACURI DE RĂTĂCIRE 

SAU DE RECUNOAȘTERE
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de cultura enciclopedistului. Toată lumea laudă cartea
şi o ocoleşte, pentru dificultăţile insurmontabile, la viteza
lecturii. Or «Ţiganiada» nu se citeşte, ci se studiază, ca
Dante, de exemplu. Şi apoi, cartea este o alegorie, iar
cifrul este greu de mânuit. Scrisă într-o limbă de circu-
laţie, «Ţiganiada» ar fi intrat demult în tezaurul cultural
al omenirii. Opera a fost publicată în mai multe rânduri,
dar fără să-i sporească prestigiul. În învăţământul su-
perior şi în manuale a pătruns nu datorită recunoaşterii
valorii, ci prin autoritatea unor universitari, ca Bogdan-
Duică şi M. Dragomirescu, nesuficient înarmaţi să-l
poată pricepe.” (3) 

Cu imaginaţie şi eludarea unor severe scrupule filo-
logice, criza ar mai putea fi parţial depăşită într-un fel
sau altul, dacă inventăm o barcă de salvare, un bac de
traversare, o punte, un pod, un tunel, să depăşim fluviul.
Am discutat, student fiind, cu profesorul Jacques Byck,
editorul, descifratorul cu lupa al manuscrisului, editorul
variantei finale a epopeii. „Poemul trebuie rescris, ci-
neva să-şi asume curajul, riscul.” Cum adică „rescris”,
nici eu nu am ştiut să întreb, nici profesorul nu mi-a ex-
plicat, probabil intuind că aventura mea era o simplă ră-
tăcire, fără consecinţe. Am dezvoltat ideea într-un
seminar studenţesc din 1964, ceea ce a dus la catas-
trofă, la acuzaţii, la jigniri, dar sămânţa fusese aruncată.
Peste nişte ani, în jurul lui 1982, epopeea era „rescrisă”
şi sancţionată de cenzura totalitară, foarte vigilentă, cu
interzicerea publicării, tărăşenie ideologică depăşită
abia în 1994, prin meritul istoriei, nicidecum al unor per-
sonalităţi generoase, cu ochi în cap, dacă nu-l uit pe
poetul Vasile Igna de la Cluj.

Pur şi simplu, cineva avusese curajul să înşface tau-
rul de coarne şi să-l oblige la domesticire. Cum? Nici
autorul domesticirii nu era conştient, şi la ce i-ar fi folo-
sit? A trebuit să vină anul 2017, când filozoful culturii,
istoricul literar, eseistul Ion Papuc avea să descifreze
unele dintre subteranele cazului: 

„Poetul din Slobozia dă acest exemplu pentru a-şi
motiva strădania sa de a rescrie «Ţiganiada» lui Ion
Budai-Deleanu, debarasând-o de comentarii etajate în
note din subsolul paginilor, trecerea textelor în versete
care se desfăşoară în ritmici sever strunite, expurgarea
de latinisme, de stângăcii, conferindu-i astfel cărţii cla-
sice o sperată accesibilitate eficientă. M-am lăsat în
capcană şi am citit opul lui Şerban Codrin în paralel cu
«Ţiganiada» corifeului, observând asemănările, prelua-
rea amplă de realităţi literare de la marele ardelean exi-
lat, cât şi semnificativele deosebiri, contribuţiile
fundamentale din compunerea recentă. Destul de re-
pede mi-am dat seama că m-am aşezat în postura ridi-
colă a profesorului de latină, care parcurgând «Homage
to Sextus Propertius» a vrut să verifice câtă latină ştia
poetul, când în fapt în textele respective era şi mai ales
nu era vorba despre autorul antic, ci mai degrabă doar
de autorul recent, Ezra Pound, care cu toate aparenţele
contrare publicase sub acest titlu nu o traducere ci un
text profund original. Păstrând toate proporţiile în com-
paraţie, pot spune că noua compoziţie în limba română,
cu renunţarea la strofe sixtine şi rimă, optându-se pen-

tru purificarea de latinisme, şi mai ales cu fulminantul ei
aggiornamento substanţial, este şi ea o operă profund
originală care îşi păstrează prin superficiile ei o înşelă-
toare legătură cu modelul invocat, dar care, fundamen-
tal, în profunzime, este a noului ei autor căruia îi
exprimă gândirea artistică şi atitudinea faţă de timpul
de azi. După efectuarea unui control riguros şi al noii
epopei constat nu doar că «Ţiganiada» lui Ion Budai-
Deleanu este mai cu folos de citit aşa cum considera
Florea Fugariu, cu creionul în mână, navigând prin toată
vasta erudiţie pe care o presupune, ci şi că în aceeaşi
situaţie este şi noul op, cel al poetului contemporan cu
noi. Pentru că este o tehnică aceasta, un artificiu artis-
tic, să te ataşezi unui mare model şi în carcasa lui să îţi
dezvălui toată forţa, în ciuda aparenţelor de fidelitate să
construieşti în subteranele noului text vaste canale la-
birintice care îţi unesc opera cu întinse domenii literare.
Aşa au procedat mulţi autori de-a lungul secolelor şi mi-
leniilor, ca de exemplu Vergilius faţă de Homer, sau
Dante faţă de Vergilius. Cine crede că poezia e rodul,
expresia imediată doar a unei simţiri inedite şi nu şi re-
zultatul erudiţiei se înşală profund cantonându-se în te-
ritoriile culturii minore, ale folclorului. Căci mai suntem
şi noi, cei din tagma unora ca Jacques Byck şi Florea
Fugariu, care străbatem «Ţiganiada» primă înarmaţi cu
dicţionare şi enciclopedii. Culmea este că, în răspăr cu
ceea ce afirmă autorul de azi, şi lucrarea sa este una
nu dedicată celor mulţi ci mai degrabă oamenilor cu
şcoală, cititorilor care utilizează ajutoare filologice, pre-
cum aceia ai lui Ion Budai-Deleanu. Paradoxal, deşi
afirmă contrariul, Şerban Codrin pare că a intuit situaţia
şi vine în întâmpinarea cititorilor săi cu o prefaţă redac-
tată de Aureliu Goci şi la anexe cu mai multe texte pro-
prii în care furnizează informaţii de istorie literară şi îşi
pledează justificarea întreprinderii sale. Mai mult chiar,
citindu-i compunerea am simţit că acesteia îi lipseşte
un glosar cu explicarea numeroaselor turcisme, ţigă-
nisme, provincialisme, arhaisme, o traducere a expre-
siilor prezente în cartea sa din limbi străine: franceză,
germană, turcă, parcă şi rusă, şi altele. Două cronologii
istorice, dacă nu trei, ar putea să divulge principalele
evenimente la care se face aluzie sau chiar se fac tri-
miteri directe în noua carte, evenimente din timpurile lui
Vlad Ţepeş, Ion Budai-Deleanu şi Şerban Codrin (co-
munismul despre care vine vorba, fie şi doar aluziv, nu
doar o singură dată). Acestea ar face mai accesibilă şi
compunerea recentă cu titlu glorios «Ţiganiada»”. 

Am citit din cartea a II-a elegia a XIII-a de Sextus
Properţius şi am găsit cu uimire „Mai am un singur dor”
de Mihai Eminescu. Poetul nostru reia sugestii din poe-
mul antic, chiar intră într-un fel de diafan dialog cu con-
fratele latin. Aşa a procedat Horatius cu întreaga poezie
greacă alexandrină, Ezra Pound cu poezia chineză şi
provensală, rescriind-o aluziv, reînviind-o. Recitiţi
Homer şi Vergilius şi veţi vedea paralelismele creatoare.
Oare nu cumva întreaga poezie americană post-Walt
Whitman rescrie, în alte orizonturi imaginative, întreaga
operă a corifeului, cu locomotivele, cu podurile peste
fluvii, cu preriile şi bizonii, cu stejarii şi rugăciunile către
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Columb?
„Ţiganiada”, de Ion Budai-Deleanu rescrisă de Şer-

ban Codrin (4, 5) este de fapt un „Omagiu lui Ion Budai-
Deleanu, baronul Johann von Buday”, de bună seamă
titlul definitiv, cu mulţumiri lui Ezra Pound, cu toate că
în anii de scriere nu cunoşteam poemul marelui poet
american.

Structura epopeii este păstrată intactă. Poem baroc,
cu o încărcătură foarte bine temperată de aluzii cultu-
ral-literare, istorice, filozofice, sociologice, de drept con-
stituţional, ezoterice, model fiind romanul despre
cărturarul şi cavalerul Tristei Figuri Don Quijote, eroul
aparent nebun al lui Cervantes, dar şi un pamflet cu alu-
zii acide, distructive la unii dintre contemporanii poetu-
lui, de la Napoleon la călugărul Sofronie de la
schitul/mănăstirea Cioara, trădător al cultului greco-ca-
tolic unit cu Roma şi canonizat de Sinodul Bisericii or-
todoxe române în 1950, după ce Biserica unită fusese
desfiinţată în mod samavolnic (1948), iar slujitorii ei,
episcopi şi preoţi, judecaţi, închişi şi omorâţi în închisori.
În acelaşi timp, parţial, poemul trebuie socotit primul
roman istoric românesc, romantic, după modelul lui
Walter Scott.

Compunând într-un idiom inventat pe baza unei
limbi române materne, vagi, energizat prin latinizare, cu
termeni arhaici şi dialectali, autorul are de depăşit mari
dificultăţi de semnificaţie, de sugestivitate, de sărăcie a
vocabularului. De aici nevoia de a supralicita încărcă-
tura culturală în note de subsol, elaborate, dar şi prolixe
până la obscuritate, ca o compensaţie. Toţi comentatorii
români au observat că, scrisă în limba italiană, cu mul-
tele epopei eroice sau comico-eroice, în germană, ridi-
cată la performanţe maxime de creativitate şi
expresivitate (Ion Budai e contemporan cu Goethe,
Schiller, Hölderlin, Kant, Hegel), „Ţiganiada” ar fi devenit
faimoasă în restul lumii civilizate, pe când, eşuată într-o
română fără modele scrise, în eforturile naşterii, cu citi-
tori în afara enciclopedismului, cu faţa spre Orient, Is-
tanbul, Bosfor, epopeea s-a pomenit în beznă, pictură
printre orbi, muzică printre surzi. Dimitrie Cantemir re-
zolvase dilemele redactându-şi marile creaţii în limba
latină. Ce-ar fi fost dacă Ion Budai i-ar fi urmat exem-
plul? În primul rând habar nu avea de existenţa lui Di-
mitrie Cantemir, apoi vremurile se schimbaseră, Ion
Budai era un contemporan atent, ştia de „Sturm un
Drang”, faptul se observă în atitudinea faţă de Vlad
Ţepeş, erou de roman istoric, nu de epopee mitologi-
zantă, nu trăia în trecut, ci visa la un viitor strălucit pen-
tru poporul său.

De aceea, am fost dintru început radical şi am re-
nunţat la tot lăstărişul pentru a descoperi măreţia pădu-
rii. Am defrişat note de subsol, am ignorat prefeţe,
explicaţii, complicaţii şi am intrat direct în subiect, fără
ocolişuri. Bineînţeles, acestea au apărut în toate ipos-
tazele şi contextele, deoarece povestea trebuia să re-
cupereze o limbă română literară vie, păstoasă,
suculentă, chiar argotică, însă cu măsură, un limbaj tre-
cut prin alchimia vrăjitorilor literari, în ultimă instanţă,
dincolo de nume şi influenţe, m-am folosit de propriul

limbaj, ce să mă mai ascund după degete. Fiecare
strofă devine verset şi ascunde un poem în sine. Marile
ansambluri le-am rearanjat; le-am regândit; am diferen-
ţiat limbajul comic de limbajul epic, al romanului istoric;
am parodiat, m-am lansat în mari bocete şi în chiote
nupţiale, deocheate şi parşive; am fost didactic în pa-
rabole; am fost atent la metamorfoza eroilor homerici în
caftangii de maidan, discursurile savante s-au transfor-
mat în pălăvrăgeală, o omenire eroică s-a surpat în
„bâlci al deşertăciunilor”.

Trebuie să se întâmple ceva normal, să citească tex-
tul, care bolteşte deasupra literaturii române şi a poeziei
o imagine gigantică; Ion Budai omagiat se devoalează
cum numai, la noi, Eminescu, Macedonski, Arghezi,
probabil Călinescu, în somptuozitatea descrierii unor
convoaie umane, o mai reuşesc.

Am folosit un exemplar din ediţia profesorului Jac-
ques Byck, poate din ataşament, pe care l-am umplut
cu însemnări, trimiteri; ediţia Florea Fugariu, în colecţia
„Lyceum”, decriptează din manuscrisele cu litere chiri-
lice acelaşi text, cu câteva mici excepţii, însă benefi-
ciază de multe explicaţii în subsol, note absolut
revelatoare; de asemenea, exemplarul utilizat a fost ad-
notat. În schimb, manuscrisul meu este foarte stufos,
greu de descifrat, de unde am dactilografiat variantă
după variantă, până la o relativă formă finală, la rândul
ei modificată continuu. Mă tot întrebam: „Cum ar fi scris
Ion Budai în 1980 după cutare discurs al ştim noi cui?”
Eram obligaţi să ne otrăvim noi, toţi, cu socialism ştiin-
ţific marxist-leninist; foarte rău, să suporte şi diavolii din
Cântul VI consecinţele unui congres sub înţeleapta hin-
ghereală a marelui cârmaci! Citeam, sau reciteam ma-
rile epopei. Se tipărise „Ierusalimul eliberat” într-o
frumoasă traducere; aici apărea textul ulterior parodiat
de Ion Budai în versetele din cântul I, 64-99, ale poe-
mului său, faimoasa paradă ţigănească, în paralel cu
trecerea în revistă a trupelor înainte de asediul Cetăţii
Sfinte din epopeea eroică italiană despre Prima Cru-
ciadă. Florea Fugariu, şi pe urmele sale Cristian Bădiliţă
cred că parodia/pastişa s-ar referi la „Iliada” de Homer,
cântul II, sau „Eneida” de Vergilius, cântul VII, unde, de
asemenea, se desfăşoară câte o enumerare a trupelor.

Aş propune câteva exemple de contexte cu/şi res-
crierile lor. Astfel, incipitul epopeii cu obligatoria invoca-
ţie a muzei şi cu expunerea în rezumat a subiectului
este acesta: 

Ion Budai-Deleanu, textul originar: 
„Musă ce lui Omir odinioară/ Cântaşi Vatrahomioma-

hia,/ Cântă şi mie, fii bunişoară,/ Toate câte făcu ţigănia,
Când Vlad-Vodă-îi dede slobozie,/ Arme ş’olaturi de
moşie, // Cum ţiganii vrură să-şi aleagă,/ Un vodă-în
ţară ş’o stăpânie,/ Cum, uitându-şi de viaţa dragă,/
Arme prinseră cu vitejie,/ Ba-în urmă-îndrăzniră ş’a să
bate/ Cu murgeştile bătrâne gloate,// Cum apoi, prin gâl-
ceavă-amară/ (Căci nu se nărăvea dempreună),/ Toţi
cari-încotro fuga luară/ Lăsându-şi ţară, vodă şi corună./
Însă toate-acestea să făcură/ Prin dimoneasca amegi-
tură,// Că măcar cel fără-asămănare/ Mai rău duh dintru
toate, Sătana,/ Pururea-în iad lăcaşul său are/ Focului
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nestâns fiind el hrana,/ Dar’ totuş’, pe furiş’, câte-odată,/
Răzvrătind lumea, el se desfată.”

Pentru început, vocabularul cuprinde cuvinte din fon-
dul principal. În majoritatea epopeilor renascentiste (Or-
lando furioso, Ierusalimul eliberat, Luisiada) versurile
iambice, endecasilabice sunt organizate în octave ri-
mate a,b,a,b,a,b,c,c. Ion Budai alege sextina, cu versu-
rile relativ inegale, de exemplu, în prima strofă, 11, 11,
10, 10, 10, 9 silabe; tiparul nu se repetă, totuşi numărul
silabelor variază în jurul cifrei 60. Ritmul, după unii cer-
cetători, lipseşte, preferându-se proza.

Versiunea modernizată a lui Cristian Bădiliţă: „Muză
ce lui Homer odinioară/ Îi cântaşi Batrahomiomahia,/
Cântă şi mie, fii bunişoară,/ Toate câte făcu ţigănia/
Când Vlad-Vodă îi dădu slobozie,/ Arme şi locuri de
moşie,// Cum/ ţiganii vrură să-şi aleagă/ Un vodă în ţară
şi-o stăpânie,/ Cum, uitându-şi de viaţa dragă,/ Luară
armele cu vitejie,/ Ba chiar îndrăzniră a se bate/ Cu
murgeştile păgâne gloate,// Cum, apoi, printr-o gâl-
ceavă-amară – Căci nu se înţelegeau dimpreună – / Îţi,
care-ncotro, fuga luară/ Lăsându-şi ţară, Vodă şi cu-
nună./ Însă toate se făcură/ Printr-o demonică amăgi-
tură.// Fiindcă, deşi cel fără asemănare,/ Cel mai rău
duh din toate, Satana,/ Pururi în iad lăcaşul îşi are –/
Focului nestins fiindu-i hrana –/ Totuşi, pe furiş câteo-
dată,/ Răzvrătind lumea, el se desfată.”

Versiunea recreată, rescrisă în versete de Şerban
Codrin: 

„Lăudată fii, Prinţesă a poeziei, acum şi de fiecare
dată, minunăţie adorată printre mari minunăţii! 

Odată ca niciodată i-ai cântat bunului Homer Răz-
boiul broaştelor cu şoarecii; ca o dovadă că oamenii
într-adevăr mai există, înduplecă-te şi inspiră-mi cu dăr-
nicie, dibăcie şi limbuţie întâmplările ţiganilor de pe vre-
mea vremurilor, când binecuvântatul Vlad Basarab
Voievod îi căpătuise cu libertate până peste cap moşie
pe vecie;

Cum voiră să îşi aleagă mai-mare în ţară şi chibzuită
guvernare, cum, dându-şi uitate năravurile de pe când
cioara albă, înfăşcară armele cu străşnicie de tăiş, ba
în urmă, pieptiş, îi împinse o sfântă îndrăzneală, şi ne-
înfrântă, să îşi măsoare puterile cu regimentele islamu-
lui, trântă până la izbândă;

Ca mai apoi, de-a binelea ce se ţineau laolaltă, să o
rupă la fugă sănătoasă în patru vânturi, vatră lepă-
dându-şi, belşug şi boierie, uite-aşa, nu încredinţez ni-
mănui beteşug din vina cui, trăsni-l-ar să-l trăsnească
pentru câte răutăţi urzeşte şi viclean le împleteşte.”

S-ar putea aranja pe trei coloane întreaga epopee.
Textul lui Cristian Bădiliţă se menţine, modernizat, în li-
mitele strofelor de 60 de silabe, sau puţin mai mult, cu-
răţat de latinisme, în ritm liber; textul lui Şerban Codrin,
fără latinisme, regionalisme, este recreat stilistic şi idea-
tic, de multe ori este descriptiv, modalitate inexistentă
în strofele originare, cu dialoguri foarte accelerate, sar-
castice şi absurde.

Câteva fragmente din „paradă”, I, 64-99, vor da o
im agine generală asupra acelor părţi din poem, unde
personajele sunt, alegoric, ţiganii: 

„Mai îndură-te o dată, cântă-mi, prinţesă de poetică
spiţă, şi luminează-mi cuvintele! Iată, ţigănia porneşte
spre Inimoasa în pas voinicos, faptă vrednică să se cru-
cească lumea de sus până jos. Aşadar: cea dintâi se
urni ceata lui Goleman, ciurari şi feciori de şatră, vreo
trei sute, bob numărat, cu mersul îndesat, deloc pe în-
delete, în afară de prunci, muieri şi fete;

Nădejdea şi-o puneau în armele cele mai temute, o
pădure de ţepi şi ţepoaie şi ţepuşe cu vârfuri agere de
fier, săpoaie şi săpăligi; păi cu astfel de scule, mai mare
dragul să răstoarne vrăjmaşii la pământ, ori de aproape,
ori de departe; acolo să vezi capete sparte!

Jucăuş, steagul avea podoabe de pomină! Sus, în
prăjină, o piele de mânză albă în coadă; pe de lături, cu
panglici roşii, ghiduş se bălăbănea o veşcă de ciur; cân-
tau marşuri în cimpoaie cu burdufuri de oaie şi strecu-
rau de-a mărunţelul vântul cu ciurelul;

Tandalicul, ce să-l mai proslăvesc pe marele sta-
roste, Goleman voinicul! De nu l-o prăpădi nenorocul,
de să umble numai şontâc şi teleleu, nu-s necazuri să-i
dovedească apucăturile şi în tălpi bătăturile, oricât în
traista goală i s-or sfârşi îmbucăturile!

Acum iată-i pe argintari, făuritorii de zorzonele, fluturi
şi albine colbuite în polen de rubin, cârlige de păr, că-
răbuşi de chihlimbar, atârnici la urechi, inele cu bobul
de opal-stea, numai bun de alungat ghinionul în dra-
goste; cine altul mi-i strunea, cerceta şi povăţuia de
mâine pe azi decât Parpangel cel mândru în obraz;

Las că brudiul se trăgea în dreaptă spiţă din craiul
Jundadel, iar binecuvântatul neam i se ivise precum lu-
mina, pleaşcă de la Soare-Răsare, aşa scrie în cronica
cioroiască (...);

Prin străbunul-său-moşul, Parpangel se trăgea din
cea mai balaoacheşă ţiitoare a craiului; păi de aceea îi
fulgera privirea; cine nu-mi dă crezare apoi să caute la
ţiganul cu mustaţă şi să-i citească lumina unui răsărit
de soare pe faţă;

Înalt, ghizdav la făptură, vlădică lăutarilor şi cântăreţ
de minune, cu măsură în fapte şi meşter nepereche de
brăţări, astfel se fudulea, în şa, voievodul argintarilor, la
gât cu năsturaş de mărgean înnodat în trei aţe de pur-
pură, să nu-l deoache duşmancele;

După mândrul de tuciurel, tot într-o fugă, sub coro-
niţe de albăstrele împletite cu muşeţel, iar împrejurul
urechilor, cu cercei de păpădii, bătea ierburile şi colbu-
rile cârdul de puradei în pielea goală-golicioară, sclipind
cioară;

Fluierând, mai apoi, păşeau fără pereche, potriviţi
câte şase găligani în rând; cei mai bărbătoşi purtau pe
umeri buzdugane de aramă şi cuţitoaie, nişte măgădani
ciolănoşi, cu laţe vâlvoi, cu bărbi încâlcite, cu bulendre
de tot soiul, ba lungi, ba scurte, ba învârstate, ba fără
mâneci, ba roase de şoareci în coate;

Peste toţi şi toate, în locul steagului vâjâia, de argint,
o stăncuţă cu penele răşchirate: gândeai că zboară
plesnindu-şi aripile lustruite cu meşterie; cum aveau ve-
rigi de cositor în mănunchiuri la picior, fetele zornăiau
salbe din stropi de chihlimbar şi zdrăngăneau, de bronz,
la tamburine, zurgălăii, pe când, cei mai pieptoşi suflau
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în drâmboaie, flăcăii.
Nepripiţi la pas, se iţiră căldărarii, la statură falnici,

toţi căciulaţi, în bărbi afumaţi; de atâta vânjoşie, se în-
fricoşa pământul sub ei; tăiau arama ca pe şindrile şi
răbdau foamea una, două, trei zile;

Cu spinări împovărate de ciocane ferecate, foarfeci
cu plăsele, măciuci bătute în piroane, ca nişte arici, că-
lăreau pe deşălate, să-i fie de bici în ziua de ciomag,
mintos şi baban ţigan, starostele Balaban;

Ceata îşi urma steagul, o tipsie de aramă, cu raze
împrejur străluminate mai grozav ca soarele primăverii;
trâmbiţele se auzeau până în cer şi, cu beţele, în loc de
dobe, pocneau în căldări.

Veneau la rând fierarii cu baroasele, arzătorii de căr-
buni şi zgură, cu ditamai cleştii înarmaţi, şi coasele;
vrednicul să-i cârmuiască şi să-i târnuiască era însuşi
Drăghici, vieţaş de multe veleaturi; nu-i căzuseră mă-
selele din gură, ba ţinea, zmeul, a şaptea muiere şi tot
se mai simţea în putere;

Liota îi număra trei sute de breji, pedestrime dolo-
fană, pe sprânceană; fieştecare se îmbăţoşa bârzoi,
numai bun de război; umblau cu seceri de vânzare, cu
foarfeci şi zale, numai că duceau mare lipsă de parale;

Fanfara mărşăluia dinainte, în dangăte de clopote şi
chimvale; steag se ridica o tigaie de plăcinte, poftitoa-
rea, împodobită cu solzi mărunţei, cârcei şi zdrăngănei,
de oţel sclipitor, aninată pe cât mi ţi-i frigarea.

Trecură mai apoi lingurarii cu securi pe spinare, în-
ţoliţi boiereşte, cu bărbile rase, la chimir târând câte o
bardă lată ori cuţitoaie, bune la crăpat lemnăraie, dar
mai straşnice la bătaie;

Îi muştruluia mai mare dragul, cu deplină ispravă, iu-
bitorul de dreptate Neagul, cel fudul de-o ureche, el, cel
mai iscusit cioplitor de lădoaie, cauce, talere, blidare,
cuiere, linguroaie;

Lăutarii cântau în fluiere de soc şi trişte, lin tocănind
pe-o covată, cât îl ţinea harul pe fiecare; steag le bălă-
bănea cea mai lungă lopată, cioplită cu dibăcie de mais-
torul Ilie din ţigănie.

Prinţesă a cuvintelor cu meşteşug împreunate ca
perlele pe sfoară, uite, bat pământul cu genunchii, su-
rioară, şi lăcrimez la opaiţ de neputinţă; fără darul tău,
poetul, nici hazos, nici de folos;

Mare păţeală, tocmai acum îmi piere măiestria, când
să-i zugrăvesc pe aurari, cea mai chipoasă îmbulzeală;
neîndoios, nici că-i durea pe undeva în dos de Vlad şi
de cortegiul pompos; ale cui altora erau mâinile cu pi-
păiala şi ciuguleala, când se revărsau ploile peste
munţi, îndemânatice să migălească din puhoaie beteala
şi fala!

În dreapta strângeau de gât ditamai cosoarele, în
stânga, îşi zăngăneau ţepuşele boante, ghioagele şi
căldăruşele; cine aveau habar de înţepătură şi spinte-
cătură, d-apoi lasă, pe aceia îl scutura tremuriciul de
ciurda bărbătoasă;

Steag le strălucea o suliţă cu boită codorâşte înfiptă
într-un fagure ţintat cu viespi de aur; fanfara bine dăs-
călită cânta în dible, alăute şi darabane într-anume bă-
tute;

Cu mustăţile în prepeleac, buzată mutră de brotac,
neînfricatul Tandaler strunea cu multă slavă gaşca gro-
zavă, vestită şi bravă; se îmbăţoşa cineva să-l drăcu-
iască pe cel mai aprig şi tare, când nu avea frică de
nimeni zaraful, ba gurile spurcate bârfeau: vătaful ca
vătaful, se ţine-în cârdăşie cu-Alege-s-ar-praful.

La coada cozii, se buluceau drojdiile lăieţilor, jegoşii,
goleţii droaie, buboşii, hămesiţii de mâncătură şi bău-
tură, hidoşii, întăriţi cu măciuci şi maie; îndărăt, muierile
care mai de care goale-goluţe şi negre-negruţe, bosco-
rodeau cu dancii la ţâţe, mucoşii;

Porunca să-i hăţuiască şi înghiontească la îmbul-
zeală o ţinea Corcodel, ghicitorul în bobi, vraciul şi coţ-
carul; cine altul avea ştire de tot şuţul şi manglitorul,
dacă-l descânta cu mârşăvii în urechi netrebuitul de pe
pustii;

Ce mai tearfă de steag, spurcăciune spânzurată
într-un arac! Adevăraţilor mâncăi de mortăciuni şi îm-
puţiciuni le mugea marşul în coarne de vită şi toţi, cu tâ-
râşă plânsoare, lălăiau şi lărmuiau în gura mare.”

Varianta a doua a „Ţiganiadei” (din 1812, editată de
Jacques Byck) are 1390 de strofe, 8340 de versuri,
aproape comparabil cu „Divina Commedia” sau „Faust”,
în orice caz, deţine supremaţia de cel mai lung, com-
plex, important poem românesc. Spre deosebire de alte
capodopere eroi-comice străine, „Ţiganiada” este
eroico-tragică. S-a născut în exil, asemenea lui Dum-
nezeu din celebrul roman al lui Vintilă Horia, exilul fiind
destinul lui Ion Budai, dar şi al eroului/eroilor săi, Vlad
Basarab Voievod, numit Vlad Ţepeş, şi al ţiganilor scă-
paţi teferi după sinistrul conflict din finalul epopeii, fiind-
că nicio bătaie generalizată, a tuturor împotriva tuturor,
nu poate fi comică.

În antidestinul acestui grandios poem, incomparabil
în literatura română şi aproape unic în interiorul celor-
lalte literaturi, eu aş observa un complot al istoriei sau
al oamenilor care îşi scriu istoria. 

De ce mari nume ale culturii române, ale literaturii,
ale criticii literare nu au făcut nimic, sau prea puţin pen-
tru acest aparent ciudat şi surprinzător poem? Mihail
Sadoveanu îl putea rescrie, recrea, cum a mai făcut-o
cu Esopia, Alexandria, Divanul persian. O fi avut ceva
de reproşat masonul Mihail Sadoveanu masonului Ion
Budai? Ion Pillat a realizat o ediţie fragmentară, însă de
ce nu a mers mai departe când tradusese cu multă pa-
siune poeme în proză de Rainer Maria Rilke şi Saint-
John Perse? Ce se întâmpla dacă Ion Budai lua calea
călugărului Sofronie de la Cioara şi trăda Biserica
greco-catolică unită cu Roma? Ar fi fost canonizat în
1950 de Biserica ortodoxă română? Metocul lui Sofro-
nie a devenit ţintă a ironiilor în „Ţiganiada”, iar autorul
s-a cufundat în exil pentru a nu-i trăda pe cei pentru
care se deschisese o cale sacră spre drepturi politice
şi naţionale şi culturale, românii din Transilvania, prin
mijlocirea Sfântului Scaun al lui Petru. Trădător, poate
canonizat, Ion Budai ar fi beneficiat de ajutorul bisericii
ortodoxe „strămoşeşti”, care, de bună seamă, i-ar fi re-
cuperat opera, oricum, chiar prin rescriere. Gala Galac-
tion, Bartolomeu Anania ar fi făcut-o cu multă pricepere



aniversări

112 SAECULUM 5-6/2020PR
O

şi artă. Din contra, Academia Română, prin Timotei Ci-
pariu, unul dintre preşedinţi, a scris pe coperta manus-
crisului, cu mânuţa lui devotată, „Lucrare fără nicio
valoare” (citat din memorie). 

Că sunt complicate culisele cazului o dovedeşte ca-
pitolul „Divina ţiganiadă”, unde Radu Cernătescu pro-
pune o surprinzător de complicată şi relevantă analiză
printr-o lectură atentă şi iniţiată a poemului. Iată o con-
cluzie din subcapitolul cu titlu grăitor de la sine „Însă-
ajungă-atâta, pentru că toate/ Tainele-a spune nu se
cuvine”: „Departe de a epuiza toate deschiderile textu-
lui, încercarea de faţă nu a vrut decât să semnaleze fap-
tul că interpretatorii de tip călinescian, cei care s-au
limitat la a vedea în «Ţiganiada» un «poem etnologic»
(G. Călinescu) sau un «document lingvistic» (T. Vianu)”
au pierdut tocmai esenţa acestui text surprinzător. Căci,
ceea ce se întrevede aici prin conotaţii, schela care ri-
dică la universalitate toate marile texte, este chiar mie-
zul doctrinei masonice din vremea Iluminismului, un
mister inepuizabil care dă din generaţie în generaţie
scop luptei acestei fraternităţi cu «obscurantismul» şi
cu «inerţia materialismului». Ea este adevărata struc-
tură de rezistenţă a unui poem care, departe de a se
vrea un text inspirat, a fost gândit în scopul unui parti-
zanat subversiv din partea «omului intelectual» şi a răz-
boiului său de independenţă în gândire. Dincolo de
acest eroism spiritual, Budai-Deleanu îşi aşteaptă citi-
torii cu o viziune şi grandioasă şi fascinantă a unei ţări
emancipate, unite şi democratice. E aici, în acest pre-
sentiment al viitorului, o dimensiune profetică specifică
structurilor mentale mistice, şi care aici dublează între-
gul plan narativ al poemului, făcând din autorul transil-
vănean un profet în avangarda mişcărilor politice de la
1848”. (6) 

În totalitate, comentariile lui Radu Cernătescu des-
chid noi porţi de înţelegere unui text cu labirintice sub-
straturi profetice, tropologice, alegorice, cu origini în
cartea „patronului spiritual al Masoneriei”, Sfântul Ioan,
autorul „Apocalipsei”. 

Contestator vehement al ortodoxiei în faţa greco-ca-
tolicismului, teologul-cărturar şi poetul tragic Ion Budai-
Deleanu şi-a îndurat, în viaţă şi în posteritate, cu vârf şi
îndesat, pedepsele inchizitoriale lansate de inamicii săi,
care nu au înţeles nici încărcăturile spirituale, nici pro-
fetice, nici de propăşire a românităţii. Pentru toate a pri-
mit marginalizare, ignorare, neînţelegere dirijată. Ar fi
timpul să se treacă la treabă. După 200 de ani de la
moarte, lui Ion Budai încă nu i s-a dedicat o monografie
completă, iar opera filologică, juridică i-a rămas needi-
tată. Nu latinismul este vinovat, ci ignoranţa noastră,
umană, pe care Dimitrie Cantemir, alt exilat, a evitat-o,
din noroc sau din calcule politice mai pragmatice? 

Probabil cel mai mare scriitor român, dacă nu, prin-
tre cei mai mari, Ion Budai-Deleanu mai are răbdare să
fie dezgropat din ignoranţă; o cultură întreagă, dacă
există, să facă bine şi să-şi dovedească înalta prezenţă
tocmai prin recuperarea sa. Să fi vorbit în zadar Nicolae
Iorga când afirma că marele secol al culturii române,
neîntrecut de celelalte, a fost tocmai secolul al

XVIII-lea? Afirmaţia a fost contestată, considerată scan-
daloasă. Oare nu cumva alt spirit mare, Nicolae Iorga,
avea dreptate, iar ceilalţi, împiedicaţi în prea multe or-
golii?

Note
(1) Bulandra, Alexandru, „Mioriţa. Vasile Alecsandri şi

cazul «Mioriţa», Tainele «Mioriţei», Masca păcurarului”, Edi-
tura Paideia, Bucureşti, 2011; „Dosarul «Mioriţa» la final.
Scurte concluzii la o cercetare îndelungată”, Editura Anca, Ur-
ziceni, fără an de apariţie. Apărute separat, începând cu anul
2006, mai multe volume au fost adunate sub un singur titlu în
2011. Cercetarea ajunge la concluzia că balada „Mioriţa”, ti-
părită în revista „Bucovina”, Cernăuţi, 18 februarie 1850, nu
este o creaţie folclorică, ci „poetul moldovean Vasile Alec-
sandri scrie balada «Mioriţa»”, folosind unele surse populare,
mai ales colinde transilvane culese de elevi seminarişti şi ti-
părite în „Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, Braşov. În
orice caz, poetul a folosit izvoare primare o „Colindă a păcu-
rarilor”, „Ciobanul sătul de ciobănie”, texte în posesia cărora
se afla încă de prin 1843. Introdusă în circuitul folcloric după
1850, prin intermediul manualelor şcolare, balada lui Vasile
Alecsandri va fi rescrisă, reinterpretată de intelectualii satelor,
învăţătorii, şi va intra în următorii 20-30 de ani, prin lăutari, în
circuitul oral al cântecelor bătrâneşti. Barbu Lăutarul nu o cu-
noştea până la moartea sa din 1858, în schimb, Ion Petrea
Şolcanul, lăutarul Brăilei, va interpreta o varianta după trei de-
cenii, de unde o va culege G.Dem. Teodorescu.  

(2) Bădiliţă, Cristian, „Ţiganiada sau Tabăra Ţiganilor”, ver-
siune modernizată, ediţie şi note de Cristian Bădiliţă, Editura
Tracus Arte, Bucureşti, 2018;

(3) Fugariu, Florea, „Ţiganiada”, colecţia „Lyceum”, ediţie
critică de Florea Fugariu, studiu introductiv de Romul Mun-
teanu, Editura Tineretului, Bucureşti, 1969; „Şcoala arde-
leană”, vol. I, Editura Minerva, Bucureşti, 1983;

(4) Budai-Deleanu, Ion, „Ţiganiada sau Tabăra ţiganilor,
poem-eroi-comico-satiric într-o recitire de Şerban Codrin”,
Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1994; Ion Budai-Deleanu, „Ţiga-
niada. Un poem în proză de Şerban Codrin”, Editura Lucman,
Bucureşti, 2002; 

(5) Codrin, Şerban, „Ion Budai-Deleanu, Ţiganiada, recitită
şi rânduită în versete”, Editura Betta, Bucureşti, 2020;

(6) Cernătescu, Radu, „Literatura luciferică, o istorie ocultă
a literaturii române”, Editura Cartea Românească, 2010
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Este îndeobște cunoscut că românii au fost prezenţi
pe teritoriile poloneze încă din secolul al XIII-lea. Am re-
levat deseori că marele cronicar polonez, părintele is-
toriografiei medievale europene, istoricul Jan Długosz
(1415-1480), contemporan al domnitorului Ștefan cel
Mare, a fost cel care a consemnat aceste lucruri. A
făcut-o nu în trecere, ci la obiect, răspicat, în una dintre
lucrările de referinţă ale Evului Mediu timpuriu, unul din-
tre primele opusuri scrise în Europa Centrală: Annales
seu cronicae incliti Regni Poloniae (Analele sau croni-
cile faimosului regat polonez), care acoperă evenimen-
tele din sud-estul Europei, dar și din Europa de Vest,
între 965 şi 1480.

Despre transhumanța și așezările românești 
din Polonia

Timp de 600 de ani, acest prețios material de
referință – afirmaţiile punctuale ale istoricului și diplo-
matului polonez – n-a fost aprofundat cât s-ar fi cuvenit.
Destul de firav a fost relevată și relația moldo-polonă la
care el s-a referit pe larg.  

De aici, faptul că în studiile de referință mai impor-
tante, prezenţa românilor – în zone întinse din Ungaria,
Slovacia, Moravia şi Polonia – este  prezentată, în cel
mai bun caz, doar fragmentar și sporadic. O fac defor-
mat până și miniștrii de Externe din cele două țări, in-
clusiv la aniversări bilaterale importante, mărturie a
inculturii lor și a celora care le pregătesc alocuțiunile.
Doar publiciștii, ceva mai iscoditori, scot la iveală fapte
istorice esențiale, cu ecouri și repercusiuni în cotidian,
așa cum au făcut-o nu de mult reporterii de la „Formula
As” la care ne vom referi.

Nu greșesc spunând că la începutul mileniului al trei-
lea devine imperios necesară re/deschiderea și studie-

rea monumentalei lucrări semnate de Jan Długosz pen-
tru a afla expusă tranşant constatarea că „neamul ro-
mânilor sau al valahilor, obişnuit să trăiască întărit /ce
frumoasă exprimare pentru unit/, ocupat cu paşterea
turmelor şi creşterea oilor, din care ţin multe, s-au aflat
în munţii care despart Ungaria de regatul Poloniei, în
care practică păstoritul lor”.1

În România, despre fenomenul menționat de Dłu-
gosz a scris, în anii 70 ai secolului trecut, cercetătorul
transilvănean Ştefan Meteş.2 Acesta a relevat unele din-
tre prezenţele existente de-a lungul timpului, precizând
corect – pornind de la scrierea magistrului Jan Długosz
– că aceste emigrări au început încă din secolul al
XIII-lea, în fapt, din momentul în care ducele Cracoviei
şi Sandomirului, Bolesław, a luat-o în căsătorie pe Cu-
nigunda, fiica regelui Ungariei Bela al IV-lea. 

Înalta doamnă a primit drept dotă, în 1257, Ţara
Sandeţului, aşezată la confluenţa râurilor Dunajec şi
Poprad. Iar în studiile poloneze din secolele al XIX-lea
şi al XX-lea, prezenţa emigranţilor români în Polonia
este consemnată tot începând din veacul al XIII-lea. Ar
mai fi de subliniat, încă de la început, un lucru destul de
important mai ales pentru cultura poloneză, că primele
valuri emigraţioniste româneşti pe teritoriul Poloniei pre-
ced  cunoscutele colonizări germane din Polonia Mică
(Mało-Polska); despre cele din urmă chiar dacă istoricii
polonezi au scris mai apăsat, fenomenul respectiv n-a
intrat încă în conştiinţa polonezului de cultură medie, a
românului și mai puțin. 

O prezenţă românească atât de veche la fruntariile
sudice și sud-estice ale Poloniei, iar, ulterior, ceva mai
adâncă în interiorul ţării este considerată astăzi aproape
neverosimilă, până şi de unii indivizi bine școliți,  iar de
alții, pur și simplu negată. Avem argumente recente, nu-
meroase pe această temă, care dovedesc suficient de
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convingător ignoranţa în materie – aspect asupra căruia
vom reveni. Nu înainte de a releva că un remarcabil ro-
mânist şi comparatist polonez, Stanisław Łukasik, fost
profesor la Universitatea Jagiellonă din Cracovia în pe-
rioada interbelică, a subliniat, în monumentala sa lu-
crare Pologne et Roumanie3, faptul că „în anii 1334 şi
1335, la curtea prinţului de Halicz se aflau Borisco Ca-
racula şi Alexandru Mołdaowicz”, iar la Przemysł, în
urma transhumanţelor păstoreşti din Transilvania şi
Moldova, funcţiona, în 1353, prelatul Chiril Valahul – Ki-
ryło Wołłoszyn, Episcop de rit oriental, a cărui numire
s-a datorat „colonizării de pe Valea Sanokului”.4

Din documentele vremii rezultă că motivaţia princi-
pală a emigrării românilor din nord-vestul Transilvaniei
s-a datorat puternicei asupriri sociale şi religioase exis-
tente în Ardeal. Mai mult, procesul emigraţionist a fost
prezent pe mai toate treptele sociale: de la păstori până
la înalţi dregători. Cel din urmă aspect se datora unor
legături apropiate dintre familiile domnitoare din Polonia
şi Ungaria, relațiile dintre ele devenind tot mai strânse
în secolul al XIV-lea – când regele Carol Robert a luat-o
de soţie pe Elisabeta Łokietek, sora regelui Poloniei Ca-
zimir cel Mare (1310-1370). Marea doamnă pomenită
a jucat un rol important la cele două curţi, iar fiul celui
dintâi, Ludovic de Anjou (Ludowik Węgierski), a ajuns
după moartea lui Cazimir – rege al Poloniei între anii
1370 și1382. De atunci emigrările au sporit în mod sub-
stanţial. Evident că acestea s-au soldat cu urmări be-
nefice pentru Polonia, în diferite planuri: politic,
economic şi social pe o perioadă îndelungată. 

Revenind la acest fapt, menționat în treacăt mai sus,
amintim un episod din viaţa Elisabetei: ea este cea care
îl determină pe fiul surorii sale, principele Vladislav de
Oppeln, ulterior palatin în Polonia Mică, să o ia de soţie,
în 1334, pe domniţa Elisabeta, fiica lui Basarab Vodă,
iar fiicele acestora se vor mărita, la rândul lor, cu mari
nobili poloni şi moravi. Aceste „deschideri” au fost ur-
mate, volens nolens, şi de „transferuri” de curteni și aju-
toare. 

Stanisław Łukasik amintește, totodată, că „regele
Cazimir şi mitropolitul din Halici recunosc în 1353, la
Przemysł, un episcop al lor, pe nume Chiril Woloszyn
/Românul/, care va păstori peste comunităţile ortodoxe
româneşti”.5

Şi, vai, cât de greu ne-a fost la sfârşitul secolului al
XX-lea ca autoritățile românești să instaleze pentru co-
munităţile româneşti un Episcop la Vârşeţ, în Iugoslavia,
sau un altul la Gyula, în Ungaria! Mai știm că la 1391
patriarhul Constantinopolului, Antonie, îl desemnează
în fruntea Bisericii de pe aceste meleaguri pe călugărul
Simion, iar pe urmaşii acestuia în scaunul arhiepisco-
pesc din Halici, fraţii Baliţa şi Drag, îndrituindu-i ca ei să
fie cei care pot alege drept ctitor, un alt „dichiu” al Bise-
ricii Ortodoxe din Polonia. 

De remarcat că Władysław al II-lea Jagiełło
(1386-1434), cel care i-a învins pe cavalerii teutoni, în
1410, la Grunwald, dăruise, cu trei ani mai înainte, pă-
mânturi şi case capului Bisericii Ortodoxe Române din
Przemysł. În mod sigur, acesta avea un număr impor-
tant de enoriaşi ortodocşi, pentru a fi învestit într-un

rang atât de înalt. 
Bazându-se pe studii efectuate de istorici cehi şi po-

lonezi – A. Petrov, Przemysław Dąbrowski şi Maria Kas-
terska –, Ştefan Meteş conchide că fiii voievozilor din
Maramureş, mai ales Balc şi Drag, „erau în ţinuturile po-
loneze sudice ca la ei acasă, aveau moşii întinse, pe
care aşezaseră români refugiaţi de sub stăpânirea un-
gurească, clădiseră mănăstiri, numeroase biserici, cu
preoţi în fruntea lor, iar vlădicii se puneau şi se întăreau
tot la propunerea lor de ctitorii şi binefăcătorii de o parte
şi de alta a Carpaţilor nordici”.6

Pomenitul cronicar polonez Jan Długosz, iar mai târ-
ziu şi Bogdan Petriceicu Hasdeu au consemnat numele
unor voievozi şi cneji români care au condus satele ro-
mâneşti din Polonia şi trupele de oşteni de pe aceste
meleaguri de-a lungul secolului al XIV-lea. Mai mult. În
secolul al XV-lea regele Poloniei, acelaşi Władysław al
II-lea Jagiełło, l-a înnobilat /indigenat/, spre sfârşitul lun-
gii sale domnii, în 1431, pe Iancu Românul; aceasta ca
răsplată pentru marile servicii aduse regatului, dă-
ruindu-i trei sate în regiunea Przemysł: Turka, Jaworka
şi Ilnik. Cei trei fii ai acestuia, care au trecut la catoli-
cism, devin nobili polonezi cu numele de Jaworski, Tu-
recki şi Ilnicki. 

Tadeusz Gostyński şi Rodica Ciocan-Ivănescu men-
ţionau, în 1945, într-un studiu publicat în revista „Bal-
cania” că acelaşi Iancu Românul, cel indigenat de
Jagiello, a primit și de la Władysław al III-lea Warnień-
czyk un nou dar, anume pustiul /ținuturile/ Ternowepole
din Galiţia, între râurile San şi Bukowiec până la margi-
nile satului Zaworny, cu obligaţia de a participa la război
cu doi arcaşi (lucru consemnat într-un document emis
în latineşte, descoperit la Oradea). 

În monografia menţionată, Ştefan Meteş publică şi
numele a sute de sate, unele având precizată şi data
înfiinţării lor, toate amplasate din Podolia până în Sile-
zia, locuite de români din Transilvania, dar şi din Mol-
dova, situate pe o distanţă de peste o sută de kilometri,
răsfirate la poalele nordice ale Carpaţilor. 

Cunoaștem astfel că numai în regiunea Sanok au
fost identificate 112 astfel de sate, în regiunea Sambor
– 87, în regiunea Halici – 17, în regiunea Przemysł –
72  de sate, în regiunea Bełz – 21 de sate, în regiunea
Sądecz – 6 sate, în regiunea Lubaczów – 6 sate, iar în
regiunea Cracovia – două sate: Łopuszno şi Wisłoczek. 

În sloboziile româneşti din Polonia a funcţionat
dreptul valah

Juristul Dumitru D. Mototolescu, care a publicat în
1916 cel mai amplu şi documentat studiu din punctul de
vedere al funcţionării pe aceste teritorii a dreptului valah
(jus valachicum sau valahorum), folosind culegerea de
documente privind satele româneşti situate pe lanţul
nordic al Carpaţilor şi căpeteniile acestora, întocmită la
Lwów, la 1848, confirmă că apogeul dezvoltării acestor
localităţi a avut loc în secolul al XV-lea.7

Printre numeroasele cauze ale emigrării românilor
din Transilvania pe teritoriile poloneze şi nu numai, tre-
buie adăugat că, în afara asupririi sociale istovitoare din
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partea clasei feudale, în principal străină, de care amin-
team, după sinodul de la Buda din 1279 apare un ele-
ment nou, ce aducea în prim-plan asuprirea religioasă
– menită să lichideze ortodoxia – şi care se răspândeşte
şi se intensifică încontinuu; lupta împotriva „schismati-
cilor”, deci a ortodocşilor de pe teritoriul Transilvaniei,
se prelungeşte decenii şi secole de-a rândul, dovadă şi
răscoalele de la 1437 şi 1504. 

Aşadar, transhumanţa şi pribegia au însemnat
pentru generaţii întregi de transilvăneni, ca şi de mol-
doveni, găsirea unui liman de linişte şi de manifestare
liberă în vecinătatea apropiată şi nu numai, pentru că
mari comunităţi de vlahi găsim şi azi în alte spaţii, în
sudul Dunării, din Bulgaria şi fosta Iugoslavie până în
Grecia şi Albania. Şi emigrările din Moldova aveau drept
cauză, pe lângă motivele economice, dorinţa unor boieri
sau chiar ţărani liberi, inclusiv a păstorilor, de a se pune
la adăpost în faţa năvălirilor tot mai frecvente din partea
turcilor şi, nu în ultimul rând, de a scăpa de dările ex-
trem de împovărătoare existente în acest spaţiu. 

Un alt motiv al pribegiilor ar fi şi cel legat de transfe-
rul Pocuţiei, la 1411, sub stăpânire poloneză, după ce
ținutul fuseseră pus zălog (1388) de regele Poloniei,
Wladyslaw al II-lea lui Petru Muşat, căsătorit cu o des-
cendentă din familia Jagielonilor. Această situaţie a pro-
vocat un important exod de populaţie din Moldova în
Polonia.8

Băjenia respectivă s-a produs şi pentru că urmaşul
lui Petru I la tronul Moldovei, Roman, din motive nu prea
clare, a intervenit în conflictul dintre marele cneaz al Li-
tuaniei, Witold, şi cneazul Fiodor Koriatowicz din Podo-
lia, având de partea sa oşti moldoveneşti şi ungureşti.
Roman a fost învins însă la Braclaw, dispărând de pe
arena politică în împrejurări necunoscute. Atunci, Ţara
Sepeniţului va fi din nou luată de polonezi, cu toate că
Władysław Jagiełło nu înapoiase încă banii împrumutaţi
de la domnitorul moldovean căruia îi lăsase zălog teri-
toriul, pentru 3.000 de ruble „frâncești”, de argint.9

Dumitru D. Mototolescu a arătat că direcţia emigră-
rilor moldoveneşti s-a făcut pe traseul Cernăuţi, Colo-
meea, Kalisz, Stryj, Drohobycz, Lwów, Przemysł,
Rzeszów, Mielec. De asemenea, se cuvine a fi subliniat
faptul că majoritatea aşezărilor româneşti au fost fon-
date pe terenuri colinare, ocupaţia de bază a românilor
fiind păstoritul, iar aceste sate erau destul de împră-
ştiate pe întinderi imense. Din documentele poloneze
amintite, rezultă şi cum s-a făcut colonizarea cu moldo-
veni. Astfel, în Biecki au fost două sate, în regiunea
Lwów 52 de sate, în Chełm nouă sate, în Kaminonka
cinci sate, în Grodek două sate, în Horodo două sate,
în Drohobycz un sat, în Leżajsk – un sat, în Lubomir trei
sate, în Oświęcim patru sate, în Zamech trei sate şi în
Sandomierz două sate.10

Potrivit juristului român, s-au identificat apariţia şi
funcţionarea în Polonia, în baza dreptului românesc, în
perioada 1438-1478, a 71 de „slobozii” româneşti, res-
pectiv între 1492 şi 1500 – 14, între 1508 şi 1550 – 35,
iar între 1550 şi 1570 – 123. Din lipsa unei monografii
solide pe această temă, datele privind migraţiunea ro-
mânească în Polonia variază de la 243 de sate potrivit

lui I. Nistor, ajungându-se la 400 – după Th. Holban şi
Stanisław Łukasik şi până la 500 – estimate de profe-
sorul Franciszek Bujak în anii ’30. 

Facilităţi şi climat prietenos pentru emigranţi

Din cauza împilării feudale maghiare, atât econo-
mice cât şi religioase pe teritoriul românesc, emigrarea
românilor în spaţiul slav, mai ales în Galiţia, a fost ma-
sivă, întrucât pe aceste meleaguri censurile erau mai
mici. Dumitru Mototolescu consemnează, totodată, că
favorurile primite de comunităţile româneşti constau în
faptul că grivnele sau amenzile pecuniare nu se plăteau
fiscului, ci rămâneau în sat; judecăţile se făceau în ca-
drul coloniei de un tribunal colectiv format din bătrâni,
potrivit dreptului românesc; în cadrul întrunirilor asupra
gospodăririi şi ordinii publice se putea conveni ca
munca câmpului să fie înlocuită cu zeciuieli în vite,
grâne sau legume.11

Jurământul se făcea, ca şi la românii din Transilva-
nia, în biserică sau cu mâna pe Biblie. Au existat şi si-
tuaţii, în secolul al XVII-lea, când nobilii polonezi au
transformat unele colonii de valahi liberi în sate de ţă-
rani şerbi „glebae adscripti”. Cneazul era obligat să par-
ticipe la războaie, călare, cu arc şi săgeţi, dar putea fi
şi scutit uneori contra unei plăţi. Avea dreptul la unele
„obşaruri” de pământ, putea construi mori, piuă, putea
deschide cârciumă şi întreţine prisăci, putea pescui şi
vâna ori strânge lemne căzute pe proprietăţile regale
sau nobiliare. 

În unele regiuni, ţăranii colonişti prestau cneazului
de la trei la şase zile de clacă pe an şi plăteau o anumită
dijmă în oi, porci, stupi, alimente pentru bucătăria re-
gală, trei caşi, o chingă de cal, dări pentru război şi alte
daruri. 

Ștefan Meteş citează cercetători polonezi care au
constatat că „emigranţii români colonizaţi pe un ţinut în-
tins din Polonia, e vorba de până la 500 de sate, au în-
deplinit o operă de civilizaţie – ca păstori, lemnari,
plutaşi ori agricultori –, întrucât ei au defrişat pădurile
seculare, ducând din ele, pe plute, pe apele zgomo-
toase şi iuţi, lemnele trainice şi indispensabile pentru
clădirea caselor, întărirea castelelor şi cetăţilor etc.. Tot
ei au creat apoi pe locurile curăţate păşuni bogate pen-

Papa Ioan Paul al II-lea în odoarele sfinte preferate –
tipic muntenești
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tru oi şi vite, construind mori, pive indispensabile trans-
formării materiilor prime necesare vieţii de toate zilele,
precum alimentele sau îmbrăcămintea. Prin munca şi
priceperea lor se înjgheba o nouă viaţă, o cultură supe-
rioară pe locuri pline de păduri îmbătrânite şi fără ţipenie
de om”.12

Menţionez că în Silezia prezenţa valahilor este con-
semnată pentru prima oară în 1548, fiind producători de
postavuri şi învelitori, industrie de vârf am spune – în
termenii de azi – pentru acele vremuri. Nu lipsit de im-
portanţă este şi faptul că printre cei care au emigrat în
Polonia se află şi doi domnitori români: Constantin Ba-
sarab al Ţării Româneşti şi Ştefan Petriceicu al Moldo-
vei, care primesc indigenat polonez şi un număr de
sate. Se spune că boierii şi slugile lor au luat parte la
lupta de la Hotin, din 1673, împotriva turcilor. 

Din emigranţii din urmă se trage marea şi renumita
familie Hașdeu, care a dat Poloniei, Austriei, Rusiei şi
României o pleiadă de intelectuali de seamă, printre
care se află Tadeu Hașdeu, reprezentant de seamă al
Iluminismului polonez13, Iulia Hasdeu, strălucita odraslă
a istoricului şi scriitorului Bogdan Petriceicu Hasdeu și
el însuși. Există multe documente în care se menţio-
nează trecerea românilor în rândul şlahtei, toţi primind
aşa-zise indigenate, constând în moşii şi alte foloase,
cum a fost cazul unor familii din os domnesc și nu
numai. 

Din primele cercetări antropologice efectuate de
francezul Gustave Le Bon asupra populaţiei din această
zonă montană, se constată că ramura etnică româ-
nească a contribuit din plin la formarea elementelor et-
nice cehe, polone şi rutene, aspect pe care slavistul
român Grigore Nandriş îl va studia la rândul lui, la fel ca
şi Nicolae Iorga, care afirmă că „arta populară polonă a
goralilor este arta ţăranilor români, descendenţi ai păs-
torilor valahi”.14

De subliniat, de asemenea, că unele studii arheolo-
gice mai recente menţionează prezenţa dacilor pe
aceste teritorii. Din numeroasele mărturii poloneze, ro-
mâneşti şi străine privind manifestările şi similitudinile
existente între românii şi muntenii polonezi din aceste
regiuni, care în limbajul popular sunt denumiţi gorali, le
voi consemna pe cele mai recente, semnate de doi în-
văţaţi de marcă, respectiv Grigore Nandriş, fost profesor
la Universitatea din Cernăuţi, şi Alexandru Borza, cer-
cetător din Cluj. 

Primul, referindu-se la calităţile sufleteşti ale munte-
nilor polonezi, descendenţi din păstorii sau emigranţii
români, a subliniat sensibilitatea, energia, inteligenţa,
vioiciunea şi dorinţa acestora pentru învăţătură, ceea
ce îi situează în elita intelectuală poloneză. Opinia pro-
fesorului Grigore Nandriş, potrivit căreia populaţia mun-
teană din Podhale „se apropie prin îmbrăcămintea ei,
prin elementele artei populare, prin terminologia păsto-
rească de muntenii noştri”, nu este singulară.

Celălalt învăţat român, pe nume Alexandru Borza,
care a vizitat împreună cu 30 de botanişti din 22 de ţări
în perioada interbelică regiunea Podhale, face unele
constatări pertinente, care valorează cât numeroase
contribuţii sau tratate despre această viguroasă pre-

zenţă românească pe sol polonez, prezenţă care nu
este încă larg conştientizată în rândul opiniei publice din
cele două ţări, rămasă din punct de vedere ştiinţific ne-
elucidată până la capăt. „La Zakopane şi în împrejuri-
mile sale pitoreşti – scrie cărturarul român – am trăit o
săptămână întreagă în mijlocul goralilor, a acestor mun-
teni care sunt, fără îndoială, români de-ai noştri înstrăi-
naţi. Instinctiv am simţit aceasta când le-am văzut
figura, portul, obiceiurile, casa, biserica. Nu o dată
m-am trezit că agrăiam româneşte pe goralul-călăuză
şi rămâneam foarte surprins, când primeam un răspuns
într-o limbă neînţeleasă de mine.”

După ce menţionează că aceşti gorali ocupă întreg
districtul Nowy-Sącz, numărând câteva mii de suflete,
învăţatul adaugă: „Prin toată înfăţişarea şi prin caracte-
rul lor etnic se deosebesc de polonezii şi huţulii care îi
înconjoară. Oamenii sunt voinici, bărbaţii, îndeosebi, de
o frumuseţe rustică impunătoare, fiind bruneţi, cu ochii
şi păr negru, nas proeminent, frunte lată, mustaţă. Băr-
baţii poartă cioareci de pănură, de jos netiviţi, spintecaţi
larg (ca în jurul Turzii)… Pieptarul scurt şi tivit cu blană
neagră, ca în Bucovina… Bărbaţii poartă pălărie mică,
ce seamănă perfect cu a moţilor… au şerparul lat de
piele ca la românii noştri. Am vizitat şi câteva sate ţără-
neşti, răzleţite ca în satele noastre de munte, construite
toate din lemn de brad… În aceste vizite ne-a fost că-
lăuză domnul profesor de antropologie de la Universi-
tatea din Lwów, dr. Czekanowski, care necontenit
accentua că specificul etnic, admirat aici de toţi streinii,
este de obârşie românească. Am vizitat case mai vechi,
cu două încăperi numai, şi m-am crezut în inima Munţi-
lor Apuseni, la Scărişoara ori la Poşaga… forma şi dis-
poziţia mobilierului era curat românească…
Surprinderea de a găsi reminiscenţe sau orânduieli
complet etnografice româneşti mi-a fost nespus de
mare, vizitând biserica de lemn din Dembno (Dębno –
N.M.). Intrând în biserică – de rit romano-catolic –, am
rămas uimit de pictura murală, veche, care împodobea
pereţii şi bolta de lemn. Erau motive româneşti, culori
româneşti, deşi mediul era de alt rit. Profesorul Czeka-
nowski începuse să explice tovarăşilor enigma de-a
găsi aici o biserică adevărat românească, insistând asu-
pra motivelor picturale frumoase. Eu putui completa ex-
plicaţiile sale savante prin observaţia că din iconostasul
caracteristic bisericilor de rit oriental s-a mai păstrat aici
partea superioară a catapiteasmei, cu crucea în mijloc
şi icoanele sf. Marii şi Ioan… «iată-l şi pe Sfântul Nico-
lae în spatele d-tale!» – zice Czekanowski – spre sur-
prinderea întregii societăţi de botanişti (fiind sfântul
caracteristic al românilor)… Această dovadă a fost con-
cludentă pentru toţi; pe mine m-a mişcat fidelitatea po-
pulaţiei faţă de sfinţii tradiţionali, prin vicisitudinea atâtor
veacuri. 

Subliniind că goralii sunt maeştri în pregătirea unei
brânze speciale, profesorul Borza reţine că «şeful ex-
pediţiei, W. Szafer, ţine să recomande în mod deosebit
această specialitate a locului şi să mărturisească însă
loial că goralii ar fi învăţat acest meşteşug de a face
brânză de la oerii români».” 

Printre meseriile practicate de gorali de-a lungul se-
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colelor a fost şi plutăritul, îndeosebi pe vijeliosul râu Du-
najec, meserie pe cale de dispariţie acum, la fel ca şi la
noi pe Bistriţa. De altfel, un râu cu o denumire apro-
piată, Bystrzyca (pronunţie Bâstşiţa), străbate aceste
meleaguri. Am rămas plăcut surprins să constat că, şi
în mileniul al III-lea, există la noile generaţii de publicişti
români – chiar dacă mulţi nu stăpânesc cultura istorică,
antropologică, lingvistică necesară – o mare disponibi-
litate în a răscoli această tematică, despre care doar
George Coşbuc a mai amintit, pe la începutul secolului
trecut, menţionând că personal a auzit „limba româ-
nească a ciobanilor moravi care scoborâseră la târgul
Mîglitz să-şi vândă brenze. Era un amestec de limbă
curioasă şi uneori ridicolă, dar în fondul său româ-
nească”.15

Lingviștii români și polonezi au identificat peste
400  de termeni românești, fiecare în parte fiind descris
de Stanisław Łukasik în lucrarea amintită de noi, din
care prezentăm câteva exemple. Iată numai câteva
exemple de localităţi, dar şi de piscuri, de văi, de munţi,
de dealuri sau ale unor cursuri de ape: Kasina (de la
caş); Katun (de la cătun – 1282); Petrowce (de la pietre
– 1291); Pisculice (de la piscuri – 1307). Wadowice –
localitatea în care se naşte viitorul Papă –, provine de
la cuvântul românesc vad. De subliniat că acesta a fost
şi nume propriu de ţăran în Polonia. 

Valahii nerecunoscuţi ca etnie istorică de „origină
română” pe meleagurile locuite de urmaşii lor

Ca o punte peste decenii sau ca o concluzie a celor
de mai sus, în săptămânalul „Formula AS”16 s-a publicat
în 2001 reportajul și interviul acordat de istoricul polo-
nez Augustyn Maciej, necunoscut la noi, intitulat: Urme
româneşti în Polonia – Despre păstorii români din lanţul
carpatic de nord. Iscoditorul reporter, Bogdan Lupescu,
care a vizitat localitatea Ustrzyki Dolne, situată la gra-
niţa dintre Polonia şi Ucraina, înfiinţată în 1509 de un
român din Maramureş, a avut posibilitatea de a se în-
treţine cu istoricul Augustyn Maciej – Michał Broda
membru corespondent al Academiei Poloneze de Şti-
inţe, cercetător la Centrul Internaţional de Învăţământ
Ecologic din Cracovia.17

Fără să furnizeze prea multe date şi explicaţii asupra
fenomenelor produse cu secole în urmă, abordarea
fiind făcută mai mult en passant, ceea ce îl şochează
pe tânărul publicist, la fel ca şi pe numeroşii cititori, este
ineditul informaţiei, dar şi prezentarea făcută de învăţa-
tul polonez, pe un ton grav, supărat fiind de ignoranţa
jalnică existentă în materia cunoaşterii trecutului istoric
din zonă și în general pe tema respectivă. Impresionant
este că acesta cere hotărât de a se trece la elucidarea
ştiinţifică a acestor prezenţe. Istoricul polonez subli-
niază fără nicio reţinere, chiar cu o nedisimulată amă-
răciune, că prezenţa valahă pe teritoriul Poloniei,
Slovaciei şi Ucrainei rămâne, în continuare, necunos-
cută, chiar şi în rândul istoricilor! 

Mai mult, spune istoricul polonez: valahii „nu sunt re-
cunoscuţi drept o etnie istorică de origină română”. In-
vocând cercetările arheologului Surminski (despre care

în România nu se cunoaşte mare lucru!), Augustyn Ma-
ciej menţionează că învăţatul polonez susţine, „cu do-
vezi”, că toate neamurile care locuiesc în zonele
muntoase ale Carpaţilor (boikii, lemkii, valahii, huţulii
sau ruşinii) sunt urmaşii dacilor (nu ai slavilor); românii
au fost așadar cei dintâi păstori ai Carpaţilor. 

Un an mai târziu, în ianuarie 2003, în săptămânalul
polonez de largă răspândire „Wprost” a apărut, pentru
prima dată în perioada postbelică, reportajul Republica
muntenească, în care publicistul Sławomir Sieradzki su-
bliniază caracterul distinct ca etnie al locuitorilor de pe
meleagurile locuite timp de secole de „păstorii valahi”,
veniţi aici începând din secolul al XIV-lea – arată acesta
–, iar după ei şi populaţia poloneză săracă din zonele
de câmpie, precum şi slovaci, unguri, nemţi, evrei sau
ruşini. Mai menționează că aici s-au format personalităţi
de renume – artişti, sportivi, filozofi, unii dintre ei ajun-
gând întreprinzători de marcă pe teritoriul american –
nu spune nimic de Ioan Paul al II-lea, îi avem în vedere
pe bunicii și străbunicii acestuia. 

Valahii – luptători de elită fideli polonezilor

N-ar fi existat niciodată huţuli, lemki sau boiki, dacă
aici n-ar fi fost înainte păstori valahi – a subliniat inter-
locutorul. El a mai relevat că istoricii ucraineni nici nu
vor să audă de aşa ceva.

Augustyn Maciej îi caracterizează pe valahii din pe-
rioada medievală care au locuit pe aceste meleaguri
drept luptători de elită fideli polonezilor. Fără a avea
mentalitate de mercenari, ei dovedeau un curaj nemai-
pomenit în lupte, pentru care erau răsplătiţi foarte bine,
cu drepturi şi pământuri. 

Aceasta îmi aminteşte de o apreciere mai recentă a
lui Petre Ţuţea despre valahii aromâni pe care i-a cu-
noscut în situaţii limită, denumindu-i „superromâni” sau
„români absoluţi”. În noile condiţii geopolitice, mult mai
favorabile acestor abordări, problematica merită apro-
fundată prin studii istorice, etnografice, lingvistice şi an-
tropologice din partea tuturor ţărilor din zonă, mai ales
că din anii ’90 funcţionează şi Euroregiunea Carpaţi, din

Munteni /gorale/ dintr-o localitate poloneză. 
A se vedea câtă asemănare între vesta lor 

și a Papei Wojtyla
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care România face parte, dar până în prezent a acţionat
mai mult formal, comparativ cu demersurile și rezultate
obținute de alte țări participante, Din câte am remarcat,
tematica culturală este extrem de ştearsă în abordări.
Nici până la ora actuală nu există o hartă a Carpaţilor
în întregime. 

Personal, am văzut şi am participat ca observator la
câteva reuniuni organizate în Polonia pe tema colabo-
rării multilaterale transfrontaliere, unde am constatat că
„dirijorii principali” la asemenea întâlniri erau ungurii şi
polonezii, interesaţi să atragă cât mai multe fonduri eu-
ropene pentru dezvoltarea economică a zonelor carpa-
tice din ţările respective. 

Cunoscute fiind dimensiunea şi interesul existent în
dezvoltarea pe plan euroregional al acestor meleaguri
(mulţi văd dezvoltarea respectivă cu precădere în planul
turistic al zonei), se creează premise propice ca şi sfera
culturală, odată intrată, ca tematică, în atenţia unui ase-
menea forum, să se poată mai ușor dinamizata. 

După lărgirea din mai 2004 a Uniunii Europene, eu-
rocomisarul regional european a fost timp de două man-
date o poloneză, ceea ce a creat Poloniei oportunitatea
de a da tematicii o nouă dimensiune. România, euro-
parlamentarii noștri au fost departe de subiectele res-
pective, ei având alte preocupări jalnice, după cum se
știe, n-au devenit niciodată „vioara întâi” în materie, am
în vedere lansarea de proiecte concrete în dezbateri.
Incultura lor în materie fiind evidentă ca și a unor
instituții chemate să pună în lumină contribuţia culturală
românească pe acest întins spaţiu de civilizaţie, de-a
lungul multor secole. 

Valahul Franciszek Wojtyła – străbunicul Papei

S-a întâmplat ca demersurile istoricilor polonezi,
care au întocmit arborele genealogic al familiei Sfântului
Părinte, la care am avut o modestă contribuție18, să fie
ţinute, un timp, sub obroc de urmaşii Pontifului de la
Cracovia, de cardinalul Macharczyk. Ipoteza noastră a
plecat de la premisa că într-unul dintre sutele de sate
întemeiate de valahii români – despre care am
menționat – și, în care a funcţionat până în secolul al
XVIII-lea dreptul valah – avem în vedere localitatea
Czaniec19, s-a născut, în 1826, străbunicul Papei, Fran-
ciszek Wojtyła. Așezarea a fost locuită de valahi, fapt
demonstrat de profesorul Universităţii Jagiellone, Sta-
nisław Łukasik, încă din 1938, în monografia Pologne
et Roumanie, precum şi, mai recent, de alţi cercetători,
printre care şi Józef Szczypka în Jan Paweł II – Rodo-
wód (Ioan Paul al II-lea – Obârşii), alţii fiind nevoiţi să
mai rămână încă în anonimat, cu toate că manuscrise
pe această temă există. 

Localitatea respectivă era condusă de judele comu-
nităţii (Iudex communitatis), cel care l-a desemnat pe
Franciszek Wojtyła liber notarum; notarul fiind cel care
îl ajuta pe jude în dezbaterile asupra unor cauze ale se-
menilor lor valahi. Așadar, ei /valahii/ aveau asigurat
dreptul sau privilegiul de a fi judecaţi numai potrivit nor-
melor din Jus valachicum sau Jus valahorum. 

Se cunoaşte, de asemenea, că Franciszek Wojtyła

va ajunge, ceva mai târziu, un fel de sfetnic al judelui.
Numele de Wojtyła, cu anumite deformaţii de scriere, în
mod cert şi de pronunţie, sunt destul de des întâlnite în
documentele din Evul Mediu polonez, în zonele în care
au trăit coloniştii valahi, după cum sufixul ila sau ilă se
remarcă printr-o frecvenţă mare în nume româneşti, cu
largă răspândire pe o arie importantă din România, pre-
cum: Voicilă, Voitilă, Mihăilă, Dăncilă, Vintilă ş.a., dar şi
în basmele româneşti ai căror eroi sunt Ochilă, Flămân-
zilă, Lungilă ş.a. Aceasta poate duce uşor la concluzia
că pentru numele sau prenumele de Wojtyła cele mai
apropiate ar putea fi o seamă de nume tipic româneşti
de genul Voicilă, Vintilă, Chirilă, Sărăcilă, Dăncilă, Sa-
moilă, Gavrilă, Flămânzilă, Sarsailă, Iepurilă, Borilă, Să-
răcilă ş.a. Mai mult, sufixul -ilă în unele provincii sau
localităţi e folosit drept porecla cuiva. 

În articolul publicat de Ion Coja, prof. dr. la Universi-
tatea din Bucureşti, avem descrise „avatarurile” acestui
sufix20 prezentate fiind şi studiile mai vechi, semnate de
lingvişti de renume, precum Sextil Puşcariu, Mioara
Avram, reuşind să pună în valoare materialul de limbă
traco-dacică, cât şi o listă cu peste 30 de nume, pe care
le analizează cu acribia lingvistică a cărturarului presti-
gios, conchizând că „în secolul al XIII-lea a fost atestat
numele unei căpetenii valahe precum Pudila, care ne
aminteşte de cunoscutul nume românesc Budilă”. De
aici, concluzia profesorului Coja că „înrudirea numelui
Wojtila cu nume româneşti nu trebuie să mire pe ni-
meni, cunoscută fiind frecvenţa atât de mare a acestui
nume pe teritoriul românesc şi care are în el un sufix
dacic”.21

Denumiri româneşti în spaţiul polonez locuit 
în Evul Mediu de români

Faptul că în toponimia poloneză au pătruns sute de
cuvinte româneşti, inclusiv în denumirea piscurilor unor
munţi, a unor văi sau cursuri de ape, a fost remarcat de
mari etnografi şi lingvişti de-a lungul timpurilor. 

Termeni de origine românească în Beskizi 
și în Tatra

Chiar şi localitatea în care s-a născut străbunicul
Papei, Franciszek Wojtyła, poartă denumirea Czaniec
– provenită din cunoscutul cuvânt românesc cenac. Iar
cuvântul Kasina, care în polonă se pronunţă kaşina, nu
este oare apropiat de românescul caş? – substantiv
neaoş păstoresc? Oare Katyna nu se trage din cătină?
Włochy de la vlah? Sekul de la sec? Magura de la mă-
gură? Turbacz de la turbat? Młodawa de la Moldova?
Sulica de la suliţă? Stanka de la stâncă? Pinu de la pin?
Bradu de la brad? Cetynia de la cetină? Czerbul de la
cerb? Paszuna de la păşune? Hadle de la holdă?
Bacza de la baci? Waratyk de la Văratic? Czuta de la
ciută? Urdowa de la urdă? Zawoja de la zăvoi? Sipot
(în polonă se pronunţă Şipot) de la șipot etc. etc. Iar ast-
fel de nume găsim cu sutele, împânzite pe harta Polo-
niei, incluse fiind în toponimia poloneză. Ele s-au
înrădăcinat atât de profund în conştiinţa poloneză, încât
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nimeni nu le mai caută astăzi obârşia. 
Dintre sute de exemple, am să mai dau unul aflat la

îndemână şi nu mai puţin elocvent în ceea ce încerc să
demonstrez, respectiv faptul că în Munţii Tatra se află
un lung masiv cu un impunător creştet (coamă) care
poartă numele de Wołoszyn (Valahul, Românul sau
Munteanul, în polonă), iar piscul coamei se numeşte
Wołoszyn Wielki (2151 m), deci Valahul Mare sau Înalt,
iar cel de-al doilea nu putea fi decât tot un Valah, de
data aceasta cel Mic, având 2145 m. Aceste frecvente
urme lingvistice în toponimie – după cum am susţinut
în mai multe publicaţii româneşti şi în limbi străine –
sunt de provenienţă neaoş românească, rămase pentru
veşnicie înscrise pe harta Poloniei şi în memoria colec-
tivă poloneză, ne dau toate premisele pentru a accepta,
fie doar şi ca ipoteză, că numele Wojtyła provine de la
românescul Voitilă sau de la alte nume similare româ-
neşti, precum Vintilă sau Voicilă, ţinând cont că locali-
tăţile din zonă, aşa cum menţionam mai sus, erau
locuite de români (valahi), iar locuitorii lor au păstrat în
suflet o cultură asemănătoare cu cea a ţării de obârşie. 

Această tendinţă se perpetuează şi în zilele noastre,
la alte naţiuni, ca şi la cei plecaţi de pe plaiuri româneşti.
Astfel, în 1993 am întâlnit un constructor bucovinean
stabilit în America, Vasile Bădăluţă, emigrat în ţara tu-
turor speranţelor încă din copilărie, unde s-a realizat din
plin.22Acest inginer constructor a ridicat în apropiere de
Detroit un cartier impunător de vile, într-un peisaj potrivit
pentru persoane de vârsta a treia şi nu numai, iar nu-
mele tuturor străzilor le-a botezat cu denumiri româ-
neşti: Bucovina, Ceahlău, Roman etc.; chiar numele
mamei sale – Aglaia. 

La fel s-a întâmplat, foarte probabil, şi cu valahii de
pe teritoriul polonez, care au colonizat odinioară tere-
nuri pustii, numai bune pentru păstorit sau pentru a
practica agricultura, silvicultura, inclusiv plutăritul etc.
Numele date de ei se păstrează şi azi şi se vor păstra
pentru totdeauna. Nu strică nimănui ca măcar să con-
ştientizeze acest lucru, mai ales în vremurile noastre
când frontierele se fluidizează, cum spunea marele di-
plomat Nicolae Titulescu, în anii ’30 ai secolului trecut,
ca argument în combaterea revizionismului. Suveranul
Pontif însuşi ne învaţă: „Nu există motiv pentru a te
teme de adevăr!” 

De altfel, în vizita făcută în 1987 pe meleagurile res-
pective Papa a declarat cu mândrie nedisimulată: Eu
sunt muntean!

Personal, cunoşteam elementele enumerate mai
sus încă de la înscăunarea Cardinalului de Cracovia în
jilţul Sfântului Petru, dar despre ele – din motive cunos-
cute – am început să scriu abia după 1990, în publicaţia
nou apărută „Evenimentul”, şi mai ales din luna mai
1999, în „România literară”, în preajma vizitei efectuate
de Pontif la Bucureşti. Ulterior au fost relevate şi în alte
studii, ba chiar şi în monografiile consacrate Pontifului,
încât în iunie 2000, la lansarea petrecută în sala oglin-
zilor de la Uniunea Scriitorilor din Bucureşti a cărţii inti-
tulate Papa Ioan Paul al II-lea – Papă pentru mileniul al
III-lea, nunţiul apostolic în România, arhiepiscopul Jean-
Claude Pérrisset, prezent la manifestare, a declarat în

mod public, spre surprinderea numerosului auditoriu:
„Mă bucur foarte mult să observ că românii sunt intere-
saţi de biografia Papei, cititorii acestei cărţi având în
plus privilegiul de a se întâlni cu o ipoteză dintre cele
mai interesante, în paginile deosebit de bine documen-
tatei lucrări a domnului Mareş, punându-se în discuţie
originea românească a familiei Sfântului Părinte. De
fapt, luând în discuţie această ipoteză, mă simt dator
să adaug că, în timpul vizitei efectuate de Sanctitatea
Sa în România, s-a reamintit de poziţia românilor în
ceea ce priveşte originea Papei. Iar Sfântul Scaun nu a
contrazis oficial această supoziţie”. Cu alte cuvinte:
Quod erat demonstrandum.
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O VIAŢĂ DEDICATĂ ROSTURILOR 
CRITICII LITERARE

Ne-a părăsit, în miezul acestei veri, mai exact, în
ziua de 7 iulie, cu o lună înainte de a împlini optzeci şi
trei de ani, profesorul universitar, criticul şi teoreticianul
literar Florin Mihăilescu. 

Dispariţia domniei sale din arena ideilor, din paginile
revistelor literare, din actualitatea editorială (abia ce-i
apăruse o carte, în toamna trecută, alta era programată
pentru acest an şi planuri încă mai avea) este realmente

o pierdere pentru lumea noastră literară, mai cu deose-
bire pentru cercul restrâns, din ce în ce mai restrâns,
parcă, pe care îl formează, cu sau fără voie, cei care se
ocupă cu exerciţiul evaluării cărţilor, cu dezbaterile pe
teme de teorie critică.

Vorbiserăm la telefon undeva, prin aprilie. Îl găsi-
sem, ca mai mereu în ultimii cinci ani, supărat că nu
poate ieşi din casă. Evoca, uneori, cu melancolie, vre-
mea când putea umbla prin librării, când era prezent la
manifestări literare, la colocviile noastre de critică. Se
simţea cum caută să treacă rapid peste asta, cum face
eforturi căutând să disimuleze suferinţa. Mi se strângea
inima. Cât de preţioasă e libertatea celui sănătos! Ce
minunat să te poţi mişca în voie, oriunde! Se regăsea
repede, redevenind jovial, reactiv la ce se întâmplă în
jur, înţelept, ironic-benign – cu toate că, aşa cum ştiu

IN MEMORIAM

FLORIN MIHĂILESCU
(9 august 1937-7 iulie 2020)

Un critic nu-şi făureşte un sistem de idei abstract şi dezangajat, ci un sistem de argumente ale acţiunii sale.

Radu Voinescu

Fotografia a fost realizată şi ne-a fost oferită spre publicare
de dl Radu Voinescu, redacţia mulţumindu-i şi pe această
cale. 
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mulţi dintre cei apropiaţi, avea şi destule rigidităţi –, gata
să facă o incursiune „de plăcere” printre clasici şi mo-
derni, printre cărţi şi idei. 

De data aceasta, trecând, mai decis decât o făcuse
vreodată, deşi nu fără ezitări, se înţelege, aşa cum se
întâmplă cu cei discreţi cu propria viaţă, către o notă
personală, s-a arătat contrariat de faptul că într-un stu-
diu apărut relativ recent în „Hyperion” şi dedicat întregii
sale opere îl vedeam drept critic marxist. Opinia mea
fusese clară, nu era vorba de ceva infamant, ci de a dis-
cuta o metodă printre altele. Dar profesorul se temuse,
probabil, fie şi pentru scurt timp, de a nu fi pus în situaţia
de acuzat într-o viaţă literară în care prea mulţi discută
dihotomic, partizan (interesat sau nu) şi mai ales fără
proprietatea termenilor. S-a lămurit că nu dezgropam
vechi afaceri şi nici nu vizam vreo vânătoare de vrăji-
toare. Lectura textelor pe care le-a publicat îmi arată că
a fost – acum vorbesc la trecut – singurul critic marxist
autentic din România postbelică, un adept al lui Georg
Lukács, dar şi un teoretician care a luat acest angaja-
ment pe cont propriu. Nu e mai puţin adevărat că orien-
tarea sa, încă din anii când scria al doilea volum la
Conceptul de critică literară în România (1976; primul
apăruse în 1972), era a unui adept fervent al comunis-
mului de tip românesc, ceea ce, oricum am lua-o, era
în dauna marxismului ca metodă. În fine, ar fi nedrept
ca acel al doilea volum, re-scris, de altfel, într-o cu totul
altă paradigmă, după 1989, urmărind alte linii de gân-
dire, mai obiective, subsumate unui spirt ştiinţific auten-
tic (mă refer la De la proletcultism la postmodernism –
2002) – greşeală reparată, cu alte cuvinte – să apese
asupra unei opere şi a unei cariere aproape prodigioase
de gânditor asupra rosturilor criticii.

Citindu-l integral, am concluzionat că am comite o
nedreptate atunci când, vorbind despre critici devotaţi
reflecţiei asupra domeniului acestuia atât de complex
al interpretării operelor literare, artistice, în general, asu-
pra teoriei literare ca instrument şi nu ca doctrină în
sine, ne-am referi doar la Adrian Marino. Fără să se fi
angajat în lucrări de anvergura celor în care s-a ilustrat
autorul Dicţionarului de idei literare şi al Biografiei ideii
de literatură, lucrări care, alături de altele, i-au asigurat
acestuia o recunoaştere între specialiştii europeni, Flo-
rin Mihăilescu a fost aproape exclusiv preocupat, în
toată activitatea sa critică, de modalităţile şi metodele
în care critica literară îşi împlineşte menirea. Ca şi
Adrian Marino, nu se prea interesa de literatura propriu-
zisă, concentrându-se, tenace şi productiv, asupra dis-
cuţiilor despre aceasta şi asupra modului cum
funcţionează teoriile critice. 

A scris, în compensaţie, o interpretare a operei Hor-
tensiei Papadat-Bengescu rezistentă şi azi, după patru
decenii şi jumătate, un exemplu în privinţa rezultatelor
la care poate ajunge un critic tinzând către o lectură „to-
tală” asupra unui corpus de texte caracterizate de o
anumită unitate şi coerenţă, creaţia unui singur roman-
cier, aşadar. Adrian Marino a redactat o lucrare despre
opera lui Alexandru Macedonski, cum se ştie. De la
această critică totală, pe care Florin Mihăilescu, criticul
tânăr care tocmai îl descoperea pe Lukács o promova

în Introducere în opera Hortensiei Papadat-Bengescu
(1975) la critica marxistă (nu mă refer la cea ideologic-
propagandistică), care urmărea, la fel, o abordare din
toate unghiurile posibile a operei, nu a fost decât un
pas. Pas care nu ar fi trebuit, desigur, făcut, dar dacă
ne menţinem în limitele unei gândiri deschise, demo-
cratice, consider că avem a judeca atent şi cu toată în-
ţelegerea convingerile unui intelectual care nu e situat
pe aceeaşi poziţie cu noi. 

Ne-am înţeles din câteva fraze asupra „litigioasei”
chestiuni. Nici nu se putea altfel. Se adunaseră câţiva
ani în care ne apropiaserăm întrucâtva, atât cât se
putea ţinând cont de tipul de personalitate a domniei
sale, dar şi, în plus, de marea diferenţă de vârstă. Întâl-
nirea noastră s-a produs la un festival de literatură, prin
2009, la Câmpina, unde domnului Florin Mihăilescu îi
fusese acordat un premiu pentru cartea cu un titlu atât
de semnificativ: Critica sau judecata fără sfârşit (2008).
În facultate, la Filologia bucureşteană, îi fusese profesor
şi, într-un fel, maestru, prietenului meu Vasile Spiridon,
care i-a rămas întotdeauna ataşat. După festivitatea de
premiere a ţinut să stăm împreună la masă – domnia
sa, Basil şi cu mine –, a comandat o sticlă de vin şi
ne-am lăsat, vreme de două-trei ceasuri, în voia unei
conversaţii antrenante despre literatura de ieri şi de azi,
despre şansele culturii în contemporaneitatea noastră
supertehnologizată. Ca o picanterie, profesorul se
temea grozav de radiaţiile pe care le emit telefoanele
mobile, despre care numeroase articole de presă rela-
tau pe atunci, aşa încât a refuzat ani de zile să folo-
sească un celular, ba evita pe cât putea chiar şi
telefonul fix. Cum se face că mai în ultimele luni ajun-
sese să deţină, nu fără o neascunsă satisfacţie, un ase-
menea aparat, rămâne un mister. Revenind la
conversaţia noastră din acea seară, foarte ne-a mirat
când a început să facă elogiul unui politician pe care îl
admira enorm de mult şi a cărui politică o împărtăşea
entuziast. Cât sunt eu de apolitic, mi se părea că a-l
susţine cu o asemenea tărie şi convingere pe individul
care a făcut atâta rău politicii româneşti cât nu se va
putea drege în treizeci de ani este cu totul de neînţeles.
Fără a avea vrun angajament în zona politicii, noi, cei
doi mai „tineri”, am întâmpinat această intruziune a su-
biectului în convorbirea noastră cu toată politeţea şi,
când am prins ocazia, am trecut mai departe, păstrând
în memorie, însă, bizareria.

Pe urmă, timp de patru ediţii, a fost unul dintre invi-
taţii de vază la Colocviul de Critică pe care îl organizez
începând din 2011, până când, după anul în care şi-a
declinat competenţa în materie de traductologie – ches-
tiunea pusă în dezbatere în 2015, dacă îmi aduc bine
aminte –, primind invitaţia, mi-a comunicat pe un ton
foarte mâhnit că, din păcate, starea sănătăţii nu-i per-
mite să se deplaseze, că nici măcar nu poate ieşi din
casă pentru o scurtă plimbare. Tema, însă, legată de
teoria genurilor, i-a atras atenţia, spre mulţumirea mea,
aşa încât a publicat ulterior un ciclu de articole în revista
„Pro Saeculum”. În „Pro Saeculum”, de altfel, a publicat
până la numărul pe aprilie-iunie, anul acesta (e vorba
de un articol despre concepţia critică a lui Mihai Ralea),
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număr apărut cu numai câteva zile înainte de trecerea
în nefiinţă a criticului. Nu a fost darnic în amănuntele
despre afecţiunea care îl chinuia. Am sperat că e vorba
de ceva obişnuit, trecător, care se va remedia cu câteva
şedinţe de fizioterapie, cu o cură la băi, cu medica-
mente, până când am înţeles că situaţia va fi, din ne-
norocire, ireversibilă. O mare tristeţe!... Sensibilitatea
mea particulară faţă de cei bolnavi, de cei care trec prin
suferinţă a fost pusă la încercare prin această lovitură
primită de profesor, care l-a pus, cum îmi spunea ade-
sea cu mare regret, nu numai într-o situaţie pe care o
găsea umilitoare, care îi amputa viaţa, dar, pe de-asu-
pra, îl obliga şi să lase toate greutăţile pe umerii doam-
nei Ştefania.

Şi când mă gândesc la eficienţa în care vâna noile
apariţii de critică literară, la cât era de atent la cărţile
traduse din alte limbi, ca şi la cele ale confraţilor de
breaslă! Nu a publicat, practic, alt fel de cronici sau de
recenzii, fiind specializat, caz, probabil unic la noi şi
poate şi aiurea, în comentariul la zi al cărţilor de critică.
Legat de cultura franceză şi de critica din spaţiul fran-
cofon (nu e de prisos să amintesc, pentru cine nu îi ştie
fişa de dicţionar, că a predat în două rânduri, 1979 şi
1985, limba, cultura şi civilizaţia românească la Univer-
sité Provence – Aix-Marseille I) era la curent cu ceea
ce se petrecea în Hexagon şi în zona de influenţă, dar
rămâneau preţioase şi semnalările referitoare la tălmă-
cirile din spaţiul anglo-saxon sau germanic. Din fericire,
nu au rămas risipite prin revistele pe unde au apărut, ci
astăzi pot fi parcurse în câteva dintre culegerile de cro-
nici pe care a avut prevederea să le îngrijească şi să le
facă să apară.

Cu toate că i-a dedicat o monografie lui E. Lovi-
nescu, aşa cum era moda în epocă (la origine, teză de
doctorat cu Şerban Cioculescu), nu a fost, cum am zis,
un ceea ce se cheamă lovinescian. Lasă că a fi lovines-
cian echivalează, pentru unii, cu a face parte din a nu
ştiu câta generaţie maioresciană! Cu alte cuvinte, nu

absolutiza rolul celui care a păstorit cenaclul „Sburăto-
rul” în evoluţia criticii româneşti. Semnificativ pentru
gândirea critică a lui Florin Mihăilescu mi s-a părut
mereu un pasaj din E. Lovinescu şi antinomiile criticii:
„Oricum ar fi, important este, mai presus de orice dis-
cuţie teoretică, faptul că, pornind de la asemenea prin-
cipii, Lovinescu a făcut un serviciu incomensurabil
literaturii române moderne. Aceasta ar fi ajuns în orice
caz la aceleaşi rezultate şi singură, urmând sensul evo-
luţiei istorice, dar criticul i-a dăruit o conştiinţă de sine
ce n-a putut decât grăbi procesul firesc şi necesar”.

Un model, cum se vede, de echilibru şi măsură, de
judecată întemeiată pe o bună stăpânire a  dialecticii
faptelor istorico-literare. Cum poate, pe de altă parte,
cineva să manifeste opinii politice atât de stranii, ră-
mâne o întrebare plasată într-o zonă destul de nebu-
loasă. Dar, până la urmă, nu au, cei mai mulţi dintre
intelectuali, opinii bizare, în dezacord cu realitatea, în
materie de politică? 

...Rămân cărţile, dincolo de micile şi nevinovatele tri-
bulaţii omeneşti care nu au, de altfel, nici o importanţă,
decât, eventual, ca anecdotică printre apropiaţi şi câţiva
dintre cei care l-au cunoscut. În afară de cele pomenite
deja şi încă altele, Critice şi metacritice (1999), Recon-
stituiri critice (2007), Critica sau judecata fără sfârşit
(2008), Amendamente la ideile critice (2012), Critica
sine qua non (2017), Critica şi criticii. cronici, studii,
eseuri (2019) alcătuiesc un vade mecum de iniţiere în
materia aceasta delicată şi complexă a înţelegerii ope-
rei literare. Deşi concepţia regretatului critic şi istoric li-
terar, a profesorului Florin Mihăilescu este exprimată cu
consecvenţă şi metodă în întreaga sa operă, cred că
dacă am lua numai Critica sine qua non şi am consi-
dera-o scheletul unui curs opţional de fundamente ale
criticii literare la Litere nu ar fi o mai bună şi mai cu folos
confirmare a unei munci de o viaţă, petrecută printre ar-
canele criticii.
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Ion Lazu

FLORIN MIHĂILESCU – PORTRET EN MIETTES 
(fragmente de jurnal)

1 sept. 1990. Da, era să-i spun lui Florin Mihăilescu,
întâlnit chiar în librăria Eminescu – unde ne-am fi putut
întâlni?! – înainte de Decembrie scriam intens la jurnalul
meu pentru a depune mărturie despre un adevăr social
ce părea că niciodată nu va fi spus în public, în presă,
în cărţi – şi disperat că ar fi posibil ca minciuna oficială
să sfârşească prin a se substitui pe deplin adevărului
din lume şi din conştiinţe, din istorie; arătam că oamenii
se chinuie, trăiesc rău etc. – dar acum ce să mai scriu?!
Acum aceste adevăruri, despre ce-a fost şi despre ce
este, se spun în gura mare, pe stradă, se scriu în ziare
– fiecare simte nevoia să se descarce, spune tot ce ştie,
ce-şi aduce aminte, dă propria variantă, pe cât posibil
coerentă asupra a ce-a fost. Adevărata faţă a vieţii
noastre sub dictatură se recompune sub ochii noştri, din
mii şi mii de mărturii. Acum simt că e necesar să schimb
obiectul demersului meu literar, e nevoie de cu totul alt-
ceva în literatură – dacă măcar mai e nevoie de aşa
ceva şi de literatură, în general! Să scriu ce se cere
acum, sau să scriu ce mă pricep?

Zice amicul slătinean F.M.: Cumpăr ziare în neştire,
le port cu mine la catedră, le duc acasă; citesc cu fer-
voare tot ce pot, iar pe celelalte le păstrez, sperând să
le pot citi în timp…

24 apr. 2002. Mă văd la Banca Religiilor cu G. Mun-
teanu. Discutăm coborând la metrou, avem acelaşi
drum spre Dristor. Vine vorba de Florin M., coleg cu el
de an! […] F.M., fiul procurorului de Slatina, cel care l-a
arestat pe Ceauşescu în ’46 când comunistul l-a omorât
pe adversarul său politic, directorul Băncii. I-au dat dru-
mul lui Ceau şi apoi acela se  da bine pe lângă procuror,
precum că să treacă de partea comuniştilor, cum făcuse
şi Manea Mănescu, dar tatăl lui F. nu a vrut. Apoi întor-
cându-se situaţia, procurorul a fost arestat şi s-a inter-
venit pe lângă Ceau care pe atunci nu era aşa de
mare  –, l-au eliberat. 

31 mai 2003. Ieri şi alaltăieri la Slatina, pentru lan-
sarea Veneticilor. La 12:00 se umple sala, vorbeşte
doamna dir. Stuparu, care e entuziasmată de carte, nu
a apucat să citească decât un sfert din ea, apoi Florin
Mihăilescu, fără entuziasm, fără aprecieri laudative: un
roman bun, poate cea mai bună carte a lui, bine scrisă,
despre avatarurile basarabenilor, merită din plin să fie
citită. Şi se vede că nu a parcurs cartea decât parţial şi
pe sărite – fapt este că despre partea a doua nu face
decât o aluzie, se pare că preluată din Blandiana. Până
şi referirea la împuşcarea evreilor, cu observaţia că nu
trebuie exagerat, dar dacă faptele au fost trăite, ele tre-
buiesc spuse! Ceva de genul acesta. Am înregistrat spi-
ciul respectiv şi Lidia a fost surprinsă de lipsa de
entuziasm a vorbitorului. Poate totuşi nu are o adevă-
rată consideraţie pentru mine ca autor, poate ceea ce a

citit nu l-a dat gata. Poate l-a iritat cumva cronica Mag-
dei Maftei? Oricum, pentru ascultători cred că a fost
bine, nu vor fi sesizat reticenţa profesorului. Aplauze… 

12 ian. 2009. Eu cu Florin mergem la Asociaţie,
unde plăteşte cotizaţia. Apoi în jurul blocului Eva, vor-
bind de Eminescu, Junimea, Titu Maiorescu, Muzeul
Simu, palatul Dimitrie Sturdza şi tot contextul. Spune că
a cumpărat mii de cărţi, iar acum a calculat că practic
nu mai are timp să le citească în următorii 10 ani. Ci-
teşte lent, cândva l-a întrebat pe Tudor Vianu cum de a
reuşit să citească atât, ca să procedeze la fel. I-a răs-
puns: Citesc încet, ochiul meu se mişcă pe pagină ca
melcul...

7 iunie 09, duminică. De vineri la Slatina pentru
125  de ani de la înfiinţarea liceului nostru „Radu
Greceanu”, acum Colegiul Naţional „Radu Greceanu”.
Cu Florin Mihăilescu în acelaşi vagon, alături, el pla-
sându-şi bine bagajul ca să-l aibă tot timpul sub priviri.
O taşcă grea, căci îmi spune că vrea să scape de mul-
tele pliante de pe când a fost profesor în Franţa. 

Florin, deranjat de cei de pe culoar, pe care-i înde-
părtează, cică spre a conversa cu mine, apoi intrigat de
ce nu avem aer condiţionat etc. Între toate aceste nazuri
şi hachiţe de om nevricos (iar în fapt foarte comod și te-
mător de propria persoană), aflu câte ceva din viaţa lui.
Tatăl a lucrat la începutul anilor 30 în Basarabia, la
Cahul, chiar s-a căsătorit cu una de pe-acolo, însă în
curând aceea a murit sau poate doar s-au despărţit. Re-
vine la Slatina, tatăl lui fiind de fel din Mihăileşti-Mărgi-
neni; se recăsătoreşte cu mama lui Florin, care însă era
o persoană cam năbădăioasă, cu tabineturi, cu baluri,
nu s-a potrivit cu dl Luca M., au divorţat după 3-4 ani,
ea şi-a pierdut urma în ţară, copilul a rămas în grija ta-
tălui, care s-a recăsătorit a treia oară cu o fată din ve-
cini, stăteau deasupra prefecturii, în casă construită de
tatăl lui Florin, peste drum era cârciuma „La Haită”. Flo-
rin s-a îndepărtat şi el de mama lui naturală. Iar cea
adoptivă era una dintre nepoatele Ecaterinei Bălăcioiu,
soţia lui Eugen Lovinescu, fată de boieri dinspre Cra-
iova, satul Cruşeţu. Tatăl lui Florin, devenit apoi procu-
ror al Slatinei, era prieten cu Eugen Ionescu, al cărui
tată era chiar prefect al Oltului. Are două fotografii cu
tatăl lui şi cu Eugen Ionescu, care a făcut armata la 3
Olt. În 1946, Pătrăşcanu i-a dat jos pe procurorii precum
Luca Mihăilescu, el a trecut în avocatură, unde a făcut
bani buni, apoi a fost închis, poate vreo doi ani, admi-
nistrativ, fără condamnare deci. I-au promis solemn că
nu-l demolează. Totuşi l-au demolat, i-au dat o despă-
gubire infimă. A trebuit să se îndatoreze pentru cumpă-
rarea unei garsoniere la bloc şi din aceste supărări şi
umilinţe s-a stins prin 1975, născut fiind în acelaşi an
cu mama, deci în 1906. Îmi mai dă amănunte despre
unchi de-ai lui, prieteni buni cu Eugen Ionescu. Şi des-
pre faptul că avea o verişoară care stătea în gazdă în
casa unde locuia familia E. Lovinescu şi că acelei fete
el îi făcea dese vizite, văzând acolo mulţime de cărţi,
care între timp s-au cam pierdut. E. Lovinescu locuia
acolo unde există o placă memorială de care-mi amin-
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tesc, în imobilul din fața Dreptului, în stânga intrării, la
etajul I.

Din gara Slatina, unde pe Florin îl aşteaptă un nepot
care îl va duce acasă cu taxiul, o iau spre Vila pe jos,
spre ai mei.

1 ian. 2013. Seara îi dau telefon lui Florin M.; după
vorbe despre „Saeculum”, unde are un articol pentru
care voiam să-l felicit, aflu că are revista, i-a dat-o R.L.,
pe care a cunoscut-o la un doctorat; i-a cerut colaborări,
asta e a doua. Ai și tu o pagină de poezii, notifică. Da,
zic, am o pagină în numărul precedent, iar în cel de
acum Elisabeta Isanos publică o cronică pe patru pagini
despre Veneticii. Nu pare să știe. Zic, cu haz: te-ai oprit
la pagina 14, unde e articolul tău, iar cel despre mine e
tocmai la pagina 145… O corcofelește. Apoi, tot el: S-a
uitat prin Odiseea…, nu a mai găsit alte referiri la per-
soana sa. Mi se pare clar că ar vrea să dea de numele
lui, dar fără să citească volumul, ci doar frunzărind cele
350 de pagini. Nu-i nimic, zic, am reluat eu lectura pen-
tru tine și îți comunic pe această cale că numele tău
este pomenit de opt ori. Iar în afară de secvența cu care
se încheie cartea, mai sunt relatate alte două întâlniri
ale noastre. Mi-am notat acele pagini, dar n-am să ți le
spun. 

21 ianuarie 2013. La 11:00 mă văd cu Florin M. la
Asociație și de acolo mergem la Librăria din Fundul
Curții, de unde cumpăr Oameni și case din București,
de Andrei Pippidi. [...] Mergem ținându-ne de braț, el
foarte atent la scări, la trecerile de pietoni. Mă întreabă:
Nu simți semne de îmbătrânire? Nu, niciunul, mă simt
la fel de în formă ca totdeauna. El simte scăderea pu-
terilor, chiar probleme de memorie. După operație s-a
ales cu o prea mare grijă: cum calcă, cum se mișcă în
general. O teamă cam disproporționată, care îi reduce
randamentul și îi limitează autonomia. Îmi sugerează că
la el, cu acea operație, a survenit o cotitură, a început
coborârea pe panta bătrâneții. Toate astea au survenit
după operație. Să-i fi spus că într-o schiță de-a mea,
din 1969, Fructele oboselii, descriam un preot care
după o perioadă de spital nu s-a mai refăcut integral și
a simțit că după acea boală s-a instalat bătrânețea.
Poate părea ciudat că scriitorul are la tinerețe astfel de
intuiții, nu?

28 apr. 2014. Consemnare: Al patrulea colocviu
al Filialei de critică, eseistică şi istorie literară. 

Florin Mihăilescu, până să ajungă la discutarea
problemelor de gust elitist sau public, se concentrează
asupra esteticii ca atare. Constată că preocuparea es-
tetică a criticului e totuşi secundară; că interogaţia asu-
pra valorii e necesară, nu şi suficientă; că opera în sine
nu este un dat, ci un proces ce se relevă scriitorului pe
măsură ce avansează în elaborare, iar criticului sau lec-
torului comun, de fiecare dată în mod specific, pe mă-
sură ce parcurge textul dat. Fiecare scriitor îşi
inventează de la o pagină la alta o strategie proprie pen-
tru a-şi transmite mesajul. Receptarea bazată pe un
gust cultivat este condiţia preliminară pentru o evaluare

corectă a operei.

6 august 2016. De dimineață merg la Florin Mihăi-
lescu, în autobuz mă uit prin revistele din geantă, pre-
gătite pentru el, așa că trec de stația Favorit! Două
doamne în vârstă mă sfătuiesc de bine. (Ce înseamnă
să ai figură de ins cumsecade.) De la colț cumpăr o tu-
beroză, iar Ștefania, încântată, exclamă: Asta e o tube-
roză! Elegantă, în alb, se pregătea să iasă la
cumpărături, căci peste 2 zile merg cu ai lor spre Curtea
de Argeș. Spre bucuria ei, spre cârteala lui Florin, care
se declară în dificultate. Și: cum să se descurce el în
condiții necunoscute?!

Vorbim de-ale noastre, deci de-ale revistelor,
cărților... Se arată foarte interesat de cartea despre
învățătorii refugiați din Basarabia, de „Memoria Oltului
și Romanațiului”, cu periodice, cu personalitățile vremii
dintre războaie. Prin 1943, prima soție a tatălui, mama
lui F., a divorțat, plecând fără adresă, mi se sugerează
că se plictisise de viața în familie. El rămâne cu tata.
Prin 1945 tatăl se recăsătorește, dar în 1948 decade
din funcția de prim-procuror al Slatinei, devine avocat,
câștigând foarte bine; însă în 1950 este arestat și face
un an de detenție. A doua soție divorțează, ca să evite
persecuțiile, pleacă împreună cu un doctor tocmai la
Bistrița-Năsăud. Din nou Florin vrea să-mi arate o foto-
grafie în care bunicul lui, Ion Ionescu, zis Jean, este
unul dintre cei doi martori la nașterea lui Eugen Io-
nescu. Nu găsește fotografia...

Oful lui Florin: că nu se mai poate mișca, să umble
prin librării, să afle ce cărți noi au apărut, să le cumpere,
să le citească, să se zidească între cărți, ca zid de apă-
rare... Și este, se pare, în cazul lui special, singurul re-
gret adevărat. 

18 nov. 2017. (Aflu din surse că la Critică va primi
Opera Omnia nimeni altul decât Florin Mihăilescu, și el
rotunjind cele 8 decenii. Concitadinul meu din Slatina și
prieten de cursă lungă. Nepot al Ecaterinei
Bălăcioiu. Să le fie cu noroc!)

P.S. Amicul FM mă întreba când și unde va fi festivi-
tatea – la care oricum nu poate veni, din motive... loco-
motorii).

…Premiul Opera Omnia – Florin Mihăilescu, pen-
tru întreaga activitate de critic, istoric şi teoretician
literar.

…Opera Omnia la critică a revenit prietenului Florin
Mihăilescu, prezentat de Mihai Zamfir, care a citit și un
mesaj transmis de mine de la laureat. Mâine îi duc di-
ploma respectivă.

9 ian. 2018. Merg la Florin Mihăilescu, în problema
cotizației; îi duc numărul din noiembrie al „Memoriei Ol-
tului”. Îmi dă două volume din „Filosofia” lui Mircea Flo-
rian, 1983 și 1987, Centenarul Eminescu și două
broșuri de Umberto Eco. Discuție foarte însuflețită, F.M.
e în continuare foarte impresionat de gestul lui Radu
Voinescu, care i-a acordat marele premiu Opera Omnia.
Zice: Om de absolută delicatețe. 
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19 ian. 2019. Ieri, la 11:30, la Florin Mihăilescu.
Ștefania sosește și ea după vreun sfert de oră. Florin
îmi povestește cu înflăcărare că, urmărind cu Ștefania
un documentar despre Slatina, sunt prezentate niște
poze cu Eugen Ionescu. La care Ștefania îi spune:
Uite-i pe ai tăi! Îmi arată că au obținut o foto color cu
tatăl, mama, cei 4 bunici și doi frați de-ai tatălui, cu copiii
lângă ei. O imagine câmpenească, probabil se opriseră
pe un deal, în drum spre Herghelia regală de la Bre-
beni-Slatina. O vale, o lizieră de pădure. O adevărată
revelație. Florin spune că e un moment de bucurie și
împlinire spirituală. 

8 febr. 2019. De la o vreme m-am apropiat de Florin
Mihăilescu, slătinean, cu doi ani mai mare la liceu. S-a
ținut la distanță, multă vreme, iar eu n-am obiceiul să
mă bag în sufletul nimănui. Prof. univ. dr., însă s-a ținut
etanș, crezusem că o face numai cu mine, dar e un ciu-
dat: nu tu prieteni, nici discipoli. Nepot de-al lui Lovi-
nescu, părinții prieteni de familie cu Eugen Ionescu.
Acum, imobilizat în casă, de un ciudat parkinson, însă
mintea îi merge perfect. L-am ajutat să-și publice niște
cărți la TipoMoldova, „E. Lovinescu” și apoi „Critica sine
qua non”, mai nou și la eLiteratura. Îl vizitez acasă, toc-
mai în Drumul Taberei.

Marţi 7 iulie 2020. La 9:00 telefonez Ștefaniei și la
11:10 sunt la ei, după un ocol pe la Uniune. Florin în
patul lui medicinal, deci cu fața spre balcon. Iau loc pe
speteaza unui fotoliu, la picioarele lui, ca să-l pot vedea:
săltat pe două perne, barbă albă revărsată, tolstoiană,
gura pronunțând cu greu; pauze și patinări pe idee. Sau
uită ce începuse să spună. Îi dau revistele adunate de
pe coridoarele Uniunii, dar „România literară” o are; nu-
mărul 6, zice Ștefania, de cum o vede. Îi dau amicului
vestea bună că au apărut pe tot traseul de la Eroilor și
până la Favorit toate cele 4-5 stații de metrou, iar din
stația Eroilor s-a deschis tunel spre traseul lor – deci
foarte curând va fi dat în folosință. Altfel se va circula…
Afară e prea cald; am venit cu mari dificultăți. Și legat
de căldurile infernale, le povestesc despre accidental
meu de la Slatina, peste 2 luni se împlinesc doi ani de
când am fost operat pe cord deschis la Fundeni, scă-
pând ca prin minune, despicat de la claviculă la ombilic.
Etc. Aș exagera spunând că am înviat din morți?

Florin arată spre bibliotecă și-i cere Ștefaniei o carte
anume, de un francez. Nu-și amintește titlul, autorul.
Ștefania în dificultate. Merge dincolo, vine cu un caiet –
și reiese că ține un jurnal, încă de prin anii 60, însă pre-
cizează: nimic literar, doar consemnări. Florin comen-
tează: Ca Titu Maiorescu, care de fapt s-a luat după
jurnalul lui Carol I.. Îi spun Ștefaniei că eu am publicat
cinci sau șase cărți de jurnal, pe trei i le arăt în raft.
Recunoaște că nu a citit, o va face. Memorii?, întreabă.
Nu, jurnale ca atare. Memoriile lui Eliade sunt de citit,
bine scrise, interesante, cu o privire retrospectivă asu-
pra mersului lucrurilor, între războaie. Dar am preferat
jurnalele lui din acei ani. Sunt pline de emoția eveni-
mentului trăit. Și subliniez: Jurnalul poate fi adevărată
literatură, depinde doar de autor. Multe mari romane ale

lumii, nu doar ale literaturii noastre, sunt de fapt trase
după jurnale, aspect secundar, care după decenii nici
nu mai contează. Cazul „Ultima noapte de dragoste”,
cazul „Fata Moartă”, dar și romanul „Ion”, de fapt.

Se vădește că Ștefania nu mai aude bine, mi se tot
plânge că nu înțelege ce-i spune Florin. Eu, cu un
anume efort, înțeleg. Ce se face ea dacă rămâne sin-
gură? Se cunosc de 65 de ani… din facultate. S-au că-
sătorit după 8 ani. Zic, în glumă: Nu prea ne lua în
seamă acest domnișor elitist de Slatina. Florin spune
că locuia la căminul Călărași, unde și Ștefania lua
masa. Păi tocmai asta spuneam: și eu am locuit la că-
minul Călărași, luam masa la aceeași cantină cu tine,
dar mi-ai acordat măcar o privire, un zâmbet de încura-
jare?! Nu luai tu seama, cu superbie, la colegi, darmite
la boboci! Să-mi fi crescut și mie acțiunile, să mă mân-
dresc că am făcut celebrul liceu „Radu Greceanu”. Ea
se miră: Vă cunoșteați de pe-atunci? Eu. Doar eu pe
dânsul! Și o dăm pe râs. 

Se făcuse 11:25, le spun că-i musai s-o iau din loc,
din motive de mare caniculă. Florin caută niște cuvinte
de despărțire, căci despre asta era vorba; eu cu mâna
pe genunchiul lui, numai oase… După multe mișcări cu
buzele îl aud: Un singur cuvânt: Iubire.

Cobor din blocul lor, și din grădinița de la colț, cu răb-
dare, rup o floare de spin, o pun în tașcă și îi port grija
până acasă. O plasez pe birou, într-o sticluță.
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Din toamna anu-
lui 1963, când Ion
Bănuță și Mihai Șora
m-au angajat redac-
tor la Editura pentru
Literatură, și până în
1987, când s-a pen-
sionat, l-am prețuit
fără rezervă pe An-
drei Rusu. În 1963 el
avea tipărite, mai
mult decât colegii
săi, ediții personale:
Ion Păun-Pincio,
Versuri, proză, scri-

sori, prefață de Ion Vitner, 1955 (ed.  a II-a, 1959), Cezar
Bolliac, Opere, I-II, introducere de George Munteanu,
1956, Nicolae Bălcescu, Opere alese, I-II, introducere
de Gh. Georgescu-Buzău, 1960, N. Bălcescu, Românii
supt Mihai-Voievod Viteazul, prefață de Gh. Georgescu-
Buzău, colecția Biblioteca pentru toți, 1960.

În salonul acela mare, al Redacției Valorificarea
Moștenirii Literare, de la etajul al doilea al clădirii de pe
strada Orlando, în care mai lucrau, birou lângă birou,
Gheorghe Pienescu, Cornel Simionescu, Elisabeta
Brâncuș, Margareta Feraru, Aurelia Rusu, Daciana Vlă-
doiu, Constantin Mohanu, Gheorghe Zarafu, Ioan Șerb,
Irina Stan (corectoare), nimeni parcă nu era mai con-
centrat asupra paginilor pe care le parcurgea precum
Andrei Rusu, nimeni nu făcea abstracție în aceeași mă-
sură ca el de rumoarea produsă uneori de discuțiile pe
care le aveau unii colegi cu colaboratorii. Era un bărbat
distins, plăcut tuturor colegelor, elegant fără ostentație,
mereu cu pantalonii la dungă, la asta contribuind și soția
sa, Viorica, profesoară de limba română, mereu preo-
cupată cum arată vestimentar soțul său. Mai contribuia
la ținuta sa ireproșabilă și faptul că, spre deosebire de
alții, care veneau la editură cu mijloacele de circulație
în comun, pentru el venirea în strada Orlando era o

scurtă plimbare pe jos din Piața Romană, unde avea un
apartament. Înlesnire pentru el până în 1973, când am
fost încazarmați toți, edituri și reviste, la Casa Scânteii.

S-a născut la 15 noiembrie 1926 la Chișinău, părinți
fiindu-i Anastasia (n. Neaga) și Ilie Rusu, comisar de
poliție. După ce a urmat școala primară și liceul la
Chișinău, familia sa refugiindu-se în 1944 din Basara-
bia, și-a încheiat studiile liceale la Roman, cu bacalau-
reatul în 1946. Între 1946 și 1950, a urmat cursurile
Facultății de Litere a Universității din București, în ulti-
mul an fiind și preparator la Catedra de istoria limbii ro-
mâne, condusă de Al. Rosetti. A fost, succesiv, redactor
la ESPLA, Editura pentru Literatură și, din decembrie
1969 până în 1987, la Editura Minerva.

Omul Andrei Rusu era iubit de colegi, avea un com-
portament calm, nu știu să fi ridicat tonul în vreo discuție
cu cineva. Era pur și simplu șarmant în micile noastre
petreceri la redacție. În repertoriul său intra un cântec,
Sunt o cârpă în amor, melodie de nu știu cine și cu text
iar nu știu de cine, pe care am auzit-o recent pe un
canal de televiziune, și cu deosebire recitarea, care
dezlănțuia un hohot de nestăpânit, a unor versuri con-
cupiscente ale lui Costache Conachi:

Aleargă, suflete, – aleargă,
La soția ta cea dragă...
Rădică de pe picioare
Orice feliu de-nvălitoare,
Și spune cu îndrăzneală
C-am să fac mare năvală.

Altfel, în alte privințe, era foarte prudent, se ferea de
glume necorespunzătoare – termenul a avut o largă
întrebuințare în epocă – și am aflat foarte târziu că este
originar din Basarabia. Văzuse multe și era foarte cir-
cumspect, văzuse cum la ESPLA au fost concediați, ca
necorespunzători, redactori de talia unor Ion Roman,
Radu Albala, Al. Săndulescu, Georgeta Rădulescu-Dul-
gheru, Geo Șerban, Domnica Filimon. „Z. Ornea – scrie
Cristian Vasile în articolul Z. Ornea în arhivele Securității
– o secvență a derapajului antisemit al poliției politice

Iordan Datcu

UN EMINENT EDITOR: ANDREI RUSU
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comuniste, din «România literară» (nr. 38, 30 august
2019) a fost demascat și retrogradat, sub pretextul că
ar fi ascuns un trecut sionist, vecin cu «naționalismul
evreiesc», incompatibil cu internaționalismul proletar.”

De aceea, Andrei Rusu a avut mulți prieteni, dar cei
mai apropiați i-au fost Tiberiu Avramescu și Z. Ornea.
I-am fost eu însumi prieten, i-am fost și redactor la ediția
G. Călinescu, Cronici literare și recenzii (I-II 1991-1992).
Proiectase mai multe volume de acest fel, însă, mu-
rindu-i soția și îmbolnăvindu-se și el, n-a mai putut să
frecventeze Biblioteca Academiei Române. S-a stins din
viață după mulți ani de suferință, care l-au imobilizat în
apartamentul din Piața Romană, la 19 martie 2019. I s-a
îndeplinit dorința de a fi incinerat.

În afara edițiilor personale amintite, a mai publicat:
B.P. Hasdeu, Etymologicum Magnum Romaniae, I-II,
prefață de Paul Cornea, 1970, I. Al. Brătescu-Voinești,
Întuneric și lumină, prefață de Mihai Gafița, 1963,
G.  Călinescu, Principii de estetică, prefață de Al. Săn-
dulescu, 1999, N. Cartojan, Istoria literaturii române
vechi, prefață de Dan Horia Mazilu, 1996 (în colaborare
cu Rodica Rotaru), N. Iorga, Istoria literaturii românești,
1999.

A existat, la editorii de seamă pe care i-am cunoscut,
o specializare. Gh. Pienescu, ca să mă refer doar la el,
a fost redactor al celor 27 de volume din seria Scrieri
de Tudor Arghezi (1962-1975) și redactor al celor 12 vo-
lume de Opere (1962-1985) ale lui Ion Agârbiceanu. An-
drei Rusu s-a specializat în editarea operei lui Nicolae
Bălcescu și a lui G. Călinescu. Recenzând reeditarea,
în 2002, a studiului lui N. Bălcescu, Românii supt Mihai-
Voievod Viteazul, Cornelia Ștefănescu a apreciat, în ar-
ticolul Istorie și literatură, din „România literară” (nr. 49,
2002): „Însușindu-și îndemnul lui N. Bălcescu «Să dăm
ochire acestor evenimente», Andrei Rusu, cu
experiența sa îndelung aplicată pe manuscrise, respon-
sabil editor și textolog, a readus în conștiința românilor
o lucrare importantă și ca informare și ca expresivitate
artistică, și cu atât mai mult ca simbol și mărturie a idea-
lului înfăptuit de Mihai Viteazul.” Foarte semnificativ
este că editarea profesionistă a operei lui N. Bălcescu
i-a fost elogiată nu doar de cronicari literari, ci și de o
somitate în materie, academicianul Gheorghe Zane,
editor și exeget al lui Bălcescu, care, invitat să refere
asupra unei ediții a lui Andrei Rusu din opera scriitorului
pașoptist, l-a recomandat ca „singurul editor creditabil
al lui Bălcescu”.

Primele patru volume din G. Călinescu, Opere, apă-
rând sub supravegherea autorului, următoarele (V-XVII)
au fost îngrijite în redacție de Andrei Rusu, un demers
care a vădit, încă o dată, calitățile de eminent editor, de
textolog ale acestuia. O situație specială au prezentat
volumele XII-XIII (1969-1970), care au conținut amplul
studiu Opera lui Mihai Eminescu. Ediția îngrijită de An-
drei Rusu n-a preluat-o pe aceea, în cinci volume, tipă-
rită de G. Călinescu în anii 1934-1936, ci propune,
pentru întâia dată, o versiune nouă, modificată structu-
ral de autor în 1947 și aflată sub formă de șpalt cu co-
recturi autografe în arhiva sa. Cele două volume au fost
întâmpinate de cenzură cu multe obiecții. Țin minte una
singură: prezența, în volumul al XIII-lea, într-un subca-

pitol la Tehnica interioară, a 30 de versuri din celebra
Doină, de Mihai Eminescu. S-au purtat multe discuții cu
cenzura și în final s-a căzut de acord ca volumele
XII-XIII să aibă un tiraj dirijat, adică să nu fie vândute
prin librării, ci din magazia editurii. Scrieri care au apărut
în Opere au cunoscut și ediții independente: Opera lui
Mihai Eminescu, I-II (1976), Ion Creangă (Viața și
opera) (1978), Scrinul negru (1982), Istoria literaturii ro-
mâne. Compendiu (1983), Viața lui Mihai Eminescu
(1986) și Bietul Ioanide (1995), roman care conține și
modificările pe care le făcuse autorul la ediția a doua
(1964). Scriind despre reeditarea de către Ileana Mi-
hăilă a amplei lucrări a lui G. Călinescu, Opera lui Mihai
Eminescu, Teodor Vârgolici, în recenzia G. Călinescu
într-o remarcabilă ediție, se referă, în mod firesc și la
Andrei Rusu, apreciindu-l ca pe „unul dintre cei mai
străluciți editori și textologi pe care i-a avut cultura ro-
mânească”.

Seria de opere neincluzând și publicistica marelui
critic, Andrei Rusu a dorit să publice câteva volume din
cadrul ei. Primul, Însemnări și polemici, postfață și bi-
bliografie de Mircea Scarlat (1988), a fost recenzat de
Nicolae Manolescu în articolul G. Călinescu, polemist,
din „România literară” (1988, nr. 29), care îi reproșează
antologatorului că „nu s-a decis asupra sferei și a ames-
tecat polemici cu obiect literar, bucăți de proză care sunt
un fel de schițe de moravuri sociale (Fobia zgomotului,
de pildă), articole politice, nu neapărat diatribe, de obi-
cei deghizate în parabolă (între altele, seria referitoare
la Frigmania și Bovenia), aforisme (cele din „Lumea”),
precum și tot felul de însemnări ocazionale îndeosebi
din anii din urmă ai colaborării lui Călinescu la «Con-
temporanul».” Andrei Rusu trebuia să se țină de „un cri-
teriu mai strict”. A tipărit apoi ediția G. Călinescu, Cronici
literare și recenzii, cuprinzând, primul volum, anii
1927-1932 și, cel de al doilea, anii 1932-1933, pe care
le-a alcătuit, în colaborare cu Ion Bălu, în 1991 și 1992.

Prezentând, în recenzia G. Călinescu critic literar,
din „România literară” (1992, nr. 6), primul volum,
Z.  Ornea apreciază: „Ediția a fost alcătuită de dl Andrei
Rusu, probabil cel mai bun editor al nostru și avizat cu-
noscător al operei călinesciene. Ediția este (am
colecționat prin sondaj, o parte a materiei din sumar)
perfectă (și nu mă joc cu cuvintele), editorul dovedind
peste tot probitate ireproșabilă și profesionalism. Apa-
ratul critic (comentarii și note) poartă semnătura dlui Ion
Bălu, și d-sa o autoritate în materie de Călinescu”. În
schimb, Al. Piru, în recenzia G. Călinescu, cronicar lite-
rar din „Adevărul literar și artistic” (nr. 17, 1993), com-
bate, servindu-se de multe citări, ideea editorilor că din
notele de lectură ale lui G. Călinescu, acesta a reținut,
în Istoria literaturii române de la origini până în prezent
(1941) numai 5%. Editorii, scrie Al. Piru, „nu informează
corect”, ei ar fi trebuit să abordeze chestiunea „mult mai
nuanțat”.

A editat scrieri de Cezar Bolliac, Nicolae Bălcescu,
B.P. Hasdeu și G. Călinescu, care i-au cerut editorului
bune cunoștințe de textolog, informație solidă de istorie
literară, acribie, calități pe care le-a dovedit cu prisosință
în cele peste 50 de ediții – intră în calcul și reeditările –
pe care le-a îngrijit.
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Născută pe 18 mar-
tie 1910, în Poiana Si-
biului, judeţul Sibiu, fiica
lui Constantin Banu al
Lesii de pe Vlaşini şi a
Evei (n. Albu), ţărani,
s-a mutat cu părinţii la
Sibiu, pe când nu împli-
nise încă un an, unde
tatăl său, cunoscut şi ca
un bun curelar, a deve-
nit în scurtă vreme sta-
rostele acestei bresle,
iar apoi şi comerciant.
La patru ani a fost dată
la grădiniţa germană,
limbă pe care şi-a însu-

şit-o la perfecţie, râvnind să ajungă în oraşele Europei
şi, mai ales, la Budapesta, unde tocmai fusese mama
ei. Între 1916 şi 1919 a urmat primele trei clase primare
la Closterul Ursulinelor, cu predare în limba maghiară,
învăţată cu aceeaşi uşurinţă. Până la nouă ani a trecut
prin vâltoarea Primului Război Mondial, ascunzându-se
în pivniţă de frica Zepelinelor şi învăţând în taină Marşul
lui Iancu, Deşteaptă-te, române şi Hora Unirii, iar
până la 12, nu s-a putut bucura de prezenţa jucăriilor.
După înfăptuirea Marii Uniri urmează, în anul şcolar
1919-1920, clasa a patra la şcoala românească, până
în 1928 continuându-şi studiile la Liceul „Domniţa
Ileana” din Sibiu. La 14 ani a început să ţină un jurnal,
în clasa I de liceu descoperind Luceafărul eminescian,
poeziile lui George Coşbuc, Păcală, dar şi Don Quijote
şi Halima. Visul de a deveni scriitoare începe să prindă
contur pe la 16 ani, când trimite în taină un răspuns la
rubrica iniţiată de ziarul Rampa, pe tema Dacă s-a
schimbat amorul?. Tot în acea perioadă a fost la con-
ferinţele lui Iorga, Tzigara-Samurcaş, I.D. Ştefănescu şi
I. Teodoreanu, ale „cărui romane zăpăciseră elevele”.
După moda saşilor şi ungurilor a avut încă din copilărie
profesor de dans, studiind doi ani vioara şi alţi cinci pia-
nul, clădindu-se, după propria expresie, în cele trei

limbi, la care a adăugat apoi franceza. Crescută ca o
„domnişoară de familie”, a ajuns studentă fără voia ei,
intrând la faimosul Institut de Călugăriţe Marianum din
Cluj şi urmând, din 1928, Facultatea de Litere şi Filoso-
fie a Universităţii clujene. În 1930 devine „doamna ingi-
ner”, căsătorindu-se cu Felix Pop, pe care îl urmează
în Capitală, transferându-se la facultatea cu acelaşi pro-
fil a Universităţii Bucureşti, unde mai studiază un an,
fără a-şi lua însă licenţa. Intră, în schimb, în vârtejul vie-
ţii culturale, participând la conferinţe, expoziţii, simpo-
zioane etc. Mereu tot mai singură, visează în continuare
la societatea artiştilor, merge vara la Balcic, acolo unde
văzduhul zbârnia de senzualitate, şi, inspirată de aceste
incursiuni balcanice, începe să aştearnă pe hârtie ro-
manul Bogdana. În iulie 1937, după ce a deschis în-
tâmplător ziarul Dimineaţa, în paginile căruia a dat
peste mărturiile unor scriitori ce evocau momentele
esenţiale ale întâlnirii lor cu cenaclul condus de Eugen
Lovinescu, s-a decis brusc să-l sune pe marele critic şi
să-i solicite opinia în legătură cu manuscrisul. A fost un
act de temeritate, dar cu efecte benefice, întrucât men-
torul Sburătorului i-a apreciat de la primele pagini ta-
lentul, deschizându-i nu numai uşile casei sale, ci şi
calea spre o carieră literară ce avea să fie încununată
de prestigioase premii. Invitată să citească în celebrul
cenaclu, a debutat editorial cu această carte de o „pu-
ritate desăvârşită” la Editura Socec, în 1939, an în care
a fost primită şi în Societatea Scriitorilor Români. A tre-
buit să treacă încă un an până să reînceapă să scrie,
în 1940 Viaţa Românească publicându-i nuvela Drame
mici, iar Revista Fundaţiilor Regale, nuvela Eroarea.
Alte două nuvele – Mona (1941) şi Fuga (1942) – văd
lumina tiparului în paginile aceleiaşi publicaţii, în timp
ce Vremea oferă cititorilor săi Acord sentimental
(1941), fragmente din noul roman Beznă şi Două vieţi
(ambele în 1942). Tot din 1940 devine, până în 1944,
sub directoratul lui Liviu Rebreanu, secretar literar şi de
presă la Teatrul Naţional, experienţa căpătată aici fiind
fructificată peste ani, când, împreună cu Tiberiu Vornic,
scrie şi publică Împărăţia lui Machidon (1955), piesă
jucată pe scenele a cinci teatre din ţară. În 1943 apare

Cornel Galben

IOANA POSTELNICU
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Beznă (Editura Socec), distins cu Premiul „Udrişte Năs-
turel” al Academiei Române, apreciat elogios în Ade-
vărul literar şi artistic şi în alte publicaţii ale vremii.
Dispariţia celui ce îi dăduse pseudonimul literar o mar-
chează profund, ca şi evenimentele ce aveau să ur-
meze. Găseşte, totuşi, resurse să se alăture fondatorilor
Asociaţiei „Prietenii lui E. Lovinescu”, înfiinţată în ace-
laşi an, şi să pună la cale, tot în 1943, manifestul „Cer-
cului literar” din Sibiu. După primul bombardament
asupra Bucureştilor, din 4 aprilie 1944, se retrage cu
soţul la Poiana Sibiului, în care nu mai fusese decât o
singură dată, la 14 ani, când îi murise o verişoară. În
cele şase luni cât a rămas în satul natal a aflat o mul-
ţime de lucruri despre oamenii şi obiceiurile locului,
având revelaţia că poate să scrie o carte consacrată
strămoşilor. Gestaţia acesteia avea să dureze însă
două decenii, timp în care a mai fost inspector de teatru
la Departamentul Artelor (1946-1948), s-a ocupat de pa-
gina culturală a ziarului Naţiunea (1947), a activat la
Casa Creaţiei din Bucureşti, a condus cenaclul Casei
Corpului Didactic „Mihail Sadoveanu”, şi-a pus la dis-
poziţia scriitorilor propria casă pentru a continua, între
1945 şi 1947, şedinţele Sburătorului, la care veneau,
între alţii, Felix Aderca, Dan Petraşincu, Eusebiu Cami-
lar, Ticu Arhip, Sanda Movilă, Ieronim Şerbu, Eugen
Barbu, Laurenţiu Fulga, Vladimir Streinu, Şerban Cio-
culescu. După 19 ani de „căsătorie virgină”, presărată
cu numeroase călătorii în străinătate şi cu un trai îndes-
tulător, dar în solitudine, pus parcă sub un clopot, se
desparte de primul soţ, fascinată fiind de Tiberiu Vornic,
fost director general la Malaxa, devenit la rândul său
„călăul meu inteligent, fermecător, vrăjitor”. Deşi scrie
în continuare, a străbătut un deceniu de incertitudini, re-
venind abia în 1952, când a văzut lumina tiparului Po-
vestea lui Toma Ferigă, o scriere de tranziţie spre
literatura dedicată copiilor şi tineretului. Aceasta a fost
precedată de nuvela Orizonturi (1945), povestirea 900
Stejăriş (1951), ambele publicate de Viaţa Româ-
nească, şi urmată de romanele Pădurea Poenari (Edi-
tura de Stat pentru Literatură şi Artă, Bucureşti, 1953),
Oraşul minunilor (Editura Tineretului, Bucureşti, 1957)
şi Adolescenţii (idem, 1962). Între cele două din urmă

au fost intercalate „şase povestiri pentru copii cuminţi şi
mai puţin cuminţi”, apărute în 1958, la aceeaşi editură
bucureşteană, după ce mai întâi Ştefi, care a dat nu-
mele cărţii, îşi găsise loc în paginile revistei Iaşul lite-
rar. Încrezătoare că va răsturna lumea cu subiectul
cărţii despre vlaşini, timp de patru ani scrie „în cap, în
cuget, în somn”, trudind câte zece ore şi chiar mai mult
în fiecare zi, trezindu-se limpede şi plină de vigoare la
„trei noaptea fix” şi aşternând dintr-o suflare secvenţele
gândite pe parcursul celor două decenii de frământări.
Munca de sisif – a „lucrat ca în mină”– s-a finalizat în
1964, odată cu cu apariţia romanului Plecarea Vlaşini-
lor (Editura Tineretului), dar zbaterile s-au accentuat şi
mai mult, întrucât timp de opt luni cronicarii nu au dat
nici măcar un semnal, îmbolnăvind-o „de tăcere, de
anonimat… de neluare în seamă”. A trebuit ca Gh. Achi-
ţei să publice un studiu serios în Lupta de clasă, pentru
ca bariera să fie ridicată şi revistele să înceapă comen-
tarea cărţii, numai că, datorită stresului, glanda hipofiză
nu a mai vrut să lucreze şi ani de zile a simţit că ia foc,
fiind silită să bea zilnic zeci de litri de apă. Considerată
fără leac, poliuria şi polidipsia insipidă de care suferea
îi provocau, în plus, dureri musculare insuportabile, ce
o făceau să nu poată dormi mai mult de două ore pe
noapte. Prin 1966, i-a povestit necazul lui Pop Simion,
care a sprijinit-o să obţină de la Ministerul Sănătăţii
aprobarea pentru a se trata o lună la Paris. Înainte însă
de a pleca în călătorie, la începutul lui 1967, a anchilo-
zat, fiind internată în spital, iar la două zile de la exter-
nare a făcut, în plus, o congestie pulmonară. Încinsă
într-un corset cu balene de fier a pornit, totuşi, la drum
prin februarie, neştiind nici măcar adresa profesorului
Delay, cel ce urma să o trateze, acuzând „dureri atroce
în muşchi, sete uriaşă, îngurgitare nemăsurată, elimi-
nare anarhică, gust şi simţiri încâlcite…” În pofida aces-
tei stări, până să descopere Spitalul Sainte-Anne, unde
va avea o primă internare, a vizitat principalele obiective
turistice ale Parisului, în care mai fusese în martie 1932,
însoţită de soţ şi de Milena-Demetra, fetiţa ei de numai
5 luni, viitoarea actriţă a Teatrului Bacovia. Aventura ha-
lucinantă ce a debutat aici a continuat la Spitalul Pitié,
la Secţia de endocrinologie a Spitalului Dreyfuss, sfâr-
şind la 24 aprilie 1967, după ce a ieşit miraculos din
moartea clinică în care intrase şi a solicitat să fie repa-
triată. Abia la 72 de zile de spitalizare a înţeles că, de
fapt, fusese un cobai, medicii francezi posedând încă
de la început medicamentul Diabinese, care i-a curmat
brusc setea şi potomania de care suferea. Renăscută,
se întoarce la masa de scris, documentându-se riguros
în Deltă patru ani şi, după alţi trei, finalizând romanul
Toate au pornit de la o păpuşă, încredinţat Editurii
Eminescu, publicat de aceasta în 1972 şi distins cu Pre-
miul Asociaţiei Scriitorilor din Braşov. În intervalul scurs,
Plecarea Vlaşinilor a cunoscut o nouă ediţie (Editura
Tineretului, 1969), urmată peste cinci ani de alta, oferită
cititorului de Editura Minerva (1974, cu o prefaţă de Dan
Zamfirescu) şi, la sfârşitul mileniului, de încă una (Edi-
tura 100+1 Gramar, Bucureşti, 1998, cu o prefaţă şi un
curriculum vitae de Teodor Vârgolici). Înainte de a se
decide, la sugestia celui de-al treilea soţ, Mircea Io-
nescu, „pilonul statornic, onest, plin de afecţiune”, să
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continue epopeea Vlaşinilor, a mai scris Roată gându-
lui, roată pământului, un „roman” al aventurii sale pa-
riziene, dar şi al altor călătorii prin Europa şi America de
Nord (Canada şi Statele Unite), apărut în 1977 la Edi-
tura Eminescu. Declicul s-a produs la Băile Felix, unde
se afla la tratament, în 15 zile scriind 90 de pagini din
Întoarcerea Vlaşinilor, iar în următoarele patru luni în-
cheindu-l, la Bucureşti şi Coman. Hărţuiala cu aceeaşi
editură, care a publicat în cele din urmă romanul, în
1979, i-a provocat alţi doi ani de suferinţe fizice, dar
efortul său s-a văzut de data aceasta încununat cu Pre-
miul „Ion Creangă”, al doilea oferit creaţiei sale de Aca-
demia Română. Au urmat apoi, în ordine cronologică,
romanele Frank and Smith Company (Editura Cartea
Românească, Bucureşti, 1981), Seva din adâncuri
(idem, 1985) şi Remember (Editura Albatros, Bucureşti,
1995), volumul de povestiri Milena şi Crina povestesc
(Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1982) şi cel de nuvele,
Eternele iubiri (Editura Cartea Românească, 1986, cu
o prefaţă de I.D. Bălan). Cele câteva mii de pagini ale
amplei epopei ardelene a prins contur definitiv în 1999,
când Editura Albatros a dat tiparului Urmaşii Vlaşinilor,
roman care a zăcut în sertarele redacţiei vreo 12 ani şi
de care nonagenara prozatoare aproape uitase. Lucru
explicabil dacă ţinem seama că, în urma dispariţiei so-
ţului, scriitoarea a făcut comoţie cerebrală, urmată de o
afazie ce a durat aproape patru ani. Stabilită în 1997 la
Bacău, distinsa doamnă a literelor române a fost bine
primită de intelectualitatea băcăuană, revista Ateneu
invitând-o să colaboreze şi acordându-i, în 1997, Pre-
miul „Opera omnia”, iar revista Cartea consacrându-i
aproape în întregime primul număr din martie 2001.
Chiar dacă în acelaşi an consilierii locali i-au acordat
Titlul de „Cetăţean de onoare al Municipiului Bacău” şi
toţi au înconjurat-o cu căldura cuvenită unei mari per-
sonalităţi, traiul său a fost tot mai grevat de privaţiuni,
pensia de mizerie neajungându-i nici pentru procurarea
medicamentelor şi plata obligaţiilor legate de întreţine-
rea apartamentului. Criza aceasta existenţială a început
imediat după 1990, la 85 de ani, îndurerată şi ofensată,

publicând chiar, în Literatorul, o Scrisoare deschisă,
prin care îşi exprima nemulţumirea că a primit ca re-
compensă pentru mai bine de jumătate de secol de
muncă şi 20 de volume de literatură, teatru, scenarii
pentru filme, publicistică, doar 100.000 lei, adică „cinci
kg. salam”. Acest Premiu pentru întreaga activitate lite-
rară îi fusese atribuit, în 1995, de Uniunea Scriitorilor, a
cărei revistă, România literară, în paginile căreia, de
altfel, mai publicase, nu consemnase evenimentul legat
de aniversare nici măcar la rubrica intitulată Calendar.
N-a mai încălzit-o cu nimic nici Premiul Editurii Vinea
(1995), nici Titlul de „Cetăţean de Onoare al Municipiului
Sibiu” (2000), nici Diplomele de Excelenţă oferite de Bi-
blioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău (2001) şi Direc-
ţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul
Naţional Bacău (2003), nici chiar Ordinele Naţionale
oferite de preşedintele ţării la împlinirea a 90 de ani.
Într-un traumatizant final de viaţă, bogat numai în priva-
ţiuni continue, sigura bucurie a constat doar în aceea
că a lăsat urmaşilor câteva lucrări fundamentale pentru
literatura română contemporană, la volumele deja amin-
tite adăugându-se scenariile pentru cele două serii ale
filmului făcut după Plecarea Vlaşinilor (1982) şi Întoar-
cerea Vlaşinilor (1983, în ambele, coscenarist şi regi-
zor fiind Mircea Drăgan), pentru serialul TV Vlaşinii,
traducerile dramei Familia de I. Popov (1950, cu Xenia
Stroe) şi a romanelor Frontul din umbră de Alexandr
Lukin şi D. Poljenovki (1964, cu I. Vaşcenko) şi Mlaş-
tina de Jakub Kolas (1967, cu Maria Roth), precum şi
publicistica risipită în presa vremii, de la foiletoanele cu
care a debutat în 1938, în Adevărul literar şi artistic
(cu pseudonimul Sergiu Duşescu), şi până la ultimele
evocări din România literară, Transilvania, Vitraliu şi
Ateneu. Cum interpelarea făcută în Parlament de se-
natorul Aron Belaşcu şi demersurile Direcţiei Judeţene
pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional
Bacău n-au izbutit să contribuie la ieşirea din această
situaţie umilitoare, prodigioasa prozatoare s-a stins pe
28 noiembrie 2004, la Bacău, cu amarul în suflet. 
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Capitolul 2.
Logodnă nedorită

Tata a răcit la
vânătoare de porci
sălbatici şi a stat în
pat, toată luna fe-
bruarie. A slăbit
mult şi l-a cuprins o

neîmblânzită teamă de moarte. Îl îngrijesc cât pot mai
bine. Îi şterg faţa asudată cu prosop moale de bumbac;
îi fac ceaiuri, cum prescriu cei trei doctori care-l con-
sultă; îi pun prişniţe cu hrean şi făină de muştar. Aduc
bărbierul să-i scurteze barba crescută supărător de
lungă. Îi citesc „Paul et Virginie” şi „Manon Lescaut”. E
foarte plăcut surprins de corecta mea rostire a limbii
franceze. Când se simte mai bine, îmi spune poezii în
greceşte, în franţuzeşte şi chiar glume în turceşte, tăl-
măcindu-le cu un surâs blajin, pe care acum, întâia
oară, îl văd scris pe chipul lui aspru şi uscat. Culmea
intimităţii: mă roagă să-i citesc elogiile scrise în cinstea
Zulniei, adică a mamei.

– Parc-o aud pe dânsa…
Mă devotez îngrijirii nu numai din datorie filială, ci şi

pentru că simt minunea apropierii de părintele meu, de
obârşia mea. Îl vizitează câteva rude: Neculai Balş cu
coana Mărioara, roşcata Catrina Dimachi, care acum,
despărţită de Beldiman, umblă să se cunune cu Tode-
riţă Balş, şi-l roagă pe tata să pună un cuvânt bun pen-
tru asemenea matrimoniu. Vine şi Costin Catargiu, ca
megieş, cu urări de sănătate de la vodă Sturza.

– Măria sa a auzit că vrei să-ţi măriţi fata.

– I se apropie sorocul şi-i caut soţ… potrivit după
rang şi avere.

De altfel, în timpul bolii de mai multe ori m-a averti-
zat: „Trebuie să te măriţi, Ecaterina!” 

Îi citesc şi povestirea „Buchetiere din Florenţa”,
scrisă de bădia Vasile şi inspirată din dragostea fulge-
rătoare şi pătimaşă a lui moş Costache pentru actriţa
Giusepina Reppa.

Văzând că-i încântat, îmi arăt dorinţa de a vedea Ita-
lia şi mai ales Florenţa: catedrala Santa Maria del Fiore
sau Campanila lui Giotto, pomenite în această poves-
tire.

Moş Costache îl vesteşte pe tata că vodă l-a numit
pe Grigore Alexandru Ghica vistier, în locul lui Lupu
Balş. (E tatăl Aglăiţei şi prietenul „bonjuriştilor”. Om cu
„vederi liberale” şi fiu al vellogofătului Alecu Ghica, cel
mai de samă opozant al lui vodă Sturza).

– Şi a primit?
– După multa noastră stăruinţă. Vrem a vedea dacă

se mai pot domoli abuzurile şi hrăpirile lui vodă. Grigore
e cel mai cinstit, mai omenos, mai înţelept şi mai român
dintre noi, zice Alecu Cuza. Dacă intră în târguiala îm-
păcării cu tinerii cinstiţi şi patrioţi, înseamnă că vodă
simte clătinarea scaunului şi vrea să ne ia pe noi prop-
tele.

Grigore Ghica îi cere să înceteze persecuţiile şi ja-
furile din averea obştească, să închidă vrana de golirea
ţării şi mutarea bogătaşilor în străinătate…

– Dacă nu se domoleşte, Grigore Ghica demisio-
nează cu proteste şi tărăboi, ca ţara să afle că noi, ti-
nerii, suntem împotrivitorii despotului, că nu ne lăsăm
ademeniţi în slujbele înalte, că vrem binele celor mulţi
şi patrie slobodă.

Abia acum Profira îmi spune că înainte de a se îm-
bolnăvi, pe tata l-a vizitat domnul Alecu Cuza. L-a primit
în salonul cel mic. Au vorbit îndelung, în taină. La ple-
care, tata nu l-a condus nici până în prag.

– Domnul Cuza era cătrănit la faţă şi furios, adăugă

Dumitru Almaş*

DESTĂINUIREA

* În această primăvară, la 12 martie, s-au împlinit 25 de
ani de la trecerea în altă lume a istoricului, scriitorului, publi-
cistului, prof. univ. Dumitru Almaş, fondatorul revistei „Magazin
istoric”. Doamna Ioana Jitaru, fiica scriitorului, ne-a oferit spre
publicare un fragment din manuscrisul romanului dedicat Eca-
terinei Cocuţa Vogoride, fata logofătului Costache Conachi,
eroina Unirii de la 1859 (v. „Pro Saeculum”, nr. 1-2/2020). Îi
mulţumim pentru generozitate. (Red.)
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Cocoraş, care i-a ţinut calul, cât a stat în casă. A încă-
lecat în grabă. Ne-a lepădat un galben, a scos pistolul
şi, din galop, a slobozit două focuri în teiul din colţul
ogrăzii. A ucis o turturică. . .

Doamne, nu cumva…? Nu cumva?... Ce prostie!…
Descopăr unele puncte comune între tata şi moş

Costache. De pildă: amândoi se îngrijesc îndeaproape
de viaţa ţăranilor de pe moşii. Ca să se clădească un
spital în Iaşi, aşa cum plănuieşte prietenul lui, doctorul
Cihac, tata donează un teren mare pe Dealul Copoului.
La îndemnul lui Moş Costache, tata a deschis o spiţerie
în Tecuci. Pentru asta a fost ales „mădular al societăţii
medicilor şi naturaliştilor”. A pus bazele unui muzeu de
ştiinţe naturale, unde au început să adune diverse ani-
male împăiate: lupi, urşi, cerbi, veveriţe, păsări. Au cum-
părat din ţările calde un crocodil şi un elefant împăiat.
Asta face ca eu, împreună cu Floarea, Zulnia şi Andrei
să învăţăm zoologie.

Izvodeşte mândrie în inima mea mărturisirea tatei:
– Am trudit la stihuri spre împodobirea limbii române,

spre trezirea cugetelor şi îndeletnicirea patrioţilor. Drept
a zis Ion Beldiman: „Nu se poate scrie într-o limbă ne-
cunoscută şi lipsită de tot meşteşugul gramaticesc”.

De asemenea, amândoi, tata şi fiastrul, adică moş
Costache, citesc cărţile lui Voltaire şi  Bacon şi le dis-
cută cu aprindere. Ajutând pe unele văduve şi o samă
de orfani, cu câte 50 până la 500 lei pe lună, tata nu
mai pare zgârcit. A înzestrat mai multe fete sărace din
satele noastre. Iar o dată pe lună, la Ţigăneşti, face po-
mană: cheamă ţăranii la curte şi Burduja le dă câte un
colac şi un firfiric. Floarea şi Cocoraş strigă: „Firfiricu şi
covrigu cântă cucurigu… Cucurigu gagu se cunună
Sandu, fără firfiric şi fără covrig”. . . Şi asta pentru că,
din porunca lui Burduja, colacul s-a tot subţiat, până a
ajuns un biet covrig calic.

O veste bună: Obşteasca Adunare a dezrobit ţiganii
mânăstireşti şi pe cei ai ocârmuirii. Tinerii de la revista
„Propăşirea” scot un „Supliment extraordinar”, în care
bădia Vasile publică poezia „31 ianuarie 1844”, iar moş
Costache „Urarea”. Kogălniceanu mulţumeşte lui vodă
pentru asemenea „filantropice măsuri”. Arată că „în
vreme când în coloniile Franţei şi multe staturi republi-
cane a Unirii Americane de Nord gem milioane de negri
împilaţi… noi am pornit dezrobirea; căci oamenii, toţi,
au aceleaşi drepturi la libertate ca oricare”… Citesc şi
tatei scrisul din „Suplimentul”: „Mulţumită dar şi de trii
ori mulţămită fie domnului carele a avut această mă-
reaţă idee; mulţămită şi de trii ori mulţămită fie miniştrilor
carii au înfăţoşat-o Adunării Legiuitoare; mulţămită fie
deputaţilor carii au făcut-o lege. Cinste tuturor acelor
care, mântuindu-ne ţara de cea mai grozavă enormitate
socială, de robie, ne înalţă atât de mult în principii; cin-
ste fie şi Bisericii ce astăzi nu mai are robi”…

Privind chipul tatei, înţeleg că a votat legea, fără en-
tuziasm.

– Odată şi-odată tot trebuia să-i slobozim. Robia-i o
ruşine a societăţii civilizate; dar o să vedeţi voi înverşu-
nata împotrivire a bătrânilor boieri când se va da slobo-
zenia ţiganilor căsaşi. Slobozi, fără căpătâi, nefericiţii
iştia deveni-vor pacoste pe ţară: s-or umple răscrucile
cu cerşetori şi drumurile cu hoţi.

Mă tem că are dreptate; totuşi mă ruşinez să-i spun
lui moş Costache: aş întuneca bucuria întâii lor biruinţe
împotriva tiraniei. Mai ales că îl aud cum atrage luarea
aminte domnilor Kogălniceanu şi Negruzzi, veniţi să-i
mulţumească:

– Pe Sturza îl bănui de viclenie: cu nada asta mică
va să prindă peştele cel mare al continuării lacomei
domnii. O perdea de fum. Apoi, vorbind despre noua re-
vistă „Propăşirea”: Tituluşul e bun, numai să nu săriţi
peste cal, că vă pune Sturza laţu-n coarne. Fiţi dârzi,
dar şi răbdători. Faceţi să-şi amintească făgăduielile de
la urcarea în scaun: economie prosperă, cultură româ-
nească înfloritoare, înţelegere între toate straturile so-
ţietăţii, sporirea încrederii românilor în soarta lor.
Atuncea se voia asemănuit chiar cu Ludovic al Franţei,
căruia Voltaire îi zice „regele soare”. Dar, iaca, a lunecat
spre mişelnica tiranie întru sugrumarea propăşirii şi
oropsirea locuitorilor.

În adevăr: cenzura şterge numele lui N. Bălcescu de
pe lista de colaboratori; interzice un articol al lui Ion
Ghica despre „Unirea vămilor între Moldova şi Valahia”.
Ca să înţeleg mai bine cele scrise în „Propăşirea”, ci-
tesc tatei, în dialog cu Floarea „Istoria unui galben şi a
unei parale”, scrisă de bădia Vasile. Se veseleşte şi ne
laudă, iar ţac-Aniţei îi dă o vacă, s-o păstreze ca zestre
pentru Floarea.

Citesc şi „O preumblare în munţi”, mai ales pentru
că şi eu am fost pe acolo. Vreau să-i citesc şi „Cuvânt
pentru deschiderea cursului de istorie naţională în Aca-
demia Mihăileană”, dar ne întrerupe Catrina Dimachi;
intră furtună să-l roage pe tata să-l înduplece pe Teodor
Balş s-o ia în căsătorie.

– Vreau să-i fac viaţa fericită…
Râd în sine-mi: o femeie frumoasă, plină de draci să

se mărite cu un bătrân slăbănog. Tata zice doar atât:
– Tu, Catrina, nu crezi că asta-i o neruşinare?
Pleacă furioasă.
Când dau să reiau plăcuta lectură, se anunţă vizita

vărului mitropolit Veniamin Costache. Nu ştiu ce-au vor-
bit mai bine de o oră. Apoi pleacă amândoi la curte. Tata
se întoarce după trei ceasuri, vânăt de frig şi de mânie.
Se încuie în iatacul lui. Pricina? Vodă s-a sfădit cu mi-
tropolitul şi l-a surghiunit la mănăstirea Slatina. De su-
părare, de teamă, tata capătă fierbinţeală mare.
Noaptea geme, se înăduşă, aiurează. Chemaţi, doctorii
îl priveghează, pe rând, cu mine şi cu Zulnia. Abia a cin-
cea zi, când afară străluceşte soarele de primăvară şi
zarzărul din ogradă înfloreşte, îi scade febra. Convales-
cenţa e lungă. Mă ia cu el la Ţigăneşti. Mă bucur copi-
lăreşte de sosirea primăverii. Urmăresc întoarcerea
berzelor şi a rândunelelor la cuib. Ascult cântarea privi-
ghetorilor din sălciile de pe malul iazului.

Şi, deodată, o noutate! (Şuguiesc, dar dacă-i ade-
vărat…). A comunicat-o Neculai Docan Zulniei: Alecu
Cuza, sătul de burlăcie, a hotărât să se însoare, cât mai
repede.

Alerg ca o nebună pe malul iazului. Îngenunchez.
Îmi văd chipul oglindit în undele uşor mişcate de cren-
guţele mlădios jucăuşe ale sălciei plângătoare. Mă văd
strâmbă, holbată, slută: Îmi dau pumni în fălci, până-mi
sângerează gingiile. Mă opresc numai când aud paşi.
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E Andrei: drept, curat îmbrăcat, frumuşel. Se pleacă şi
mă ajută să mă ridic…

– Dudue Cocuţa, ce amar te frânge?
Atât. Dar privirea-i caldă răsfrânge semnele respec-

tului şi dragostei pe care ştiu că de mult mi le poartă.
Îmi povesteşte cu câtă plăcere învaţă la şcoala din Tri-
feşti. Îmi mulţumeşte şi-mi sărută mâna. Doamne de ce
nu îndrăznesc să-l îmbrăţişez, să-l sărut?... De ce nu
mă sărută el, nătângul? Se teme că l-aş pălmui?... Da,
l-aş pălmui… Dar nu ştiu cum să-i mulţumesc pentru că
m-a ridicat de jos şi-mi împrumută un fel de încredere,
că Docan e un palavragiu, un mincinos…

Vodă, şi mai ales doamna Smaranda, aşa spune
Catrina Dimachi, se îngrijesc îndeaproape de căsătoriile
tinerelor odrasle boiereşti cu avere. Vor să-şi căpătu-
iască rudele, rotunjindu-le moşiile şi îngroşându-le pun-
gile. Îi invidiază pe Rosetteşti: alcătuiesc cea mai
numeroasă familie, pe Balşeni, că-s cei mai bogaţi, pe
Roznoveni că au mare trecere pe lângă ţar. Din dom-
nească şi ocrotitoare poruncă, mai multe fecioare au
devenit mirese înrudite cu măria sa. Mă tem! Aflând că
tata s-a însănătoşit, îl trimite pe Costin Catargiu să-l fi-
ritisească şi să-l poftească la Curte. Stă multe ceasuri
şi se întoarce cătrănit. În zilele următoare îmi pune alţi
profesori la franceză, italiană, clavir, dans şi călărie.

Fac tot ce pot ca această „culturalizare” grijulie şi pri-
pită să fie totuşi veselă, ca-n balada lui Musset: „C’était,
dans la nuit brune,/ Sur le clocher jauni,/ La lune,/
Comme un point sur un i”… Oare tata vrea să dreagă
greşeala de a mă fi lăsat, până acum, să cresc cam la
întâmplare? Nu înţeleg ce gând are cu mine.

Duminică, împlinesc 15 ani. Sunt sărbătorită. Doi-
sprezece musafiri la masă. Eu, a treisprezecea. Îl rog
pe tata s-o primească şi pe Floarea. Se încruntă:

– O slugă la masă cu eghemonicon?
– Am crescut ca două surori, tată! Am învăţat îm-

preună…
– Mda… Fie! 
Musafirii nu se miră. Nici chiar ţâfnoasa coana Ca-

trina Dimachi, care a pus la cale această petrecere, ca
să poată sta de vorbă cu logofătul Teodor Balş, poreclit
„Coconaşul” şi principalul invitat de azi. Totul decurge
firesc. Oaspeţii laudă bucatele şi vinul. Conversaţia,
vioaie. Profira şi ţac-Aniţa servesc cu discretă bună-
voinţă. Din odaia mea, Cocoraş începe să cânte la
vioară. M-aş simţi bine, dacă n-aş vedea-o pe coana
Catrina aruncând neruşinate ocheade bătrânului logofăt
Balş, ale cărui mâini tremură că varsă borşul din lingură
până la gură, iar furculiţa zăngăne în farfurie ca o daira
în surdină. Lovitură de teatru, la cafea: tata se ridică în
picioare şi îşi drege glasul:

– Cinstiţi musafiri, am onorul a vă vesti logodna rudei
noastre Catrina din neamul Dimachi, cu prietenul Tode-
riţă Balş, mare logofăt. Împlinesc aiastă dorinţă, la ru-
gămintea amândurora… Fiţi sănătoşi, voi mirilor, şi să
trăiţi ani mulţi şi fericiţi…

Toţi rămânem cu gurile căscate ca la o farsă. Doar
coana Catrina sare din scaun, îl ridică pe conu Toderiţă,
îl îmbrăţişează cu patimă şi-l sărută zgomotos. Musafirii
trec de la stupoare la haz, cu râsete şi aplauze. Eu o
iau pe Floarea de mână şi cer îngăduinţa de a pleca din

sufragerie. Dar tata îmi face semn să stau şi, cu glas
aspru, în ciuda strădaniei de a fi blând zice:

– Ecaterina, fiica mea, ţi s-aprochie vremea măriti-
şului. Am pornit să-ţi caut mire…

Înmărmuresc: zice: „mire”; dar eu aud: „zburător” ori
„strigoi”.

– …Un mire pe care să-l înfiez, să ducă mai departe
averea, faima şi numele Conachi.

Amuţesc, iar gândurile mi se zbat în creier ca nişte
cuci nebuni, închişi într-o strâmtă colivie. Dar nu-s decât
o biată smârdă, care mai bucuroasă ar face culcuş pen-
tru mâţe în cele două işlice uriaşe: al tatei şi al lui Balş,
decât să mă uit la un mire…

Toţi se ridică în picioare, mă firitisesc, mă sărută
şi-mi urează „noroc, spor şi fericire”. Mă compară cu un
„fluturaş ieşit din păpuşa omizii”; îşi amintesc de năz-
bâtiile mele, ca de pildă brâncirea în Râpa Galbenă a
unei marţafoaice împopoţonată ca o pupăză. (N-am să-
vârşit nicicând asemenea poznă!). Tata tuşeşte şi con-
tinuă:

– Un mire de neam mare, spre folosul, faima şi vel-
nicirea numelui Conachi… în ţară şi chiar peste otar.

Îmi vine să-l întreb: „Tată, nu ţi-a mai rămas nici o fă-
râmă din dragostea pentru mama, s–o răsfrângi asupra
mea?”. Dar n-am curaj, mai ales că adaugă:

– Orice parte femeiască, de la anume vârstă trebuie
ocrotită… Şi-ocrotirea se numeşte grabnic măritiş. În
aist scopos eu cred că ţi-am găsit o partidă foarte bună!

– Dacă-i aşa de… bună pentru mine, înseamnă că
pentru el e foarte proastă.

– Te joci cu vorbele! răbufneşte aproape mânios.
Ţi-am găsit un… prinţ neprico… nerecunoscătoareo!

– Şi cum o să se uite un prinţ la o „smârdă şi o ne-
pricopsită”?

Jumătate din meseni râd; jumătate mă scurtează cu
priviri dojenitoare, clătinând căpăţânile.

Tata înţelege că-s în stare să urmez cu obrăzniciile
şi schimbă vorba despre Obşteasca Adunare a ţării care
l-a proclamat pe vodă „binefăcătorul şi părintele patriei”.
Dar coana Catrina nu se lasă: povesteşte că şi măria
sa caută printre prinţesele apusene mireasă pentru bei-
zadea Dumitru, fiul cel mare… Deşi voi fi nora lui
vodă…

După ce pleacă musafirii, fac un buchet de gher-
ghine albe şi intru în iatacul tatei. Se hodineşte întins
pe canapea. Îngenunchi, îi pun florile la picioare şi cer
iertare. Din privire înţeleg că i se încălzeşte inima. Cu
vorbă domoală mă încredinţează că de multe luni umblă
să-mi găsească soţ bun. Şi, cu ton răstit, categoric:

– L-am găsit pe Nicolache Vogoride, fratele doamnei
Smaranda.

Parcă m-a lovit cu un ciocan în moalele capului.
– Te vei numi deci prinţesa Ecaterina Conachi Vo-

goride! Vei fi cumnata lui vodă şi nora lui Ştefanache
Vogoride, fost caimacan în Iaşi, iar acum bei la Samos.

– Tată, cred că şuguieşti; dar şaga asta nu-i bună…
– Este din oamenii cei mari şi puternici ai acestei

vremi.
– Venetic… Fanariot!... suspin înlăcrimată, zdrobită.
Îmi amintesc că i-am vorbit urât, odată, când l-am

întâlnit pe stradă, dar n-am când să-i spun, că-mi strigă:
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– Taci! Nu poţi respinge pe cumnatul lui vodă, prinţ
cu rude puternice pe lângă sultan, ţar şi regina Angliei!...
Înţelegi, smâr… nepricopsito?

Tremur. Ca să mă stăpânesc îmi cuprind tâmplele şi
strâng până-mi ţâşnesc lacrimi amare, parcă ţeasta
mi-ar fi o boabă de mătrăgună stoarsă, cu mânie.

Fug în odaia mea. Mă trântesc pe pat. Şi plâng,
plâng…   Zilele şi mai ales nopţile trec greu. Visez urât.
Îl blestem pe Alecu, învinuindu-l de nesimţire, egoism
şi laşitate. Văzându-mă mohorâtă, tăcută, tata îmi po-
runceşte să mai las cititul, călăria şi clavirul şi să ies „în
lume”, sub ocrotirea mătuşii Mărioara Beldiman şi a Ca-
trinei Dimache (a şi început să-mi zică Balş), a Lixandrei
Roznoveanu. Înţeleg că vrea să mă depărtez de moş
Costache şi surorile Negrea; care sunt cu totul potriv-
nice căsătoriei cu un cumnat al lui vodă. Tant-Elena
crede că asemenea căsătorie e cea mai necugetată
faptă a unui om aşa de chibzuit ca tata. Îmi amintesc
că, în „Iluzii pierdute”, Kogălniceanu scria, cu ironie, că
„femeia este făcută pentru altă ceva mai înalt decât a
poronci de bucate şi a căuta numai prozaicele trebi a
gospodăriei; o socot de o misie mai nobilă în societatea
europeană. De aceea, măcar că entuziasmul meu pen-
tru Napoleon covârşeşte toată comparaţia, totuşi nu pot
să-i iert nedreapta ură ce avea pentru Doamna de
Stahl, numai pentru că era o femeie de geniu”…

Citesc şi tatei aceste şiruri. Ascultă îmbufnat şi-mi
dă răspuns neprevăzut:

– Ei, tocmai asta vreau să fii: prinţesă, nu bucătă-
riţă.

Tac. Cum să-l fac a înţelege de ce nu mă bucur?
În piaţă aud un cântec deşucheat: „Vai, Moldovă şi

iar vai, te goneşte un buhai”… Voi fi cumnată cu… bu-
haiul!? Da, trebuie să mă despart de Floarea şi de Co-
coraş şi să învăţ à fond l’art du salon. Dar tot de la moş
Costache şi Kogălniceanu ştiu că „arta salonului” în-
seamnă mai ales cancanuri, proaste clevetiri, glume îm-
prumutate din colecţii de anecdote şi de bons-mots.
Salonul – cloacă a făţărniciei, expoziţie de capele şi ro-
chii, în care cel care intră leapădă la uşă caracterul, pă-
rerile, ştiinţa, arta şi se preschimbă în… papagalul
gazdei.

Azi, în vizită la Didiţa Mavrocordat, la „salonul” ei. Îl
cunosc pe Sofronie Paladi, feciorul logofătului Gheor-
ghe Paladi. Muieretul din Iaşi îi admiră manierele, cor-
dialitatea, vorbele de duh, cultura; îl răsfaţă şi-l
dezmiardă „Coco”. Când apare în saloane, piepturile
cucoanelor se umflă, capetele se înalţă de-o palmă şi
se răsucesc cu pălăriile de floarea soarelui după stră-
lucitorul astru. Face! E seducător, mai ales că, după
cum spune tant-Elena, nu-i lipseşte nici un viciu: chel-
tuitor, afemeiat, cartofor, mincinos, şperţar, prevaricator.
El l-a ajutat, în ţară şi mai ales la Viena, pe Dumitru
Ghica să-şi istovească toată averea. Totuşi, prima lui
vorbă mă ameţeşte:

– Acordă-mi, te rog, valsul, dulce boboc de trandafir
roz, în plină înflorire.

Mă asigură că dansez elegant, uşor, graţios. Îl cer-
cetez, frumos ca un fante, dansator ca un balerin, vor-
bitor ca un retor. Cine-o să-l ia de bărbat? Sunt sigură
că toate l-ar vrea doar… amant.

Zulnia mă întreabă ce impresie mi-a făcut „ieşirea în
lume”. Mă întristează amar că mariajul Zulniei cu Nico-
lae Mavrocordat e din ce în ce mai greu de îndurat.

– Noi, surorile Negrea, nu prea avem noroc la soţi
buni.

– Om fi şi noi vinovate… Visez un bărbat ca Alecu
Cuza…

– Oho! Eşti prea… sentimentală pentru el.
Are dreptate. Îmi spun: Nebunia sfântă pe care el o

stârneşte în inima mea mă va mistui, fără a izbuti ca ar-
doarea ei să aprindă în inima lui flacăra dragostei ca să
ajungem la un armonios dialog sufletesc. Mă ridic în-
cărcată de tristeţe. Fac câţiva paşi: mă văd în oglindă.
Zâmbesc şi oglinda se luminează. Tresar:

– De ce nu s-ar putea? Pentru că mă ştie de când
eram… „smârda lui Conachi”?

Zulnia surâde, apoi mă îndeamnă:
– Dacă vrei şi vrei, poţi! Măcar amantă.
Vorba asta insolită mă face să roşesc, dar ceva din

adâncul inimii mă îndeamnă să îngân, fără voie, o me-
lodie tristă. Intrând cu cafele, Profira surâde:

– Când o fată cântă, iubitul e prin preajmă…
Da, îl aştept pe Alecu, dar vine doar vărul lui, Docan;

nu m-a văzut de mult şi mă ţine-n complimente umflate:
– Eşti superbă prin frumuseţe, nevinovăţie şi blân-

deţe…
Mă chinuie neliniştea. Îmi găsesc de treabă în gră-

dină şi aştept neaşteptarea… Ud florile, mângâi petalele
trandafirilor şi le sorb mireasma. Ce himeră! Gândind la
el, mă îndulcesc şi mă otrăvesc cu toată poezia dragos-
tei. Ce desfrâu inocent şi suav! Când îl am pe Alecu aie-
vea, în faţă, simt că ochii mi se măresc să iasă din
orbite şi-mi strălucesc parc-ar împroşca flăcări albastre.
Dar mi-ar trebui o mie de perechi de ochi. O mie! Şi tot
nu mi-aş sătura setea de el. Oare mi-am sărit din minţi?
Amintirea privirilor lui îmi domoleşte suferinţa, îmi mai
astâmpără suspinele şi hohotele de plâns lăuntric.

Dar unde-i el? De ce a plecat fără a coborî din şa?
De ce mă lasă lui Vogoride?

În odaia mea, mă lepăd pe pat, zdrobită. Dar îndată
mă răzvrătesc, mă ridic, îndârjită. Ca să nu plâng, iau
de pe masă „Dacia literară”. Îmi opresc privirea pe
fraza: „…la cei bogaţi, căsătoria este o speculaţie, bi-
necuvântarea părintească o comedie de râs, fata o
marfă adeseori dată pe credit şi cununia o profanaţie”.
Ginerele „se bucură numai de sacii cu bani ce a primit
zestre”…

Fără a şovăi, alerg la tata şi-i citesc aceste şiruri. Se
mânie şi strigă:

– Te măriţi cu prinţul Conachi Vogoride!... E tânăr,
frumos, împământenit, român!

– E fanariot! Fanariot, tată! răcnesc cât pot de tare,
ca şi cum ar fi fost surd.

În ochi îi scapără o furie viforoasă; se ridică repede
din jilţ şi-mi cârpeşte, cu dreapta, o palmă grea. Când
vede că-mi buşeşte sângele din nas, îmi face semn
aspru cu mâna pălmuitoare, să ies. Împlinesc porunca.
Îmi astup nara cu batista. Strâng pumnii şi mă îndârjesc
întru împotrivire. După o jumătate de ceas, intră în
odaia mea şi mă cercetează…



restituiri

135SAECULUM 5-6/2020PR
O

Etiopica. După Vasile Alecsandri și Ion Ghica, Zam-
firescu este al treilea clasic român atras de lumea aflată
sub cerul fierbinte al Africii. Sigur, tonul, atitudinea aces-
tor triumviri diferă. Primul are nomadismul în sânge și,
rob al „fantaziei”, călătorește fără plan „à la recherche
du soleil”. Text cu gestație îndelungată, Călătorie în
Africa e mai degrabă un jurnal de stări, o colecție de
curiozități decât un memorial de călătorie. Gentleman
printre „sălbatici”, Alecsandri e superior, distant, amuzat
de ceea ce vede în plimbarea lui de la Tanger la Tetuan
prin munții Uadras. Mirceștii i s-au șters din amintire.

Cu Ion Ghica, și el englezit, cu lung stagiu diplomatic
la Londra, lucrurile se petrec invers. În Teodoros, „nu-
velă” din iulie 1883, peisajul natal (bucureștean!) și cel
african fuzionează sub magia amintirii, oferind un fundal
de basm oriental unui destin de excepție. Ghica, om cu
o memorie de 24 de carate, inventează. Teodoros (în
amharică Tewdoros), negusul abisinian căzut în 1868
în luptă cu englezii în capitala lui, Magdala, n-ar fi fost
decât fiul ișlicarului Grigorie și al grecoaicei Sofiana,
amândoi copii de casă ai căminarului Take (Dimitrie)
Ghica, nimeni altul decât tatăl policromului prozator.
Ficțiunea lui Ghica n-a ajuns la cunoștința etiopienilor
care n-au făcut caz de ultragiul dinastic dâmbovițean.
Chiar dacă nu descindea din dinastia solomonică, ce se
revendica în linie dreaptă din regele Solomon și regina
din Saba, adevăratul Teodoros (de fapt Tewdoros al
II-lea), negus negesti (deci împărat) al Etiopiei între
1855 şi 1868, avea origini nobiliare certe. În Etiopia, stat
vechi, creștin încă din secolul IV, cu mânăstiri superbe
din anii 600, nu putea ajunge pe tron un aventurier de
pripas. Înzestrat cu calități militare certe, Tewdoros a
fost un monarh dur, energic, inteligent, în război cu o
nobilime recalcitrantă aflată în frondă de vreo două sute
de ani. Cu el statul iese din Zemena Mesafint (Era
prinților), în care stăpâni locali aduc pe tron (ori schimbă
intempestiv) marionete imperiale, și evoluează spre o

monarhie centralizată, servită de o armată profesionistă
și o administrație modernă. Și, tot cu el, apar în Etiopia
biblioteci, coduri fiscale, diviziuni administrative moti-
vate economic. Mereu în campanie pentru a unifica țara
și o readuce sub autoritatea imperială, Tewdoros al
II-lea a îmbinat acțiunile militare cu diplomația matrimo-
nială. Provincia Shewa a revenit sub administrația cen-
trală de la Magdala în urma căsătoriei principelui șoan
Sahle Mariam cu Alitash Tewdoros, fiica împăratului.
Dar ginerele era de fapt captivul împăratului și după
zece ani de prizonierat aurit a izbutit să evadeze și să
se retragă în fieful natal. Așa a început cariera strălucită
a celui care după înscăunare se va numi Menelik al
II-lea, celebrul negus al Etiopiei.

Lui Menelik al II-lea (1889-1913) i-a dedicat Duiliu
Zamfirescu șase rapoarte diplomatice trimise curiosului
și cusurgiului premier Dumitru A. Sturdza între 4/16 au-
gust și 7/19 noiembrie 1896. Toate sunt ecoul unei co-
losale răsturnări de percepție a europenilor asupra
Africii. La 1 martie 1896, la Adwa, armata etiopiană,
condusă personal de Menelik, a zdrobit corpul
expediționar italian aflat sub comanda generalului
Oreste Baratieri. 7000 de italieni au murit în luptă, 1500
s-au retras precipitat în Eritreea și alți 2500 au căzut pri-
zonierii unui adversar pe care anterior îl disprețuiseră
fiindcă era negru. Iar orgoliosul rege al Italiei, Umberto
I, a trebuit să accepte penibile tratative pentru restituirea
captivilor. Prilej de comentarii malițioase, dar îngrijorate,
pentru curțile și cabinetele europene, de revoltă în Pe-
ninsulă împotriva guvernului Crispi care visa la „gran-
doarea unui al doilea Imperiu Roman”. Furia plebei
angajate în aventuri coloniale, zumzetul și agitația poli-
ticienilor, rumorile și mișcările diplomatice secrete reîn-
vie în aceste rapoarte expediate de un neobișnuit
„reporter de front” în ținută diplomatică. Însărcinatul cu
afaceri român de la Roma își culegea informațiile din
ziare și din lumea selectă pe care o frecventa, le da

Ioan Adam

DUILIU ZAMFIRESCU, 
RAPOARTE DIPLOMATICE 

(III)
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nerv epic (fusese în tinerețe ziarist!), fără a sacrifica ri-
goarea analitică. Nu ne putem îndoi de exactitatea lor,
confirmată de altminteri de istorie. 

Fiindcă istoria Etiopiei moderne prezintă similitudini
cu aceea a României (care și-a croit și ea calea la
intersecția a trei imperii), adaug câteva detalii explica-
tive. În ultimul deceniu al secolului al XIX-lea Tripla
Alianță și Tripla Înțelegere se pândeau reciproc. Un im-
perialism de prădător tânăr, cel italian, ocupase Eritreea
și voia să înghită întreaga Etiopie. Gelozia franceză (a
III-a republică visa un imperiu colonial african continuu
de la Vest la Est) nu admitea un concurent periculos și
alimenta cu arme oștirea Negusului. (Printre traficanții
și sfetnicii de la curtea lui Menelik se afla și un mar-
chand d′armes care fusese în tinerețe poet celebru:
Jean Nicolas Arthur Rimbaud. Renunțase la poezie
pentru a dovedi prin propriul abandon că Eu este altci-
neva.) Britanicii, cu ochii spre Sudan și izvoarele Nilului,
îi sabotau pe francezi și-i sprijineau pe italieni, un com-
petitor slab care nu le punea probleme. Imperiul Ger-
man și cel Austro-Ungar, parteneri ai Italiei în Tripla
Alianță, îl tratau pe negus ca pe un rebel răzvrătit îm-
potriva Stăpânului. Nodul gordian va fi tăiat de Rusia,
insinuată de pe atunci în Africa sub pretextul apărării or-
todoxiei. Etiopienii erau (și sunt!) ortodocși. 50 de
„ortodocși” cu epoleți, toți ofițeri în armata țaristă, au in-
struit trupele lui Menelik și le-au furnizat arme și muniții.
Deghizat în explorator, un aventurier de mare clasă din
Kuban, esaulul Nicolai Stepanovici Leontiev, a trimis
Negusului, în galop, pe cămile, 30.000 de puști Mosin-
Nagant și Berdan de ultimă generație, 5.000.000 de
cartușe, 5.000 de săbii și 42 de tunuri de munte.

La început de martie 1896, la Adwa, Dumnezeu pare
să fi fost ortodox. Desconsiderându-și adversarul, Ba-
ratieri a atacat în zori, când santinelele ar fi trebuit să
picotească. Dar etiopienii erau treji, la slujba de utrenie,
și au contraatacat viguros. Salvele de tun, șarja cava-
leriei condusă de Negus, atacul masiv al infanteriei etio-
piene au consfințit dezastrul italian. Iar ca umilința să
fie completă, Franța a trimis apoi, prin interpuși, noi
cantități de arme africanilor victorioși și a recunoscut
independența absolută a statului lor. 

Aflat la post la Roma, un scriitor care schimbase
pana sprințară a poetului cu penița subțire a diplomatu-
lui își informa superiorii printr-un serial alert de rapoarte
pe care l-am intitulat Etiopica, împrumutând deliberat
titlul romanului plin de peripeții al lui Eliodor din Emes.

Către DIMITRIE A. STURDZA

1
Bucarest 
Nr. 327 din 4/16 august [18]′96

Domnule Ministru,

În dimineaţa zilei de 19 august, bastimentul de răz-
boi italian Aretusa, făcând parte din escadra Mării
Roşie, ajungea la Massaouah1, escortând corabia olan-
deză Doelwyk, ce fusese capturată de cuirasata Etna,
sub acuzaţia că transporta pușci şi muniţiuni de război
lui Menelik2, – fapt calificat de dreptul internaţional (con-
trabandă în război) şi de tractatul de Bruxelles3 ca co-

merciul de sclavi (vinderea de oameni traficanţilor), trac-
tat semnat de Menelik şi apoi călcat [de el] prin luarea
în sclavie a locuitorilor din ţeara Vollamo. 

După informaţiunile mele, contrarii ştirelor date de
jurnale, rezultă că Guvernul italian fusese informat la
timp de către Agenţii săi din Ţările de Jos și chiar de
către Guvernul olandez, că în portul Rotterdam se
urmau tratative suspecte între unele persoane cunos-
cute ca fiind în legătură cu aventurierii francezi de la
curtea lui Menelik şi armatorii locali. – Astfel, contraami-
ralul Turi, comandantul escadrei din Marea Roşie, era
înştiinţat de Guvernul său, şi de mai mult timp urmărea
vasele nesigure ce ieşeau din canal şi se îndreptau spre
Golful de Aden şi spre posesiunile franceze de la
Obock4. –

În noaptea de 8 ale corentei, cele două vase de mai
sus ale escadrei italiane observă trecerea spre sud de
Perim5, în ape libere, a trei bastimente, din cari două ur-
mând cu siguranţă drumul înainte, fanalele aprinse, cu
bandiera desfăşurată, pe când cel de-al treilea căutând
să se orienteze pe tăcute şi fără lumine. Etna, care le
urmărea, projectează lumina electrică asupra misterio-
sului călător şi văzând că nu poartă nicio bandieră, îi
cere să-şi declare naţionalitatea. Nava suspectă nu răs-
punde şi-şi măreşte velocitatea. Atunci nava italiană îi
cere să se oprească, – fără să fie ascultată. În aceste
condiţiuni comandantul Etnei ordonă să se tragă cu pul-
bere, dar, neobţinând niciun rezultat, ordonă să se tragă
în plin. Bomba trece în apropiere de vasul necunoscut,
care, văzând primejdia, se hotărăşte să se oprească și
să-şi declare naţionalitatea, arborând pavilionul olan-
dez. Atunci Etna se apropie, locotenentul de corabie
Capin se urcă pe bord şi declară vasul sechestrat. Fap-
tul se întâmpla la o depărtare de 9 mile marine de
coasta Africii italiane. Vasul, numit Doelwyk, era de
867  tonelate, cu două catarguri, având o iuţeală de
10  mile pe oră, construit la Rotterdam în 1892, pentru
Lloydul olandez, căpitan Rommits.

La primele întrebări, căpitanul vasului Doelwyk de-
clară caricul ca compus din lemne pentru fabricarea chi-
briturilor, iar destinaţiunea sa Indiele. Din hârtiele de
bord, ţinute în neregulă, se constată că nici vorbă nu
era de Indii, iar din cercetările efective ale caricului se
dovedește că el se compunea din 2.400 lăzi a câte
13  pușci fiecare, cu marca Rapaz, fabrica Castelbrau,
Saint-Étienne, din câteva sute de lăzi cu săbii şi
2200  lăzi cu muniţiuni. Pe bord, afară de echipagiu, nu
era decât un singur călător, şi acesta francez, numitul
Pierre Carette, care pretextă că merge la Gibuti6, la vâ-
nătoare.  –

Ajuns la Massaouah, comandantul vasului Doelwyk
recunoscu natura caricului şi declară că plecase din
Rotterdam în ziua de 13 iuliu cu 30 mii de pușci,
6.000  săbii şi muniţiuni; că destinaţiunea sa nu era Gi-
buti, ci o localitate numită Kurrachee7, la confinele Be-
lucistanului și al Industanului; că nu ştia cui anume să
predea armele; că pentru moment în adevăr se îndrepta
spre posesiunea franceză Gibuti, spre a debarca pe
francezul Carette.

Ancheta însă constată că vasul Doelwyk plecase din
Suez în ziua de 31 iuliu, se oprise în localitatea Ras-
gherib8 şi revenise la Suez sub pretext de reparaţiuni,
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în realitate însă de frica escadrei italiane, care îi aţinea
drumul; că apoi plecase din nou în noaptea de 2 august
sperând să se strecoare neobservat până la Gibuti sau
Obock. –

Guvernul italian ştie astăzi că vaporul Doelwyk a fost
închiriat în luna mai trecut, de către faimosul aventurier,
inginerul Ilg de la Zurich, factotum al lui Menelik, care
apăru la Rotterdam venind de la Paris, plăti cu cecuri
franceze toate sumele ce datorea şi dispăru cum şi ve-
nise, pe neaşteptate; guvernul mai bănuieşte că vasul
olandez Doelwyk fu numai închiriat la Rotterdam, iar ca-
ricul de pușci şi muniţiuni îl luă de la Marsilia.

Împrejurările au făcut ca acelaşi Ilg, om de încredere
a lui Menelik, să fie astăzi trimis de către G[uvernul] ita-
lian în misiune pe lângă Negus spre a trata răscumpă-
rarea prizonierilor. Se poate ca aventurierul să nu fi
comptat pe efectul tardiv al acţiunei sale de la Rotter-
dam, iar prinderea pușcilor ce erau destinate lui Menelik
să se întoarcă acum în contra sa şi deci în contra celor
2 500 de prizonieri italieni. –

Poate că chestiunea prinderei vasului olandez nu ar
merita să fie atât de pe larg tratată, dacă nu ar revela
starea primejdioasă a lucrurilor în Abyssinia şi nu s-ar
lega cu zgomotele de noi pregătiri ce se fac în Italia
pentru o nouă campanie în Africa, după încetarea ploi-
lor. –

Sper că, în această privinţă, Vă voi putea da în cu-
rând informaţiunile cele mai precise. Deocamdată un
lucru e sigur: că francezii, departe de a renunţa la cam-
pania lor ascunsă în contra italienilor, fac tot ce pot spre
a înăspri raporturile dintre aceştia şi Menelik. Ei ştiu că
dintre toţi capii abisini, cel mai crud, cel mai valoros, cel
mai tenace duşman al Italiei în Africa, Ras Allula9, e ne-
mulţumit, căci dacă toţi ceilalţi s-au ales cu câteva ceva
din războiul trecut, el singur a rămas fără răsplată, de-
oarece Asmara10, capitala provinciei sale, este încă în
mâna italienilor. Ras Allula, nemulţumit şi ameninţător,
stă la Adua, sub arme, așteptând numai momentul de
a reîncepe ostilităţile. Desigur, nu bunăvoinţa va lipsi lui
Menelik de a-l ajuta. –

Din acest punct de vedere, projectul de căsătorie al
Princepelui de Napoli11, cu fiica Princepelui de Monte-
negro, project atât de bine văzut de Ţar, părea a fi avut,
pentru un moment, o înrâurire binefăcătoare asupra ra-
porturilor italo-abisine. Cum însă cauzele trebuiesc cău-
tate în efecte, – efectele devenind din nou îngrijitoare,
cu tot cadoul celor 50 de prizonieri italieni făcut de către
Menelik lui Leontieff12, se vede că influenţa franceză în
Abyssinia devine din nou atotputernică sau că influenţa
rusă nu s-a exercitat în mod serios în sprijinul italieni-
lor.

2
Bucarest
No. 319 din 5/17 august [18]96 (stil nou)

Domnule Ministru,

De câtva timp se agită în Italia chestiunea căsătoriei
ASR Principele de Napoli cu o Principesă de Montene-
gro13.

Până la ce punct poate fi serios un asemenea pro-
ject, e greu de hotărât. Personal, subsemnatul crede că

nu e serios deloc14. Totuşi, împrejurările în care se pre-
zintă şi slabele dezmințiri pe cari le-a dat până acum
agenţia guvernamentală Stefani, mă autoriză a face din
această chestiune subiectul unui raport, – cu atât mai
mult cu cât, dacă un asemenea project s-ar adeveri, im-
portanţa sa politică ar deveni evidentă nu numai pentru
părţile interesate, ci pentru întreaga peninsulă Balka-
nică.

ASR P[rinci]pele de Napoli, din punct de vedere ma-
trimonial, e, ca toţi principii moștenitori şi mai mult ca
toţi principii, persoana cea mai puţin stăpână pe desti-
nele sale. Moştenitor al unui ilustru nume, viitor Rege
al Italiei, Principele de Napoli uneşte în persoana sa glo-
ria străbună şi majestatea prezentă. Ca altădată Carol
Quintu, ar putea să zică la figurat că în Statele Sale
n-apune niciodată soarele, căci de mai bine de 28 de
veacuri, sub o formă sau alta, peninsula italică a fost lu-
mina lumii. Prin urmare orce năzuinţă a Sa ar fi
legitimă.  – 

Dar alături de acest coborâtor dintr-o stirpe ilustră,
în capitala Italiei trăeşte, înconjurat de o aureolă divină,
bătrânul Cap15 al bisericii latine, pentru care Dinastia de
Savoia este uzurpatoarea puterii sale temporale. Orce
principesă catolică ar intra în Casa de Savoia, spre a
domni la Roma, prin chiar aceea ar ieşi din cuvântul
Sanctităţii Sale.

Dacă la aceasta se va mai adăoga personalitatea
bine marcată a ASR P[rinci]pele de Napoli, în care po-
porul crede că s-au transmis, pe lângă virtuţile de su-
punere şi ascultare, toate calităţile de hotărâre şi voinţă
ale lui Carol Alberto şi Victor Emanuel al II[-lea], – se va
înţelege mai bine cât este de grea şi complicată ches-
tiunea căsătoriei Princepelui moştenitor al Italiei.

Toate aceste împrejurări reunite fac de se nasc, la
epoce determinate, după fiecare călătorie a Princepelui,
zgomote de logodna Sa, când cu o principesă engleză,
când cu fiica Regelui Greciei, iar acum cu a Principelui
de Montenegro, care, câteşi trele, nefiind catolice, în-
deplineau pentru opinia publică prima condiţiune: de a
nu atinge susceptibilităţile Vaticanului, rămânând, bi-
neînţeles, ca aleasa AS Regale să treacă la catolicism
înainte de căsătorie. – 

De astă dată, zgomotul îşi are originea în călătoria
Principelui la Curtea Rusiei, unde a reprezentat Italia şi
pe Suveranii săi la încoronarea de la Moscova16 şi unde
a putut cunoaşte şi aprecia calităţile fiicei Principelui de
Montenegro. Celelalte două surori ale Princepesei, Ma-
rile Duchese Petre Nikolaievitch şi Leuchtenberg17 fac
tot ce le stă în putinţă spre a aduce la îndeplinire un
asemenea project, care desigur că ar fi bine văzut la
curtea Rusiei, şi despre care organele oficioase ruseşti
vorbesc ca de un lucru foarte posibil.

E posibil ca rapoartele politice dintre Italia și Rusia,
care la începutul anului curent erau foarte reci, sunt as-
tăzi dintre cele mai cordiale. Căpitanul Leontieff, în
Abyssinia, conduce în persoană primul transport de
50  de prizonieri și-l predă autorităților franceze și ita-
liene, iar Menelik zice că e dispus să conceadă Tzarului
libertatea celor 2000 de captivi din […] război.

Toate acestea consideraţiuni ar rămânea din punctul
de vedere al căsătoriei în domeniul conjecturilor, dacă
un fapt nou nu ar veni să dea o aparenţă de posibilitate
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acestui project.
Zilele trecute ASR P[rincipe]le de Napoli, renunţând

la manevrele cari tocmai acum încep, a plecat din portul
Napoli, pe yachtul său Gaiola, însoţit de primul ajutor
de câmp G[enera]l Tezachi şi un oficer de ordonanţă,
într-o călătorie de-a lungul coastelor Dalmaţiei. Se pare
că scopul adevărat al acestei călătorii este de a ajunge
la Antivari18 şi de acolo la Cettigne19, unde se zice că
P[rincipe]le de Montenegro face mari pregătiri de pri-
mire. ASR ar fi însărcinat să reprezinte pe Rege în
sept[embrie] la aniversarea a 200 a dinastiei Petrovitch
Niegoch20.

Îmi împlinesc o datorie comunicând E[xcelenței]
V[oastre] aceste informaţiuni cari circulă printre colegi
şi cărora fac echo unele ziare, dându-le cele mai fan-
tastice interpretări.

3

Bucarest
No. 329 din 6/18 August [18]96

Domnule Ministru,

Cu privire la cele ce am avut onoare a Vă expune
prin Raportul No. 327 din 4/16 August, Gazeta Oficială
publică două decrete cu data de 16 August, relative la
formarea Comisiunei prăzilor de război. Primul decret
stabileşte normele după care va funcţiona această Co-
misiune; cel de-al doilea numeşte persoanele ce vor
compune Comisiunea.

Important este primul decret. –
Comisiunea, compusă din doi Senatori, doi Amirali,

doi Consilieri de Apel, un căpitan de port şi un Comisar
regal, îşi va avea reşedinţa la Roma. Sentenţele sale
vor fi motivate, se vor pronuncia fără drept de Apel,
numai cu drept de recurs în Casaţiune, pentru vicii de
formă. Deliberaţiunile sale vor fi comunicate în termen
de 8 zile Ministeriului de Externe şi celui de Marină. Re-
prezentanţii puterilor străine vor fi admişi să prezinte ob-
servaţiunile lor Comisariului regal, care nu are dreptul
de vot. –

În mare parte aceste norme sunt copiate de pe cele
coprinse în decretele din 1866, date cu ocazia războiu-
lui cu Austria. –

Decretele de faţă îşi vor produce efectele lor pe tot
timpul cât va dura starea de război cu Abyssinia.

Iată o declaraţiune pe atât de interesantă pe cât e
de curioasă. Cine s-ar fi aşteptat să citească o aseme-
nea categorică afirmaţiune, în urma discursurilor rostite
în Cameră şi Senat de către Dnii di Rudini21, Duca Cae-
tani22 şi G[enera]l Ricotti23, cari, după căderea Cabine-
tului Crispi24, se grăbeau să afirme că Italia ţine cu orce
preţ să încheie pace cu Menelik, că pacea a şi fost în-
cheiată, că pentru aceasta s-a abandonat Tigrè25, s-a
abandonat fortul Adigrat26, se va abandona orce şi orcui,
se vor retrage trupele de ocupaţiune, numai şi numai
spre a se obţine o pace durabilă cu Abyssinia. Mai mult,
s-a publicat chiar un decret regal care declara încetarea
starei de război în Erythrea…

Negreşit că în urma refuzului lui Menelik de a restitui
prizonierii, în urma prinderei vasului Doelwyk, care
transporta arme şi muniţiuni în Şoa, în urma atâtor

semne ce dovedesc intenţiile ostile ale Negus[ului] îm-
potriva italienilor, Guvernul, deşi desfăcut de Dnii Ricotti
şi Caetani, trebuie să regrete în persoana Preşedintelui
Consiliului declaraţiunile prea grăbite din primăvara tre-
cută. –

Căci, or ostilităţile erau încetate, şi atunci nimic nu
legitimează prinderea şi sechestrarea în ape libere a
unui vas pus sub pavilionul unei puteri amice, ca
Olanda; or ostilităţile continuau, şi atunci care este sen-
sul cuvintelor rostite în Parlament de Guvern şi mai cu
seamă este valoarea Decretului Regal relativ la înceta-
rea stării de război?

Contenciosul diplomatic din Ministeriul Afacerilor
Străine, căruia a fost prezentată chestiunea spre a o
studia, a trecut peste dilemă şi a privit lucrurile astfel:

1o) Un tractat de pace este un contract bilateral sti-
pulat între două naţiuni, în specie între Italia şi Abyssi-
nia. Nu este destul ca Italia să voiască pacea, pentru
ca pacea să fie încheiată, ci trebuie şi consimţimântul
Abyssiniei. Decretul prin care Italia declara războiul în-
cetat era o dispoziţiune unilaterală, de ordine interioară,
care o privea numai pe dânsa şi supuşii săi.

2o) Menelik a călcat stipulaţiunile tractatului de Bru-
xelles27 – pe care l-a primit şi recunoscut, şi care tractat
împiedica pe semnatari a procura arme traficanţilor de
sclavi, – a călcat acest tractat, deoarece a luat în sclavie
şi a vândut ca sclavi populaţia Vollamo. –

S-ar putea obiecta acestui fel de argumentare, că
tractatul de Ucciali28 cu faimosul său art. 17 e încă apli-
cabil, şi că în virtutea acestui tractat Italia a considerat
pe Menelik, până în ultimul moment al războiului, ca pe
un supus rebel, iar nu ca pe o parte beligerantă, bucu-
rându-se de toate prerogativele ce le acordă dreptul in-
ternaţional Statelor independente intrate în război.

Căci, or este aşa, şi atunci argumentul de la No. 2
are valoare, deoarece Menelik a semnat tractatul de
Bruxelles prin mâna Baronului de Renzis, Reprezentan-
tul Italiei de atunci în Belgia; or nu este aşa, şi atunci
argumentul No. 2 cade de la sine. – 

Astfel, D[omnu]le Ministru, chestiunea sechestrării
vasului olandez, şi deci instituirea Comisiunei de prăzi,
este foarte discutabilă. Din fericire, nimeni nu va re-
clama cu putere caricul de pușci trimis lui Menelik, căci
Guvernul ce ar avea dreptul să-l reclame, nu poate să
se descopere, iar cel ce ar putea să se descopere şi să
reclame vasul, Guvernul olandez, nu are drept s-o facă,
deoarece bastimentul care s-a făcut vinovat de trans-
portul pușcilor urmează soarta acestora. – 

4
Bucarest
No. 333 din 10/23 august [18]96

Domnule Ministru,

De câteva zile se află în zidurile capitalei Căpitanul
Leontieff, cunoscutul aventurier şi agent rus la Curtea
lui Menelik. Venirea sa a dat loc la tot felul de conjecturi:
că are însărcinare oficială din partea lui Negus să co-
munice condiţiunile de restituire a prizonierilor; că vine
pe socoteala sa, fără nicio însărcinare; că e interesat în
caricul de pușci sechestrat de italieni în Marea Roşie
etc., etc. Cu iubirea de reclamă caracteristică acestui
soi de oameni, Leontieff a făcut să fie intervievat de
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toate jurnalele, italiene şi străine; a afirmat, s-a dezmin-
ţit; iar a afirmat, iar s-a contrazis; a cerut audienţe la
Preşedintele Consiliului, la Cardinalul Rampolla29, la
Rege, la Papă, – până, în cele din urmă, a reuşit să se
facă antipatic la toată lumea. – 

E adevărat că a reuşit şi în scopul celălalt: de a da
ochi cu Dl di Rudini precum şi cu Cardinalul Rampolla.
Dar succesul acesta îl datoreşte urbanităţii oamenilor
civilizaţi cu care avea a face, mai mult decât interesului
ce-l puteau avea declaraţiunile sale.

De fapt, Guvernul italian n-a schimbat nimic din linia
sa de purtare faţă de Abyssinia, chiar şi după întreve-
derea cu Leontieff. Aceasta pentru că Leontieff nu avea
nicio însărcinare oficială din partea lui Menelik, şi mai
cu seamă pentru că se ştie cât preţ se poate pune pe
declaraţiunile cu lungă scadenţă ale M[ajestății] Sale
şoane.

Însă discuţiunile din urmă asupra venirei lui Leontieff
au avut acest bun: că au elucidat două puncte ale ob-
scurei politice africane de astăzi, şi anume 1) că Mene-
lik, spre a trata de pace cu Italia, doreşte să i se trimită
un personagiu important, un Ambasador sau cel mai
puţin un General; 2) că în caz de reluare a ostilităţilor
din partea Italiei, cei 2 500 prizonieri vor fi masacraţi30.  –

Dacă primul punct e uşor nuanţat de ironie la adresa
diplomaţilor italieni, cărora li se oferă rolul, puţin invidia-
bil, al unui Regulus31 modern, şi dacă chiar dintre mili-
tari, Generalul Heusch32 pare a fi refuzat această
misiune, – punctul al 2-a e mult mai grav pentru Italia,
atât prin sancţiunea oribilă ce coprinde, cât şi prin con-
sequenţele politice interne la cari poate da naştere. 

În această privinţă, subsemnatul, făcând cele mai
categorice rezerve, se crede totuşi dator să comunice
Excelenţei Voastre zgomotele ce circulă prin unele sfere
politice despre o posibilă abdicare a M. Sale Regelui.
Aceste zgomote sunt puse în circulaţie pentru a doua
oară de la bătaia de la Adua şi nu fără oarecare proba-
bilitate. Îndată după înfrângerea italienilor la Abba Ca-
rima33, am avut onoare a Vă telegrafia ştirea aceasta.
Ea era atunci foarte serioasă, deoarece se întemeia, pe
lângă obligaţiunea de a semna o pace umilitoare pentru
Italia, pe impresiunea imediată a dezastrului, pe ştirile
contradictorii relative la ţinuta şi disciplina trupelor în foc
etc. Astăzi, ea este, dacă este, rezultatul unei mature şi
nobile hotărâri demnă de un Savoia: pus în dilema de
a semna o pace impusă de Menelik sau de a expune
viaţa celor 2 500 de prizonieri, Regele nu primeşte nici
pe una nici pe alta, ci preferă o a treia soluţiune, abdi-
carea, lăsând fiului Său, căsătorit, tronul şi cu dânsul
posibilitatea de a încheia o pace onorabilă. Căci nu atât
condiţiunile lui Menelik sunt insuportabile Regelui, ci
faptul de a [i se] pune condiţiuni.

Nu mă îndoiesc că E[xcelența] Voastră va înţelege
extrema rezervă şi terminii dubitativi cu cari ating o ase-
menea chestiune. Precum căsătoria Principelui de Na-
poli a fost, pentru mult timp, o hotărâre intimă a A.S.
Regale, care, în afară, nu avea nicio probabilitate de a
fi tradusă în fapt, tot astfel hotărârea de abdicare ce se
atribuie M. Sale, deşi posibilă, se poate să nu aibă nicio
urmare de fapt.

Vă pot însă asigura, că chestiunea abdicării a fost
pusă de Majestatea Sa chiar acum în urmă, cu ocazia

projectului de Lege Ricotti. Acest project, ale cărui cali-
tăţi sau defecte nu am competenţa a le judeca, dar care
era şi este considerat şi astăzi ca un tot organic serios,
întemeiat pe o idee limpede a formaţiunii cadrelor în ra-
port cu resursele budgetare, avusese darul de a pro-
voca în contra sa, prin reducerile făcute, nu numai
protestaţiuni internaţionale, dar de a uni pe toţi generalii
însemnaţi ca Primerano34, Cosenz35, Pelloux36 într-un
glas de protestare internă, pe lângă Şeful Statului. Re-
gele Umberto, între Crispi, căzut de ieri de la Guvern,
şi Ricotti, indicat de opinia publică ca singurul om al mo-
mentului, dar în acelaşi timp nevoind să cedeze nimic
din ideile sale, lăsase să [se] întrevadă intenţiele Sale
de abdicare. Numai împrejurării aceştia şi dorinţei pa-
triotice de a acoperi persoana M[ajestății] Sale se dato-
reşte faptul că Dl di Rudini, om politic înainte de toate,
a abandonat într-un mod atât de neexplicabil, în apa-
renţă, pe Generalul Ricotti, ale cărui projecte bine ho-
tărâte îi erau cunoscute şi pe cari le împărtășea.

Comunicând E[xcelenței] V[oastre] cele ce preced,
am onoare etc.

5
No. 444 din 4/16 nov. [18]96
[Ministère] Affaires Etrangères

Bucarest

Je confirme nouvelle conclusion paix37 avec Abyssi-
nie sur bases suivantes: reconnaisance de l′indépen-
dance absolue de l′Ethiopie; abolition du traité
d′Uccialli38; frontière Mareb39 reste à être delimitée; li-
bération prisonniers contre remboursement d′entretien
dont montant sera fixé par Gouvernement italien; com-
munication du présent traité aux Puissances.

Z.
Confirm vestea încheierii păcii cu Abisinia pe bazele

următoare: recunoașterea independenței absolute a
Etiopiei; abolirea tratatului de la Uccialli; frontiera Mareb
rămâne a fi delimitată ulterior; eliberarea prizonierilor
contra unei despăgubiri de întreținere al cărei total va fi
stabilit de Guvernul italian; comunicarea textului  pre-
zentului tratat Puterilor. 

Z.

6
Bucarest
No. 448 din 7/19 nov [18]96

D[omnu]le Ministru,

Ca urmare la telegrama No. 444 am onoare a vă
aduce la cunoscinţă în rezumat textul tractatului de
pace, încheiat în Ad[d]is Abeba în ziua de 26 oct. [18]96
de către Maiorul Nerazzini, în numele Guvernului italian,
cu Menelik, Împăratul Etiopiei,

Art. 1. Încetarea stării de război; va fi pace şi amiciţie
perpetuă40 între ambele ţări;

Art. 2. Aboliţiunea tractatului di Uccialli.
Art. 3. Recunoaşterea independenţei absolute a

Etiopiei.
Art. 4. Părţile contractante nefiind de acord asupra

delimitării definitive a fruntarielor şi dorind a nu întrerupe
tratativele de pace, se stabileşte că în termen de un an
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de la data acestui tractat, ambele guverne vor numi de-
legaţi speciali cari să hotărască linia despărţitoare prin
bună înţelegere. Deocamdată se va respecta statu quo
ante şi linia Mareb-Belesa41-Muna42.

Art. 5. Până la definitiva schimbare a fruntarielor,
G[uvernu]l italian se obligă a nu ceda nicio parte din te-
ritoriu unei a treia Puteri, iar dacă va voi de la sine să
părăsească vreo parte din teritoriul ocupat, această
parte să reintre sub dominaţiune etiopică.

Art. 6. Pentru înlesnirea raporturilor comerciale şi in-
dustriale se va putea încheia un acord special.

Art. 7. Tractatul de faţă va fi comunicat de către păr-
ţile contractante Puterilor.

Art. 8. Acest tractat se va ratifica în termin de o lună
de la data sa.

La acest act se adaogă următoarea convenţiune re-
lativă la liberarea prizonierilor.

Art. 1. Ca urmare a păcei, prizonierii sunt declaraţi
liberi. Menelik îi va reuni pe toţi în provincia Harrar, pen-
tru a-i îndruma spre Zeila43, de îndată ce se va primi ra-
tificarea telegrafică a tractatului.

Art. 2. Crucea Roşie italiană va putea să trimită o
secţiune a sa până la Gildessa44 întru întâmpinarea pri-
zonierilor.

Art. 3. Recunoscând plenipotențiarul italian, de la
sine, marile cheltuieli ale Guvernului etiopic pentru în-
treţinerea şi reunirea prizonierilor, convine că guvernul
etiopic a vrut să fie despăgubit. Împăratul declară că nu
hotărăşte [o] sumă, raportându-se cu totul la echitatea
Guvernului italian.

Odată cu încheierea acestor două acte, Menelik te-
legrafiază M.S. Regele Italiei, tot cu data de 26 oct., ur-
mătoarele:

„Sunt fericit a aduce la cunoştinţa Majestăţii Voastre
că tractatul de pace a fost iscălit astăzi. Dumnezeu să
ne ajute a fi totdeauna amici.

Aflând că la 20 nov. este o mare sărbătoare a au-
gustei voastre familii*, sunt vesel că, cu învoirea Majes-
tăţii Voastre şi mulţumită inteligenţei şi seriozităţei
domnului plenipotenţiar, maiorul Nerazzini, putem să
facem din această dată memorabilă o zi de bucurie pen-
tru părinţii prizonierilor italieni.

Dumnezeu să conserve viaţă lungă Majestăţii Voas-
tre”.

Acestea fiind actele principale cu care se pune
capăt, cel puţin pentru moment, unei serii de eveni-
mente nenorocite pentru Italia, – nu se poate tăgădui
că ele vor avea un răsunet favorabil în toată ţara şi că
vor întări poziţiunea Ministeriului di Rudini45. Puterile
aliate sunt cu deosebire mulţumite de soluţiunea de
faţă, căci cu chipul acesta Italia poate reintra în pose-
siunea tuturor forţelor sale din Europa, cu toată directa
intervenire a francezilor; poporul italian de asemenea
n-are cuvinte serioase de a fi nemulţumit de condiţiunile
păcei, luate în sine, deoarece trebuie să se recunoască
moderaţiunea pretenţiunilor lui Menelik în tot ce ar fi
putut atinge amorul propriu italienesc. Se pare că, în
adevăr, suma deja stabilită pentru răscumpărarea pri-
zonierilor nu se urcă decât la 2 milioane şi jumătate de
franci, ceea ce în niciun caz nu se poate considera ca

o indemnitate de război. Negreşit, nu va fi tocmai plăcut
pentru Italia de a fi silită să comunice Puterilor textul de
faţă, prin care se anulează tractatul Uccialli şi se recu-
noaşte absoluta independenţă a Etiopiei, când este ştiut
câtă osteneală îşi dase în trecut spre a impune Europei
şi în special Franciei şi Rusiei pe acelaşi Menelik de as-
tăzi, independent şi triumfător, ca un rege semi-vasal
Italiei; nu să fie silită a primi, chiar şi numai pentru un
an, clauza de a nu înstrăina nicio parte din teritoriul co-
loniei, unei alte puteri (clauză care vizează direct pe
Marea Britanie). Toate acestea însă [se] pot trece [cu
vederea] dacă se consideră preocuparea capitală de a
obţine cu un moment mai nainte liberarea prizonierilor.

Singura critică serioasă ce se poate face Guvernului
este că această liberare putea să se obţină încă din
luna Martie, şi se putea obţine fără sacrificiele actuale,
fără adică de a lăsa nehotărâtă chestiunea fruntarielor.
Linia Mareb-Belesa-Muna este o chestiune vitală pentru
Colonia Eritrea, deoarece malul râului din partea ita-
liană constitue o fortificare naturală şi se poate apăra
cu puţine forţe.

În propunerile de pace transmise de Generalul Bal-
dis[s]era46 Generalului Ricotti la 17 martie a.c. şi în-
scrise în Cartea Verde publicată de Duca Sermoneta,
frontiera Mareb-Belesa-Muna era categoric stabilită de
însuşi Negus cu condiţiunea principală de a se abroga
tractatul de Uccialli şi a se recunoaşte deplina indepen-
denţă a Etiopiei. Excelenţa Voastră cunoaşte din ra-
poartele D[omnu]lui Ministru Lahovary, tratativele de
pace urmate în această privinţă de către Maiorul Salsa
cu Menelik, [că] aceste tratative păreau definitive, –
când Guvernul, sub semnăturile D[omni]lor Rudini, Cae-
tani şi Ricotti, cere la 24 martie generalului să obţină cu
orice preţ de la Menelik înscrierea unui articol prin care
acesta să se oblige a nu primi protectoratul vreunei alte
Puteri, ceea ce în fond însemna a nu recunoaşte de-
plina şi absoluta independenţă a Etiopiei. –

Astăzi, după 8 luni, nu numai că nu se mai vorbeşte
despre clauza neacceptării vreunui protectorat străin;
nu numai că se recunoaşte formal şi definitiv indepen-
denţa absolută a Etiopiei, cu îndatorire pentru
G[uvernu]l italian de a o comunica, el, Puterilor; dar lasă
în îndoială recunoaşterea fruntariei Mareb şi, mai mult,
se vorbeşte despre obligaţiunea din partea Italiei de a
nu înstrăina, pe termen de un an, vreo parte din teritoriul
Coloniei, şi prin chiar faptul acela se prejudecă oarecum
delimitarea însăşi, recunoscându-se astfel că există în
adevăr un teritoriu contestat. –

Învăţămintele ce se pot trage din acest tractat sunt
de multe feluri şi unele mai curioase decât altele.

Astfel, în prim loc, e gradul de civilizare condensată
la care a ajuns Menelik, în scurt timp, la şcoala Ilg47-
Chefneux48&Cie; apoi eşecul complect al Misiunei Pă-
rintelui Macarie şi indirect al politicei Vaticanului; după
aceea înrâurirea franceză şi rusă la Curtea Etiopiei, fa-
vorabilă Italiei şi contrarie Sfântului Scaun.

Am avut onoare a transmite E[xcelenței] V[oastre]
scrisorile schimbate între Leon XIII-a şi Menelik, relative
la liberarea prizonierilor, precum şi raportul Părintelui
Macarie. Din aceste documente reiese, pe de o parte,
sentimentul nobil ce a îndemnat pe Pontificele actual să
intervie în favoarea soldaţilor italieni, precum şi fineţea*Data nașterei M.S. Reginei Margherita (n.D.Z.).
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elegantă cu care Menelik răspunde Papii neadevărul că
va aştepta timpuri mai bune spre a-i remite prizonierii,
când era bine hotărât a-i remite Plenipotenţiarului italian
Nerazzini, iar pe de alta intransigenţa neprevăzătoare
a Curiei romane, care a indus pe Macarie să consemne
în raportul său nu numai istoricul misiunei cu care fu-
sese însărcinat, ci şi cauza insuccesului său, adică prin-
derea vasului Doelwik de către italieni, aruncând astfel
vina tot asupra Guvernului italian, – aceasta, cu cinci
zile înainte de publicarea tractatului de pace, în care nu
se face nicio menţiune despre vasul Doelwik. Astăzi se
ştie că raportul Părintelui Macarie a fost redactat la
Roma, sub înrâurirea ideilor Cardinalului Rampolla;
după cum se știe că personagiul ce se afla pe vaporul
Doelwik era însuşi Chefneux, iar nu Carrete sau Char-
rette, care aducea lui Menelik condiţiunile de pace, con-
venite între Ilg, Leontieff, Deloncle şi alţii, şi profita de
ocaziune să mai plaseze şi oarecari puşci. Dându-mi
acest detaliu, Dl Baron Pasetti lega între ele aceste
două fapte, atât de disparate, şi recunoştea că raportul
Părintelui Macarie nu numai că înregistrează un insuc-
ces al politicei Vaticanului faţă de Guvernul italian, ci şi
o eroare de fapt, care lasă să se vadă relele informa-
ţiunii pe care le avea Vaticanul de la Paris. –

Comunicând E[xcelenței] V[oastre]  cele ce preced,
mai am de adăogat că toţi amicii Italiei văd cu mulţumire
încheierea păcii, deşi mulţi nu cred în lunga ei durată,
pe cât timp chestiunea fruntarielor rămâne nehotărâtă
şi pe cât timp Ras Allula e nemulţumit. Şi chiar dacă
pacea va dura cât timp va trăi Menelik, la deschiderea
succesiunii tronului Etiopiei turburări grave vor izbucni
din nou, deoarece Împăratul actual nu are copii, iar pre-
tendenţii sunt numeroşi şi influenţele străine mari.

Binevoiţi etc.

NOTE
[1]
B.N.R., Ms. 10945.

1. Massaouah [Massawa sau Massaua], oraș din estul Eri-
treei. Port la Marea Roșie.

2. Menelik II, la naștere Sahle Maryam (1844-1913), a fost
al 80-lea împărat al Etiopiei. Inițial negus (rege) al statului au-
tonom Shewa (Shoa). După moartea împăratului Johannes
IV în 1889, a urcat pe tronul Etiopiei, adoptând numele lui Me-
nelik I, faimosul fiu al lui Solomon și al reginei din Saba. În
lunga lui domnie, încheiată în 1913, a înăbușit revoltele unor
principi concurenți, a centralizat și modernizat statul și i-a ex-
tins teritoriul. Învingător la Adwa, a introdus reforme adminis-
trative și educaționale, a construit șosele și căi ferate. A fondat
o nouă capitală la Addis Abeba.

3. Convenția de la Bruxelles, un tratat internațional semnat
la 2 iulie 1890 de 17 state prin care se punea capăt sclaviei
în Africa, permitea navelor militare al unui stat contractant să
inspecteze orice vas purtând pavilionul unui alt stat contrac-
tant. Sub aparențe generoase, Convenția limita drepturile „in-
digenilor” de a importa arme. Menelik n-a figurat printre
semnatari.

4. Obock, port la Golful Aden.
5. Perim, insulă vulcanică care împarte strâmtoarea Bab-

el-Mandeb în două canale. Actualmente aparține Yemenului. 

6. Gibuti (Djibouti), capitala fostei colonii franceze cu
același nume. Republica este situată în cornul Africii.

7. Kurrachee, vechiul nume al orașului Karachi, capitala
Pakistanului.

8. Rasgharib (Ras Garib), oraș-port la Marea Roșie.
9. Ras Alula sau (Ras Alula Engida), cunoscut și sub nu-

mele Abba Nega sau Wadi Qubi, faimos om politic și coman-
dant militar etiopian. În cursul vieții sale (1827-1897) a
administrat înfrângeri usturătoare italienilor, egiptenilor și
mahdiștilor din Sudan. Pentru victoriile de la Dogali și Adwa i
s-a spus „Garibaldi al Abisiniei”. 

10. Asmara, azi capitala Eritreei, fusese ocupată de italieni
în 1889.

11. Căsătoria principelui Vittorio Emanuele cu principesa
Elena de Montenegro a avut loc la 24 octombrie 1896.

12. Nikolai Stepanovici Leontiev, conte de Abai
(1862-1910), ofițer rus, geograf și explorator al Africii. A fost
conducătorul misiunii militare ruse (compusă din 50 de cazaci
din Kuban) care a instruit trupele etiopiene și le-a livrat o im-
portantă cantitate de arme. În 1897 Leontiev a fost numit gu-
vernator general al provinciilor meridionale ale Etiopiei.
Aventurosul militar a plecat la 1900 în China, unde a acționat
împotriva „revoltei boxerilor”, ulterior luând parte la războiul
ruso-japonez.

[2]
B.N.R., Ms. 10945.
Bucarest
No. 319 din 5/17 august [18]96 (stil nou)

13. E prima mențiune din rapoartele diplomatice zamfires-
ciene referitoare la căsătoria principelui Vittorio Emanuele de
Savoia, viitor rege al Italiei între anii 1900-1946, cu prințesa
Elena de Montenegro.

14. Duiliu Zamfirescu n-a crezut în viabilitatea acestui pro-
iect matrimonial. Mai perspicace și mai bine informat, Dimitrie
A. Sturdza i-a infirmat prezumțiile prin telegrama cifrată
No.  14248 din 2/14 august 1896: „Votre rapport No. 319 m′a
fortement étonné par le manque complet d′orientation. Le 5
août le mariage du P-ce de Naples n′était plus un secret”.Tâ-
nărul diplomat român de la Roma și-a apărat (inabil) poziția
și și-a recunoscut eroarea în raportul No. 324 din 14 august
1896.

15. Pe tronul pontifical se afla atunci Leon al XIII-lea. Năs-
cut Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci, la 2 mart. 1810,
a fost ales papă la 20 febr. 1878, încheindu-și pontificatul la
20 iulie 1903. Inteligent și energic, acest iezuit foarte bine in-
struit  a girat o perioadă de expansiune a catolicismului în
lume.

16. Nikolae al II-lea, țar al Rusiei între 1 nov. 1894 şi 15
mart. 1917, a fost încoronat la 26 mai 1896.

17. Informațiile lui Duiliu Zamfirescu sunt eronate. Surorile
Elenei de Montenegro se numeau Zorka, Milica, Anastasia,
Ana, Xenia de Petrović-Njegoš. Exista însă și un prinț Petro
(Petar) care ar sta la baza acestei confuzii. Anastasia de Mon-
tenegro s-a căsătorit cu George Maximilianovici (1852-1912),
al șaselea duce de Leuchtenberg. Când își scria rapoartele,
diplomatul român nu avea la îndemână, probabil, Almanahul
Gotha.

18. Antivari, oraș-port din sud-estul Muntenegrului.
19. Cetinje (în it. Cettigne), oraș din Muntenegru, capitala

istorică a republicii.
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20. Membrii familiei Petrović-Njegoš erau episcopi și prinți
de Cetinje din anul 1696. Titlul de episcop (srb. vladika) și prinț
trecea de la unchi la nepot, deoarece înalții clerici ortodocși
erau celibatari și nu aveau voie să aibă copii.

[3]
B.N.R., Ms. 10945.
Bucarest
No. 329 din 6/18 August [18]96

21. Antonio Staraba, marchiz di Rudini (1839-1908), era
în acel moment președintele Consiliului de Miniștri italian. În
cele două cabinete pe care le-a condus (6 febr. 1891-14 mai
1892 și 10 mart. 1896-iun. 1899) a inițiat programul de expan-
siune colonială în Africa.

22. Onorato Caetani, duce de Sermoneta (1842-1917),
politician italian, lider al partidului Dreapta istorică. Ministru de
Externe (mart.-iul. 1896) în guvernul Rudini II.

23. Cezare Francesco Ricotti-Magnani (1822-1917), ge-
neral, ministru de Război în guvernul di Rudini. Creator al ar-
matei italiene moderne. Fondator al corpului alpin.

24. Francesco Crispi (1818-1901), politician italian. Se
voia creatorul unui al doilea Imperiu Roman. Președinte al
Consiliului de Miniștri (29 iul. 1887-6 febr. 1891; 15 dec. 1893-
9 mart. 1896). Adept al Triplei Alianțe.

25. Tigrè (Tigrai), provincie în nordul Etiopiei, locuită de
populația cu același nume.

26. Adigrat, fort în partea de nord a Etiopiei.  Asediată de
etiopienii conduși de Menelik, garnizoana italiană s-a predat.
Cavaler, dar și abil, negusul a lăsat-o să plece cu armament
cu tot, însă le-a oferit și o escortă, prilej cu care a izbutit să-și
plaseze trupele în trecătorile montane.

27. V. supra, nota 3.
28. Tratatul de la Ucciali (Wuchale), semnat la 2 mai 1889,

prevedea controlul italic asupra Eritreei, dar recunoștea și le-
gitimitatea puterii imperiale a lui Menelik. Între cele două ver-
siuni în amharică și în italiană, existau mari deosebiri în
redactarea Articolului al XVII-lea. Versiunea italiană, contra-
făcută de contele Pietro Antonelli, ambasadorul Regatului Ita-
liei la Addis Abeba, susținea că Etiopia ar fi fost  un protectorat
italian.

[4]
B.N.R., Ms. 10945.
Bucarest
No. 333 din 10/23 august [18]96

29. Mariano Rampolla del Tindaro (1843-1913), cardinal
catolic italian.

30. Prizonierii italieni au fost eliberați după ce guvernul de
la Roma a plătit întreținerea lor pe opt luni. Un prim lot de
50  de militari a fost readus în Italia de Leontiev.

31. Marcus Atilius Regulus, consul roman. Învins în anul
225 î. Hr. de cartaginezi și ținut cinci ani în captivitate, a fost
trimis la Roma pentru a negocia pacea.

32. Heusch, general italian. Învestit cu depline puteri în ia-
nuarie 1894, a reprimat dur greva generală și a acționat îm-
potriva anarhiștilor din provincia Massa-Carrara.

33. Abba Garima, localitate aflată în apropiere de Adwa.
Aici se găsește o faimoasă mânăstire ortodoxă care datează
din secolul VI.

34. Domenico Primerano (1829-1911), general, șeful Sta-

tului Major al armatei italiene (1893-1896). Intrat apoi în poli-
tică, a devenit senator.

35. Enrico Cosenz (1820-1898), general-locotenent italian
afirmat în campaniile lui Garibaldi. Șef al Statului Major
(1882-1893).

36. Luigi Pelloux (1839–1924), general și politician italian.
Prim-ministru (29 iun. 1898–24 iun. 1900).  

[5]
B.N.R., Ms.10945
No. 444 din 4/16 nov. [18]96
[Ministère] Affaires Etrangères

Bucarest
37. Tratatul de pace între Italia și Etiopia a fost încheiat la

26 octombrie 1896, fiind semnat la Addis Abeba de maiorul
Nerazzini, din partea Regatului Italian, și de împăratul Menelik
al II-lea, din partea africanilor.

38.  Vezi, supra, nota 28.
39. Mareb, râu din Eritreea care marca, parțial, granița din-

tre Etiopia și colonia italiană.

[6]
B.N.R., Ms. 10945.
Bucarest
No. 448 din 7/19 nov [18]96

40. „Amiciția perpetuă” a durat până în 3 octombrie 1935,
când Italia fascistă a atacat Etiopia. Cu o zi înainte, Benito
Mussolini declarase în fața mulțimii adunate în piața Veneția,
din Roma: „Cu Etiopia noi am avut răbdare timp de 40 de ani.
Acum ajunge”. La 1 mai 1936, etiopienii au capitulat după o
rezistență eroică.

41. Belesa (Beleza), oraș din Eritreea.
42. Muna, localitate din Eritreea.
43. Zeila, oraș în nordul Somaliei, în apropiere de frontiera

cu Djibouti.
44. Gildessa, localitate în estul Etiopiei, în apropiere de

Djibouti.
45. Vezi, supra, nota 21.
46. Antonio Baldissera (1838-1917), general italian. Până

în 1866 ofițer într-un regiment austriac, după eliberarea
Veneției,  a trecut în rândurile armatei italiene. Avansat în
1887, la gradul de general/maior, a fost numit guvernator al
Eritreei, post în care a dovedit deosebite calități de militar și
administrator. Și-a părăsit după doi ani funcția, din cauza unor
dezacorduri cu guvernul Crispi. După dezastrul italian de la
Adwa, a fost retrimis în Eritreea, unde a reorganizat unitățile
demoralizate și a reocupat o parte din teritoriile cucerite de
Menelik al II-lea. Revenit în Italia în 1897, a comandat succe-
siv corpurile VII și VIII ale armatei italiene. Din 1906, senator.

47. Alfred Ilg (1854-1916), inginer elvețian, consilier al îm-
păratului Menelik al II-lea. A inițiat și, parțial, a construit linia
de cale ferată Djibouti-Addis Abeba (784 km). S-a implicat în
edificarea noii capitale, Addis Abeba. Ministru imperial de Ex-
terne (1897-1907), șef de protocol și secretar privat al împă-
ratului. În 1907 s-a întors în Elveția.

48. Chefneux, om de afaceri francez. Împreună cu alți
conaționali, a fondat în 1899 celebra [La] Compagnie Impé-
riale des Chemins de Fer Éthiopiens.
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Cu ani în urmă l-am rugat pe verişorul meu Aurel Să-
băilă, nepotul lui Aurel Dobrescu*, să se ocupe de me-
morialistica prietenilor bunicului său. Era de vreo trei
decenii  la Paris, se întâlnea acolo cu apropiaţii lui Aurel
Dobrescu, dar părea că timp este. Mi-a adus totuşi câ-
teva dintre paginile lui Corneliu Velţan** – ortografiat
uneori Velţeanu Cornel – pe care le publicăm în câteva
episoade. 

***

În primul an al studenţiei (1925) un coleg m-a îmbră-
ţişat cu căldură şi mi-a spus: „Iubite coleg, noi suntem
veri, deoarece mama ta este verişoară cu mama mea”.
Din acest moment prietenia s-a legat strâns, puternic,
fiind ambii de origine din comuna Dumitra judeţul Alba.
El şi-a informat părinţii despre „marea noutate” şi ei cu
mare căldură au cerut să-i vizităm de Crăciun. Pentru a
ne cunoaşte mai bine ne-au invitat pe toţi. Până la sfâr-
şit s-a aranjat ca de Crăciun să vie toată familia lor la
noi iar de Anul Nou să venim noi la ei pentru a cunoaşte
toată familia şi frumoasele obiceiuri de la acest praznic
popular.

Sosirea întregei noastre familii a constituit un eveni-
ment îmbucurător pentru toţi, deoarece, aproape jumă-
tate din sat era, „pe mai aproape sau mai pe departe”,
înrudit din familia Marcu şi Dobrescu.

De dimineaţă până seara târziu eram la rudenii; pen-
tru că neprezentarea la căminul unei rude era o ofensă
şi o ruşine, şi pentru purtarea noastră şi pentru casa lor.
A fost o corvoadă grea dar foarte plăcută şi instructivă.
Cinstirea casei însemna câte o vizită care începea cu
„bineţea” ce însemna gustări minunate, mâncări masive
şi în special băuturi variate tari şi focoase. Din fericire
tatăl meu, om din regiunea vinoasă a Târnavelor, rezista
deselor libaţiuni, iar eu ca student mă învăţasem cu ve-
selele petreceri de care nu mă feream deloc. Mai greu
rezista Mama mea, „Regina sărbătorilor”, şi sora mea
eleva din clasa şaptea liceală. Ele „se serveau” făcând
studii îndelungate la arta într-adevăr minunată a lucru-
rilor de ţesături şi de cusături de care erau vestite fe-
meile comunei noastre.

Această minunată petrecere familiară s-a petrecut
opt ani după Unirea din 1918 la care satul se mândrea
că a luat parte cu tot sufletul şi ne arătau relicvele pe
care aşezaseră în „odaia de onoare” cu mare îngrijire.

Cornel Ungureanu

CORNELIU VELȚAN 
DESPRE AUREL DOBRESCU

(I)

*„DOBRESCU Aurel, născut 1885, doctor cu studii la Graz,
Geneva, Viena şi Bucu reşti, preşedintele org. PNŢ de Făgă-
raş, deputat în mai multe legislaturi şi senator de drept. Mi-
nistru subsecretar de stat la Agricultură şi Domenii de la
10  nov. 1928 la 7.06.1930, a fost arestat pe 15.08.1949 şi con-
damnat 7 ani. Reares tat în 1958 şi condamnat la muncă sil-
nică pe viaţă a ajuns la Râmnicul Sărat. Când în 1958 a murit
Petru Groza a fost găsit trecut printre cei 10, în testament, ca
să fie eliberat, dar a refuzat condiţionarea de a renunţa la tre-
cut desolidarizându-se de politica lui Iuliu Maniu. A refuzat şi
a continuat să trăiască în condiţii de exterminare fiind de multe
ori pedepsit ca înrăit. La desfiinţarea închisorii Râmnicul
Sărat, grav bolnav, a plecat pe 13 april. 1963 la Jilava şi de
acolo transportat la spitalul Văcăreşti unde a murit prin nov.
1963. Deoarece era înalt şi n-a avut loc în cosciugul făcut din
lădiţe de la Aprozar un condamnat de drept comun i-a tăiat pi-
cioarele şi i le-a pus alături în «cosciug», şi apoi aruncat într-
o groapă din cimitirul satului Jilava, fără semn”. (Cicerone
Ioaniţiu)

**„VELTEANU Cornel, n. 1908 în satul Cut, jud. Alba, a ab-
solvit Fac. de drept de la Cluj şi a continuat la Paris unde şi-
a luat doctoratul în ştiinţe economice. A făcut parte din
Consiliul de administraţie de la CEC. A fost arestat în 15 au-
gust 1949 şi după condamnare a trecut prin Aiud, minele de
plumb, Oradea, iarăşi la Aiud după revoluţia din Ungaria şi a
fost între cei ce au declanşat greva în luna mai 1957. Pedep-
sit, a ajuns pe 10 aug.1957 la Râmnicul Sărat unde a îndurat
chinurile singurătăţii, dar mai ales teroarea administraţiei.
După desfiinţarea închisorii pe 13 aprilie 1963, prin Jilava a
ajuns la Botoşani, de unde s-a elibe rat graţiat în 1964. În 1980
a ajuns refugiat la Paris.” (Cicerone Ioaniţiu)
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Şederea noastră acolo a fost şi prilej de veselie şi

cântece. Ne-am ales cu multe rude dragi şi cu cadouri
plăcute şi foarte frumoase.

Însă scopul „ştiinţific”, de-a cunoaşte originea fami-
liei, a fost deocamdată sacrificat în vârtejul euforiei
nemşugurilor.

Viitoarea întâlnire a fost stabilită să fie cu ocazia va-
canţei viitoare.

Cu această ocazie am cules roade mulţumitoare şi
remarcabile. Nu voi descrie decât cele mai interesante
şi caracteristice trăiri româneşti din Ardealul românesc.

Am aflat astfel că Dumitra, Henigul şi Hapria nu au
fost niciodată comune supuse iobăgiei, au fost ţărani li-
beri.

Aceasta este lucru uşor de înţeles şi explicabil prin
faptul că ele au fost „hinterlanduri” necesare pentru aco-
perirea nevoilor de toate felurile ale oraşelor: Alba Iulia,
Sebeş, Aiud, Orăştie etc. Astfel se explică şi faptul că
în aceste trei sate sunt numeroşi oameni care vorbesc
şi ungureşte şi nemţeşte, chiar şi săseşte şi numărul
analfabeţilor este foarte redus. Fiind greco-catolici, Bla-
jul le-a trimis preoţi şi dascăli aleşi. 

...Că aceste sate erau „hinterlanduri” necesare pen-
tru acoperirea nevoilor alimentare ale oraşelor: Alba
Iulia, Sebeş, Orăştie etc.

Ele făceau o agricultură intensivă, după învăţămin-
tele saşilor, la care băştinaşii îşi trimiteau băieţii de
15-18 ani ca slugi, învăţăcei. De obicei ei se întorceau
cu cunoştinţe de limba germană, iar în gospodăriile lor
familiale, introduceau metodele avansate de agricultură
pe care şi le însuşiseră. Privilegiile de care se bucurau
saşii colonizaţi n-au fost prea mult tulburate nici de un-
guri şi nici chiar de turci.

Presiune asupra lor a încercat să facă nobilimea ma-
ghiară, calvină, fără să poată clinti temeinicele organi-
zaţii săseşti. Conducătorii politici ai satelor româneşti
ademeniţi de felurite onoruri au trecut la religiile recepte
şi adeseori au devenit fioroşi, torţionari ai neamului lor.
O pierdere însemnată pentru naţiunea română a fost
decăderea spirituală a preoţilor şi izolarea de orice po-
sibilităţi de dezvoltare intelectuală. Străduinţele nobilimii
maghiare de a stăpâni şi a exploata naţiunea română
precum şi acţiunea neîncetată de maghiarizare, îi su-
puneau la tot mai grave constrângeri. Administraţia în-
treagă din Ardeal storcea până la sânge pe ţăranii care
nu găseau niciunde un sprijin. Pentru a înconjura, cât
mai mult, întâlnirile cu organele administrative şi de jus-
tiţie, ungureşti aproape toate satele au înfiinţat câte un
„senat”. Acesta era compus dintre „înţelepţii şi bătrânii”
satelor care chemau în faţa lor pe cei care aveau o ne-
mulţumire şi prin autoritatea lor binevoitoare ajungeau
la împăciuirea împricinaţilor. Numai în cazuri deosebit
de grave ajungea câte un român în faţa judecăţii oficiale
maghiare, unde ştia că îl aşteaptă reaua voinţă şi chel-
tuieli exagerate. Această formă de împăciuire înconjura
contactul cu justiţia ungurească şi a fost de mare utili-
tate în apărarea liniştitei convieţuiri în satele româneşti.
Organele statale au căutat să le înlăture, să le interzică,
însă ele au supravieţuit unele până în 1918. Acest
Senat a fost folositor şi când se cerea o garanţie de
bani, de onorabilitate sau capacitate, preşedintele Se-

natului îşi spunea în aceste cazuri cuvântul cu cea mai
desăvârşită onestitate şi imparţialitate.

Juzii se bucurau de cea mai mare încredere, nu
numai înăuntrul satului ci şi în afară. Cel mai priceput
dintre juzi trebuia să cunoască şi limba locuitorilor ora-
şului din vecinătăţile ungureşti sau săseşti. El era îndru-
mătorul satului în sfaturi agricole, el se informa asupra
conjuncturii pieţii din jur pentru valorificarea optimă a
produselor sătenilor săi.

De un astfel de jude cu numele Ioachim, rudă de-a
mamei, am auzit povestindu-se în sat: se spune că pe
vremea flagelului protonosporei (ciuperca parazită care
a distrus mare parte din viţa-de-vie şi cartofi) el a plecat
cu un delegat sas din Câlnic, la un mare agricultor
Acher la Institutul din Nauheim – Germania, aducând
îndrumările necesare pentru a extirpa păgubitoarea ciu-
percă. Acest înţelept ţăran, autodidact, a avut doi fii: cel
mai în vârstă, Ilie, avea fire liniştită şi atracţie pentru lu-
crările gospodăreşti, interesându-se cu pasiune de tot
ce putea obţine din noutăţile agriculturii pe care le folo-
seau saşii, în urma relaţiilor pe care aceştia le aveau cu
neamurile lor din Germania.

Al doilea fiu era Alexandru, era opusul fratelui său;
firav, cu atracţie spre citire, minte liniştită, memorie re-
marcabilă şi se interesa de tot ce se petrece în jurul său.
De mic copil era foarte prietenos şi ajuns în primele
clase de liceu ajuta pe câte un ţăran, care avea de făcut
o cerere sau câte o scrisoare. Fiinţa lui radia bunătate
şi nesfârşită iubire de oameni. Studiile liceale şi de teo-
logie le făcuse la Blaj, marii dascăli ai acelor şcoli l-au
îndrăgit şi l-au îndemnat să se pregătească pentru
marea misiune de a fi părinte sufletesc, astfel neconte-
nit să fie lângă credincioşii lui cu curaj şi cu iubire creş-
tinească. Sufletul tânărului teolog studia calvarul
neamului său început odată cu înscăunarea năvălitorilor
sălbatici, care în trecerea lor pe aici n-au lăsat decât
urme de suferinţă şi jaf. În programul zilnic al teologilor
era un „silenţiu” (tăcere absolută), în aceste momente
de tăcere el rememora istoria suferinţelor omeneşti a
creştinilor din Antichitate dar îndeosebi pe cele îndurate
de români, suferinţele crude ale prigoanei ungureşti ne-
miloasă şi neomenoasă. Se apropie tot mai mult de cei
care au suferit, întărindu-i hotărârea de a rămâne toată
viaţa lângă cei în suferinţă. Cu astfel de sentimente dis-
tinsul tânăr preot este numit paroh în satul Henig
aproape de Blajul care ţinea absolvenţii cei mai buni în
preajma sa. În acest sat îşi găseşte soţia potrivită pentru
a-l susţine în marea misiune care îl aştepta. Căminul lui
era de-a pururea deschis pentru toţi cei care aveau vreo
chestiune unde să găsească sfatul „părintelui” iubitor.
El era fericit când era numit conform obiceiului ardele-
nesc, „părinte”, nu preot şi într-adevăr în scurt timp a
devenit părintele întregului sat. După câţiva ani de căl-
duroasă păstorire vine dispoziţia ca „părintele” să se
transfere la Sebeşul-Săsesc, avansat fiind ca protopop
pe baza deosebitelor sale merite. O mare delegaţie din-
tre credincioşii lui au mers la Mitropolie cerând să fie
lăsat şi pe mai departe în satul în care păstorirea lui a
adus înţelegerea între oameni, precum şi o însemnată
culturalizare şi educaţie pentru cei mari şi cei mici. Mi-
tropolia le-a promis că le va trimite un alt preot, tot atât
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de legat de menirea sa, dar considerente deosebite îl
reclamă în altă parte. Considerentul a fost următorul: în
oraşul Sebeşul-Săsesc murise preotul şi acolo trebuia
trimis un preot care cunoştea limba germană. În acel
oraş era harnicul preot ortodox Mureşanu (tatăl soţiei a
doua a lui O. Goga). Mutarea la Sebeş s-a făcut
printr-un adevărat pelerinaj cu care şi-au însoţit preotul
la noua lui reşedinţă şi i-au promis că satul Henig va
contribui cu bani şi zile de muncă la terminarea noii bi-
serici şi casei parohiale de la reşedinţa protopopească.
Protopopul Alexandru Dobrescu ţinea formele de con-
venienţă socială. Prima lui predică la care a invitat şi re-
prezentanţii bisericii ortodoxe a cuprins pasajul din
Sf.  Scriptură referitor la „cu toţi suntem fraţi şi duşmănia
să o îndreptăm din inimă”; iar a doua predică a fost sub
lozinca „ex pluribus unum”, la care a invitat pe repre-
zentanţii bisericii luterane din localitate (cea mai fru-
moasă şi mai veche biserică săsească din Ardeal)
mulţumind pentru colaborarea paşnică cu saşii şi învă-
ţăturile care nu le-au dat ei, dar au subliniat şi momente
de înfrăţire cu saşii din trecut.

Tânărul protopop era un orator bisericesc remarca-
bil, încât chiar şi ortodocşii şi saşii îi ascultau cuvintele
cu ocazia sărbătorilor mai însemnate. Protopopul este
cu mult respect chemat la toate întrunirile româneşti şi
săseşti. Rareori lua şi cuvântul la aceste ocaziuni. Cu-
vinte bine gândite şi bine potrivite. Ca preot în fiecare
dimineaţă la ora opt făcea Sfânta Slujbă, pe urmă stă-
tea la dispoziţia altor preocupări. Seara la ora opt îşi
făcea rugăciunea de seară cu aceeaşi pietate. Era
foarte conştiincios şi la vizitele pastorale eparhiale. Cu
rigoare pretindea tuturor preoţilor viaţă curată având o
singură preocupare, ridicarea spirituală a credincioşilor.
Parohia destul de întinsă reuşise să o rânduiască bine,
ajutat de marele său ajutor, soţia harnică şi distinsă.
Căsnicia a fost binecuvântată prin cinci copii. Anul 1888,
an nefast, în care soţia lui la naşterea copilei Cornelia
a decedat. Când a aflat trista veste a morţii soţiei a în-
genuncheat, ridicând ochii către cer a spus: „facă-se
voia ta, Doamne! Voi fi singur în viaţă, propovăduitorul
adevărului şi bunătăţii tale”. Într-o interiorizare fără a
vorbi a vegheat moarta trei zile, cerând unui alt preot
să facă el sacramentul înmormântării, el ferindu-se să
îndeplinească personal acest oficiu. La mormânt sti-
mata protopopeasă depusă a fost deplânsă de saşi, un-
guri şi ţigani şi de tot poporul oraşului, la care s-au
alăturat şi mulţi credincioşi greco-catolici din Henig, Du-
mitra şi din jur. Toate asociaţiile minoritare din oraş şi-
au exprimat profundele lor sentimente de jale.
Răspunderea conducerii grelei gospodării şi-a asu-
mat-o Mariţi cea mai în vârstă dintre fiice în vârstă de
17 ani. Se angajează şi o femeie bătrână de 62 de ani,
săsoaică, bucătăreasă şi femeie în casă. Protopopul
Alexandru de acum înainte este tot mai aproape de co-
piii lui încercând să împlinească locul mamei dispărute.
În acelaşi timp intensifică preocupările sale preoţeşti.
Cei cinci copii în viaţă urmau în ordine: Mariţi, Aurelia
decedată după un an. Alexandru, Aurel şi Cornelia. Cei
doi băieţi de abia intraseră la şcoala primară. Protopo-
pul Alexandru a impresionat foarte mult pe enoriaşii lui
printr-o viaţă ascetică strictă. Greutăţile financiare însă

creşteau pe măsură ce creşteau copiii, cu tot sprijinul
binevoitor al enoriaşilor săi. Soluţia de-a augmenta re-
sursele, protopopul le-a găsit cu ajutorul unui călugăr
austriac de la Mănăstirea „Barmherzige Brüder” din
Graz.

Deoarece un preot – în aceea vreme – nu putea ofi-
cia decât o singură liturghie zilnic, protopopul Alexandru
în timpul concediului său de vară mergea la Graz lo-
cuind la mănăstire. În fiecare zi oficia câte o slujbă di-
vină plătită. Iar deoarece preoţii mănăstirii erau solicitaţi
de un mare număr de credincioşi să facă slujbe pe care
nu pridideau să le împlinească, protopopul se întorcea
şi în ţară cu numeroase slujbe plătite care trebuiau să
le împlinească. Aceiaşi călugări austrieci au făcut posibil
ca aceşti doi fii, Alexandru şi Aurel, mai târziu să facă
gratuit studii universitare la renumita facultate de medi-
cină din Graz şi să lucreze în laboratoarele şi distinsele
spitale de acolo. Şederea de circa cinci săptămâni
anual la celebra mănăstire a sihastrului protopop, afară
de însemnat câştig financiar i-a prilejuit şi multe legături
preţioase cu o seamă de feţe bisericeşti însemnate,
deschizându-i şi calea spre a cunoaşte gândirea foruri-
lor conducătoare ale bisericii catolice, ţinând pas în ati-
tudinea sa cu preceptele cele mai recente ale vieţii
clericale creştine. În această sferă de preocupări se ri-
dică printre elita preoţilor greco-catolici. Timpul care îi
prisoseşte îl petrece ca tată grijuliu şi iubitor, strâns lipit
de fiecare copil, scrutându-i caracterul şi aptitudinile, sti-
mulându-l şi încurajându-l ca un pedagog înţelept. El
era împotriva obiceiului de a îndepărta copiii din socie-
tatea bătrânilor.

Cu cei doi băieţi, din Şcoala primară, se purta cu o
deosebită grijă.

Exemplu: în fiecare sărbătoare băieţii de 5-6 ani
erau urcaţi pe o masă şi îi făcea să vorbească câte
5  minute, chestiuni surpriză. De exemplu: vorbeşte des-
pre gâscă, nucă, mămăligă etc., iar pe măsură ce el
reuşea mai bine, i se dădea câte o bucată de fagure de
miere de diferite mărimi, după merit. Pitt aşa procedase
cu genialul său urmaş William Pitt cel tânăr, sufletul coa-
liţiei antifranceze şi învingătorul Franţei revoluţionare
din 1789. această creştere a dăruit ambilor fii curaj,
promptitudine şi încredere în puterea lor de judecată şi
Aurel devenise un intelectual de seamă şi un plăcut ora-
tor. Cele opt clase de şcoală primară şi gimnaziu le-au
făcut la gimnaziul german din Sebeş, pe care Lucian
Blaga, fost şi el elev acolo, îl numeşte cel mai bine con-
dus gimnaziu din toată Transilvania. Alexandru era mai
mărunt, vânjos, şi foarte ambiţios, ajungând
„vorturner”-ul şcolii. Aurel mai greoi. Violent şi puternic
de mic copil. La şcoală era obligatorie şi muzica instru-
mentală sub stricta supraveghere a profesorilor plătiţi
de şcoală. Alexandru a devenit un bun violonist, iar
Aurel un flautist apreciat în orchestra şcolii. La termina-
rea studiilor tatăl lor a trimis o scrisoare directorului
şcoalei prin care „mulţumeşte şi este fericit pentru cei
doi copii bine pregătiţi pentru viaţă”. Ambii copii au stu-
diat liceul superior la liceul din Blaj. Au intrat în această
şcoală tocmai când ungurii erau în culmea turbării de a
ne maghiariza. Forţele didactice impuneau şcolarilor o
accentuare în diligenţa pentru a reuşi să pătrundă bine



restituiri

146 SAECULUM 5-6/2020PR
O

restituiri
pregătiţi la concursurile de intrare în învăţământul su-
perior. Puţini erau bacalaureaţii români care se înscriau
la Universitatea Ungurească. Mare parte din ei se în-
dreptau către şcolile superioare străine, austriece, ger-
mane, italiene, franceze etc. Pe Alexandru, tatăl său îl
considera potrivit pentru medicină fiind pedant, conşti-
incios care îşi îndeplinea îndatoririle. Nu s-a înşelat
deloc trimiţându-l la Universitatea din Graz, găzduit în
Căminul pentru studenţi al mănăstirii. El a ajuns medic
de seamă, specializat în spitalele din Viena şi Buda-
pesta, a ajuns să trateze şi pe regina Maria când ea se
afla la Bran. Iar pe Aurel fiul mai tânăr care devenise un
flăcău înalt, cu apariţie simpatică, voce frumoasă băr-
bătească şi cu vădite calităţi de orator, îl socotea potrivit
să urmeze Seminarul teologic din Szeksráad – Ungaria
condus de cei mai buni preoţi romano-catolici. Tatăl era
convins că băiatul său va face faţă oricăror greutăţi pen-
tru a face o lăudabilă carieră în mediul bisericesc. Aurel
a acceptat hotărârea părintească fără să crâcnească.
Un an a studiat cu sârguinţă încât era socotit printre cei
mai buni studenţi. Viaţa strictă ce domnea îl frâna pe
Aurel deoarece nu i se permitea să citească decât ceea
ce i se spunea, sau i se impunea. Se simţea aproape
claustrat pentru aceasta. Îl năpădise melancolia, ceea
ce nu prevestea nimic bun. La începutul anului II cu ti-
miditate îi mărturisi tatălui său că vrea să părăsească
Institutul. Tatăl său însă îi arătă scrisoarea prin care su-
periorul Institutului îi făcea laudă calităţilor lui speciale
spirituale pentru teologie. În Vacanţa de Crăciun Aurel
s-a întors acasă slăbit şi demoralizat. Întâmplător la ei
se găsea călugărul prieten de la Graz. Acestuia i-a po-
vestit Aurel patima cumplită în care se află, care îl ucide
dacă continuă teologia. Călugărul s-a alăturat rugăminţii
lui Aurel, apoi împreună cu protopopul au analizat sta-
rea sufletească a băiatului şi au decis să îi dea o solu-
ţionare grabnică. Călugărul de la Graz a telefonat la
Căminul Mănăstirii unde erau găzduiţi studenţii şi unde
se afla acum în anul II la medicină, fratele lui Alexandru
şi printr-o foarte binevoitoare străduinţă şi Aurel a putut
să fie acceptat în anul I alegându-şi şi el medicina. Ast-
fel, tânărul student Aurel îşi găseşte locul potrivit pentru
viaţa pe care o dorea. Tânărul student medicinist acum
îşi dezvoltă prin muncă stăruitoare calităţile sale ca om
de cultură şi medicinist de frunte. Începe şi o largă ac-
tivitate tinerească printre studenţii români precum şi în-
tâlniri şi întruniri şi cu cei austrieci.

De altfel, în acest timp opinia publică austriacă con-
damna politic pe împărat pentru atitudinea sa împotriva
românilor. Sălbatica străduinţă de rapidă maghiarizare
a ungurilor dusă împotriva minorităţilor, şi în special îm-
potriva românilor, îi indigna pe austrieci care în judecata
lor justă blamau pe Împărat că a aruncat pradă milioa-
nele de cetăţeni români loiali în ghearele şovinismului
abject unguresc. Iar condamnările în procesul Memo-
randului le socoteau insulte pentru românii care cu atâta
patriotism au sprijinit ţara. Moartea lui Avram Iancu
(1872) a accentuat această stare de spirit, iar ştergerea
întârziată a pedepselor celor condamnaţi au socotit-o o
recidivă târzie a miopiei politice a suveranului. Atitudi-
nea de fraudă a românilor o justificau şi au existat stu-
denţi austrieci care au sărbătorit pe studentul român

Axente Sever care a refuzat să primească suprema de-
coraţie împărătească cerând să i se spună Împăratului
că: „primeşte cu onoare distincţia înaltei decoraţii pe
care însă o va primi numai după ce poporul român îşi
va lua drepturile toate de libertate şi credinţă”. Ungurii
tot mai mult presau poporul românesc însă românii
strângeau rândurile formând societăţi de toate felurile
pentru a întări conştiinţa naţională. Astfel studenţii ro-
mâni au înfiinţat în oraşele universitare din Imperiul Aus-
tro-Ungar pretutindeni societăţi studenţeşti româneşti
la: Viena, Budapesta, Berlin, Praga, Graz etc. Care ară-
tau lumii civilizate josnica sălbăticie a poporului şi gu-
vernării ungureşti care în mod samavolnic au ajuns să
stăpânească pe românii din Ardeal. O astfel de socie-
tate studenţească sub numele „Carmen Sylva” s-a for-
mat şi la Graz al cărei preşedinte a fost Aurel Dobrescu.
Camera de şedinţă a acestei strălucite societăţi de tineri
era împodobită cu lozincile:

Honestia vivere neminom laedare, suum cuique ti-
buere

Labor improbus omnia vincit
Dacă ai program de lucru ai şi timp.
Atârnată pe perete era o icoană (pare-se făcută de

sculptorul Medrea) Sfânta Treime, cei aproape doi ani
de teologie îi sădiseră în suflet lui Aurel o adâncă cre-
dinţă în Dumnezeu, dar pe cât putea se sustrăgea de
la practicarea cultului extern bisericesc.

Dorind să dovedească justeţea în alegerea profesiei,
se străduia să fie printre cei mai buni studenţi ai facul-
tăţii. Modest şi oricând gata să înlocuiască pe colegi în
orice gardă sau muncă suplimentară. Astfel a ajuns să
fie iubit şi stimat de toţi colegii. Ca preşedinte al socie-
tăţii, ţinea săptămânal câte o scurtă şedinţă informativă
la care cu rigoare controla dacă şi-au îndeplinit fiecare
însărcinările. Rareori îşi permitea să-şi satisfacă iubirea
sa faţă de flautul de care nu se despărţea nicicând. Par-
ticipa însă cu preciziune la întrunirile studenţilor aus-
trieci când erau invitaţi românii şi a legat calde prietenii
în urma cărora era solicitat să facă parte dintre „blaserii”
(suflători) din orchestra Universităţii.

Vacanţele şcolare le folosea lucrând în diferite spi-
tale şi sanatorii (uneori i se plătea). Astfel reuşise să-şi
îmbunătăţească practica spitalicească. Profesori îl în-
curajau dându-i ocazii de a participa la experienţe utile
aprofundării diferitelor specialităţi medicale.

La conferinţele ţinute de doctorandul Aurel Dobrescu
precum şi la serbări, aniversări austriecii îl susţineau pe
acest „heriger Bürsch”. Cum era dezmierdat. O lună de
zile ambii fii îşi petreceau vacanţele de sfârşit de an
şcolar, alături de iubitorul lor părinte, de unde se întor-
ceau şi mai încurajaţi în împlinirea obligaţiunilor studiu-
lui medicinei, care era socotită suprema ştiinţă
deoarece apără supremul bun al omului, Sănătatea.
Examenele şi le trecea Aurel la timp, cu bune rezultate
la această Facultate a cărei faimă de severitate se răs-
pândise în toată lumea.

Universitatea din Graz avea faima că acolo se învaţă
serios, iar care nu face acest lucru era repede îndepăr-
tat. Aurel se silea să participe la toate invitaţiile, pentru
a ajunge să cunoască viaţa, obiceiurile şi datinile aus-
triece. Austriecii erau oameni modeşti, cinstiţi, muncitori,
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harnici care numai după ce verifică pe cineva, îi întindea
o caldă mână de prietenie, însă pe care se putea înte-
meia acţiuni de superioară ţinută morală. Alexandru
foarte harnic, după terminarea studiilor şi-a găsit un loc
convenabil la un important spital din Budapesta unde a
fost foarte apreciat. 

Aurel termină un an mai târziu prin bunăvoinţa de a
fi recomandat de mai mulţi profesori, este acceptat în
unul dintre cele mai importante centre de boli interne
din Viena. Acolo continuă munca cu aceiaşi străduinţă
şi urmăreşte cu grijă ocaziile prin care ar putea să
ajungă în Transilvania. Directorul spitalului, îl copleşeşte
cu folositoare studii şi metode moderne utile viitoarei
sale cariere. Continuă legăturile cu profesorii săi din
Graz astfel i se aduce la cunoştinţă că la spitalul din
Sibiu se găseşte un loc potrivit pentru el. Soseşte la
Sibiu cu recomandaţii excepţional de favorabile din par-
tea diferiţilor profesori cu care a lucrat, aşa încât saşii
l-au primit cu bunăvoinţă vădită.

Sibiul în acel moment era centrul vital al vieţii politice
româneşti; acolo regăseşte cunoscuţi, în parte colegi
de la Universitate. Publică la „Astra” o broşură de sfaturi
medicale, considerând-o utilă pentru starea sanitară şi
igiena românilor ardeleni. Această broşură cu titlul Cum
să trăim a fost premiată de Astra şi de Academia Ro-
mână. 

Face cunoştinţă cu personalităţile conducătoare ale
vieţii politice care locuiau în acel centru de îndrumare,
în lupta naţională. Nu neglijează nici legăturile cu con-
ducătorii saşilor, la cererea cărora ţine o conferinţă re-
feritor la profesorul neamţ van Behving laureat Nobel în
medicină în 1901, prin descoperirea serului antidifteric,
care a fost al doilea Pasteur, în ceea ce a dat omenirii,
posibilitatea de a salva multe vieţii de copii şi bolnavi,
suferind de acest flagel îngrozitor.

Activitatea lui susţinută în privinţa apărării sănătăţii
a fost apreciată şi a fost trimis pentru a se documenta
şi participa în Austria la metodele utilizate acolo, ca
schimb de experienţă. După încordata muncă la orga-
nele sănătăţii din Viena şi comunele austriece se în-
toarce cu un referat care a fost mult preţuit în urbea
Sibiului şi a regiunii săseşti.

Iată-l deci întors cucerind încrederea saşilor, omni-
potenţi la Sibiu. La Comunitate română face cunoştinţă
cu Ghiţă Pop (viitorul secretar general al lui Maniu) ga-
zetar întors din Germania cu doctoratul în drept şi în fi-
lozofie.

Acest tânăr savant – fiul unui învăţător din Poiana
Sărată, judeţul Ciuc – a fost primul român al cărui dic-
ţionar Român-German şi German-Român a fost tipărit
de celebra editură Langen-Seheid – Stuttgart.

Apoi leagă o caldă prietenie cu Octavian Tăslăuanu,
secretarul ziarului „Tribuna” din Sibiu, mâna dreaptă a
lui Septimiu Albini. 

Cu ocazia memorabilului Congres al Astrei din 1911,
organizat de canonicul Augustin Bunea la Blaj a făcut
cunoştinţă şi cu Iuliu Maniu, cel care a orânduit la nivel
înalt această sărbătoare la care au participat alături de
Carmen Sylva, Coşbuc, Rebreanu, Iorga şi toţi cei mai
de seamă scriitori din societatea românească din Ardeal
şi vechiul Regat cu care Aurel Vlaicu a zburat deasupra

Câmpiei Libertăţii. Se întâlnea la Sibiu cu Ilarie Chendi
şi Ştefan O. Iosif. Dacă revoluţia lui Horea a adus în ac-
tualitate, prin muncă şi dârzenie, importanţa naţiunii ro-
mâne şi Revoluţia din 1848, a demonstrat din plin
puterea şi intensitatea lor. Miopia habsburgică secon-
dată de aroganţa inconştientă şi bulimia maghiară prin
manevre mincinoase reuşeşte să incite la două răz-
boaie. 

Fratele său Alexandru continuu îl chema să vină şi
el la Braşov unde împreună vor găsi o temeinică şi se-
rioasă întrebuinţare nu numai în carieră dar şi ca o pe-
reche de tineri intelectuali luptători. Îndeosebi prin faptul
că Sibiului i-a luat locul Braşovul, în acţiunea şi impor-
tanţa politică românească, a fost elementul care a con-
tribuit la decizia lui Aurel de a se stabili la Braşov. Acolo
sub conducerea lui Gh. Bariţ, ca îndrumător cultural şi
politic ajutat de fraţii Mureşan, directorul Liceului V. Oni-
ţiu şi alţii s-a închegat o puternică unitate sufletească
românească. Această lăudabilă realizare în bună mă-
sură a fost susţinută şi de un grup de comercianţi care
cu sume importante au susţinut înfiinţarea multor insti-
tuţii de cultură (Biserica Grecească, liceul Şaguna etc.).
Amintesc numele unora: Manole Diamandi, Popovici,
Oprea, Mocsiunyi şi alţii. Miopia politică a împăratului şi
neruşinata josnicie a administraţiei ungureşti nu conte-
neau să găsească cele mai odioase mijloace spre a dis-
truge definitiv pe „românii puturoşi”. Considerând
aceste fapte Aurel s-a hotărât să se mute la Braşov
unde fratele său îşi cucerise deja renume de medic pri-
ceput şi om de încredere.

El a fost cel care i-a uşurat intrarea în societatea bra-
şoveană. Protopopul Vasile Saftu împreună cu D. Ba-
iulescu au fost cei care le-au uşurat pătrunderea în
rândul conducătorilor luptei naţionale. Cele câteva studii
medicale privitoare la sănătatea publică l-au ridicat pe
Aurel între medicii români de seamă. Recomandările
primite de la Universitatea din Graz şi de la diferite spi-
tale austriece i-au uşurat pătrunderea şi în cercul saşi-
lor. A fost invitat de Asociaţia Săsească unde a ţinut
conferinţe despre mai mulţi medici celebri Koch, Stei-
mer etc. În societatea românească a pătruns prim con-
tacte numeroase cu „junii tineri” din Scheiul Braşovului
cărora le convenea oblăduirea unui tânăr din generaţia
lor, cu atât de frumoase antecedente ca preşedinte al
unui centru românesc universitar. În fiecare lună ţinea
câte o întâlnire cu tinerii bărbaţi şi femei împărtăşindu-le
cunoştinţe folositoare pentru igienă şi sănătate gene-
rală. Participa la toate reuniunile „Astrei” locale şi cu-
rând ajunse o persoană solicitată căruia i se cerea
colaborări şi păreri. Nu întrerupse legăturile cu prietenii
din Sibiu, prieteni care îi procura prin vizite şi scrisori,
informaţii asupra situaţiei politice din România şi din ţă-
rile importante ale lumii unde se ridica furtuna războiului
din 1914. Era un susţinător puternic al guvernului român
şi admirator al politicii înţelepte şi îndrăzneţe a regelui
Carol I. 

(va urma)
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6. Artist și în istoriografie

Și iată întrebarea dificilă intervine și aici. Cum a
reușit Iorga să rămână artist și în domeniul preocupări-
lor sale științifice?

Întrebarea își găsește răspunsul în acea forță stranie
cu care Iorga putea să împace extremele și să te ulu-
iască atunci când încercai să cauți contradicții la el. 

Iorga nu era contradictoriu în sine.
Uneori, în dezvoltările sale în jurul problemelor  is-

torice, se intercala deodată un moment de inspirație
unde artistul părăsea istoria pentru a oferi savoarea
unei pagini literare cititorilor săi. Alteori, sacrifica litera-
tura de dragul împătimirii sale pentru morală, precum în
piesele sale, unde prevala dorința de a educa cititorul
sau ascultătorul și piesa devenea un manual de morală.

Una din calitățile deosebite pe care le avea era ta-
lentul de a crea simpatii. Obiceiul de a generaliza fap-
tele istorice, de a stabili legături între fapte aparent
disparate, care ades devenea la el o pasiune, îl facilita
să evidențieze relații între evenimente și să atribuie is-
toriei regulile societății.

Uneori succesiunea ideilor îl ducea departe de su-
biect și-l credeai rătăcit în paralelele sale și te credeai
și tu rătăcit. Și deodată erai derutat când te aflai reîntors
în plin subiect din nou.

Aceeași era situația și în cazul explicațiilor anexe si
observațiilor, cu care erau pline conferințele sale, și care
în loc să te plictisească făceau subiectul să fie și mai
atractiv. Și încă nu vorbim de remarcile la adresa oa-
menilor zilei și faptelor cotidiene, spiritele si ironiile sale

pe care le risipea din abundență, obiceiul lui de a ames-
teca trecutul cu prezentul, care erau un fel de atracție a
conferințelor lui Iorga. 

Și la toate acestea să adăugăm sinceritatea accen-
tului său, pecetea înțelepciunii din vorbele sale, forța
exprimării sale pentru a înțelege de ce oamenii când
plecau din sală erau ca  vrăjiți.

Iorga își deschidea cursul în 1897, cu astfel de cu-
vinte pline de miez: „Pentru a deveni istoric, este nece-
sar să ai o natură artistică; eruditul este pregătit numai
atunci când un intelectual are un simțământ al istoricului
și dragoste pentru trecut”.

Iar în 1940, cu puțin înainte de moartea sa, încheind
prefața la „ Istoriografia omenirii”, pe care nu a izbutit
s-o termine, Iorga scria că aceasta va deveni o nouă is-
torie a civilizației omenirii numai dacă în același timp nu
se realiza ca un gen literar superior aparte. „După
Ranke și Michelet – scria el — cele mai mari opere is-
torice aveau în comun o sensibilitate poetică și o poezie
a stilului ”. La prezentarea rezultatelor cercetărilor acest
gen este oricum o necesitate. Pentru a însuși adevăru-
rile istorice, zicea, este nevoie de un anumit fel profund
de cunoaștere a limbii, și o fantezie creatoare este ca-
pabilă să găsească exprimări mai fine și mai frumoase.
A vorbi despre trecutul omenirii folosind bagajul curent
al vorbirii este eronat din cap până-n picioare. „Mi-aș fi
dorit pentru mine să am un talent poetic mai mare – în-
cheie Iorga – pentru a fi mai aproape de adevăr.”

7. Iorga traducător

Transmiterea ideilor creatorilor de peste hotare pro-
priului popor nu l-a părăsit niciodată pe Iorga.  

Marea majoritate a traducerilor sale izvora evident
din preocupările istoricului. Astfel încât în contribuția sa
o parte importantă o constituie paginile străine  rămase
necunoscute istoriei române, precum și traducerile sur-
selor originale. De pildă el era cel care l-a tradus, în
1909, pe Herodot în românește.

Hagop Siruni

NICOLAE IORGA
(III)

La 80 de ani de la asasinarea celui care a făcut cunoscută
istoria Neamului Românesc în Europa, dar și românilor de cu-
rând reuniți acum un secol în hotarele lor naturale, spicuim
un fragment din volumul Cu Nicolae Iorga apărut la Beyrut
în 1972, avându-l ca autor pe Siruni, unul dintre discipolii săi
apropiați. Descoperim un portret inedit şi proaspăt al istoricu-
lui creionat de un martor ocular, lipsit de praful timpului și al
interpretărilor arbitrare.
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Dar a tradus și opere literare începând cu piese și
până la poezie. El a tradus, de exemplu, „Hangița” de
Goldoni, „Prometeu înlănțuit” de Eschil, „Strămoșul” de
Grillparzer ș.a. 

Și în traducerile sale Iorga a rămas un artist, așa
încât e greu să le consideri traduceri. De exemplu, tra-
ducerile poeziilor din diferitele limbi sunt de-a dreptul
capodopere.

8.  Criticul literar

După ce l-am prezentat pe Iorga ca pe un maestru
al condeiului cu toate fațetele lui, cititorul nu se va mai
mira că el a încercat să vorbească și despre literatură
și nu doar considerând-o ca o ramură a culturii osebită
de celelalte, ale căror istorii le scria, ci ca un arbitru  li-
terar, întocmai ca un critic literar.

Și este interesant că atracția sa spre literatură este
cea care l-a adus spre domeniul literar, și care l-a ur-
mărit și apoi, când  istoriografia a devenit principala sa
activitate. Astfel încât  Iorga s-a manifestat și ca istoric
al literaturii române și în calitate de  critic literar. 

Iată lista monografiilor scrise de Iorga dedicate lite-
raturii române:

Profiluri ale literaturii române (două volume) 1894;
Istoria literaturii române fundamentale 1904; Contribuții
la istoria literaturii române din secolele 18 și 19 (3 vo-
lume) 1906; Istoria literaturii române din sec. 18 (3 vo-
lume) 1907-1909; Istoria literaturii române (2 volume)
1925-1928; Introducere comparativă în istoria literaturii
române 1929; Istoria literaturii române contemporane
(2 volume) 1934.

Iorga nu s-a oprit doar la monografiile sale privind li-
teratura română. El a s-a dăruit unor studii ale unor li-
teraturii străine, așa cum s-a ocupat şi de cultura
acestora şi care s-au concretizat în valoroase lucrări.
Dintre acestea, cea mai interesantă este Istoria litera-
turilor române în dezvoltarea şi confluența lor, 3 volume,
1920.

Din aceleași preocupări izvorau și: Misterul culturii
franceze 1921; Istoria artei medievale și a artei contem-
porane și legăturile lor cu dezvoltarea societății 1923 (în
limba franceză); Medalioane din istoria literaturii bizan-
tine 1926-1927 (în limba franceză).

În afară de acestea, Iorga a prezentat mulți maeștri
străini ai literaturii. Să-i amintim pe: Carducci 1895;
Dante 1921; Ernest Renan 1923; Jules Michelet 1924;
Petrarca 1924; Edgar Quinet 1926; Tennyson 1930;
Homer 1935; Leopardi 1937.

***
Preocupările sale literare vin de demult, din 1889,

când primele sale încercări literare văd lumina tiparului
în paginile diferitelor periodice românești. 

La începutul secolului se formaseră trei curente lite-
rare și toate în jurul a trei periodice. Acestea erau „Con-
vorbiri literare”, „Viața Românească” și „Sămănătorul”.
Primul, care odinioară fusese al societății „Junimea” din
Iași, iar acum apărea la București, continua platforma
sa conservatoare. Al doilea era celebrul periodic al lui

Garabet Ibrăileanu care încerca să clădească cultura
pe păturile populare. Cel de al treilea, în fruntea căruia
era Iorga, credea în forța eroilor în crearea culturii și prin
urmare și a literaturii. 

Am văzut rolul pe care l-a avut „Sămănătorul”. În anii
în care la conducere era Iorga, multe dintre ideile sale
despre literatură au apărut acolo. Iorga a adunat artico-
lele care au văzut lumina tiparului în două volume, în
1914 şi 1916, sub titlul „O luptă literară”. 

S-a spus că Iorga se apleca cu deosebită simpatie
în căutarea unor scânteieri luminoase, şi chiar se entu-
ziasma în fața unor merite modeste, când remarca și
urme de frumos la unii, în schimb aprecierile sale erau
mult mai aspre când sub roba judecăţii sale veneau per-
sonajele zilelor noi ignorând chiar şi pe cei ce aveau şi
merite în cazul că remarca la ei vreo deficiență. Acestui
fapt îi  atribuie unii disprețul manifestat de Iorga față de
unii sau alții.

Dacă în zilele noi au fost unii care l-au acuzat pe
Iorga că a ignorat sau a tratat superficial pe unii dintre
contemporanii săi, în schimb, literatura română îi este
recunoscătoare pentru faptul că numeroase figuri lite-
rare au fost valorificate grație lui, căpătând notorietate,
iar alții au venit din zona necunoscutului spre lumină îm-
podobind literatura română. 

Oricât s-ar deosebi însă Iorga de alții, atât prin
concepțiile sale, cât și prin opiniile și judecățile sale des-
pre unele sau altele dintre figurile literare, el rămâne
una dintre somitățile ale căror puncte de vedere sunt
mereu interesante pentru istoria literaturii române.

Traducere din armeană de Arpiar Sahaghian

Nicolae Iorga
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sertarul cu amintiri

Pe Mircea Dinutz l-am cunoscut – față în față, cum
se spune – în august 1997, când l-am invitat la Alexan-
dria și la Siliștea-Gumești, cu ocazia Festivalului
Național de Literatură „Marin Preda”, care aniversa de-
opotrivă și 75 de ani de la nașterea „Marelui singuratic”.
S-a vorbit, atunci, în satul „Moromeților”, și despre car-
tea lui Mircea Dinutz, „Marin Preda. Patosul
interogației”, alături de o altă carte, „Marin Preda. Omul
utopic”, a lui Adrian Dinu Rachieru, și el de față. Păstrez
de atunci câteva instantanee din timpul manifestărilor,
între ele și o fotografie cu Mircea Dinutz, vorbind cu
patos și urmărit fiind, de foarte aproape, de „bătrânul
învățător”. Însă, în memorie, nealterată de trecerea ani-
lor, păstrez imaginea unui om blând și delicat, care
parcă se temea să nu te deranjeze prin ceea ce spu-
nea, în general, deși punea mare preț pe argumentele
sale și pe felul în care își construia discursul, fără a se
grăbi să tragă concluzii înainte ca discuția să devină cla-
rificatoare. Peste ani, dincolo de unele convorbiri tele-
fonice pe care le-am avut, am primit de la el și unele
mesaje scrise, două felicitări – una de Paștele 2004 și
alta de Crăciunul 2005 – și două scrisori. În acest sep-
tembrie când ar fi împlinit 72 de ani, cele două scrisori
le propun revistei – pe care a păstorit-o cu atâta sârg și
pasiune, dându-i un „chip” aparte, pe care „urmașii” săi
îl păstrează și astăzi! – să le publice, fără alte comen-
tarii, decât cu mențiunea că ele ni-l dezvăluie pe Mircea
Dinutz în două momente de viață, despre care textele
vorbesc ele însele. Iată-le:

Focșani, 15 decembrie 2003
Stimate domnule Cristea,

Vă mulțumesc pentru numărul din revista „Meandre”
(un număr excelent), pentru cuvintele frumoase, prea
amabile chiar și, mai ales, pentru propunerea care –
evident – mă onorează! În principiu nu refuz și nici n-aș
putea să vă refuz!! Problema e alta („vipul” [Gheorghe]
Stroe știe acest lucru): am mari probleme de sănătate
și abia reușesc să-mi satisfac toate obligațiile didactice
(bine și la timp!). De scris, scriu în vacanțe, cu deose-
bire în vacanța de vară. Atunci au fost scrise articolele
care au apărut în „Caligraf”. Nu că nu vreau, nu că n-aș
vrea, dar nu prea sunt în stare!! De aici și un puternic
sentiment al frustrării!! Pe de altă parte, îmi place cate-
dra, îmi plac foarte mult copiii mei! Nu știu să umblu cu

jumătăți de măsură! Pe cât posibil mă menajez pentru
a preîntâmpina o situație nedorită: pensionarea înainte
de limită!! Vreau să spun că vă voi trimite un articol
atunci când îl voi scrie! Și îl voi scrie atunci când voi
putea! Deci nu e rea-voință!! E – din păcate –
neputință!! Tânjesc după masa de scris!! Cei de aici trag
de mine pentru o revistă care apare aici – „Saeculum”.
Până acum am avut „rezerve” din producția de astă-
vară! De-acum, nu știu în ce măsură voi putea răspunde
solicitărilor! Vă asigur că eu admir Teleormanul literar!
Aveți scriitori foarte buni, sunteți sau ar trebui să fiți o
grupare literară puternică și stimată de toți! Mai de-
vreme sau mai târziu se va întâmpla acest lucru!

Fericire, bunăstare, succese literare, UN AN BUN!
Mircea Dinutz

[Scrisoarea este însoțită și de o felicitare cu următo-
rul mesaj: „În prag de sărbători, cu lumină în suflete și
bucuria de a mai dăinui pe acest pământ întru frumos
și creație, vă urez din toată inima, LA MULȚI ANI
PROSPERI ȘI FERICIȚI! Mircea Dinutz.”]

***
7 septembrie 2011

Stimate domnule Stan V. Cristea,

Încep prin a vă mulțumi pentru generozitate, pentru
eleganța cu care îmi întindeți o mână de ajutor. Sunt ex-
trem de rare gesturile de acest gen în ziua de azi, mai
ales (în ziua de azi) între scriitori care, știți bine cum
sunt și cum se comportă: frumos cât timp au nevoie și…
te ignoră, în cel mai fericit caz, după ce [te] consideră
inutilizabil! Ori nu-i așa? Abia aștept manuscrisele și vă
promit să fiu cât se poate de serios! Un singur lucru
n-am stabilit: care e termenul-limită la care trebuie să
primiți rezultatele? E posibil să primesc această
informație în pachetul pe care mi-l expediați! Dacă nu,
am să vă rog să-mi expediați: un e-mail (sau un telefon)
ca să știu cât timp am la dispoziție!

Calde salutări prietenești și toată recunoștința mea,
Mircea Dinutz

P.S. Evident, voi alege un text pentru publicare
(eventual cel care a obținut premiul I). Dar trebuie să
știu asta până în 20 octombrie. M.

Stan V. Cristea

DOUĂ SCRISORI 
DE LA MIRCEA DINUTZ
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1.
Copiii de astăzi vor povesti A fost odată 
Când soarele plângea-n culcuș la adormire
De frica Lunii negre prelinsă de mercur 
Cu urâte granulații cu coarne roșii 
Bestii cheiroptere încrucișate 
Din gene de șarpe cu gene de liliac 
Scăpate parcă de prin Brexitania
Ca niște molecule-jiganii cu chipul fabulos
Cu cheie pentru celulele umane
Multiplicându-se chiar din Wuhan și patul Asiei 
Zburând ca niște pene invizibile înspre insula Apenină
Ca un agresor înrăit căutând culcuș predestinat 
Clocind pe Ochi Nas Buze cu bacilemie-n sufletul lumii 
Care deși uimită la necaz făcea și bufonade 
Precum în toiul primăverii inocenții fulgi de zăpadă 

Zburau desfrânați tocmai cum spunea Michel de Nostredame
Dinspre ținutul Soarelui răsare și plapuma îngăurită a cerului 
Puful invizibil trecea peste Tibet și Ararat spre urmașii lui Romulus 
Iar Luna era neagră ca semnul de potop universal în noul Mileniu 
Invadat de chipuri în roiuri nemaivăzute la noi și în Spania
Molecule-n aer ca niște cornute roșii proteice și invizibile
Precum un Scaraoțchi înmilionit pentru tot atâtea jertfe 

Încercați să descifrați chiromanția lui Nostradamus 
Într-un acrostih apare ca trăsnetul din paisprezece-n Sarajevo 
Numele noului botezat Coron sau Corona
Multiplicându-se incognoscibil pe Terra-nspăimântată
Cu sușele mușcând tacit celulele umane
Decimând global lumea țintă și colaterale jertfe 
Mai perfid decât bombele casetate în fostul mileniu
Și pare a fi o porcărie biologică la modă pe covorul de mătasă
Ca o Sărăcie Boli Epidemii Războaie invizibile și inventate 
Considerate echilibru psihologic de Thomas Robert Malthus 
Pentru subzistența etică și-nmulțirea omului fără aripi 
Deși în deconstrucții există adevăruri sau poate nu există

2.
Haosul provoacă inegalități epice absurde
Lumea practică prietenia la distanță 

Ioan Baba

CORONA CA TAINĂ INVIZIBILĂ



lumina românească din voivodina

152 SAECULUM 5-6/2020PR
O

Îndrăgostiții ca altminteri în mijlocul satului fac doar ocheade 
Cât ești mai din departe cu atâta mai aproape 
Îmbrățișările s-au vitregit fără vreun salut din coate 
Epocile se deosebesc între ele cu prețul Omului
În globalizarea păcătoasă ce va fi cu Națiunile
Lumea pare pedepsită și nu credea vreodată 
Că va sta cu ura și cu frica eroic în spate
Arestată de Covid-19 Încuiată-n case 
Ca oaia zăpăcită fără de berbec în țarc 
Doar cu prietenia virtuală Bandaje medicale cu sare pe rană 

După atâtea jafuri de aur Acuma jaful de viață
Timp ce Rechinii Mari și infideli ai bunătăți 
Ca niște efigii care bântuie își freacă palmele 
Cu triliardele ce cresc în fiecare ziuă neagră 
Făloși de jocul pandemic Câștigul din pierderi umane 
Mai rar Om sănătos iar Oculta mondială ca Aurora Roșie 
Privește cu binoclul din castele Se face că e surdo-oarbă 
Timp ce după tragedie istoria se repetă parcă 
Precum o farsă din vorba lui Karl Marx  

Ființele umane aleargă printre etajere goale 
Precum șobolanii-n labirint după ale gurii 
Savurează Lămâia și Ardeiul tocat în apa fiartă 
Taie ceapa-n patru ca pe vremea Pandemiei spaniole
Ca o salvare în starea de urgență fără preș
Bătrânii trecuți de limes trăiesc ultima clipă la electroșoc 
Pleacă în picaj și clandestin prietenii apropiați
La înhumări pe meridiane frânte Muguri și Mlădițe 
Doar cinci umbre care suspină broboane sărate 
În tăcerea ireală vindecând sterpul pământ
Sfințind nenumărate racle 

Concomitent cu jocul pandemic al zâmbitorilor cu brevet
Omul de rând ca o cămilă expectorează flegma verde 
Lebedele falnice și-au schimbat penajul alb în negru 
Institutele Virologii Epidemiologii cercetează 
Se-ntrec la cele mai moderne Jocuri Mondiale
Prepară leacuri căutând un pai antimalaric de salvare  
Prin Rusia China Franța India America Germania 
În Australia și-n Țara Soarelui Răsare 
Iar unora nici că le pasă Deja având la calcule

3.
Totul este un mister ca oceanele cu sarea 
Destin paradoxal în care La capătul ițelor nevăzutul
Ține-n mâni niște figuri purificând lumea
Peste care cu o putere ireală toarnă ca ploile din Biblie
Înfățișându-ne tabloul ca potop universal lipsit de umbre
Fără vreo pasăre mesageră cu crenguță de măslin

Asistăm la revestirea lugubră a zeilor în spațiul viciat
Sub anvelopa doctrinei oculte ticsită cu enigme 
Delire onirice ca Înainte și După Iisus Christos 
Împachetate de Meșteri într-o perdea invizibilă

Precum străvechile programe inveterate
Motivul de zidire a omului de către Yahweh 
Hurcan zeul furtunii și mitul maorilor din Noua Zeelandă
Cu taurul înfuriat galopând peste oameni
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Distrugerea seminței umane de Ianna și Enki în Mesopotamia
Cele trei potopuri ciclopice ale lui Deukalion în Hellada
Când nu se mai vedea linia dintre pământ și apă
El cu soția găsindu-și adăpostul în Parnas
Potopul de zăpezi și geruri în Scandinavia
Ciudata iarnă infernală în Iran și Filipine 
Luna neagră înfuriată ca atunci când trimisese 
Torente jos că nu primise niște piei de încălzire 
Australia fiind salvată de Aborigeni și broasca lor colosală 
Până la zeul creator Kittung care cu nisipul din ocean 
Acoperise valurile făcând uscatul terestru al Indiei 
Cu înțeleptul Manu din Mahabharata 
Salvat călare pe un pește gigantic 
Până la zborul Porumbelului Rândunelei și al Corbului 
Care în poemul Ghilgameş vestesc debarcarea în Nizir
Să reîntemeieze specia umană 
Sau ca generosul Num care-n Siberia
Crease planeta noastră a doua oară
Și alte citate deconstruite pe orizontul spațiului fals

Totul din dorința morbidă a zeilor de a purifica lumea
Omul primordial și-acuma moare Lumea e prinos sacrificat
În vremea de restriște învelită-n emoția rapidă a fricii
Cu ingineria potopului psiho-biologic ultramodern 
Declanșată din umbră să intre în mitologie
De Buna Vestire călare pe fulgii de zăpadă 
De Mărțișor și Înviere în primăvara dornică de-o pasăre
Când dragostea de Medicii Eroi ai Epocii rămâne o speranță  

4.
Dar cum să descifrăm vechiul delir oniric 
Să fie oare o tragedie etică atunci când soarele asistă la război
De ce moartea apocaliptic bate ca altminteri la ușă
Ca o mândrie cornută intrând în ochii lumii păcătoase
Ca tainele zidite-n piramida Keops
Secretul ridicării pietrelor enorme 
La înălțarea lor pe Poarta Leilor
Sau ca-n povestea romanescă a lui Dean Koontz
Poate ca să fim mai buni după ce pleacă
Din intersecția eradicării viciilor noastre 
Căci mai există adevăruri sau poate nu există

Atâtea mizerii sunt aglomerate în satul global
Controlul electronic se plimbă prin Entropia
Acum când lumea moartă pe meridianele frânte 
Transuman e-nlocuită de roboți cu al treilea ochi în spate
Ca restul să fie mai bun după ce bătrânii pleacă

5. 
Așa a fost odată 
În toată nenorocirea pandemică funestă 
Doamna istoria memoriza la fapte 
Ca lumea să nu le uite
Dar cert era un lucru 
Coronavirusul COVID-19 nu știa de condom
Părinții mondiali l-au sortit să moară odată cu omul
Și doar atunci altă lume scăpa de la moarte
Ca după căderea Zidului berlinez  Perdeaua de aur
Frontiere abolite Iarăși cu vameși Ziduri ghimpate
Rămase-n crezul și mitul nostru Când din înalt și după fapte  



lumina românească din voivodina

154 SAECULUM 5-6/2020PR
O

Domnul va-ncearca să sugrume stăpânii răi ai lumii 
La curățirea cerului și repararea ce urmează
Mai blând să ne privească printre degete 
Îngroziți de-o pandemie nouă FinEcoSociFilosofică
La restaurarea haosului cum spunea bătrânul Heliade
Ca supraviețuitori pe Calea de mătase 
Cu lumea pedepsită sau poate prin Europa resetată

Ce bine ar fi să re/învie Vlad Țepeș al nostru 
Ca atunci când va apărea noua Religie mondenă 
Torentele de emigranți Controlul electronic 
Omul Om să nu devină Sclav perfect cu urlet de lup
Iar virusul ca Nouă ordine și-n altă ipostază
Să-l dăm pe mâinile lui Dracula să nu ne decimeze 

La Novi Sad, Mărțișor 2020

Novi Sad
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Mesajul de la
Alecu

Gardienii nu prea
se oboseau să bată
deținuții. Dădeau cio-
magul unor deținuți,
ca să îi bată deținuții
pe deținuți. Deținuții,
care îi scuteau pe
gardieni să facă febră
musculară, primeau
supliment la ciorba de
păpădii, de ștevie sau

ce buruieni culegeau. Un bătrân din Castraveția, care
fusese la Canal, mi-a spus numele a trei deținuți, care
pactizaseră cu gardienii. Probabil că au pactizat și cu
Securitatea. Altminteri cum se poate explica faptul că
au fost eliberați înaintea celorlalți și au fost puși în funcții
înalte, de răspundere? Nu le spun numele, pentru că
nu m-ar crede nimeni că personalități atât de importante
și respectate au ajuns așa de sus, făcând pact cu dia-
volul. Să se odihnească în pace, la loc cu verdeață sau
unde or fi acum. Și câți ca ei? Câți ca ei? 

Alecu făcuse niște complicații la picioare, cum stătea
tot timpul în apă până la brâu și recolta sau căra stuf.
Alecu i-a spus preotului că avea picioarele putrezite și
abia se mai putea ține să nu cadă și să se înece, iar
după asta nu mai știe ce o fi fost, cum o fi murit Alecu.
Sofia îl asculta cu ochii în pământ, nemișcată, de parcă
era sculptată în piatră.

Preotul avea un mesaj de la Alecu. Un mesaj pe
care Alecu de fapt nici nu i l-a formulat. Alecu fusese in-
terogat la început zilnic, pe când ceilalți deținuți nu erau
interogați niciodată. Câțiva deținuți au tras cu urechea,
cu cănița sau cu castronul de aluminiu, să afle despre

ce îl interogau. Din întrebările pe care i le puneau,
deținuții au ajuns la concluzia că pe el l-au arestat pen-
tru altceva, mai important decât situația lui socială. Pe
Alecu îl întrebau unde a ascuns aurul. Deținuții l-au în-
trebat despre ce aur era interogat. El le-a răspuns că
nu știa nimic de niciun aur. 

Sofia nu i-a spus nimic preotului, niciun cuvânt. Nu
cumva să fie un agent provocator, pus de securiști. Și
ea fusese interogată unde era aurul. Cât fusese ares-
tată, Sofia era convinsă că atât Alecu, cât și Duță erau
interogați de aurul despre care le spusese servitoarea
la înmormântare. Faptul că o torturau cum o torturau și
o interogau era pentru ea o dovadă că atât soțul ei, cât
și cumnatul Duță rezistau la torturi. Ea a dedus că ni-
ciunul din ei nu a spus că Duță aruncase aurul în apă,
când trecea trenul podul. Dacă ei ar fi vorbit, le-ar fi dat
drumul și nu ar mai fi anchetat-o nici pe ea. Asta îi
dădea ei putere să nu vorbească. 

Preotul credea că Alecu a murit pe undeva pe la pe-
licani, în Deltă. În mod sigur o fi căzut din picioare și nu
s-a mai ridicat, s-o fi înecat fără să-l vadă nimeni. Iar
dacă o fi văzut careva, nu-l putea ajuta nimeni. Cei
căzuți și înecați erau lăsați acolo, să ajungă hrană pen-
tru orătăniile din Deltă. 

Sofia nu-i răspunse nimic preotului. 
Într-un târziu, după o tăcere în care și Sofia și preotul

stăteau ca două statui, preotul își luă libertatea să o în-
trebe pe Sofia dacă știa ceva despre Duță. Fusese
arestat și Duță? Sofia dădu din cap că nu. Preotul se
uită în pământ, se uită în cer, zâmbi cu tristețe în barbă
și spuse: 

– Zice la Sfânta Scriptură, Ecleziastul 21.6 cetire:
„Comorile câștigate cu limbă mincinoasă sunt o
deșertăciune trecătoare și ele duc la moarte”. 

După o îndelungă tăcere, adăugă: 

Victor Ravini

CASTRAVEȚIA 
SAU BALAMUCUL VESEL 

(IV)
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– „Suntem țara lui Cain, în care Abel n-a murit încă

de tot. Dar va veni pedeapsa lui Dumnezeu, mașina, și-i
va mătura pe amândoi, – pentru ca neamul lor să
crească, să crească biblic, dincolo de zările țării”. Asta
nu este din Biblie, doamnă. Și nici din capul meu, ci e
de la Constantin Noica cetire. A spus asta în 1944.

După încă o îndelungată tăcere, preotul suspină,
oftă și spuse: 

– Păi, eu ce să mai zic? Se făcu seară. Plec, să nu
mă apuce noaptea pe drum. Mda. Ăsta e mesajul pe
care vi l-am adus de la soțul dumneavoastră. El nici nu
s-a gândit să-mi spună să vi-l transmit. De fapt, e me-
sajul pe care mi-au zis ceilalți deținuți să vi-l spun.
Acuma, ei sunt morți. Nu puteam, mi-au lăsat asta cu
gură de moarte.

Tocmai cam prin anii când o fi pătimit Alecu cu pi-
cioarele putrezite prin Deltă, avea Duță necazurile cu
amputările succesive. Alecu a murit cu convingerea că
soția sa și Duță au rezistat tuturor torturilor și nu au di-
vulgat că aurul fusese aruncat în apa râului. Altfel nu
l-ar mai fi interogat bestiile pe Alecu unde era aurul. 

Sofia a trăit până la adânci bătrâneți. Se mutase la
București, să nu mai știe vecinii nimic despre viața și
nenorocirile ei. A ajuns foarte bătrână și a apucat să
vadă împușcăturile pe stradă din București, căderea co-
munismului, mineriadele, cât și exodul de români plecați
peste hotare. A văzut cum profeția făcută de Noica se
împlinea sub ochii ei. 

Comunismul a început cu revoluția rusă din 7 noiem-
brie 1917 și s-a terminat cu căderea zidului Berlinului,
la 9 noiembrie 1989. Așadar a durat 72 de ani. Exact
atât îi trebuie soarelui să facă un grad înapoi pe cercul
de precesie a echinocțiilor. O clipă în veșnicie, atât a
durat experimentul cu comunismul. Cifra 72 este cos-
mică, egală cu pulsul omului pe minut și cu alte măsu-
rători ale fiziologiei omului și măsurători cosmice, pe
care le-am știut, dar le-am uitat. Sofia a apucat să vadă
și dizolvarea Uniunii Sovietice.

Ea, care a apucat două războaie mondiale, a văzut
că Uniunea Sovietică a pierdut al Doilea Război Mon-
dial abia la 25 decembrie 1991. Așa am văzut că scria
la televiziunea germană, într-un scurt text, ce dura câ-
teva secunde, după ce Armata Roșie s-a retras din Ger-
mania de Est. Ziua de Crăciun e zi mare încă din
preistorie și din pre-creștinism. S-au întâmplat mai
multe în ziua de Crăciun. Charlemagne a fost încoronat
împărat de către papa de la Roma în slujba de Crăciun
din anul 800. Ceaușeștii au fost împușcați tot în ziua de
Crăciun. Sofia a apucat să vadă și mai multe, la noi în
Castraveția. A văzut ce s-a întâmplat cu Duță dezgropat
și cu Doduța moartă cum a murit. 

Eu credeam că Sofia i le-a spus astea fiului ei, Du-
mitru, când s-a întors el din Italia, unde fugise. El a stat
câțiva ani în țară și iarăși a fugit, în Elveția. Cât a stat el
în țară, ea nu i-a spus. Nu am înțeles de ce nu i-a spus.
Nici vărul său bun, Victor, nu i-a spus. Nimeni nu i-a

spus. I-am spus eu, când a venit la mine la Göteborg.
Nu i-aș mai fi spus! Dacă aș fi știut...

Stai acolo și te uiți!

Tizul meu Victor era cu câțiva ani mai mare ca mine.
Nu ne jucaserăm împreună, dar ne cunoșteam. Fami-
liile noastre se cunoșteau bine, de câteva generații în-
coace. Toată lumea se cunoștea la noi în urbe. Încă de
pe când era licean, Victor umbla prin oraș într-o uni-
formă albă de marinar, cum spuneam. O primise cadou
de ziua lui. Visa să ajungă marinar, dar n-a pus nicio-
dată piciorul în vreo ambarcațiune. Nici măcar în bărcile
de pe lacul din parcul orașului. Mergea prin oraș țanțoș
ca un ofițer la parada militară. Mergea de parcă ar fi fost
un împărat roman sau un arhanghel pe deasupra nori-
lor. Cum sunt ai noștri bășcălioși, atâta le-a trebuit să
audă la radio despre baletul Spărgătorul de nuci, de
Ceaikovski. L-au poreclit Spărgătorul de inimi. I-au mai
zis și Contele Casanova, iar după ce a scăpat să nu-l
castreze țăranii când era medic la țară, l-au înălțat la
rangul de Contele Casanova de Castranova. Parcă
v-am mai spus asta. Unora li s-a părut mai nimerită ti-
tulatura Arhanghelul de pe strada Căcata, din
Castraveția. 

Victor i-a spus soției sale Ana că avea dureri reuma-
tice și avea nevoie să se ducă la mare. Ea nu fusese
niciodată la mare. Nu îi plăcea marea. Nu voia să
meargă la mare. Nici nu putea, fiindcă născuse de cu-
rând, iar marea era contraindicată pentru fiica lor nou-
născută. Îi puseseră numele aiuristic
Theodora-Dorothea. Numele Dorothea avea toate lite-
rele din numele Theodora, altfel aranjate. În felul acesta
îi asigurau o continuitate spirituală și de caracter, cu
mama lui Victor, Theodora, căreia i se zicea Doduța. Ca
să aibă același caracter frumos, dezinteresat și altruist,
ca bunica ei. Și Victor și Ana erau psihiatri. Ce să te
aștepți de la doi nebuni?

– Și atunci cum să mă duc eu singur la mare, fără
voi? a protestat Victor.

– Ba du-te! l-a îndemnat Ana, că ea rămâne acasă
cu copilul. 

– Nu vrei tu, mă, să te sacrifici măcar tu, și să mergi
cu mine la mare? m-a întrebat Victor și zicea că barim
să nu fie singur și să conversăm filozofie. 

Eu ce era să zic? El îmi povestea întotdeauna lucruri
foarte interesante din proaspetele lui cunoștințe despre
Freud, Jung și câte altele învățate de el de la profesorii
lui, de care eu abia auzisem, dacă auzisem. Îmi făcea
o favoare. Cum să nu merg? Merg. Era prima mea
vacanță de profesor. Și Ana a insistat să mă duc cu el
la mare, să nu fie singur și să facă cine știe ce prostii
pe acolo, a zis ea. Desigur, eu prezentam cele mai bune
garanții morale, că el nu va face prostii pe litoral. Dacă
eram eu cu el, el nu putea să se compromită față de
mine și să se uite după femei pe litoral. 
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Ne ducem noi doi la gară și, ce să crezi? Ce
coincidență! N-o să credeți. O duduiță durdulie și zglo-
bie vine spre noi și îl sărută pe gură. El ia băgăjelul din
mâna ei, ne face prezentările, era o pacientă de-a lui.
Ca să nu zic bolnavă de a lui, fiindcă nu puteam fi sigur
care din ei doi era mai bolnav la cap. Și ne ducem la
casa de bilete. N-o să credeți. Victor a comandat bilet
și pentru marțafoaica aia. Până la Constanța. Ca să îi
continue el tratamentul ei acolo, după cât am înțeles eu. 

I-am spus că eu nu mai am de ce să merg cu el la
mare. Ba nu, că așa i-a promis nevestei, care avea în-
credere în seriozitatea mea, iar el nu vrea să-și mintă
nevasta. El nu putea să-i spună că am fost cu el la
mare, când n-am fost. Dacă se prinde cu vorba? Așa
că a trebuit să îmi cumpăr și eu bilet. A fost prima dată
când mi-am cumpărat bilet de tren. Eu mergeam întot-
deauna cu nașul, la clasa întâia. Acum, să merg eu la
clasa a doua și cu bilet, din cauza lui.

Ajungem noi, toți trei, la Constanța. Am insistat să îi
las singuri. Eu voiam să continui până la Eforie Sud,
unde mama și soțul ei își petreceau vacanța, întot-
deauna la aceeași gazdă. Se găsea acolo cumva un loc
pentru mine. Nu și nu, să nu-l las singur cu aia, că cine
știe ce îi face aia lui, dacă rămâne numai ea cu el. Asta
era umor la el sau ce era? Am găsit noi o cameră cu
chirie, cu un pat dublu și unul simplu. Zilnic ne duceam
la gară să jefuim hârtia igienică din trenul care venea
de la Carei. Nu se găsea hârtie igienică pe atunci, de
cumpărat. Poate că mai apucam și noi vreun sul de hâr-
tie aproape terminat, ce mai rămăsese din ce jefuiseră
alții după intrarea trenului în țară. 

Nu știu dacă la Carei este vreun râu cu același
nume, însă în Franța este un râu Careï, unde nu știu
dacă este vreo apă termală, ca la noi la Carei. Nu sunt
lingvist, ca să știu dacă asta e o coincidență sau are
ceva de a face cu rădăcina Car- prezentă în nume de
locuri din România, Franța și în multe nume de locuri
din alte țări, despre care se știe că provine din limba
pre-indoeuropenilor, unde car- însemna piatră. Am scris
despre asta în altă parte. Mai e și râul Ariège în Franța,
pronunțat foarte asemănător cu Arieș, al nostru. Și râul
Ardèche, cu accentul pe ultima silabă, nu pe prima ca
la noi râul Argeș. La fel cum francezii pronunță Victòr
cu accentul pe ultima silabă, nu pe prima ca la noi. Însă
asta nu e o carte de ipoteze, ci de memorii.

Într-o zi, ne ducem noi la gară, ca în fiecare zi. Pe
peron, pacienta lui Victor se alătură la o coadă să cum-
pere trei cornete de înghețată, iar noi ne îndreptăm spre
tren. Victor i-a dat banii, că ea nu avea niciun ban.
Sosea trenul. Oprește trenul și dau să urc la clasa în-
tâia, că numai acolo se mai găsea ceva hârtie igienică.
Când, în ușă, să coboare, nu mi-am crezut ochilor, Ana!
Ana cu fata în brațe. 

Îmi dă să iau din mâna ei o valizuță și întind mâna
să o ajut să coboare. Ea a coborât cu copilul în brațe.
Victor... a căzut cerul pe el. I s-a făcut rău, am crezut

că leșină, că face în pantaloni sau cade din picioare.
S-a așezat pe o jardinieră cu flori de beton. Jardiniera
de beton, nu florile. Și i-a spus nevestei că îi intrase o
pietricică în sandale. Ana mi-a dat și copilul, ca să-i
acorde primul ajutor. Lui Victor, nu copilului. Era și ea
tot psihiatră, dar oricum, la o simplă pietricică în sandale
sau o insolație, cum zicea ea, știe orice medic să inter-
vină. Victor și-a revenit repede și a împins-o pe Ana în-
apoi în tren. 

– Repede, că pleacă trenul! a zis el. 
Îi dau ei copilul, îi dau lui valizuța, iar el m-a împins

și pe mine în tren. 
– Urcă în tren! Nu mă lăsa singur! 
– Cum singur, când ești cu familia ta?
– Păi tocmai de aia sunt singur, că sunt cu familia.
Pleacă trenul. Iese Victor la geam și se uită după pa-

cienta lui. Pacienta mai avea câteva persoane înaintea
ei la coadă, la înghețată. Ce o să zică pacienta, când
s-o pomeni fără noi, singură pe peron în gară la
Constanța, cu cele trei cornete de înghețată în mâini?
Unde dispăruserăm noi? Ce o să se facă ea singură la
Constanța cu trei cornete de înghețată? O să i se to-
pească. Și cine o să se mai ocupe de tratamentul ei?
Și cu ce bani va mânca și se va întoarce acasă?

El, îngrijorat: 
– Ce ne facem fără bilete?
L-am asigurat că nu se mai făceau controale de la

Constanța încolo. Cunoșteam bine ruta. M-a întrebat
unde ne ducem. El nu mai fusese pe litoral niciodată și
nu cunoștea stațiunile. I-am spus că la Costinești ar fi
cel mai bine, știam eu, că mai fusesem, e mai ușor de
găsit cameră și mai ieftin. Și e mai frumos acolo, că e
mai pustiu. Pe vremea aceea era cam pustiu. Erau și
studenți acolo, cum visa el să fi rămas student toată
viața și întorcea capul după toate studentele. 

– Eu mă dau jos la Eforie Sud, i-am spus eu. 
– Nu! Nu mă lăsa singur! 
– Cum singur, când tu ești cu familia? am repetat eu.
– Păi tocmai de aceea mă simt singur, a repetat el.
Când oamenii încep să se repete înseamnă că nu

mai au nimic altceva mai important de spus. Rămân cu
el și cu familia lui în tren, ne dăm jos la Costinești, ne
întâmpină în gară niște băieței în chiloței, care întrebau
călătorii: 

– Vreți cameră? Vreți cameră? 
Când i-a văzut Ana, ea ardeleancă getă-begetă – si

je puis m’exprimer ainsi – s-a dat un pas înapoi,
ținându-și bine poșeta. Eu am asigurat-o că erau copii
cinstiți și am convenit cu unul din ei să locuim la casa
lui. 

Aa, uitasem. Când s-a dat jos Ana din tren la
Constanța, ne-a întrebat cum de am știut noi că venea,
cu ce tren venea și am așteptat-o exact la vagonul unde
era ea și exact la ușa unde cobora. Victor încă nu se
dezmeticise din insolația cu pietricica lui. I-am răspuns
eu, că ne-a trimis cineva telegramă când a văzut-o că
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se urca în tren și la ce vagon. Ea s-a uitat bănuitoare la
mine și mi-a zis: 

– Nici tu nu știi să minți! 
– Cum să mint? Dacă nu primeam noi telegrama,

cum te găseam? Ce te făceai singură pe peronul gării
în Constanța, fără noi? Singură în tot orașul? Cum să
se descurce o femeie singură într-un oraș necunoscut?
Avem oamenii noștri peste tot! am zis eu și am bâiguit
din celebrul cântec: You’ll never walk alone. În loc să
apreciezi că noi am avut grijă să te așteptăm la tren!

În prima zi pe plajă cu ei trei, la Costinești, el de colo: 
– Hai să mergem să cumpărăm înghețată. 
El rămăsese cu gândul la cele trei cornete de

înghețată. I-am spus că nu erau înghețate la Costinești
pe plajă. Pe atunci, nu erau. În cazul ăsta, a zis el, hai
să ne plimbăm pe plajă, că poate întâlnim pe careva din
cunoscuții noștri. Ana a rămas pe cearşaf, să aibă grijă
de fată, bine acoperită, să n-o prăjească soarele. Ce
idee la el, să căutăm pe plajă cunoscuții noștri. Altun-
deva nu mai aveau de făcut concediul decât acolo și în
același sezon? Nu după cunoscuți se uita el, ci după
necunoscute. Fredona o melodie de Radu Șerban, cu
care zicea că era prieten din copilărie și la care el cică
scrisese textul. Murmura: 

– Litoral, clitoral... 
– Eu te cred că tu ai scris textul. Dar chiar așa cânta

la radio, cu textul ăsta? 
Plină plaja de necunoscute, iar el alerga cu ochii de

la o necunoscută la alta. 
– Uite-o, uite-o pe aia! O vezi? Aia care se duce în-

colo. Cam grăbită, cam grăbită. Unde s-o grăbi așa,
grăbițica? Hai după ea! Să o întreb de sănătate. Haa!
Ce aș mai rezolva-o pe necunoscuta asta!

Necunoscuta se oprește din graba ei, se uită în toate
părțile și se întoarce să facă drumul înapoi. Victor... să
cadă din picioare. Era Ana. N-o recunoscuse din spate. 

– Tu nu-ți recunoști nevasta din spate?
– Nu. Și du-te-n moașta! a adăugat el, văzând că îmi

reprimam un zâmbet. 
Lui i s-a blocat respirația, a făcut apoplexie. Nu apo-

plexie. Apnee sau cum îi zice. Că îmi făcuse capul că-
lindar cu câtă medicină îmi explicase el mie. Să nu facă
și vreo fractură la creier, sau cum se numește. S-a aple-
cat, că îi intrase în talpă vreun ciob sau ce o fi fost, tot
ca în gară la Constanța.

– În sfârșit! oftă Ana. Bine că v-am găsit! Unde ați
dispărut așa de lângă mine, fără să spuneți și m-ați
lăsat singură cu fata? Unde ați dispărut? V-am căutat
peste tot. M-am temut că ați intrat în apă și v-ați înecat. 

– Ne gândiserăm să înotăm, uite așa, voiniceasca
pe sub apă până în Turcia, fără să mai spunem la ni-
meni și să sărim pârleazul pâș-pâș! i-am răspuns eu,
ca să îi dau timp de gândire lui Victor, să vină cu vreo
minciună plauzibilă.

– Păi și noi, tocmai te căutam, a zis Victor. Nu știam
unde ai plecat tu. Nu te mai vedeam unde te-am lăsat

și nu știam unde dispăruseși cu copilul. Unde ai lăsat
fata? Cum ai plecat fără ea? Te-am căutat toată plaja.
Bine că te-am zărit de departe și te-am recunoscut din
spate. Ne-am luat după tine. 

O lăsase la o familie de încredere. O apucase încre-
derea în necunoscuți. A doua zi în zori, eu am plecat cu
niște foști colegi de facultate, cu autobuzul în Bulgaria
pentru o zi. Când m-am întors seara târziu, Victor cu
Ana și cu copilul plecaseră înapoi acasă. Cum așa? Se
anunțase la radio, la televiziune și în ziare: toți medicii,
întreg personalul medical, chiar și administrativ din spi-
tale și policlinici, să își întrerupă concediul și să se pre-
zinte imediat la locul de muncă. De ce? 

Cu nouă luni înainte, la 1 noiembrie 1966, intrase în
vigoare decretul cu avorturile. Pentru că Ceaușescu
voia un spor demografic. Nimeni nu prevăzuse
avalanșa de nașteri ce s-a iscat pe neanunțate:
Ceaușeii. Așa era cu socialismul științific și planurile cin-
cinale. Făceau planuri cu dezvoltarea industriei pe cinci
ani și nu știau să planifice că se vor naște copii peste
nouă luni. La ce s-or fi gândit, dacă nu s-a gândit nimeni
că o să se nască copii peste nouă luni? 

Îmi spunea mai târziu Constantin Stătescu, un oftal-
molog militar din Brașov, care publicase o carte cu poe-
zii. Era colonel. Mergea în uniformă și sandale de vară,
aerisite, din curele și fără ciorapi, de poznaș ce era. Se
justifica la militarii lui că avea un defect la picioare și nu
putea suporta pantofii. Însă iarna, pe zăpadă, îi suporta.
Ba își mai punea și galoși. Colonel în uniformă, când cu
sandale, când cu galoși. Mi-a spus că el s-a prezentat
disciplinat la unitatea lui militară și le-a mărturisit că el
habar n-avea de obstetrică. Ce să facă el acolo, ca of-
talmolog, la ofițeresele care nășteau? „Stai acolo și te
uiți! Că de-aia ești doctor de ochi!” 

(va urma)
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Răscruce suntem, umană confluenţă a celor patru elemente; nu îngădui, Doamne, să ne biruie 
deznădejdea; suntem pământ şi foc, ridică-te în apărarea noastră; suntem apă şi aer; 
ascultă-ne glasul, cum pământului mulţumim, şi focului; cum cinstim aerul, 

Iar apa, prin şiroirea pe frunte şi unduirea între ţărmuri, binevoitoare, se împarte cu noi.

Suntem pământ din Pământul-Mamă-şi-Tată; ea ne ştie, el ne cunoaşte; aducându-ne în 
spaţiul-timpul său, ne dă înfăţişare şi adăpost, ne înzestrează cu temelie de casă şi uşă, 
cu perdele şi flori-de-cerceluş în ochii dreptunghiular tăiaţi ai ferestrelor; 

Cu darnice câmpii ne împrumută; cu dealuri încărcate cu fagi şi stejari; cu munţi încununaţi 
cu nouri şi, verzi, brazii, cântăreţii la orgă; pe toate ni le dă în păstrare Pământul, iar 
mai cu seamă, să ne îngrijim ogoarele şi livezile, turmele pe rod şi fâneţele; 

Ne dă poveţe cum să întindem şi să măsurăm drumuri, cu noroiul mirabil sau numai lipicios, 
niciodată duşmănos; cum să ne umplem anotimpurile cu zile şi nopţi de muncă şi 
nesomn, cu sărbători şi nelinişti; Pământul, cu bucurie pentru toată făptura, ne aşază 

Pâine pe masă, dacă deprindem acel meşteşug să ne-o facem singuri trup şi putere a trupului; 
cum nimic nu este gratis, nici mersul pe jos, nici florile-de-câmp, plătim prin recunoştinţa noastră. 

Suntem scânteie şi energie şi căldură din Focul dintotdeauna, prin eoni şi ere, dăruit cu 
răbdare de cerul deasupra noastră, al catralioanelor de candelabre şi candele întrezărite 
nocturn, sau mai degrabă, de strădania stelei Sol, patronul din apropiere,

La numai o ridicătură orbitoare de privire; vulcanii se înflăcărează şi ne avertizează prin 
răbufniri interioare, dureroase; cortinele somptuoase, grele de prea mult aur laminat, se 
balansează, şi proiectoarele aurorelor boreale; călătoria, o dată pe an, împrejurul 

Binecuvântatului Foc are un cost, însă nu prea ne-am străduit să avem habar, câtă vreme ni se 
năzărea că însăşi prealuminatul îşi făcea din datorie faţă de noi lucrarea zilnică 
deasupra corturilor şi izbelor şi iurtelor şi vetrelor, din răsărit spre amurg; singura 
monedă pentru plată rămâne recunoştinţa. 

Suntem aer din Aerul viu; îl inspirăm şi expirăm; acelaşi văzduh pe cât ne însufleţeşte pe noi, 
oamenii, florile-de-spini sau lupii şi urşii în bârloguri, cârtiţele în galerii, ori hălăduind 
în libertate, pe atât nestatornicia i se transformă în briză, în nemir 

Sau în tornadă, uragan, taifun, în ciclon înverşunat să tulbure, să răscolească mări şi oceane, 
în austru semănător de secetă, în băltăreţ aducător de sărăcie în traista goală, sau, iarnă    
de iarnă, în sălbăticia viscolului îndârjit să răstoarne ordinea lumii; singura noastră

Îndeletnicire ar fi să nu ne amestecăm în secreta voinţă a Aerului, iar nenorocirile câte ne 
obligă să i le îndurăm, căci noi ne ştim fără puteri, să le reparăm cum se cuvine, cu 
mulţumire şi recunoştinţă.

Suntem apă din Apa vieţii; să ne cinstim rădăcinile înfipte în izvoare şi fântâni şi mai departe, 
în oazele pustiei; cu atât mai mult cascadele, râurile, fluviile alcătuiesc venele noastre 
albastre, iar bălţile, lacurile urcă în ranguri de rezerve la vremuri de restrişte, mările 

Ne hrănesc, iar pe iscusitul în toate vicleniile de supravieţuire, Ulise, l-au învăţat arta 

Şerban Codrin

RUGĂCIUNE DE RECUNOȘTINȚĂ
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navigaţiei, cu puterea căreia şi-a găsit patria şi casa sub asediul oaspeţilor nepoftiţi; 
Apa oceanelor ne desparte ori ne apropie; să fim bucuroşi de averse, de blânda burniţă, 

De cristalele de chiciură, de calendarul brumei, de ploile cu măzăriche, de lapoviţă, căci 
fiecare în parte şi toate la un loc sunt băutura sfântă a ierbii; cântaţi binefacerile 
zăpezilor şi gheţarilor slujiţi de sacerdoţii albi, polari, la vânătoare de foci; cum totul se 
plăteşte de la prima la ultima picătură, 

Oricând şi oriunde vă aflaţi, în clipe de bucurie sau întristare, murmuraţi-vă recunoştinţa.

Primeniţi la suflet în fiecare zi şi noapte, oricât de încercaţi de viaţă şi obosiţi de înfrângeri 
sau moarte, nu călcaţi în pretutindeni altarul adevărului numit Pământ, Foc, Aer, 
Apă cu duşmănoase gânduri şi fapte, căci ferocitatea şi necugetarea se măsoară, se 
cântăresc, se împart, se judecă 

Şi, după un răbdător ocoliş, mai bătrâne ca noi, mai tinere ca fiii noştri, Pământul, Focul, 
Aerul, Apa se întorc să măsoare, să cântărească, să împartă, să judece, să pedepsească 
neadevărul din aroganţa seminţiei omeneşti, şi nerecunoştinţă.

***

POMELNICUL CÂTORVA BOLI 
OMENEȘTI FĂRĂ LEAC

Prea îndrăznise să înşire povestea unui orb în pridvorul bisericii, pe lângă ciudate povestiri cu 
aluzii la sfinţi şi grădina raiului, ba chiar nişte poezii, „Un vultur are cuib în mine, îl 
simt cum fâlfâie mereu şi vulturul precum ştiţi bine e pasărea lui Dumnezeu”; tocmai el, 
doctorul fără arginţi la căpătâiul săracilor, se pomeneşte duşman al poporului în boxa cu 
gratii, acuzat cu mânie de proletarii deveniţi esteţi pretenţioşi –  

Speriat, fiul începe să bată cu încredere la uşile noilor fericiţi:
Biata şi îngrijorata, numai soţie de maestru să nu fii, se plânge cu cerul şi pământul de unde 

se trage răceala cu tuse a cuconaşului, de la cheful cu lăutari după vânătoarea 
de alaltăieri cot la cot cu cei 12 Mari Fazani proclamaţi cei mai iubiţi fii ai noii clase 
vizionare şi conducătoare; 

Chinuit de o criză de angină pectorală, celălalt cuconaş zace pe o canapea şi, în dureri, mai 
înfloreşte o dată salcâmii dintr-un sfârşit de veac, să nu-l prindă moartea nespovedit, 
neîmpărtăşit şi fără lumânare;  

La Teatrul Naţional, încuiat în birou, fără joben, desculţ ca în idilica Salcia devenită Omida, 
mai dezbracă o divă a scenei şi-i cercetează, pe colţul mesei, talentele de viitoare artistă 
a întregului popor; 

Nici descurcăreţul democrat şi excursionist călare pe bicicleta lui Banti pe malurile pletoase 
ale sălciilor şi Oltului de la izvoare până la revărsare nu se simte mai confortabil; îşi 
suflă cu zgomot nasul în batista franţuzească şi-şi scufundă gâtul nerăsucit de elocinţă în 
academicul fotoliu; 

De când, iubito, nu mai suntem tineri, la tine-i joi, la mine-i vineri, profeticul toboşar al 
timpurilor nou-nouţe se lasă împopoţonat cu cravată de pionier; rătăcind clanţa de la uşa 
prezidenţială, se gheboşează sub abundenţele propunerilor la eternă glorie şi, pertinent, 
suferă de lipsa activităţilor mai insistente, inspiratoare, ale muzei casnice şi personale; 

Afectată de neaşteptata întâmplare, fosta fetiţă trecută prin jocurile pe hârtie chinezească, 
slava lui Dumnezeu să-o smângălească, anunţă, la telefonul tocmai instalat prin 
intervenţia Comitetului Central, că bietul tătic se chinuie în convalescenţă la casa de 
odihnă de la Castelul Peleş, poate chiar în patul regal, cu, albe, cearşafurile de mătase 
trase până sub frunte, însă îşi face cu ochiul: 

Nu mai departe de bucătăria din marginea livezii, unde gospodina învârte coada râşniţei de 
alamă, fierbe apa în ibric, adaugă zahărul pisat şi linguriţele de cafea numai arabică, mai 
apoi, în cerdacul vilei de pe mahalagescul deal al Mărţişorului, nevasta tolănită în 
fotoliul de nuiele cojite şi academicianul cireşilor, 

Cu ţigara dinainte şi ceaşcă pe farfurioară, ascultă greierii şi, cu fruntea înclinată, transpirată, 
degustă aromele dintr-odată devenite amare, sorbitură oprită în gât cu sorbitură şi fuior 
de fum după chinuitor fuior de fum.
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S-a răzvrătit dimineața-n fereastră;
în curând
învelită-n 
binecuvântata răcoare 
pe care sufletul tău dintotdeauna o știe
lumea va fi.
Dimpreună cu plopul
lumina abia născută
tremură în lacrima acelei dimineți
de demult în care tu,
tu și îngerul vă scăldați
împreună.

*

Ploaia pe geam
șiroind:
picătură după picătură,
șuvoi după șuvoi,
riduri pe obrazul obosit
al înaltului.
Ploaia pe geam.
Fără nisip clepsidra
întoarsă.
Ploaia pe geam
șiroind:
picătură după picătură,
șuvoi după șuvoi;
așa s-a scurs viața ta.
Mâine, o mână nevăzută
va șterge de lacrimi
ochiul lui Dumnezeu

*

Pulberea de pe tălpile tale,
pe care vântul o va purta
de-a  lungul și de-a latul tăcerii.
Atât.
Semnele, urmele, unde?
Pe ce să se-așeze țărâna,
pe ce să se cearnă 

cenușa
vorbelor care ținură ființa
și viața?
Întinde palma, Doamne,
și prinde licărul de lumină
care  se-ntoarce
acasă!

*

Umbre, penumbre, ascunderi,
viclenii ale nopții,
arcane pe gâtul fragil
al luminii. 
Stă să se-nchidă
rana apusului.
Cu tine însuți
prin glodu-ntunericului,
cu tine însuți prin țărâna 
uitării, 
cu tine însuți până la capăt.
Până la capătul capătului
părelnicia cuvintelor
și vântul tăcerii măturând
goliștea cerului.

*

Ai rătăcit totul:
pașii, drumul, cuvintele,
lumina din care naște
ziua
în care tu nu mai ești;
nu mai ai nimic de spus
nimănui,
sângele tău nu mai are
memorie.
Ai rătăcit totul:
veacul,
iubirile,
viața.

Horia Bădescu

CVINTET
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COPACUL FRICII

În imponderabilul tău
plutește sămânța lui Dumnezeu
udată de sângele fricii,
proslăvind lumea furnicii
și lumina gratis din soare…

Când spaimele dau în floare,
când umilința sporește vraja,
se-nmoaie coaja
și din egoismul sărac, 
din nevăzuta sămânță
crește un fel de copac…

Nu te-amăgi că-l porți,
el te duce –
îngemănată cruce
pentru viii din tine,
pentru mulții morți.

Întâi înfrunzești la umeri,
apoi dai prin unghii
rădăcini transparente,
naști în dureri florile clipei
pe care poți să le-numeri
și câteva fructe seci 
cu trufașe amprente.

Urme de praf,
praf de urme 
totuna cât ține ceața,
ca să-ți arate 
o singură față luna
câteva mii, și acelea cu măști, 
viața…

A exista – 
azur bleumarin,
nămol de păcat,
copacul umblător al ființei
tânjind de tărâmul lui Dumnezeu,

Passionaria Stoicescu cu disperare chematul,
până acum neaflat…

DREPTUL LA TRIL

E încă o noapte de când bezna taie
cu glas de văpaie,
cu tril de scântei
în întunericul ce moare...
Nu, nu e o privighetoare, 
ci bietul bărbătuş al ei
nesocotind oraşul/ucigaşul,
oraşul afon, cu pădurea lui de beton...

Iubesc încăpăţânarea acestui tril disperat 
pentru har, pentru cuibul abia-njghebat,
la concurenţă cu sirena Salvării
cu urletul ei plin de ură,
să astupe uruitul pikamerului Primăriei
pentru o nouă bordură,
a noului partid ajuns la putere...

Privighetorul cântă şi cere,
chiar cu asupra de măsură
dreptul la tril,
pentru el, pentru pui,
în cenuşiu veşmântul lui 
nesocotind pikamer, 
beton, partid, Salvare...

E Mai... Şi-n zarva nopţii care moare,
ca-n orice beznă îngăduitoare,
zgomot şi cânt se bat, se interpun
să n-aibă sorţi să-nvingă cel mai bun, 
tot trilul să se piardă în pustiu...

Privighetorul cântă şi eu scriu.

GEAMĂNA

Nu te duce, 
femeie, 
la mare – 
îţi va scoate ochii
cu imensul semn de-ntrebare
al valurilor ei disperate,
când sărutând,
când scuipând
plajele de nisip
fără răspuns la neştiutul „ceva”...

Va fi oglinda ta
pentru cel mai tulbure chip,
pentru cel mai tulbure suflet
hăituit în adânc şi-n afară,
va fi geamăna aceea
infinit neştiută şi solitară...
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Dar dacă ai ajuns acolo,
umple-te de durerea ei trufaşă,
când o vezi biciuindu-se
de una singură
cu propriile valuri
în chip de cravaşă!

Plângi cu ea când
plânge în dedesubt
ca un uriaş, lichid frupt
fără de sâmbure,
cu sufletul în chip de trup
sau trupul torturat
în chip de suflet tulbure,
nicicând împăcat,
nicicând liniştit.

Şi dacă totuşi ajungi
faţă-n faţă cu marea,
acceptă-te vulnerabilă,
înţelege-te trecătoare
sub ţipătul de pescăruşi,  meschin,
sub cerul când ploios, când senin,
care-n punctul departe şi bont
botezat „orizont”
s-ar uni cu apa nebună…

E o minciună!

Cei ce se-ncumetă
să o afle, s-o ştie

doar îi zgârie sau îi mângâie
pielea lichidă şi străvezie
şi-i sorb lacom ceaţa
sau soarele şiroind din pieptul ei
ca o inimă-n zori,
şi-şi zic pompos şi bărbăteşte 
n a v i g a t o r i –
pentru că nu vor înţelege niciodată
ce-i cu ea,
ce lumi adăposteşte,
mulţumindu-se numai cu suprafaţa.

RANA

Această rană cântătoare
nu poate prinde coajă…
Toate cangrenele verbului
stau de strajă.

Ar trebui să tac,
ar trebui mâna 
să refuze să scrie
ideograma animalului muribund
cu numele POEZIE….

Sisif, fratele meu geamăn,
blagoslovește suișul abrupt…

Ce dor mi-e, 
ce dor mi-e de mama,
întâiul meu dedesubt!
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BRADUL

Pagodă despletită în vânt,
Verde, atât de verde
Sub soare, ploi și nea...
Seva de unde-și ia?
Sub el mi-e dor să cânt
De soarta care leagă
Și dezleagă anii,
De ne-mplinitele dorințe
Stranii...
Iarnă și vară – verde
Tot cerul să-l cuprindă...
Oare de ce albinele 
Nu îl colindă?

DESPRE GALBEN

Garduri de liliac
Mă trăgeau de fustă
Să mă așez la masa rotundă
Și să privesc Caucazul înzăpezit,
Dar culorile mele
Cântau pe dinăuntru
Ca să le pot zări 
Pe cele din afară...
Am pierdut o culoare
– Galben  –
Dar mi-a adus-o înapoi
Pictorul într-o ureche
Și floarea-soarelui  fără pereche
La Kroli!

O SĂ VIN EU LA TINE

Te rog, mai rămâi
Să veghezi locul
Unde am auzit că moare primăvara...
Eu nu mai știu unde începe

Și unde se termină poiana
Și de aici nu pot
Să cuceresc drumul 
Care  mă așteaptă...
O să vin eu la tine,
Fiindcă tu nu mă chemi,
O să mă îmbrac în iarbă,
Ca să mă recunoască florile
Și bisericuța albă;
Așa că nu porni spre mine,
Vin eu la tine
Și poate împreună
O să salvăm primăvara...

MAI PRESUS

Lui Andi

Nu te chem să vii
Unde cerul sărută marea,
Nici unde frunzișul
Își plânge răcoarea...
Nu te chem nici unde
Ghețarii lasă cristale în loc
Și nici la căminul pustiu
Rămas fără foc...
Tu ești pretutindeni
Și-n zăpezi, și-n armindeni,
Și-n lună, și-n soare,
Presus de orice chemare...

MUTAREA

În căușul mâinii, pe fugă,
Țin o cruce
Pentru binecuvântare și rugă...
Am străbătut orașe și țări,
M-am strecurat prin mulțime
Să ajung la cărări...

Zaira Samharadze

„Muntele sfânt al Zairei Samharadze cuprinde un Vârf cu
Dor, precum și o lungă închinare lui Ovidiu, ale cărui versuri
primenesc valul de sub corabia Argonauților, noaptea, când

la malul dobrogean al Mării Negre grecii, întorcându-se spre
Olimp îi salută umbra de aramă înălțând vâslele spre lună.

Atunci, zice Zaira:  Dușmanul cel mai de temut e Timpul...
Trece prin casă tăcând...”

Fănuş Neagu
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Abia de-aici Universul se desfășoară
Fără să doară...
Oare îngerii mă vor ajuta
Să vă zâmbesc dintr-o stea?

LUMINA ALBĂ

Ai grijă tu, 
Care la focul lumii
Veșnic te arzi!
Stăm pe același prag,
Pământul este în noi, 
Iar viața curge nestingherit...
Rugile mele te-au ocrotit
Ca focul sfânt să dăinuie în tine;
Eu rămân în lumea în care
Lumina albă îngăduie toate culorile,
Îți deslușesc cântările
Și mi-e bine...

RUGĂCIUNEA

O umbră s-a strecurat
În camera mea 
Umplând-o de-un alb luminos;
Până și barba argint avea-n fir,
Iar eu nici o putere
Măcar să respir...

Învăluită de-o imensă iubire
În fața icoanei m-am așezat,
Mi-am pus inima zălog
Și-am început să mă rog...

În jurul meu totul tăcea,
Cântecul se făcuse neauzit,
Doar rugăciunea murmura,
Murmura sufletul meu fără sfârșit...

DE DRAGOSTE

În nisipul pârjolit de soare
Am scris numele tău,
Atunci când șopteam tainic frunzelor...

Am îngropat prima scrisoare-n nisip, 
Dar vântul curios a citit-o tăcut
Și-a dus-o departe,
Iar când căutându-ți urmele am găsit-o,
Hârtia era albă ca la-nceput...

O LUMINĂ DĂRUITĂ LUMII

Merg printre taine
Cu sufletul plin
Cu mine să mă întâlnesc
La răscruci de destin.

La al dorințelor izvor
Drumul mi-l caut de-o viață...
Strigătul meu rămâne de dor,
Singurătatea  se-nvață!

În Dumnezeul din mine
A fost și este
O lumină dăruită lumii
Care mă susține
Și mă povestește...

(detaliu)
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II. Ochiul se soarbe sub sorţi învoiţi cândva
de mântuiri, o lacrimă – e mantia în faţă
şi trasă mătasea pe chip, neguri, uitată venirea
şi genunchii plecaţi, albă noaptea desfacerii,
lunecă dantela ofrandă, vinul e sânge, adăpostire
la vămi când pururi se roagă lângă păreri 
o fire îl înconjoară cu treceri, mai mult
se-ndreaptă o rânduire a despărţirii
după dorinţe prea bine lovite-n stei,
ci plâns în sus şi-n jos strângere în învelişuri
mocnind a morţi, răsuflu al unei vremi
străinei dat (e-n talpă semnul cruciş
al mersului în noaptea aprinsă).

IV. Nisip negru, semne şterse pe-apa neagră,
întrupări fără odihna de dincolo de pom, necurmate
în nume rămân, pe munte nimeni nu se-arată,
doar ceara în urme se face chip;
mai cată spre poartă aprinsă – osânda nu arde
nici nu se vede de râvnire, e orişice o lege,
împlinirea-i cealaltă pe fruntea lui nu mai sclipeşte:
răsucirea se stinge – cântare-n deşert
şi niciun sol nu vine, împlinire…
foşniri de mătase i-alunecă pe pleoape
ca o inscripţie a unei împărăţii necunoscute
ce se-ntunecă la apropierea străinului să creadă
că e orb, se-ndură, se cheamă, dună neagră…

V. O şuviţă neagră se unduieşte de nouă ori
pe-un umăr alb, uşor păcatul se deschide-n stânga
(roză-n genunchi adorată de cel orb) şi se apropie
sub templu ca năruire, menire? se porneşte urma
înaintea pasului robit de ea, privirea didonă
slujeşte genunchii în noaptea cu dâra de plumb
(şoptire-n mreji precum în galeota carte), desparte
faţa de pământ, îmbie fapta moartă, picuri din
înnoptare pe buzele plesnite de-atingeri de vis;
niciun foc surprins nu-i şi nici învins de unul

Dumitru Velea

LUCIFERA II
(poeme din partea I)



poesis

167SAECULUM 5-6/2020PR
O

când privirea se risipeşte pătimaşă, nedespărţită:
îngăduire neîngăduită, şi sânii văpăi l-aşteaptă
la cina de păcate, o şuviţă blondă…

VI. Lacrima de aur se stinse spre buze
(deschisul nu se pleacă în ochi trup luminos,
se-afundă umbra într-o rână de drum
şi cocoru-i căzut alături de ea)
patima scoasă în mâini de orbiri, depărtarea dreptei,
supusul făpturii, fără scăpare, umbra ei,
ascultă ramurile morţii strecurate-n adieri,
stinghere, buzele nu-s o gură,
numele se rotesc pe dune, ea e…
el acoperă chipul cu privirea-i întoarsă din privire,
i-l revarsă senin, neatins, şi nu e…
ridicarea-i cu un pumn de cenuşă din văile umbrei –
ochi în care se-neacă orice ochi!

VII. Se ţine alături altă fire, netulburată,
mai stăruind în aburi împotrivire
ochilor uimiţi de nerămurirea limbii
petrecute în nisip şi pietrele întoarse-s pe munte
(se opreşte roata celei legate la ochi
deasupra frunţii la semnul negru, îşi şterge făptura, 
şi somnul nu se mai încearcă până la turnul cetăţii),
rânduieşte învelişurile – o formă se-ajunge?
lângă coloană locul nesăţios
şi feţele pe partea aceea povârnită
păstrează rezemată o fire
ce n-a trecut niciodată peste urmele sale,
ci numai peste apropiatele degete.

VIII. În marmorele turnului îşi alungeşte umbra,
păşirile răsun prin ştergeri şi lepădarea sandalei
la cutezanţa cinică-a materiei; atingeri oarbe ies prin
gurile-adâncite ale porţii; în mijloc semnele strâmbe şi cenuşa
văpăilor sporită din altă ridicare, coronidă prelinsă suflu
în mâinile-i vorbitoare stâlpului: în lumea graiurilor
se uită ochii-n ochii morţii – praguri de cetate totală,
fără ocol, numai zidurile năruirii de pe chip cobor în tot,
căci smârcul nu primeşte înlocuirea nopţii;
se cască ştiutul singur, umbra se-aude flacără pe apă
şi urmele se-nşir, el şi pata ce plânge în adâncu-i oprit,
vădirea se-abate fără pergamentele-aşteptate şi turlele
reînnoiesc buchile sub lăsările vremii.  

IX. Şarpele cu inele mercuriene şterse solie e
căderilor în pustie mereu-n veşminte străine;
şi furiile cu rana-ascunsă îşi ridică sânii,
ochii goi îi mângâie şi tâlcul se-ascunde
sub lipicioasele vermine rahab, printre ele trupul întreit
al fecioarei picură lacrimi în râul ridicat lângă ea,
ochi din ochi se trece peste larvele solzoase şi roşii,
vrere fără-napoi şi înainte, în gura deschisă
un spate îndoit sub flăcările sale: făptura lacomă
i-acoperă făptura – e una –, cu trupu-i îmbie focul
şi bulboana combinată cântă: nigrum, nigrius, nigro,
vălul soarelui negru cenuşă-i pe lespezi dacă înaintezi
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printre ziduri teafăr şi dezgolit ca-n zilele scurse. 

X. Nimic nu sfârşeşte, mâna mereu fără de ea
străjuieşte trupul ridicat peste margini precum farinata
şi-n două nevăzuturi îl lasă (închideri?
oprirea clipei sieşi clipă!), lăcaşuri despicate
cu legăturile ce nu mai ţin vederea, între ele trasul
cu sângele pe gură după întinsa veche şi obscură
linia dreaptă, tăiată cu fiecare urmă a-mpresurare
se-arată – întunecări în fire răsfrânte din tăceri
pe gura morţii, defăimarea cărţii în apele văii
dar puntea nu se vede, se perind aripi sub trandafir
şi-n roşuri tăcute foşnet adânc de nisipuri,
flamurile exilului adie părul de aur al absenţei – 
păşirea zeiţei cu sângele verde de cucută!

XI. Sub trei chipuri cheamă cerul, din guri despărţite
duhoarea l-acoperă (amiază afară!), dar degetul alb
ţintuieşte mlaştina împovărată de râs; brăţara
aurită de pe roşiile glezne împarte ceaţa cu fulger –
doar lespedea înălţată scut dă ochiului vederea
din cerc în cerc, limbii glasul ce bate, tălpii urma
cu cale printre stânci; ţeasta lovită tulbură apa şi eşarfele
delicioase cad între valuri (cine pe cine întoarce-n oglindă?) –
prin fumul gros se înconjoară pustiul şi-n nobila sală sceptrul
ridicat de tot atâtea ori; din afund, ultima carte dă semne
despre silnicia clinei, iar zarafii trag valul mâlos
peste cel închipuind semeni printre ziduri –  din trei
burdufuri uleiuri pe ape, cum trei chipuri se-mbie pe cale.

XII. Nepetrecut pe mână firul; împotriva legii,
talpa desprinse pietrele călcate pe marginea de-afară,
a doua oară, neclintirea înmuguri prin oasele sterpe,
singure dorinţele priviri şi freamăt la picioare…
o legătură de soră? sângele se cheamă pe guri
când nesecat de o parte e băut prin întuneric de o alta;
ori suliţele anunţă starea de veghe? nimic înflorit,
doar umflate zidurile înfăşoară trupurile goale, 
sunt orele limpezi din flacără în flacără,
cu strigăt, veşmântul îl poartă spre ele – firul nu;
e monstrul ridicat, dar din lături răsuflă strunirea, 
toate îngână un nume – şi limba se preschimbă 
în lacrimi cu aripi tăiate de tălpile privite.

XIII. Odată spinul muiat în tâmplele obscure,
nedesluşite în faţa unui prunc, tânguirile ramurilor rupte
reînvie legate de umbra prelungitelor forme
ca feţe ale tristei şi zăvorâtei priviri;
mâna înfiptă în propria-i rană lăstăreşte,
de creanga tremurătoare o alta se prinde-n aer,
năclăite de sânge vorbele ţâşnesc prin desele tufişuri
în marea oglindire, veşmântul aninat de ele geme în vânt
căci nu sporeşte vestea nicăieri, se însoţeşte,
fără greş şi cuvânt, cu suflări trase în grai –
a fi acela – , rod poate văzut prin ferestrele aprinse
când sorţi cu sorţi se mistuiau în case
cu flăcările stârnite din trunchiul de fecioară.
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POEZIA îN FESTIVAL

I-am cumpărat o rochie nouă
am dus-o la cofetărie 
oferindu-i prăjitura ei preferată, cu frişcă
i-am cumpărat de la un magazin de lux
o poşetă şi o trusă de machiaj
să-şi dea cu roşu pe buze
fiindcă îi place culoarea sângelui
cu albastru să-şi vopsească pleoapele 
ca cerul din care-mi spune că a venit
cu verde-argintiu să-şi coloreze pletele 
în care se mai încurcă vapoarele
toate pentru marele festival de poezie...
unde voia să fie cea mai frumoasă, cea mai
elegantă, inteligentă, cursivă, deşi
aflase că azi se preferă hainele zdrenţuite
cuvintele dezlânate, peltice
nimic n-a fost prea greu, ori prea scump
să-i procur: aplauze, flori, plus tânărul îndrăgostit
cu un genunchi pe podea pentru autograful râvnit
dar când se îndrepta încrezătoare spre podium
se anunţă o mare nenorocire planetară
publicul s-a bulucit înnebunit spre ieşire
poezia a continuat să se recite
privindu-şi autorul pe chipul căruia 
se iveau primele semne ale maladiei celeste. 

îNCĂ UN SFâRşIT

Inima lucrează ca de obicei
plămânii, ficatul, fierea, la fel
aerul e la post
copacii înfloresc, pregătesc viitorul fructelor
iarba înverzeşte pământul
cerul din ce în ce mai limpede, mai curat
îşi cheamă îngerii acasă
păsările se privesc în ochi, recunoscându-se
fluturii îşi scutură firele de cobalt
prinse-n antenele vibratile
Câtă risipă de linişte, de singurătate

Victoria Milescu pacea se depune ca o pulbere
peste case, magazine, fabrici, terase
peste vapoare, trenuri, rachete de croazieră
ploile îşi văd de treabă zi şi noapte
somnul şi veghea muncesc în ritmul lor
numai noi stăm în case, câte unul, câte doi-trei
am făcut noi ceva grav desigur  
stăm la adăpost aşteptând un sfârşit
care abia se mişcă
printre atâtea oferte de viaţă, de moarte. 

CU SâNGELE LA VEDERE

Hai, încă un efort
întăreşte-ţi convingerile, temerile
ridică pleoapele
mai sunt încă multe 
de întâmplat, de manipulat
lumea se schimbă
cât ar clipi o furnică 
sub povara-i prea grea să o ducă
mai repede decât a calculat
pterodactilul înaripat
lumea vrea altceva, un altfel de haos
lumea ta dulce-amară se duce
nici ea nu ştie până unde, până când 
se scurge ca apa din pumni
marile întrebări n-au schimbat lumea
deşi mereu alta, nici răspunsurile
nimicurilor căutându-şi rost şi adăpost 
între alte nimicuri   
izbânzile noastre
de zmei, de pigmei, de bacterii
ar putea devora cosmosul
dacă n-am fi blocaţi aici.    

ZIUA DE AZI

Ziua de azi şi-a luat din mine mult şi bine
m-a trezit după bunul ei obicei
m-a spălat cu raze, m-a trimis în stradă
printre lucruri trezite şi ele
mai greu, mai uşor
m-a împins în mulţimea grăbită
să mă grăbesc şi eu
m-a urcat în autobuze, tramvaie, 
maşini de mare tonaj
m-a făcut să lupt pentru o gură de aer
pentru un zâmbet condescendent 
m-a forţat să cedez deşi aveam dreptate
ziua de azi şi-a luat din mine cât a vrut
tristeţe şi bucurie, 
în final, m-a salvat el, timpul
venind uşor încruntat
a tras-o de urechi: nu mai fii lacomă
lasă şi pentru sora ta, mâine
nu-i frumos ca ea să rămână flămândă
lasă-i şi ei o felie din tortul vieţii
poate chiar o lacrimă-două... 
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Nicolae Cabel

...în suflete-i un anotimp etern,
acolo primăvara se răsfață;
cascada ei fidelă-nseamnă viață,
cu vise-n care fapte se aștern...

elanuri și cu dor s-adună-n plasma
pe care doar secunda o dezghioacă
și nu simțim că ani-s doar o joacă,
iar la sfârșit uita-le-vom mireasma;

lumina lor, acum, ne ține-n brațe,
cu magică putere, neștiută
și cu fior de taină ne-ncepută,

descântec de comete să ne-nhațe...
când jocul se încheie pe pământ,
divinul ne înfașă-ntr-un cuvânt...

9.12.19

...pe eșafod, mesteacăn el era,
îl însoțea ca pe-un copil ninsoarea;
ființa ei – secretă peruzea,
spre infinit îi modela cărarea...

știa, demult, că va avea un gâde,
prea falnic și de nimeni temător;
cu bici de foc, el, chiar putea surâde,
când pedepsea și-un nimeni... trecător...

copac de vis crescuse-n spații vaste,
îl ocrotise un părinte – vântul,
cu roua și cu bruma, surori caste,

cu stelele ce-i descuiau cuvântul:
e moartea doar un vis... adus în ora
ce-i rezervată, sigur, tuturora...

5.12.19

...fecior, arcaș la nimfa boreală,
te-ai lepădat de ornicul corupt

și, paznic la oglindă, cu sfială
voiai la cină doar uimiri... de frupt,

apoi, în zori, furtunile-tezaur,
imperiul cu vântoase și o coasă,
să modelezi văzduhul, ca un faur
și-un inorog să-ți caute mireasă...

norocul tău e tandru uneori
și virtuos în serile confuze:
ai început, în taină, să adori

însingurate, stelele lăuze...
tu, nu uita că puii sunt luceferi
și trebuie-n eter s-ajungă teferi...

2.12.19

...dintr-o oglindă am cules ciulini
să-i fac, în amintire, candelabru,
când hoinăream cu toamna prin mălini
și culegeam... himere de cinabru;

în umbra ta-și făcuse cuib ecoul,
când orizontu’ se-nchinase lui,
iar dorul devenise, pur, lingoul,
ce slugă nu fusese nimănui...

în calea ta el apăru deodată,
ca alintat și unduios obstacol,
spirală-n sentimente încărcată

de un palpit ce devenea miracol...
simțeai atunci o boare străvezie,
ce din eter se preschimbase-n ie...

4.12.19

...ai auzit, vreodată, cum salcâmul
scâncește-n miezul nopții după soare,
cum floarea i se scutură pe drumul
ce luna și-l atârn’ la cingătoare;

și-ai înțeles vocale de furnici,
sau când ne vin idei de la albine?
miracole noi fugărim pe-aici,
chiar când de braț Luceafărul ne ține...

bărbatu-i gol... femeia-i e ursita,
tot ea e brazda ce răsfață grâul...
știu, din eter coboară și ispita

prea virginală, fermecând pârâul
din care bea cu sete... prea uimită
de Inorogul – mistica pepită...

7.12.19
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Geo Galetaru

PARCĂ N-Aş şTI

Parcă n-aș ști că acolo,
în fundul camerei se ascunde ceva,
un pian dezarticulat 
sau
o funie pe care cineva urcă la cer
într-o tăcere absolută,
cu unghiile albastre de neputință,
cu zilele înfipte în craniu
ca niște vâsle neputincioase,
spun toate acestea
dintr-o pornire irezistibilă
de a ghici lungimea aseptică a dorinței,
cascada acestui somn umilitor
în care plutesc peștii dezastrului,
parcă n-aș ști că inima aceea
e un fragment irevocabil
dintr-o casă mare, mare,
în care încăpem cu toții.

ACOLO JOS

Nu, pentru oricine
și oriunde să fii,
pe tarlaua nimicului, în încrâncenări
piezișe, aur diluat și lângă mister perpetuu,
cine să vină în blândețile care cer
cupole și merite pietrificate, ale lor
pietre și defel erodate ritmuri, ele
strecurate pe prund și inducând decizii,
ca și când amiaza pe tălpile făptuitorului,
desprinde-te, cazi, osie a marilor
separări, locul în altă revenire și mereu
un alt deficit al cerului: consens
în numele absenței, cu ploi indefinite
în auto-anulări migratoare,
am venit, spune o clipă excentrică,
în nașterea sa, un simț al tăcerilor,
acolo jos,
acolo,
înțelepciunea asumată.

CINEVA

Înveți un sunet
care deja nu mai e, forma
oglinzilor în vară, cineva pe o traiectorie
nedefinită, timpul ca o apă
fără nume, cineva deschide cartea,
zei infideli ca o rumoare
străvezie, când zborul și patima
arcului în destindere, particule
sub teroare, ne trezim, aplaudăm
distorsiunea, ca și cum ar fi fost,
cineva, dar nu aici, nu acum, memoria
în poziție statică, cineva inventând
o împotrivire lentă, cineva care
decide și speră, pentru o 
secundă în purpura celui care 
pleacă.

ALBASTRĂ, DEFINITIVĂ

Suavitățile care nu mai cresc,
doar pertractează
în numele unei congregații a fierului,
a loviturilor aplicate metodic,
dispute în nomenclatura apei,
acolo, departe-aproape,
în fisura amnezică: malul atroce
convertind pubertatea silabei,
căderi și străluciri, vânt omogen
în alfabetul adulterin,
cât să încapă, viul în fierberi  tardive,
aceeași semnificație,
același mutism al rigorii
în violențe de-o clipă, act
distropic,
cineva amanetează, supune
valoarea conținută în sustrageri ciclice,
identificare de-o zi
cu resurse îngurgitate în aprilie-scadent:
albastră,
definitivă.

îN CURâND VOM NUMĂRA

Fără plâns, fără cuvânt,
dincolo de ceea ce înseamnă sens și aromă,
o veghe împărțită în patru,
ca pâinea fără vis pe dealurile sălbatice,
când ploile spun încă povești în inima crepusculară
a caselor rănite de spaima singurătății,
confuzia izbește-n geamuri și sapă în
melancolia cărnii,
suntem aici pentru ultima sărbătoare
a celor plecați,
plantăm iluzii în crevasele veacului,
în curând vom număra
din doi în doi
îngerii căzuți de-a lungul canalului.
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I
Aşteptarea

Vechi jongler – închipuirea.
Te-nvârte în vârful arătătorului
ca pe o minge.
Eşti o minge de materie albă:
la-nceput, învârtit repede, 
te preschimbi în fus rotator
între podea şi tavan.
Apoi, învârtit din ce în ce 
mai repede, 
te preschimbi într-o masă amorfă,
până aproape de turtire.
Cazi din nou în starea de om.
Dar închipuirea nu te lasă:
te face să crezi că nu ţie
ţi se întâmplă 
ceea ce ţi se întâmplă,
ci altcuiva, perceput
cu propriile tale simţuri.

II
Anestezia

Un glas te cheamă pe nume.
Labirint de culoare. 
Camera de anestezie. Pat alb.
Prin colţul ochiului 
ac subţire de seringă,
ca un ac prin mătase. 
Greutate blândă de ser.
Ochi imobil şi opac,
ceva exterior, deschis,
care nu-ţi aparţine.

Valeriu Birlan

OPERAȚIA DE CATARACTĂ
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III
Ochiul

Ou alb de pasăre măiastră
adăstând în poveste, 
ochiul. 
Şi vii tu, îngere, şi-l înfăşori
în fiorii calzi
ai degetelor tale.
Îl adormi cu ţesătură 
de raze, 
îl înconjori, 
cu cerc de mireasmă.
Îl iei în palmă
şi-l duci acolo
unde îngeri albaştri
aşteaptă să-l pună 
în orbită stelară.

IV
Plantarea cristalinului

Cea mai mare măiestrie – 
să plantezi un cristalin într-un ochi
ca şi cum te-ai juca.
Cea mai mare măiestrie –
să plantezi un cristalin într-un ochi
în timp ce vorbeşti
despre zugrăvirea unei camera, 
despre o călătorie, despre vizitarea 
unui prieten. 
Cea mai mare măiestrie – 
să plantezi un cristalin într-un ochi
în timp ce faci
în jurul lui paşi de dans,
murmurând o melodie.

V
Desfacerea pansamentului

Ce e după desfacerea pansamentului?
Un negru absolut,
o reţea cu puncte fosforescente,
o-ntretăiere de linii
albastre şi violacee?
După desfacerea pansamentului,
e un cub de lumină
în care plutesc geometrii.

VI
Progresia vederii

Redarea vederii, a două naştere.
Redarea vederii, o formă de mângâiere
a ochiului. 
Redarea vederii, o revărsare de vreme,
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o revărsare de lume.
Cum vede lumea un om 
căruia i s-a redat vederea?
Ca nesfârşite şiruri de ouă
din care ies unul după altul, 
spărgând coaja, puii minunii.
Cum e naşterea unui suflet în rai?
Ca vederea renăscută a unui om, 
înmulţită de zeci de ori.

VII
Cristalin nou, cristalin vechi

Deosebirea dintre un cristalin nou şi unul vechi – 
deosebirea dintre o lumină albă şi blândă
şi alta galbenă şi înceţoşată;
deosebirea dintre un vis frumos şi un coşmar.
Deosebirea dintre un cristalin nou şi unul vechi –
deosebirea dintre un prieten bun şi altul fals;
deosebirea dintre două alei de labirint:
pe una poţi întâlni o fecioară, pe alta un leu înfometat.
Pentru ochiul cu cristalin nou lumina e o mamă bună.
În fiecare clipă descoperă un detaliu magic.
Surori sunt pentru el culorile, oamenii toţi îi sunt fraţi.
Feţele întâlnite în cale îi par feţe de copii.
Cu ochi precum cel cu un cristalin nou – aşa 
va fi privit lumea, în Eden, prima pereche de oameni.

VIII
Schimbarea la faţă

Văzută printr-un cristalin nou, 
lumea relevă forţă, consistenţă.
Îşi recapătă dimensiunile reale,
scoate la iveală esenţele.
Văzută printr-un cristalin nou, 
lumea palpită de culori şi de sunete,
se scaldă în lumină divină, 
primeşte miracolul noutăţii.
Văzută printr-un cristalin nou,
lumea e o picăturire de frumuseţe, 
se-ntrece în strălucire cu diamantul,
se-nvăluie în caratele iubirii.

IX
Descoperirea lumii

După operaţia la ochiul stâng, am descoperit
un principiu de bază al lumii: JOCUL.
Nu doar animalele şi oamenii vor să se joace, 
dar şi obiectele. Un scaun, o masă, un creion, o carte
au o irepresibilă dorinţă de joc, vor să fie mângâiate, 
alintate, vor să te apropii de ele cu tandreţe.
După operaţia la ochiul drept, am descoperit
un alt principiu de bază al lumii: INOCENŢA.
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A fi inocent înseamnă a fi limpede, a spune 
drept, fără ocolişuri, ceea ce simţi şi gândeşti.
Inocentul este empatic, se identifică prin toată fiinţa
cu bucuriile şi durerile aproapelui, îi este sprijin.
După operaţia de cataractă la amândoi ochii,
am descoperit trei legi care guvernează lumea:
SOLIDITATEA, FRUMUSEŢEA, COERENŢA.
Oricât de fluide ar fi înfăţişările materiei, 
există în ele ceva statornic, nefluctuant:
particulele elementare din care sunt alcătuite.
Dar fără formă, fără frumuseţe, cum ar arăta universul?
Forma nu e numai un raport armonic între proporţii, 
ci şi culoare, sunet, gest, echilibru în îmbinări subtile.
Dar ce ar fi lumea ca stabilitate în diversitatea formelor
fără coerenţă, legătura strânsă dintre părţile întregului?
În mersul unei furnici, în vârtejul unor electroni, 
ca şi în rotirea de sori, de planete şi de galaxii,
se află un GÂND care le pune pe toate în relaţie.
Chiar dacă, în esenţa sa ultimă, acest GÂND
nu poate fi descifrat, el e mereu cu noi, prezent
în nervurile frunzelor, în mâna ce scrie versuri, 
în zborul păsărilor, în vibraţiile luminii.

Silvia Marinache

LA îNCEPUT AI FOST TU

În sufletul meu/ really
e mereu ajun de crăciun
ninge pe geam ca pe inimă
Fulgii îți dau aripi îmi zicea zâna măseluță
iar eu visam la ținutul de mână
Nu mai sunt demult închise drumurile
sunt deschise și cârciumile
iar parcurile sunt din nou pline de 
scuipați și de peturi
Într-un colț/ dând un glorios spectacol 

pentru marele public 
pasărea fără cioc se devorează pe sine 
ca un fin colector de gunoaie
Din dozele bine înfășurate-n ziar
licori de stirpe levantină 
mi se scurg printre pulpe
și mai jos pe genunchi încercând 
să se facă țurțuri/ deși nu e deloc frig
nici nu plouă
Aștept 
să îmi așezi cu mâna ta răcoroasă și umedă
o haină pe umeri

DINCOLO

Scurta vară greu de respirat 
a trecut
Dincolo de pelicula străvezie
cuvintele umplu spațiul de prejudecăți
Fruntea mea cu vene albastre
are sângele topit în bucățele de cer
iar cele zece degete 
țes păienjenișul/ până când 
îmi amintesc cum s-au rătăcit păsările
Mereu șovăiam între două culori 
de aceea plângeam până 
la ultima/senzorială 
empatică 
biologică
lacrimă Silvia Marinache (n. 12 septembrie 1998, Câmpina, Pra-

hova) a absolvit Facultatea de Relații Economice
Internaționale, ASE București. A publicat în „Arena literară”,
„Revista Nouă”, „Urmuz”, „Feed Back”.
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(lui D.R. Popescu, cu prețuirea cuvenită Leilor Albaștri)

Mai întâi a căzut gerul ca o ghilotină asupra marelui
oraș de câmpie, încă schilodit de război. Lipseau hai-
nele groase, dar și lemnele de foc, astfel încât casele
nu erau mai prietenoase decât străzile ce se goleau tot
mai mult, luând parcă înfățișarea unor alei de cimitir,
străbătute de vizitatori triști și tăcuți.

Pe el, străin de locul acesta, pe care încerca zadar-
nic să-l înțeleagă cumva, vremea haină de afară nu-l
speria de fel. Ba dimpotrivă, îi amintea de iernile de
acasă, în care securea gerului prevestea marile furtuni
de zăpadă, în care oameni și animale dispăreau parcă
aspirați de un cosmic vârtej, transferându-i pe un tărâm
în care se putea întâmpla orice faptă, de neînțeles în
timpurile considerate normale, cu soare, ploaie și vânt.

Era singurul ce știa că nu peste mult timp infernul
alb va cuprinde capitala în care se simțise străin, din
prima clipă a coborârii sale pe peronul Gării de Nord.

În noaptea ce a urmat zăgazul cerurilor s-a rupt, lă-
sând să cadă zăpezi uriașe, iar lui îi veniră-n minte sti-
hurile lui Pușkin din poema către Ovidiu: „Aproape sunt
de țărmul liniștit (...) / unde îți e cenușa”. Asta și din
cauză că se simțea el însuși exilat pe pământul hărăzit
să-l adăpostească pe poetul latin mult îndrăgit de Ale-
xandr Sergheevici. Ba chiar, la câteva săptămâni de la
sosirea în România, simțise nevoia să se ducă la malul
mării, străbătând vechiul Tomis cu o curiozitate aproape
adolescentină . Și a privit îndelung peste ape, încercând
zadarnic să întrevadă micul port Taganrog în care vă-
zuse lumina zilei un alt autor drag inimii lui, melancolicul
Cehov.

Dar acum, când potopul alb se dezlănțuise, gândul
îi fugise tot la Pușkin și al său Zimniaia doroga, acel
drum de iarnă în care romanticul poet rus descria calea
străbătută într-o troică aproape zburătoare spre Nina,
o posibilă iubire îndepărtată, poate un nume de alint dă-
ruit de el Nataliei Nikolaevna, acea „dulce Goncearova”
a cărei reputație avea să o apere cu prețul proprie-i
vieți, împotrivindu-se intrigilor țesute de prințul Gagarin
la curtea țarului Nikolai I.

Întâmplare sau nu, strămoșii străinului se născuseră

și se petrecuseră, generații la rând, pe moșia Goncea-
rovilor. Poate de aceea se arătase, încă din copilărie,
atras de poezii și de basmele despre animalele năzdră-
vane, lupi și reni, vulpi și vulturi din ograda încăpătoare
a Babei Iaga. Chiar și acum, la „jumătatea vieții” reme-
mora povești rusești, dar și ale altor neamuri, mai puțin
știute, ale marii sale patrii, precum buriații de pe malul
Baikalului ori koriak-kamciadalii din îndepărtata Kam-
ceatka. Țară mare, popoare multe și povești pe măsură,
ivite din închipuirea a sute de seminții risipite de-a lun-
gul și de-a latul Împărăției. Povești cu oameni puternici
și tot felul de alte făpturi ale Domnului trăind pe pământ,
sub pământ ori în ceruri și care îl apropiaseră cumva pe
front de comandantul de divizion, un căpitan ce fusese
mobilizat tot din rândul dascălilor. El – biet învățător, co-
mandantul – profesor de matematică. Știința de carte
și, mai ales, cea a calculelor îi reunise în puternica armă
a artileriei. El, care știa nu doar poveștile neamului său,
ci și pe cele ale iakuților și ostiacilor siberieni își găsea
vreme să le spună între două ofensive spre a întări mo-
ralul soldaților. Iar comandantul venea și el cu istorii de
pe Don, unde copilărise, de parcă ar fi vrut să-l concu-
reze pe popularul scriitor Șolohov, neîntrecut povestitor
al vieții cazacilor.

Din păcate, drumurile lor aveau să se despartă spre
sfârșitul războiului, când el fusese trimis să lichideze
unitățile de partizani ale lui Stepan Bandera, rămase
prin codrii Ucrainei, iar comandantul fusese ridicat la
ceas de seară de ofițerii NKVD și dus nu se știe unde,
mai bine zis într-o lume bine delimitată și în care nici
măcar poveștile nu puteau răzbate dincolo de sârma
ghimpată.

Dar aici, în Bucureștiul în care ajunsese câțiva ani
mai târziu, el avea să descopere că misterul poveștilor
încă există. Sau poate chiar misterul vieții noastre de
neștiutori pământeni. 

Rămas lângă soba încinsă nu putea să nu observe
unele nepotriviri între viața de-acasă și cea de aici.

„Nici măcar samovarul nu vrea să-și facă datoria în
țara asta” – gândea străinul, așteptând ca apa să fiarbă
în procesul preparării aproape ritualice a ceaiului.

Afară, furtuna de zăpadă încetase pentru câteva mi-

Titus Vîjeu

POVESTE DE IARNĂ
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nute, pentru a reporni cu și mai multă putere. Părea că
însăși Zimarsla, puternica zeiță a iernii, ieșise din bâr-
logul ei siberian și se mutase-n câmpia Bărăganului. În-
cerca un sentiment de mândrie la gândul că potopul de
nea era adus de vântul ce pornise din stepa rusească,
ca un semn al unei cosmice predestinări a stăpânirii
acestei părți de Europă ce se împotrivea încă poruncilor
venite tocmai din palatul pe care cneazul Iuri Dolgoruki
îl înălțase cu aproape o mie de ani în urmă în inima
Moscovei. 

Prezența lui la București se datora tocmai nevoii de
a impune acestor sălbatici orgolioși legile unei orânduiri
fără seamăn în istoria lumii. Și, spre deosebire de
unitățile Armatei Roșii dislocate în locuri ascunse, prin
păduri mai cu seamă, el acționa la vedere, întru ajuto-
rarea autorităților indigene în desenarea noului destin
al popoarelor. Va fi greu, fără îndoială. Știa prea bine
că oamenii de aici își închipuiau până și lumea de din-
colo, lumea veșnică în care urmau să se mute cândva,
sub forma unor realități pământene pe care credeau că
le vor întâlni dincolo de mormânt. E drept că nici poporul
său nu era mai desprins de aceste forme de viață
moștenite din generație în generație, în pofida ofensivei
ateiste menite să-l descătușeze de misticism. Oricum,
zăpada aceasta, căzând în cascadă peste oraș, i se
părea un semn al puterii unui Răsărit de unde nu venea
doar lumina, cum începuse să se scrie prin ziarele de
aici, ci și energiile unei plenipotente naturi.

Și totuși, când tocmai își desfășurase mental
demonstrația, ca pe ciorna unui discurs viitor, avea să
afle că lucrurile nu stăteau chiar așa. Privea pe fereas-
tră infernul alb ce se dezlănțuise și recita în gând
poema lui Alexandr Sergheevici: „Buria mglaiu nebo
krvet./ Vihri snejnîie krutia... („Vântul ce zboară-n întu-
neric / Tot răscolind zăpada”). La fel ca-n Seara de iarnă
evocată de Pușkin i se părea că aude urlete de fiare
sălbatice și scâncete de prunc, înfiorate de vifor.
Bucureștiul începuse să plângă și el ca un copil, cu
uriașe lacrimi albe de nea... Ba chiar la un moment dat
i s-a părut că un ren aleargă înnebunit printre troienele
de pe bulevard, sărind peste tramvaiele rămase
nemișcate și lovind cu rămuroasele-i coarne zidurile
marelui Cinematograf.

Când, după multe zile și nopți, urgia a încetat, în-
tâmplarea ciudată de la muzeu avea să-i solicite atenția
atât în calitatea sa oficială de consilier al Ministerului,
cât și de mare iubitor de povești pentru care zăpezile
uriașe aveau darul de a purifica viața reală a oamenilor.
Chiar dacă pe unii Morozko –stăpânul iernii avea să-i
îmbrace în haine scumpe și să-i încarce de daruri, iar
pe alții să-i poarte în sania sa sub forma unui săculeț
plin de oase...

Dacă ar fi fost nu eroul, ci naratorul întâmplării în
cauză, probabil că  ar fi început printr-o frază precum
aceasta:

„Într-una din nopțile stăpânite de viscol ale anului
195... o pisică netemătoare de vremea câinească (chiar
așa!), ce nu mai fusese de mult încercată de capitala
României, a spart un geam al demisolului și a pătruns
în incinta Muzeului Româno-Rus, menit să celebreze la
București prietenia dintre cele două popoare
menționate pe frontispiciul instituției...”

Aflată în chiar inima orașului, la doar câteva sute de
metri de Piața Romană, clădirea în cauză îi era binecu-
noscută. O îndrăgise mai cu seamă datorită faptului că
era unul dintre puținele imobile ce-i aminteau cumva de
arhitectura de acasă, promovată de maeștrii italieni și
olandezi veniți în Rusia la chemarea lui Petru cel Mare
și, mai apoi, a Ecaterinei (la fel de Mare) și care avea
să se infuzeze treptat de spiritul slav al stepelor
nesfârșite din preajma noilor orașe rusești. Mai mult, se-
diul muzeului îi amintea chiar casa de la Saratov a lui
Cernîșevski, cel atât de prețuit de Vladimir Ilici...

...Nu s-a aflat niciodată cum a reușit felina în cauză
să spargă geamul prin care a pătruns în Muzeu. Anche-
tatorii aveau să avanseze mai multe ipoteze, de la
ținerea între dinți a unui corp dur, acționat precum un
berbece de lemn al Antichității până la lovirea în forță a
sticlei cu coada rigidizată de gerul năprasnic.

Cert este că animalul a reușit să intre în clădire și să
producă o a doua faptă abominabilă, dând jos de pe pe-
retele dinspre răsărit, unde după rânduiala creștină se
află icoana, portretul Generalissimului ce domina holul
de la intrare. Mai mult, după ce a așezat pe podea cu
labele-i agile chipul marțial al Părintelui Popoarelor, a
urinat abundent, lichidul pătrunzând pe sub geamul ta-
bloului și revărsându-se asupra hârtiei fotografice, în-
muind solemnitatea geniului militar cântat deja pe
străzile Bucureștiului cu orice prilej. Căci, nu-i așa? –
„Stalin și poporul rus / Libertatea ne-au adus”, chiar
dacă tocmai despre libertate era vorba în destinul aces-
tui popor mohorât...

Întâmplarea de la Muzeu avea să alerteze
oficialitățile imediat ce portarul semnalase telefonic
direcției strania coborâre de pe perete a zeului
Djugașvili ca și grava deteriorare a chipului (necioplit).
Conducerea (sosită la sediu cu un tanc al armatei abia
izbutise să străbată prin nămeții de doi metri acoperind
străzile capitalei) a informat factorii politici și adminis-
trativi de frunte ai țării care au declanșat o anchetă in-
cluzând analize de laborator complexe și care aveau să
descopere în final identitatea infractorului. Surpriza a
fost colosală.

Lichidul ce pleoștise mustața falnică a marelui con-
ducător era de origine animală. Analizele reputatului la-
borator al Facultății de Chimie, condus de tânărul
savant Kirițescu – recunoscut deja ca autoritate în ma-
terie de colegii săi moscoviți – indicau că amintitul lichid
era secretat de-o felină. Ca urmare, trebuiau luate în
calcul toate reprezentantele speciei, de la tigrii benga-
lezi la pisicuțele de apartament. Cum niciunul dintre ani-
malele de la Circul de Stat (numit în derâdere de popor
Circul de Partid și de Stat) nu încercase să evadeze în
ultimul timp, s-a decis atenta supraveghere a zonei,
chiar dacă pe zloata de-afară era greu de imaginat să
se poată mișca în voie vreun patruped câtă vreme ca-
mioanele și autobuzele fuseseră blocate în depouri, ne-
fiind posibilă deplasarea lor prin munții de omăt de pe
străzi.

Între cei informați cu prioritate (pe lângă activiștii Co-
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Român și
slujbașii zeloși ai Ministerului de Interne) se afla și con-
silierul sovietic al Ministrului Culturii, cel pe care l-am
descris deja în prima parte a acestei istorii de iarnă...
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Se numea Skaramușev, Ivan Grigorievici

Skaramușev și era un om încă tânăr, dar deja trecut prin
morile de vânt ale vieții. Numele său ciudat îi făcea să
zâmbească până și pe conaționalii săi, învățați cu nu-
mele rusești neaoșe, dar care începeau să se învețe și
cu cele rusificate, ale unor neamuri înglobate cu forța
in Marea Împărăție.

Cândva, un străbunic al său, iobag pe moșia Gon-
cearovilor, fusese inclus într-o trupă de teatru condusă
de însăși luminăția sa prințul Andrei Alexandrovici care
credea în harurile ascunse ale mujicilor săi. S-a dovedit
atât de încântat de felul în care un pui de țăran îl juca
pe scena de la palat  pe vestitul personaj venit din ve-
sela Commedia dell’Arte și felul în care domnul de
Molière îl fasonase pe Scaramouche, încât i-a slavizat
pe loc numele. De altfel, la slobozirea din șerbie a ta-
lentatului actor amator i-au fost eliberate documentele
pe numele Skaramușev. Hoțomanul tare orgolios de
cândva se mutase parcă din laguna venetă în nesfârșita
stepă rusească grație harului acestui Scaramuccio slav
care începuse să se îmbrace – nu doar când urca pe
scândura scenei – în negru, obicei menținut în familie
de-a lungul generațiilor. Consilierul însuși – după ce le-
pădase uniforma de front – revenise la această
eleganță a personajului ce marcase onomastica nea-
mului lor. Astfel încât, îmbrăcat din cap până-n picioare
în sobra culoare, nu știai niciodată dacă vine sau se
duce la o înmormântare. 

Așteptând rezultatele anchetei oficiale, tovarășul
Skaramușev nu-și putea reprima propria ipoteză fan-
tastă legată de atentatul la onoarea sacrosanctă a ma-
relui Stalin. Ba chiar își pusese întrebarea de ce spiritele
protectoare ale clădirii nu interveniseră. Căci, om cu
carte, desigur, consilierul era încă prizonierul unor
credințe precreștine pe care el le socotea valabile nu
atât dintr-un primitivism asumat al gândirii, cât, mai ales,
din nevoia de a păstra farmecul acelor convingeri naive.
Deci, chiar dacă dvorovoiul, paznicul curții, nu intra în
cazul de față în discuție deoarece clădirea nu avea o
curte înconjurătoare, spiritul protector al clădirii,vestitul
domovoi, ar fi trebuit să fie la post, vigilent ca un soldat
din regimentele de gardă ale Armatei Roșii. Faptul
putea fi explicat foarte simplu. Vremea vitregă de afară
stinsese focul în sobele din încăperile muzeului, nema-
iexistând personalul însărcinat cu aprinderea lemnelor,
ceea ce ar fi putut duce la alungarea marelui iubitor de
căldură, ale cărui oase bătrâne de veacuri riscau să nu
mai poată fi apărate de blana-i stufoasă, de animal
preistoric.

Trebuie spus că în ciuda educației materialist-dia-
lectice primite în școlile – nu puține – prin care trecuse,
consilierul era – în clandestinitatea sufletului său –
foarte legat de o mitologie populară pe care în bună
parte o preluaseră și clasicii literaturii, adevărați arhitecți
ai „sufletului slav”. De aceea se zbătuse ca editura Car-
tea Rusă – pe care personal o considera „aripa vie” a
Muzeului Româno-Rus – să includă în planurile sale –
pe lângă autorii „realismului socialist” pe care era che-
mat să-i promoveze cu prioritate – și valorile autentice
ale literaturii ruse, chiar dacă asupra unora încă planau
nemulțumirile „de clasă” ale Kremlinului. Astfel, odată
cu Hidrocentrala Mariettei Șahighian și Marele torent

al lui Damian Bednîi, ca să nu mai vorbim de Tânăra
Gardă și alte scrieri eroice ale lui Alexandr Fadeev, în-
cepuseră să apară în bune tălmăciri (datorate în bună
parte unor scriitori bilingvi, cu origini basarabene) lucrări
importante ale lui Tolstoi, Cehov și chiar ale lui Fiodor
Dostoievski – față de a cărui literatură „metafizică” și
oarecum religioasă criticii literari atei de la centru aveau
încă suficiente rezerve. Așa a izbutit să-l facă mai bine
știut în România și pe scriitorul său preferat. Nikolai Va-
silievici Gogol îl fascinase încă din adolescență cu
opera sa, aflată parcă la hotarul dintre două lumi: cea
care este și cea care ar putea fi. Oricând. Iar atunci
când luase parte – la sfârșitul războiului – la lichidarea
unor focare de rezistență ale naționaliștilor ucraineni,
rămași prin păduri și chiar în orașe, înfruntând
autoritățile sovietice reinstalate, după alungarea
nemților, comunicarea dintre lumea „văzută” și cea
„presimțită” i se părea coborâtă din cărțile lui Nikolai Va-
silievici, acest hohol genial ce dăruise limbii ruse atâtea
capodopere literare și care-și petrecuse o parte din
tinerețe prin Europa cea decăzută și prin Palestina bân-
tuită de povești îndestulătoare pentru trei religii, nu doar
pentru bravii creștini. Skaramușev lupta prin codri cu
dușmanii ascunși purtând în raniță o carte la care reve-
nea ori de câte ori avea răgaz. Se chema Vecera na
hutore bliz Dikanki și înfățișa într-un chip aproape dră-
cesc serile dintr-un cătun de lângă un sat mai răsărit din
preajma Poltavei unde se întâmplau tot felul de lucruri,
iscate de ceea ce un cărturar al locului numise
„imaginația înzorzonată” a unor oaspeți la fel de ciudați
precum faptele pe care le istoriseau.

Așa încât nu ni se pare deloc forțat faptul că pentru
tovarășul Skaramușev pisoiul ce-l umilise pe marele
Stalin era urmașul acelei lumi în care închipuirea poate
produce modificări ale realității, deși, bineînțeles, n-avu-
sese curajul să comunice strania ipoteză autorităților lo-
cale și, cu atât mai puțin, șefilor săi de la Moscova.

Confirmarea avea s-o primească totuși în momentul
în care i-a fost adusă la cunoștință arestarea – din ordi-
nul generalului Bodnarenko, omologul său de la Interne
– a chimistului Kirițescu, savantul de mari perspective
care încercase un joc de cuvinte ce avea să-l facă ce-
lebru: „Acidul uric e acidul urii”... Evident, recunoașterea
implicării politice a gestului aproape fantastic al cotoiului
de la Muzeul Româno-Rus avea să-l conducă pe can-
didatul la unul dintre scaunele Academiei într-o baracă
neîncălzită de la Canalul Dunăre-Marea Neagră...

...Skaramușev a preferat să tacă mâlc și să-și facă
propria anchetă – mai degrabă literară decât criminalis-
tică. Își încorda gândul spre acele făpturi de basm, spre
balaurul Koșcei și Baba Iaga, spaima copilașilor și spre
Voron Voronovici (acesta fiind numele Împăratului Corb,
pe românește un fel de Cioroi Cioroescu). Poate că
acea felină năzdrăvană semăna cu Vindrik, animalul
venit din lumea subpământeană, puternic și fălos, cu
faimosul lui corn ce-ar fi putut sparge lesne geamul de
la demisolul muzeului.

Oricât s-a străduit să pună cap la cap poveștile în-
drăgite pentru a lumina noua poveste, n-a izbutit mare
lucru. Rechemarea sa la Moscova s-a produs la puține
zile de la Congresul în care Nikita Hrușciov denunțase
crimele fostului stăpân de la Kremlin. Parcă dintr-odată
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pe întinderea marii Uniuni începuse să adie – ca-n ope-
reta lui Isaac Dunaevski – un vânt de libertate care,
după câțiva ani de speranțe renăscute s-a dovedit a fi
el însuși parte a unei noi operete.

Ministerul Culturii de la Moscova era unul gigantic în
raport cu cel de la București, dar și țara era una uriașă,
cu zeci de alte ministere republicane subordonate Cen-
trului. Astfel încât neobosita Ecaterina Furțeva, șefa cea
mare, își alerga slujbașii cu priceperea unei alte Ecate-
rine, cea Mare, hotărâtă să scoată toată sudoarea din
subordonați. Anii petrecuți la București îi reveneau
mereu în minte, nu doar datorită prosperității traiului zil-
nic, asigurat de conducerea Partidului Muncitoresc din
România prin câteva magazine speciale, conform
înțelegerii semnate cu marele Partid Comunist al Uni-
unii Sovietice. Dar, ori de câte ori își amintea de plim-
bările de seară pe Calea Victoriei ori la Șoseaua
purtând numele conaționalului său Pavel Dmitrievici Ki-
seleff, revenea și la cazul niciodată elucidat al atacului
la adresa Tătucului Stalin de la Muzeul Româno-Rus,
devenit între timp Muzeul Literaturii Române...

Lumea părea să se schimbe și Skaramușev încerca
tot mai mult să o înțeleagă. Se ducea de bună voie pe
stadioanele unde niște tineri poeți recitau ore-n șir,
răsplătiți de aplauzele miilor de spectatori. Aplauze sin-
cere, nu comandate, precum cele auzite de el la Sala
Congreselor de la Kremlin. Așa ceva nu se mai văzuse
în Uniune. Frumoase poete și băieți năzdrăvani incen-
diau cu versurile lor serile moscovite. Oamenii începu-
seră să-i recunoască pe stradă. Aceasta e Ahmadulina,
aceea e Rimma Kazakova! Iată-l pe Rojdestvenski,
uite-l pe Voznesenski... Toți deveniseră populari ca ac-
torii de la MHAT ori ca vedetele de la Mosfilm. Dar nici
măcar aceștia nu egalau se pare cota de popularitate a
unui flăcău îmbrăcat în haine fistichii și care recita cu
patos poemul despre recent dispăruta Marilyn Monroe:
„o Marilyn, tî gheroina...” Cam pe-atunci ochii i-au căzut
pe scrierea aceea a lui Alexandr Isaeevici, fostul său
comandant de baterie de pe front. Apăruse într-o revistă
de mare tiraj, Lumea nouă, și numele autorului a înce-
put să circule pe-ntreg teritoriul marii patrii a socialis-
mului. Era descrisă acolo o zi din viața unui om simplu,
ajuns într-un lagăr de muncă, aidoma noului scriitor. Pe
front, profesorul de matematică îi mărturisise
învățătorului Skaramușev intenția de a scrie un scenariu
cinematografic botezat Tancul, pe care dorea să-l
înfățișeze după război Comitetului de Stat al Cinema-
tografiei în speranța că-l va interesa pe unul dintre marii
regizori ai țării. Și iată că acum Alexandr Isaeevici
țâșnise în lumea literară cu această tristă nuvelă ce
mărturisea într-o impecabilă unitate de timp și de loc
(mai strictă chiar decât cea prevăzută de legile tragediei
antice) diagrama suferinței în care se răsfrângea toată
disperarea unui popor (de fapt a multor popoare) din
pricina unui zeu atotputernic și răzbunător pe care un
animal năzdrăvan îl umilise atât de cumplit și de
șugubăț totodată la București, fapt ce-l îndemna să re-
vină asupra cazului.

Din păcate, vremurile aveau să se-ntunece din nou.
După zumzetul colectiv produs de povestirea lui Ale-
xandr Isaeevici în care un mare critic literar văzuse
practic rescrise noile Amintiri din casa morților cineva

se decisese să reintroducă ordinea. După doi-trei ani
nimeni nu-și mai amintea numele de familie al lui Ivan
Denisovici, iar părintele său literar fusese-ntre timp pus
sub observație undeva pe la Riazani unde – cum cu
tristețe avea să scrie el însuși mai târziu – i se aranjase
„ascunzătoarea”. Ba chiar și poetul acela fistichiu îm-
brăcat, Jenia Evtușenko, a trebuit să-și răscumpere pă-
catele rebeliunii sale juvenile scriind un amplu poem
despre hidrocentrala de la Bratsk, fără a se putea abține
de la presărarea unor opinii politice antistaliniste: „Ni
meșcian șepotki / ni Beria / ne dobilisi ne veria v Sovet-
skuiu Vlasti / ne dobilisi kommunu ne veria”. Adică Po-
porul nu pierduse încrederea în comunism și-n soluția
fericirii în pofida criminalilor din partid precum ucigașul
dovedit Lavrenti Beria.

Derutat de toate dezvăluirile făcute de atâția și atâția
scriitori (nu și de istorici, din păcate) Skaramușev a luat
hotărârea de a se refugia trup și suflet în lumea cărților
și – prin urmare – a plăsmuirilor. Mai ales că în librăriile
sovietice, gândite drept adevărate „case ale cărților”
(„dom knigi”), unde până mai ieri tronaseră volumele lui
Marșak, Surkov și Antokolski, autorii favoriți ai guvernu-
lui și – mai ales – ai partidului apăruseră (ori reapăru-
seră) autori ce fuseseră înghițiți de fumul timpului. O
astfel de carte era – pe la jumătatea anilor șaizeci – Po-
vesti o proze a unui mare savant, Viktor Șklovski, cel
care cercetase cu aviditate „coliziunile gogoliene” asu-
pra Realității. Devenise el însuși convins de adevărul
aflat într-o frază ca aceasta: „Logica obișnuitului con-
trazice omenia și aici, nebunia devine eliberatoare”.

Skaramușev își dădea tot mai mult seama că nu era
vorba doar de Jurnalul unui nebun, de strania poveste
a cetățeanului Poprîșcin, ce se visează regele Spaniei,
căci, dacă lucrurile ar fi evoluat în Europa după chipul
și asemănarea Generalissimului până și el, consilierul
Femeii-Ministru de la București, ar fi putut deveni un fel
de suveran al României. N-ar fi purtat desigur titlul de
rege, devenit desuet în noile lumi, dar ar fi putut fi un
Comisar pentru integrarea republicii populare în marea
patrie a Sovietelor.

Citea tot ce era legat de opera gogoliană, pe care
aproape că o învățase pe dinafară, de la Mantaua și
Revizorul la Mirgorod și Taras Bulba, de la Căsătoria
la Suflete moarte...

Suferea ca un câine când retrăia în gând acea
noapte de 11 spre 12 februarie 1852 când Nikolai Vasi-
lievici aruncase în foc partea a doua din Suflete
moarte, astfel încât la un moment dat s-a jurat în amin-
tirea marelui scriitor că va rescrie el însuși cel de-al doi-
lea tom al capodoperei, pe care ar fi vrut s-o semneze
chiar Skaramușev-Cicikov...

Vremurile se schimbau pe neașteptate în patria so-
cialismului biruitor. După ce ucraineanul mic, chel și
grăsuț ce reușise să-l scoată pe Stalin din mausoleul
de la Kremlin fusese alungat de la cârmă într-o plenară
nocturnă a Comitetului Central, un rus sadea preluase
frâiele. Fusese comisarul politic al unei divizii încercuite
în timpul războiului prin peninsula Kerci și-și începuse
cariera politică la Chișinău, ca prim-secretar al Partidu-
lui Comunist din Moldova, stabilindu-și locul de muncă
prin cramele de la Cricova și Purcari. Nu avusese no-
rocul lui Pușkin să-i fi ieșit în cale pe străzile orașului-
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capitală o frumoasă Caliopi, dar se bucurase din plin de
dragostea miilor de sticle de vin și coniac basarabean.

După el s-au curățat rând pe rând alți câțiva lideri
bolșevici trecuți de-a treia bătrânețe și despre a căror
moarte poporul glumea spunând că s-ar fi produs din
cauză că niciunul din ei „nu rezistase la autopsie”.

Toate acestea până-n clipa în care la Kremlin a po-
posit un fost tractorist trecut și el prin multe școli de par-
tid, dar și prin sălile de la universitate. Aceste jocuri de
gleznă ale istoriei i-au adus destule neplăceri onorabi-
lului nostru erou care, după pensionarea sa ca
funcționar guvernamental, s-a hotărât să se mute la Le-
ningrad, devenit între timp Sankt Petersburg.

Prin relațiile sale de-o viață de la Moscova a izbutit
să obțină o locuință în orașul lui Petru, chiar pe Nevski
Prospekt. Adică pe bulevardul descris de Gogol în omo-
nima nuvelă, unde are loc întâlnirea dintre pictorul Pis-
kariov și locotenentul Pirogov. Cei doi, care
schimbaseră doar câteva vorbe-ntre ei, aveau să ră-
mână legați prin nevăzutele fire ale vieții și ale morții (in-
clusiv ale morții pictorului sus-amintit).

Dar chiar în acei ani lunecoși, în care fostul său co-
mandant Alexandr Isaeevici fusese alungat din Uniunea
Sovietică (găsindu-și primul adăpost în Germania, la un
alt laureat Nobel, H.B., fapt care l-ar fi făcut pe
Skaramușev să zâmbească dacă ar fi aflat că un fost
ofițer al Armatei Roșii este protejat de un fost soldat al
Wehrmachtului) apăruse în orizontul lecturilor sale un
alt autor de care urma să se simtă atras din ce în ce mai
tare. Afurisitul (altă calitate nu-i putuse acorda la citirea
romanului său ce preluase parcă în cheie rusească po-
vestea lui Faust și istoriile Noului Testament) lucrase
mulți ani la Maestrul și Margareta. Mai precis – cum
avea să afle dintr-un comentariu apărut în ziarul Mos-
kva, preț de doisprezece ani, între1928 și 1940. Adică
anii hotărâtori pentru instaurarea cultului stalinist, mar-
cat de epopeea industrializării URSS, de politica unirii
gospodăriilor individuale în uriașe colhozuri, dar și de
foametea din Ucraina și – colac peste pupăză – de
Marea Teroare ce așezase pistolul la tâmpla a mii de
oameni și cnutul pe spinarea altor milioane de oameni
trimiși fără milă în spatele sârmei ghimpate ce înconjura
lagărele de muncă forțată.

Bulgakov era – ca și Gogol – ucrainean de baștină,
născut la Kiev, dar trăitor încă din prima tinerețe la Mos-
cova, unde sprijinise marile schimbări sociale, devenind
în anii treizeci dramaturgul preferat al lui Stalin.

Skaramușev s-a apucat să-i citească sistematic ro-
manele și piesele de teatru, multe cu subiecte trase din
întâmplările revoluției și ale războiului civil ce împărțise
Rusia în „roșii” și „albi”, în bolșevici și monarhiști
încleștați într-o bătălie pe viață și pe moarte. Tânărul
medic kievean luase parte el însuși la imensa heca-
tombă în calitate de „krasnoarmeiț”, de soldat „roșu”,
deci devotat cauzei sfinte a proletariatului bolșevic. De
ce se înstrăinase apoi și devenise neîncrezător în
lumea pentru care luptase n-avea de unde să știe
Skaramușev. Dar la acel final de domnie ce începuse a
se instala pe o șesime din suprafața pământului apă-
reau tot felul de anecdote legate de relația protectoare
cu scriitorul (până la un punct, evidentă) a lui Iosif Visa-
rionovici, care n-ar fi ezitat să-l caute la telefon pe răz-

vrătitul dramaturg de la gloriosul teatru moscovit MHAT
„Maxim Gorki”, pe numele său Mihail Afanasievici Bul-
gakov, cel care tocmai amenințase cu demisia din funcții
printr-o scrisoare adresată marelui conducător al Sovie-
telor, ca urmare a refuzului unor cinovnici de a-i elibera
pașaportul lui și al soției pentru o călătorie de două luni
în apusul Europei...

Din filă-n filă și din carte-n carte Skaramușev ajun-
sese la Ultimele zile, piesa de teatru despre ceasurile
din urmă ale lui Pușkin, după duelul avut la Ciornaia Re-
cika cu ticălosul de Georges d’Anthès. Prilej să se pla-
seze pe sine în timpurile dominate de „țarul autocrat”
Nikolai I (așa-l numise poetul!), în care debutase pe
scândura scenei de la palatul Goncearovilor străstrăbu-
nicul său, genialul iobag ce-l înfățișa publicului pe Sca-
ramouche.

Și brusc, a avut revelația că el însuși e de fapt un
actor, pus să joace într-o piesă scrisă de alții, stră-
duindu-se să fie pe placul aceluia ce-l hrănește potrivit
înzestrării și devotamentului față de rolul ce i-a fost
încredințat. Când a ajuns însă la Master i Margarita,
marele roman năpăstuit de cenzură, a făcut cunoștință
cu demonul Behemot, bun prilej pentru reamintirea
umilinței încercate de tovarășul Stalin la București în
iarna năprasnică a acelui an în care crăpau pietrele și
mormanele de zăpadă acopereau ferestrele până la al
doilea cat al clădirilor.

Atunci i-a venit în cap ideea că pisica năzdrăvană
ce forțase intrarea în palatul Muzeului Româno-Rus ar
fi putut fi însuși companionul lui Woland, străinul prea
puternic ce vine să răstoarne viața moscoviților. El, pa-
trupedul iubitor de votcă și de chiolhanuri, pus pe șotii
și apt să-și lepede înfățișarea pisicească pentru a-și lua
la nevoie chip omenesc.

Zăbovea din când în când la dialogul dintre Koroliov
și Behemot. Skaramușev, care credea foarte mult în
ipoteza „Dikanka – Suflete moarte”, începea să fie tot
mai interesat de noua ipoteză Behemot.

Mihail Afanasievici Bulgakov gândise, fără-ndoială,
un personaj pe potriva lui Iosif Visarionovici. Un perso-
naj care să întrupeze deopotrivă viața și moartea, se-
mănând spaimă în rândul celor din jur. Bineînțeles, deși
aflat în posesia unor puteri malefice comparabile cu
acelea ale „părintelui popoarelor”, cotoiul lui Bulgakov
era mult mai simpatic și părea ocrotit nu doar de Întu-
necimea Sa, ci și de fiul lui Rod și al Zemunei, puternicul
Veles – unul dintre primii zei ai neamurilor slave. 

Protector al animalelor de lângă casă (pisica e și ea
cumva domesticită chiar dacă nu pune nimic mai presus
de propriile interese), el era și ocrotitorul muzicii și al
poeziei, cântând pe strunele guzlei mai cu pricepere
decât cânta Nero pe corzile lirei. Drăcescul pisoi avea
întotdeauna dreptate. Mai ales când asistă la polemica
pe seama unui mare scriitor rus cu o simplă cetățeancă
ce afirma că „Dostoievski umer!” (Dostoievski e mort)
„Protestuiu!” a strigat Koroviev, spre mândria lui Behe-
mot. „Dostoievski besmerten!” Adică nemuritor este Fio-
dor Mihailovici. Despre Gogol nu suflase nici măcar o
vorbă. Dar Skaramușev știa că Nikolai Vasilievici e la
fel de nemuritor ca și Fiodor Mihailovici. Și uite așa-i tre-
cea viața pensionarului Skaramușev. Ba la bibliotecă,
ba la librărie! Ba adormind cu capul pe cărțile lui Nikolai
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Vasilievici, ba pe cele ale lui Mihail Afanasievici...
Li se adresa familiar în gând idolilor. Adică lui Gogol

și Bulgakov – care-i luminaseră drumul spre o nouă
înțelegere a lumii. Și chiar o nouă înțelegere a vieții și-a
morții.

Mai ales a acesteia din urmă.
S-a stins din viață într-una din zilele acelea ciudate,

pomenite de Gogol în cărțile sale: anul 2000, aprilie 43.
De fapt, în calendarul nostru, neatins de nebunia unor
notații precum „luna martobrie”, aflată în scrierile nefe-
ricitului scriitor ar fi putut fi chiar ziua de 13 mai 2000,
când răposase în micul său apartament de pe Nevski
Prospekt ciudatul nostru contemporan Ivan Grigorievici
Skaramușev. Căci, dacă adunăm aceste treisprezece
zile din mai la cele treizeci ale lui Prier aflăm o dată
neconvențională, o cifră oferită de autorul atât de ciudat
ce-și aruncase în flăcările șemineului partea secundă a
capodoperei sale literare: 43 aprilie 2000. O manevră
subtilă, pentru a-l încerca poate pe diavol în momentul
în care-ar fi vrut să fure luna de pe cer, salvând atât ro-
mantismul epocii sale, cât și pe-al epocii noastre, de-
opotrivă. Era ziua în care – cum ar fi zis peste veac
Woland – „sosit-a ceasul” provocând râsul în cascadă
al lui Behemot.

À propos: după dispariția cotoiului diabolic din Mos-
cova, pe coama calului fermecat, nimeni nu aflase pe
unde-o mai fi bântuit prin lumea noastră păcătoasă.

Ivan Grigorievici s-a stins cu credința că acesta ar fi
apărut la București în acel an 195... în care iarna cum-
plită părea destinată a produce diversiunea de la Mu-
zeul Româno-Rus împotriva Tătucului. Dar n-ar fi exclus
ca el să se fi înapoiat în țara de baștină, stabilindu-se

ca și Skaramușev în fascinantul oraș clădit de Petru cel
Mare.

... A fost însoțit pe ultimul drum de puțină lume: ad-
ministratorul imobilului de pe Nevski Prospekt, cineva
de la comitetul veteranilor și chiar doi foști colegi de
arme ce luptaseră alături de el în divizionul de artilerie
comandat de Alexandr Isaeevici. Ca și Skaramușev,
aceștia se arătaseră nu o dată mâhniți de faptul că,
după întoarcerea sa în patrie, la începutul anilor ‘90,
fostul căpitan nu răspunsese scrisorilor trimise spre
dacea acestuia din preajma Moscovei. Poate că marele
și gloriosul scriitor se dovedise prea ocupat ori poate că
noua ohrana se interpusese pe traseul epistolelor.
Acum, la bătrânețe, nu mai purtau pică nimănui, ur-
mându-l respectuoși pe Ivan Grigorievici în drumul său
ultim spre țintirim.

Ceea ce avea să adauge acestei sobre ceremonii
un aer ciudat a fost prezența – la o distanță politicoasă
– a unui număr impresionant de pisici, călcând delicat
pe trotuarul de vis-à-vis. Cu toate priveau țintă la cata-
falcul celui pe care-l identificaseră a fi ultimul exemplar
uman ce mai credea în puterile lor miraculoase. Unul
dintre martori și-a dat seama că făceau parte din armata
de feline ce se adăposteau de mulți ani în subsolurilor
muzeului Ermitaj, ocrotite de îngrijitoarele acestui mare
palat al artei, dar chiar și de vizitatorii cu care adesea
se intersectau. În fruntea lor călca tacticos un cotoi ce
semăna teribil cu acela pe care Bulgakov îl descrie cum
își ștergea din când în când sudoarea de pe frunte cu
laba-i plină de funingine, așteptând parcă să i se co-
mande ca-n alte vremuri: „Executarea, Behemot! Ein,
zwei, drei!”...
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Era un ţinut cu ape stătătoare cum puţine sunt, nu-
mite iazuri sau lacuri, nepoluate şi cu şirag de vălurele
când bate vântul, întâlnite în zona de câmpie, cu pădu-
rea din deal ca de poveste, servind, uneori, de scut, alte
ori de prag în calea furtunilor. Micul Parafin, un duh al
pământului, strecurându-se printre locuitorii ţinutului
dintre câmpie şi deal, în orele după-amiezii, când aceş-
tia fie că se odihneau, fie că se prăjeau la soare în locuri
special amenajate, priceput fiind la atâtea, se gândi să
le vină în ajutor şi scrise ceva pe mai multe bucăţi de
hârtie. După corecturile făcute, el împături hârtiile sub
formă de pliante şi, spre a atrage atenţia, le prinse pe
gardurile oamenilor sau, chiar, în dreptul căsuţelor poş-
tale unde se aşază corespondenţa şi publicaţii de tot
felul. Oricât de grăbit ar fi fost vreunul dintre locuitori,
nu putea ocoli respectivul pliant fără să nu-l citească,
mai ales că-l găsea la poarta sa. Şi ce se putea citi pro-
vocase rumoare printre locuitori, unii fiind atât de impre-
sionaţi încât îşi loviră fruntea cu putere. „Dacă vreţi
creierul să vă funcţioneze în deplinătatea puterilor sale
şi să ajungă performant, lăsaţi plăcerile uşoare în pace,
nu vă mai risipiţi în atâtea! Iar ca să nu fiu considerat
un cine ştie ce moralist, vă îndemn să vă oferiţi plăceri-
lor trebuincioase care să vă aducă sănătate şi bucurii.
Mintea şi sufletul să vă călăuzească în lucrările voastre
de-a construi aşezarea şi de-a vă reconstrui pe voi. Aşa
să vă ajute Dumnezeu! Parafin.”

Sandu Burciu, un locuitor de la marginea ţinutului,
având o casă impunătoare în plutonul de case aparţi-
nând zonei împădurite, rămas văduv după moartea so-
ţiei, atât de regretată pentru hărnicia sa, în urma lecturii
înscrisului din pliant, se hotărî să-l înştiinţeze pe Şeful
de Post despre un astfel de manifest. De îndesat ce era,
localnicii îi spuneau „Borcan”, deoarece pe toate le în-
ţelegea cam greu. Cum prea multe nu înţelese din cele
citite, omul se gândi să nu fie acest Parafin vreun duh
al pământului care să-l îndemne să-şi lase casa, iar alţii

să vină şi să găsească totul de-a gata. Îşi aminti că To-
nina, văduva din cealaltă parte a ţinutului, zona de câm-
pia, fiind singură şi ea, avea nevoie de un bărbat
puternic şi priceput care să-i lucreze câmpul. Ea spunea
că vrea, în special, să fie şi arătos pentru că seara s-ar
fi culcat cu el în pat şi nu l-ar fi vrut pe unul de care să
se sperie. „Nu, nu! Nu sunt nici puternic şi nici arătos!
bolborosi el. Aşa ceva nu merge. Nu sunt de acord! Să-
mi las casa şi să merg în pribegie. S-ar întoarce în mor-
mânt nevestica mea. Casa asta a fost viaţa ei. Nu, nu!
Nu sunt de acord!” După ce se mai învârti prin casă şi
dădu pisicii de mâncare, deoarece în loc de „Miau!” i se
păru că face „Moau!”, omul privi pe fereastră şi-şi zise:
„Creierul îmi funcţionează oricum. Am tot ce-mi trebuie.
Mi-e de-ajuns ce am... Mi-e!” Tonul rostirii „mi-e” făcu
pisica să ciulească urechile şi, înfricoşată, să se as-
cundă sub pat, de unde întruna să facă „miau!”

– Zât de acolo! strigă Sandu. Te-ai săturat şi acuma
mieuni. Ce mai vrei?

Pisica tăcu un timp, apoi începu: „Moau! Moau!”
Enervat, Sandu scoase pisica de sub pat cu o mătură
la îndemână şi o închise în cămară. Asigurându-se că
în casă totul revine la normal, omul închise uşa de la
intrare şi plecă la Şeful de Post. Uliţa era plină de local-
nici. Fiecare părea că se-ndreaptă în aceeaşi direcţie.
„Probabil că şi ei se duc la Şeful de Post”, gândi Sandu.
Şi deşi hărmălaia de pe uliţă era în creştere, câinele său
stătea retras în cuşcă şi nu lătra. „De ce oare?! se miră
Sandu. Altădată o făcea.”

* 
În sala de aşteptare pentru convorbiri cu Şeful de

Post se aflau cinci locuitori din ţinut, de bună seamă fie-
care avea chestiunea sa care-i motiva prezenţa. Pentru
că timpul trecea greu, iar Şeful nu se arăta, respectivii
locuitori s-au grupat câte doi, lăsându-l singur pe al cin-
cilea care şedea zgribulit pe un taburet lângă fereastră
şi, din când în când, privea în afară. Retraşi într-un colţ

Nicolae Havriliuc

CHIAR ȘI NECUGETATE, 
VORBELE AU CEVA DE SPUS
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al încăperii, doi dintre ei începură o conversaţie, dar pri-
virea, la capătul unor fraze, le cădea pe cel de-al patru-
lea.

– Da’ şi Tudorache ăsta! N-are ce face şi joacă în
„Pisica verde”.

– Cum îi spune? „Pisica verde”? N-am auzit până
acum. Hai, bălană, mai zic. O găseşti la casa omului.
Neagră e mai pe toate drumurile. Te fereşti de ea ca să
nu-ţi treacă prin faţă. Sură, da! Poate fi văzută prin graj-
duri, pe la vite şi-n târg. Căcănie, e şi dintr-astea. O are
Tonina şi o ţine în braţe când se duce la câmp. Mai bine
ar ţine pe lângă casă un bărbat. Numai că ea vrea să
fie puternic şi arătos. Mă rog! Da’ verde, cum îi zici,
n-am văzut.

– Aşa scrie pe uşa de la Căminul Cultural din ţinut.
„Astă seară se joacă „Pisica verde”. Acum, Ateneu Po-
pular îi zice.

– Eh, fir-ar să fie! Şi ce face Tudorache acolo?
– Ce să facă! Îi dintre aceia ce prind mâţele şi le gâ-

tuie.
– Da’ nu cred. Îl ştiu bun băiat. Să nu fie vreun motan

ceva.
– Mai ştii! Mare diavol îi.
– Ia, dă-te mai aproape!
– De ce ?
– Ţi-oi spune ceva.
– A! Zi-mi!
– Să nu te pui la mintea lui că nu-i bine. Fuge lumea

de el ca de popă tuns.
– De ce ?
– Nu-i bine, na! Ţi-oi spune olecuţă mai târziu, să

plece ăsta de lângă noi.
– Păi, ăsta-i chiar Tudorache.
– Ptiu, bată-l să-l bată! Şi eu vorbeam despre dânsul

fără să ştiu cine-i individul. Minune mare! Se vede c-a
trecut vreo mâţă neagră prin faţa mea şi mi-a luat min-
ţile. Doamne!

Conversaţia celor doi, din colţul încăperii, fusese as-
cultată de ceilalţi doi, aflaţi lângă uşa de intrare la Şeful
de Post. Însă ei, mai tot timpul, se uitau la cel de-al cin-
cilea şi, amintindu-şi de ceva, izbucniră în râs.

– Uită-te bine la dânsu’! Are nasu’ bont, săracu’! As-
cultă, ceva am să-ţi povestesc. Rău tare mai era, când
mititel era. Pe tot ce punea mâna fărâma. Când mergea
cu oile la păscut, băga bota prin gardurile oamenilor de
lătrau câinii din curte, mamă, mamă! Scântei le ieşeau
dintre măsele, dar el nimic. Mergea mai departe şi lovea
gardul. Până s-a găsit un moşneguţ şi i-a zis: „Stai cu-
minţel, măi copile! Nu-mi speria câinii, să nu păţeşti
într-o zi ceva. Şi vai va fi de tine!” A ascultat, crezi?
„Iacă-tă nu vreau”, i-a răspuns. Şi-n năzdrăvănia sa, co-
pilul a început să vânture bota deasupra capului şi să
lovească tot ce vedea în cale. Dar atât i-a trebuit! Un
gâscan, ce se pregătea să ajungă pe toloacă lângă bo-
boceii săi, nu i-a ştiut de frică. S-a repezit la copil, l-a
apucat de nas, apoi şi-a luat zborul. De nu puteai să-l
ajungi din urmă.

– Şi copilul? A păţit ceva?

– Copilul începu să plângă. „Văleu, văleu, curge
sânge!”, strigă el. Un străin, ce trecu pe uliţă, se uită la
copil şi zise: „Nu-i nimic. Trece. De acu, mă-sa o să-l
aibă în grijă ca să nu-i cadă nasul.” După acea păţanie,
copilul s-a cuminţit şi a fost strigat Bontu.

– Bontu? 
– Da, aşa îl strigă lumea!
Cel de-al cincilea, ştiindu-se poreclit Bontu, ascul-

tând conversaţia celor doi, a primit o furnicătură în sto-
mac şi un aer fierbinte îl cuprinse în spinare. Fără să se
dumirească prea mult, spuse cu voce tare:

– Bag de seamă că ne pierdem vremea degeaba.
Şeful de Post ori are treburi în altă parte, ori a uitat să
vină.

Ridicându-se de pe taburet ca să plece, el mai privi
o dată pe fereastră şi izbucni în râs.

– Ce oameni, ce oameni! Dacă toată ziulica stau cu
ochii numai pe televizor.

În acel moment se deschise uşa de la biroul Şefului
de Post şi apăru o femeie.

– Ne cerem scuze! Şeful de Post a rămas undeva,
în pană, pe drumul ce înconjoară pădurea. S-a defectat
codul NIP care a dus la blocarea pornirii maşinii. Vă
rugăm să reveniţi!

* 
Micul Parafin, întrebat de un alt locuitor din ţinut: „De

ce ai scris ceea ce ai scris?”, a răspuns prompt.
– Foarte simplu! Şedeam în anticamera Şefului de

Post din cartierul meu ca să reclam dispariţia coteţului
cu păsări şi ce mai era în preajmă, când dintr-odată am
simţit că sunt inundat interior. Lichidul creştea cu atâta
rapiditate, făcându-mi pline toate instalaţiile, încât îmi
venea să-l slobod în afară, dar nu prin orificiul oficial
aşa cum se face la fiecare dintre voi, ci prin toţi porii ce
se deschid. Speriat că aş putea ajunge o fântână arte-
ziană, am lăsat reclamaţia scrisă în anticameră şi am
fugit acasă. Acolo, după ce am scăpat de lichidul nără-
vaş, am scris ceea ce am scris. Dar să ştiţi, am scris
din durere şi din dragoste pentru voi.

Pentru că răspunsul Micului Parafin fusese suficient
de lung, cel ce a întrebat a ascultat cât i-a permis răb-
darea, apoi s-a făcut şi el mic şi a dispărut fără urme.
Micul Parafin, văzându-se tot mai singur, s-a întrebat şi
el dacă respectivul nu s-a ascuns, probabil, sub pământ
sau a zburat neobservat în aer şi şade pe o creangă de
copac, de unde nu poate să coboare.

– Aşa-i trebuie! rosti cu voce tare Micul Parafin, încât
cei din jur îl priviră nedumeriţi.

– Sunt faze în devenirea unei aşezări umane când
se imaginează întrebări sau întrebarea esenţială, fără
să fi sosit momentul rostirii lor. Iar nu întotdeauna răs-
punsul primit este conform cu întrebarea pusă. Din ezi-
tare sau din nepricepere, pur şi simplu, răspunsul fie că
se ocoleşte, fie că este tras de păr, în sensul că nu se
exprimă ceea ce întrebarea cere, le mai zise Micul Pa-
rafin.

– Eh, fir-ar să fie! se agită un localnic din apropiere.
Bine că ne-ai spus ceea ce ne-ai spus şi ne-ai deşteptat
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minţile! Că de atâtea aşteptări prin birouri şi anticamere
am fi început să cotcodăcim precum găinile.

– Aha, ia staţi! tresări Micul Parafin. Găinile ai zis?
Păi voi sunteţi găinile mele care din curte aţi dispărut
cu tot cu coteţ. Staţi că v-adun pe toate la un loc, numai
un coteţ să găsesc.

Terminându-şi vorbele, Micul Parafin o zbughi în
afară ca să caute coteţul pentru găini, când se-ntâlni cu
Sandu Burciu, nedumerit şi el că multe nu înţelese din
cele scrise în pliant.

– Ce mai este omule şi cu tine? se adresă Micul Pa-
rafin.

– Ce să fie? zise în doi peri Sandu. Ce este cu toţi.
Numai că la mine e ceva în plus. Mâţa nu miaună, ci
moaună, iar câinele nu latră deloc.

– Stai liniştit, omule! Trece, îl atenţionă Micul Parafin.
Miau şi Moau ascund o alternanţă de vocale. Se reme-
diază cu timpul şi se stabilizează într-un fel. Sunt exer-
sări în sonorul pisicii. Se schimbă şi ea odată cu
vremurile. Cât despre câinele tău ce nu mai latră, e
ceva mai complicat. Dar şi asta se remediază cu timpul
şi se stabilizează într-un fel. Fenomenul pe care l-ai
semnalat se numeşte „oprirea câinelui din lătrat”. Ce
atâta vorbă? Se schimbă şi el odată cu vremurile. Noi
să fim sănătoşi! Din câte spun unii care au trecut prin
asta, nu-i lucru uşor să te opreşti din lătrat. Necesită
efort, aproape acelaşi efort pe care-l depune femeia
când naşte. Şi uite ce puternici şi arătoşi suntem, nu
mai spun că suntem şi deştepţi, pentru că ne-am născut
din femeie! Să nu vină vremea când ne vom naşte din
altceva. Aşa că bine ar fi să ne vedem de treburile noas-
tre şi să ne iubim aproapele.

– Dacă spui atât de clar, m-ai convins, îşi descreţi
fruntea Sandu. Să ştii că dreptate are şi Tonina, femeia
de la câmpie. Multă dreptate are. Ea vrea un bărbat pu-
ternic şi arătos. Şi eu nu ştiam cum sunt. Acum, dacă
ştiu, nu strică să fac o încercare.

– Păi vezi, omule! spuse îndârjit Micul Parafin. Toate
trec şi se schimbă. Dar ceva mai rămâne.

– Rămâne fără să ştii ce. Cred că multe nu înţeleg
încă. Şi poate de aceea nu sunt înţeles şi privit adecvat
de alţii, mărturisi cu tristeţe Sandu.

– De ce ai nevoie de atâta înţelegere? strigă Micul
Parafin. De ce-ţi faci atâtea gânduri pentru înţelesul al-
tora despre tine? Cu adevărat eşti tu însuţi cât timp nu
eşti receptat. Dacă scapi de controlul receptării, te vezi
salvat. Trăieşte în libertate!

Vocea Micului Parafin se potoli când un bizar dialog
al sonorităţilor răzbătea din spatele unui perete apro-
piat:  

– Mă vrei? Ia vezi!
– Doamnă! Doamnă!
– Mă vrei? Ia vezi!
– Doamnă! Doamnă!
Atmosfera degajată părea să fie specifică vremurilor

în care se trăia: risipă a plăcerilor de tot felul. Numai că
niciunul din cei de faţă nu tresări. Cu toţii se vedeau
prinşi în exerciţiul funcţiunii, în sensul că-şi aleseră ceva

pe gust prin care să-şi justifice valoarea de întrebuin-
ţare. În schimb, Micul Parafin se retrase liniştit într-un
colţ al său şi privea cum departe se-nghit bucatele la
ospăţul lui Miradon, fratele său vitreg dintr-o familie de
îmbuibaţi în curs de evoluţie. Căci el această putere de-
ţinea şi se exersa în ea ori de câte ori avea prilejul.

Ieşirea Micului Parafin din grupul de vorbitori şi pri-
virea sa distribuită în imediata apropiere şi-n zare, îl
făcu pe Bontu să afirme:

– Sunt spaţii armonizate, dar sunt şi spaţii alipite ar-
moniei. Din fiecare, pândarul îşi trage foloasele.

– Başca, vorbă! Dar nu asta face rostul strânsurii
noastre! sări femeia de la biroul Şefului de Post. Vorba
matale trebuie văzută în alt context. Când animalele îşi
încetează temporar năravurile, acestea intră în obice-
iurile oamenilor.

Terminând ceea ce a avut de spus, femeia îşi făcu
datoria şi anunţă apropiata sosire a Şefului de Post.

Micul Parafin, ca de obicei, se arătă rezervat la noua
ştire. În mintea sa, el pregătea un alt subiect de conver-
saţie. Era convins că vorbele, fie şi necugetate, au ceva
de spus.

(detaliu)
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Uite, abia acum am aflat că pe undeva, prin geogra-
fiile sale fasciculare,bătrânul Strabo aşeza ţinutul încă
legendar al Scythiei Minor, la marginea întregului pă-
mânt locuit, fără să bănuiască măcar că la un alt interval
terifiant al istoriei, punctul cel mai îndepărtat înspre nord
al acestui ultim pod de piatră dinspre pustietăţi avea să
fie căsuţa ţestoasă, legendară şi ea, a prealuminatului
învăţător Petru Ezarhu, bunicul meu dinspre mamă,că-
ruia turcii îi ziceau cu adâncă lefterie şi cu palmele îm-
preunate sub guşă, Afendi Selah – hoge şi învăţător
pentru toate neamurile şi graiurile aciuate pe grindurile
de deasupra celui de-al patrulea braţ fantomatic al Du-
nării, supt definitiv de aluviunile nisipoase şi de caver-
nele labirintice ale podişului dintâi.

Acolo, într-o cameră fără ferestre, dar cu superbe
peisaje lacustre şi cu minunate cărţi nemuritoare, pic-
tate direct pe pereţi am locuit şi eu, îndeajuns de multă
vreme, într-o molcomă seninătate premeditat ocroti-
toare, probabil, întrucât asta ni se-întâmpla taman în
perioada aceea, de vreo zece ani, cel puţin, pe când în-
treaga populaţie a ţării s-ar fi putut uşor împărţi în doar
trei categorii de tovarăşi naţionalizaţi sau colectivizaţi în
genunchi şi cu botul pe labe. După cum ar veni: unu,
ăia de-şi petreceau timpul, spărgând pietre sau decu-
pând stuf, prin puşcării şi lagăre de muncă; doi: ăia care
tocmai se-întorseseră ofticoşi şi rău buşumaţi de
pe-acolo şi trei: ăia care, iată, tocmai să pregăteau să
pornească frumos încolonaţi într-acolo, adică, noi ăştia,
întârziaţii, care ne mutam de la soare, la umbră şi de la
umbră, la soare, aşteptând:

– Ia uite că iar au uitat de categoria a patra, săracii,
a zis domnul învăţător când nepotul său Pavel Sălcean
i-a povestit cel dintâi despre ce se mai vorbea pe la col-
ţuri de lume

– Adică?
– Adică, patru: ăia care plătesc şi vor plăti în veacul

vecilor, tot tembelismul şi toată jupuirea asta organizată
Iar după ce, în legătură cu ticăloşii bandiţi care sa-

botaseră măreaţa înfăptuire a Drumului fără pulbere, se
tot vehiculase şi ideea consolantă ideologic că numai
cine nu munceşte nu greşeşte, pentru tata-mare şi, im-
plicit, pentru mine, fiecare dimineaţă începea cu  stră-
duinţa istovitor repetată, de a găsi preventiv vreo nouă
scuză ca să nu facem nimic toată ziua, mai ales că nu
aveam obligaţii de taină şi că, aparent, nu ne suprave-
ghea încă nimeni, întrucât nici nu cred să fi existat pe
undeva prin împrejurimi, vreun cuib mai potrivit, pentru
a te feri de grija perpetuă şi de ochiul vigilent al partidu-
lui lor. Iar dovadă vie şedea tocmai faptul că niciunul
dintre noi amândoi nu fusese încă smuls din aşternuturi
în miez de noapte şi cu maşina-n poartă, ca să fim an-
chetaţi şi tăbăciţi ca să fim trimişi ca măgari voluntari la
Canal sau la oricare altul dintre şantierele sclavagiste
ale României socialiste. 

Iar căsuţa domnului Ezarhu, de la Vicus Celeres era,
cred, cel mai potrivit cuib, pentru a te pierde din auz şi
vedere, ca să dormi liniştit încă vreo cinzeci de ani, câţi
mai rămăseseră, cică, până la înfăptuirea glorioasă a
Viitorului de Aur al proletarilor de pretutindeni – potri-
veală adânc şi temeinic premeditată, binecunoscută
fiind previziunea şi înţelepciunea prudentă-a bătrânului. 

Deoarece casa învăţătorului, clădită de oamenii pic-
torului călător Andru Dicean, se zice, nici nu se poate
să mai fi avut vreo potrivire întocmai, undeva pe pă-
mânt, căci semăna mai mult a ţestoasă împietrită şi-a
templu păgân decât a casă de oameni. Mai ales că
Andru acesta şi oamenii tot de dânsul aleşi aduseseră
pietrele de construcţie tocmai din şanţurile vălurite de
la Vicus Celeris. Deşi nici cu pietroaiele cărate de-alde
Pavel şi Simion Sălceanu, tot de pe-acolo sau de pe la
Cetate n-ar putea să ne fie ruşine, căci au ales numai
lespezi din marmură imperială şi granit detunat, perfect
lustruite, din care-au zidit căsuţa învăţătorului într-o sin-
gură săptămână, din moment ce avea la început doar
o tindă îngustă, pe grinzi de stejar şi numai o blând to-
lănită odaie  de ici, până colo, fără să fie cu mult mai

Ioan Florin Stanciu

CAPĂTUL DRUMULUI
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înaltă de un stat  de om potrivit: măcar că-au tot dichisit
la ea până toamna târziu, întrucât după ce-au legat,
hopa-trop, lemnăria şi podul, au acoperit-o frumos cu
snopi de papură, la primul strat, şi cu maldăre din ţipirig
mai nou sau mai vechi, legate-n buchete deasupra. De
aceea, la prima vedere, acoperişul chiar părea o ţes-
toasă de câmp,cu petece cafenii, în mai multe ape de
verde-verzui, dar cu picioare blindate, din solzosul gra-
nit cretacic al locurilor, vânăt şi el cam ca sălcioara, aşa
„Câteodată, noaptea, zicea domnu’ Ezarhu, chiar mi se
pare că întregul sălaş porneşte lipa-lip, cu mine cu tot,
încercând, să se-reîntoarcă, pesemne, acasă, la His-
tria-cetate, acolo unde-i rostul său pe pământ.” 

Dar vara, salcâmul acela acaţ, din stânga i se co-
bora pe deasupra, înflorit până-n cer, ca o dropie înfo-
iată într-un picior, peste oul său de culoarea ierburilor
amare, ale ţinutului Abrosit.

Mai întâi, să ştiţi voi că odaia cea mare  avea o sin-
gură fereastră adevărată, spre răsărit, ascunsă adesea
sub aripile unor ştergare brodate-n burangic înrourat cu
mărgele din scoică, pe care dom’ Ezarhu le păstra din
vremuri străvechi. Pe duşumeaua din largi scânduri de
fag înecate-n răşină sângerie, era doar un preş din câ-
nepă des ţesută, dar lăsată-n culoarea ei de la Dumne-
zeu – un preş adevărat, nu pictat, după cum se va
vedea. Iar, în colţul din dreapta uşii, meşterii bătuseră
patru pari de carpen strunjit, drept în duşumea, pe care
iute îi podiseră cu-o platformă din scânduri şlefuite
şi-acoperite olteneşte, cu-o saltea îndesată burduf cu
paie de orz şi cu plante aromate de câmp. Ieşise astfel
un larg pat răsfăţat şi-împarfumat, asemeni celor prin
care Şeherezada pe vremuri, îşi spusese cele o mie şi
una de poveşti adunate cu urechea, de pe jumătate din
faţa pământului. 

– Uite, eu tot nu pot să-înţeleg, zicea câteodată bă-
trânul, de ce vor ăştia să ne supună şi să ne înghesuie
cu şpanga-n coaste, într-o lume mai bună, când mie şi
asta a noastră mi se pare îndeajuns de bună şi de po-
trivită pentru de-alde noi, ăştia, de la roza poveştilor.

Apoi, dichisind şi zugrăvind veşnic nemulţumit, mais-
toru Andu Dicean îmbrăcase pereţii în argilă de Ceş-
meşi Dere şi-i tencuise în spumă de var stins cu mâna
lui, în albia din grădină, asistând personal ca nisipul să
fie cernut şi afânat ca sămânţa de mac. După care se
răsucise exigent în mijlocul camerei imaculate şi şoptise
îngândurat: 

– Cam pustiu! Cam sărac, vasăzică, pentru ceea ce
voiam noi să fie!

De aceea, lăsase vorbă să nu mai intre nimeni în
odaia proaspăt smălţuită-n spumă de var şi se întorsese
a doua zi cu uneltele sale de pictat: boluri din aramă
sau aluminiu, ceşcuţe, oale şi ulcele de lut, pentru tinc-
turi, coloranţi şi minerale pisate,ca să nu mai vorbim de
mulţimea de beţişoare, pensule, cuţitaşe şi creioane în
toate culorile. După care înnădise-n odaie o canapea
înaltă, pe care rânduise toate astea, printre bolurile cu
alaun, zeamă acră şi apă de var, căci, suflecat până-n

umeri  se apucase imediat de pictat direct pe pereţi care
erau acum  mai şlefuiţi şi mai colilii, decât ghiocul de
scoică. Astfel, pe peretele din stânga, a dat la iveală o
scară foarte largă, din lemn de cireş, acoperită cu co-
voare buclate în cercuri şi romburi multicolore, care se
răsuceau uimitor înspre un cat nevăzut, de deasupra,
în vreme ce alături, au apărut două largi draperii din bro-
cart rubiniu ce-ascundeau o uşă dublă din lemn de
lăută, care ar fi dat, pesemne, într-o odaie cu mult mai
mare şi mult mai bogată, dacă dincolo de perete nu s-ar
fi ridicat neclintit cel mai înalt salcâm secular din ţinutul
Abrosit Pentru ca, în cele din urmă, să înfăţişeze, pe
peretele din faţă, o bogată bibliotecă cu rafturi din nuc
arămiu şi cu câteva sute de cărţi admirabil legate în
piele cărămizie, dar cu ape de nuci coapte şi de argilă
pentru roata olarului.

Foarte frumos, căci pe cotoare, titlurile fuseseră ca-
ligrafic încondeiate cu litere aurii din petale de rapiţă to-
pite-n acreală de zarzăre şi-n vitrion otrăvit: Biblion,
Ghilgameş, Odiseea, Vergilius, Dante, Faust, Harap
Alb, Monte Cristo, Dionis, Getica, Alcoran, Karamazov
şi încă multe altele pe care mulţi ani la rând, noapte de
noapte, bunicul mi le povestise şi mie, ca şi cum le-ar fi
citit cu ochii mijiţi, direct prin coperte: Iar când s-a dez-
meticit el din somn, şi-a dat seama că era doar un gân-
dac urâcios cu picioruşe subţiri şi cu gheare..., ca de-o
pildă, pe care n-am mai putut să o mai uit, pe urmă, tot
aşa după cum n-am mai uitat niciodată de marea ba-
lenă albă şi rea sau de isprăvile lui Alixandru, Esop,
Nastratin şi Quijote.  

În vreme ce, pe peretele dinspre nord, ieşise palmă
cu palmă, de sub pensule, o fereastră din cristal boreal,
prin care se vedeau numai în gravură, desigur, oglinzile
veşnic gofrate ale lagunei Sinoe şi tăpşanul rotund ca
un şold de sirenă, de pe celălalt mal, unde se risipeau
fantomatic ruinele cariate şi afumate-ale Cetăţii elene,
de-odinioară, cu altarele sale însângerate de maci şi cu
coloanele sale rău pârjolite şi înfăşate-n cerceluşi de
stâncă. De aceea, când meşterii-au ieşit din casă, cli-
pind cam des, ca şi cum ar fi ieşit de pe lumea cealaltă,
Andu a zis: 

– Apăi, dacă şi peste învăţătorul ăsta or să dea
buzna-într-o zi, dracii-ăştia împieliţaţi pe pământ, după
cum lesne-ar fi de bănuit, atunci de la cărţile astea o să
i se cam tragă, să ştiţi!

Presimţind şi el, ca şi noi, coarda-aceea cu sabie,
care vibra mult prea întinsă-în văzduh, printre stele po-
trivnice; chiar dacă nouă ni se părea pe atunci că pe
noi, pe mine şi pe baba Ezarhu adică, ne-acoperiseră
izbăvitor oarecum mlaştina, stufărişul şi vântoasele ni-
sipoase ale grindurilor, în vreme ce zilele ni se păreau
de-acum, doar nişte dungi de lumini şi de umbre care
treceau oarecum sacadat, peste gardurile din lespezi şi
nuiele grăbit înşirate la vaduri mereu mişcătoare, pe
care vânturile le mutau când la deal, când la vale, cu
mereu alte înfăţişări trecătoare, ca să nu mai reamin-
tesc deocamdată că limba aceea nisipie de grind, mă-
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surat colectivizată şi ea la comandă se-afunda vreo
cinci luni pe an, pe sub ape, deoarece haraliile pornite
pe neaşteptate. din nord împingeau uneori apele învâr-
toşate din laguna Sinoe, acoperind totul, de la Ghiaur-
chioi, la Doloşman, presupunându-se, probabil, că pe
noi ne şterseseră până şi-alde Mamona din catastifele
lor umblătoare, din moment ce satul cel mai apropiat se
pierduse şi el într-o dolină lent scufundată, în cocoaşa
lenticulară a podişului care cobora-n şisturi vinete, din-
spre Casimcea, iar între noi şi satul acela, proliferase
un labirint inexpugnabil de stufărişuri şi păpurişuri pe-
rene, strâns înnodate între perdele de arbuşti înghim-
paţi, fără drumuri vizibile, căci potecile toate, chiar şi
cele pentru vidre sau pentru şobolanii de baltă se scu-
fundaseră sub mlăştinişuri parşive, înecate şi ele pe
rând, sub camuflajul pluşat, pe care lintiţa, solzişoara şi
mătasa broaştelor îl ţeseau necontenit, pe deasupra.
Aşa că noaptea stam la poveşti, iar ziua, ţesând ave şi
vârşe prin bălţi, ascultam motoarele înfuriate ale tancu-
rilor ruseşti şi nesfârşitele lor manevre de pe Capul
Midia, la care se adăugau chirăiala, plânsul şi bleste-
mele cu care se-înfăptuia colectivizarea sau colectarea
cotelor de toate alea, odată cu lungile şiruri de brigadieri
voluntar-obligatorii, care plecau cot la cot, în haraiman
de blesteme, înspre marile şantiere sclavagiste, despre
care s-a mai vorbit pe-aici, mi se pare.

Chiar dacă într-un miez de noapte, aşa, după ce-mi
povestise una dintre cărţile încondeiate pe perete,
Maestrul şi Margareta, cred, bătrânul a rămas deodată
alb, rezemat între pernele sale şi cu ochii-n tavan: „Stau
câteodată şi mă gândesc oarecum sfâşiat pe dinlăuntru,
că în vreme ce noi ne-îndulcim, ca Şahriar ăla al Per-
siei, cu cele mai frumoase şi înţelepte poveşti ale lumii,
dincolo de-încâlceala şi de mlăştinişul acesta începe
prăpădul, clănţăneala şi tembelismul devastator al noi-
lor politurci de la răsărit, martorii lui Mamona, măi bă-
iete, că mai bine nici n-oi putea să le zic. Adică mă
gândesc şi mă mir şi eu, ca mielu-n frigare, cum de nu
s-a găsit încă vreo jigodie de-asta bălţată care să ne
dea de gol şi să-i trimită îngalonaţi, pe capul nostru, cu
juvăţu-într-o mână şi cu cărticica de propagandă-în cea-
laltă.

– Da, dar ei zic că, dacă le-or ieşi toate planurile,
atunci Împărăţia Minunilor se va pogorî aievea, aici, pe
pământ, iar eu mă gândesc tot mai des la ce vom face
noi, când surlele, tobele şi salvele de tun vor anunţa
mâine, poimâine victoria totală şi definitivă a Comunis-
mului triumfător!?

– Păi, cel mai bine şi cel mai sănătos ar fi să dăm
foc la tot ce-i pe-aici, ca să ne ştergem urmele şi să
fugim în puterea nopţii, dincolo, pe Dolojman sau pe
Goloviţa, ca să ne săpăm găuri în mal, ca şerpii şi ca
vidrele bălţilor, pentru că o lume perfectă, a bunăstării
totale şi a dreptei judecăţi ar impune obligatoriu şi nişte
conducători chibzuiţi, raţionali şi prevăzători, ceea ce ar
presupune că prima măsură evidentă şi indiscutabilă,
care li se va impune de la sine, încă din prima zi, va fi

eliminarea năprasnică şi categorică a tuturor martorilor
care au văzut sau au simţit pe pieile lor cum de s-a
ajuns, în cele din urmă, la Paradisul acesta-îndoielnic,
dar nemilos clădit cu sânge, sudoare şi lacrimi, direct
peste tălpile iadului. Ori te gândeşti cumva, că ticăloşii-
ăştia netrebnici îşi vor pune deodată, cenuşă-n cap şi
vor umbla spăşiţi din poartă în poartă, ca să-şi ceară
iertare-n genunchi!?

– Adică, mata bănuieşti vor umbla din casă în casă,
cu satârul şi cu sabia, ca la Uciderea pruncilor!?

– În fapt, după cât îi cunosc eu şi după cum ar fi
lesne de bănuit, eu cred că le va fi prea lene ca să ridice
ditamai sabia, ci că le vor lăsa condamnaţilor, doar câte
un pietroi şi-o funie-n poartă, urmând ca, la data stabilită
prin lege, omul să-şi lege singur piatra de gât şi să
meargă, stăpân pe soarta sa, în sfârşit, ca să se-arunce
cu capu-n jos, în cea mai apropiată gârlă izbăvitoare. 

Dar ia hai mai bine să ne-întoarcem pe partea cea-
laltă şi să-aşteptăm cu zăvoarele trase şi cu pătura-n
geam, Viitoru-ăla luminos, care musai că va da buzna
şi peste noi, când va fi să ne fie! 

Iar de sosit, a sosit după cum s-a şi-înfăptuit – adică,
noaptea ca hoţii, într-o joi dinspre marţi, când ieşind din
bârlog cam ca ursul din iarnă, tata Ezarhu a găsit chiar
în poartă, sub gard, două căpestre din frânghii şi două
pietroaie-înstelate de şist, aruncate-învălmăşit, din
mers, după cum se părea: „Haidaaa, ne-a venit ceasul
şi nouă! Mai pune-o curea la nădragi şi ipingeaua pe
umeri, nepoate şi hai să ne luăm călcâiele-n spate
spre-încotro om vedea cel mai bine cu ochii!”

Aşa că-îndesasem câteva lucruşoare-n două feţe de
pernă, pusesem foc casei şi coborâsem degrabă, pe
sub coada bălţii, pe grind, unde prinsesem doi cai de
pripas şi-o tăiasem în goană spre nord, dar cu soarele-n
dreapta, pe mare, căci era încă dimineaţa devreme.
Astfel încât doar cu puţin mai înainte de sfinţitul în flăcări
al soarelui, ne-am apropiat umăr la umăr, de ultimul lanţ
de nisip,de sub Steaua de Nord care trebuie să fi plutit
şi ea dincolo de hotar, pe undeva peste marginea afu-
mată a zilei, pe unde nici măcar orizontul nu mai cobora
printre apele morţilor, după cum din veac în veac, s-ar
fi cuvenit: „Opaaa, taci că-am nimerit-o!”, a răsuflat bă-
trânul, sărind în scoicărie şi lăsând calul liber pe cărările
verzi dintre bălţi.

Aşa că-am trecut amândoi în genunchi peste ultimul
prag de nisip înghesuit de vânt în parapetul de lozioară
pitică. Iar dincolo, ca nişte hieroglife-n pustiu, ne-aştep-
tau gata înnodate-n inelele lor constrictive două pie-
troaie colţate şi două funii nou-nouţe din rafie împletită-n
şapte:

– Prea multă înverşunare diabolică şi stăruinţă-n rele
s-au pus în toate acestea, ca să se termine altfel, a
spus învăţătorul, râzând numai pe jumătate, ca să nu
plângă de tot. Mai ales că eu, unul crezusem că, spre
marele nostru noroc, până şi Dardarot cel din baltă, cu
toată drăcimea lui neogoită, cu tot începuseră să cam
uite de noi!
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Surprinzător cât de puține se știu la noi despre „Sfa-
tul Țării” care, la 27 martie 1918, a votat unirea Basa-
rabiei cu patria-mamă! Peste Prut circulă câteva
contribuții documentare „la temă”, mai mult sau mai
puțin recente (cu totul remarcabile cercetările înmănun-
chiate în cărțile lui Iurie Colesnic, la care, pentru o mai
amănunțită informare, am apelat și noi), dar în Româ-
nia, rare-s gesturile de meritată prețuire ce s-ar cuveni
întreprinse mai întâi pentru elementara cunoaștere a
adevăratei odisei staliniste ce a marcat destinul tragic
al parlamentarilor de la Chișinău rămași peste Prut, și
apoi pentru eternizarea memoriei deputaților semnatari
ai memorabilului act. N-am cunoștință (poate-i doar vina
mea) decât de un frumos gest recent al Primăriei fostei
capitale moldave, care a identificat și refăcut abando-
natele morminte din cimitirele ieșene ale celor câtorva
membri ai „Sfatului Țării” ce au izbutit să scape de
„mâna lungă a revoluției”, spre a-și sfârși viețile, la so-
rocul de sus legiuit, în România. Câteva portrete: unul
dintre deputații care, deplin încrezător în propaganda
moscovită, a refuzat să se refugieze peste Prut a fost
scriitoraşul Al. Terziman (Isaac Alterzon), autor al unor
strofe modest-epigonice de calibrul „Stau şi-ascult în
fapt de seară/ De pe culmea unui deal/ Sfântul cântec
de la ţară/ Doina tristului caval”. Premoniţie: tristul caval
din orchestra NKVD n-a rezonat deloc la declaraţiile lui
Terziman precum că a rămas în URSS din simpatie
pentru mişcarea de stânga şi din preţuire pentru valorile
comunismului stalinist. Dimpotrivă: a ajuns să fie cata-
logat drept „spion român”, cu atât mai mult cu cât şi-a
permis să militeze pentru curăţarea limbii „moldove-
neşti” de zgura importurilor din rusă şi ucraineană.
Drept pentru care a ajuns deţinut în „Iujlag NKVD” din
Taişet, unde şi moare în 1943. Sigur că prima reacţie în
faţa unei astfel de biografii s-ar rezuma în cuvintele „aşa
i-a trebuit!”; am evocat-o pentru a se vedea cât de pa-
radoxale pot fi uneori farsele destinului: oricum o întor-
ceai, orice motivaţie invocai, de NKVD nu scăpai! Cazul

cel mai flagrant reprezentându-l acela al fostului deputat
în Sfatul Ţării Ştefan Balamez. De origine albaneză sau
macedoneană, a rămas în istorie prin faptul că-i unul
dintre cei trei deputaţi care au votat, la 27 martie 1918,
împotriva unirii Basarabiei cu România. Şi el a ales să
rămână dincolo de Prut, convins fiind că votul contra îi
va conferi statut privilegiat şi va intra în graţiile noi stă-
pâniri. Care, împotriva oricăror aşteptări, îl... arestează.
Povesteşte Balamaz: „Când m-au luat la cercetări, care
au durat zile şi nopţi în şir în bătăi crunte, fără hrană şi
fără somn, am încercat să le spun anchetatorilor despre
atitudinea mea anti-unionistă şi pro-sovietică – la care
ei, între loviturile pe care mi le dădeau cu pumnii şi pi-
cioarele, îmi zbierau în faţă: Tu, porcule, eşti o curvă
mai mare decât trădătorii care au votat pentru unire, de-
oarece ai făcut asta din ordinul Siguranţei, al cărui
agent ai fost, pentru ca prin exprimarea unui vot contra
să creezi în faţa opiniei publice mondiale aparenţa unui
sufragiu liber exprimat. Înţelegi dar, rahatule, că eşti mai
rău decât ei? Unealtă blestemată a burgheziei româ-
neşti! Iată ce am primit în loc de mulţumire!” Ai primit ce
meritai – am spune acum, dar nu putem trece cu vede-
rea absurditatea situaţiei în care ruşii i-au oropsit crunt
taman și pe cei care i-au slujit! Şi cărora, de fapt, se cu-
venea să le mulţumească şi să-i răsplătească! Răsplata
lui Balamaz a urmat firul logicii staliniste: întemniţat, i
s-a pierdut orice urmă într-o groapă comună din imen-
sitatea Gulagului sovietic. Dar mai ştie cineva, la noi,
câţi şi cine au fost membrii „Sfatului Ţării” şi, mai ales,
ce soartă au avut? Niciun concurs de cultură generală
ori pe teme de istorie n-am văzut să fie interesat de tra-
gicele destine ale semnatarilor din 27 martie 1918; în
România nu există plăci comemorative, statui, instituţii
purtând numele vreunui deputat basarabean de atunci.
Alte câteva secvenţe: preotul Alexandru Baltag răs-
punde franc la întrebarea anchetatorului (1940): „Sun-
teţi acuzat că, în 1918, fiind ostil Rusiei Sovietice, aţi
votat dezlipirea Basarabiei de Rusia şi unirea ei cu Ro-
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mânia. Recunoaşteţi acest fapt?” „Da, recunosc.” De-
claraţia este consemnată pe un formular special tipărit
(Anketnîi list – Sfatul Ţării), de unde se vede câtă im-
portanţă dădea NKVD-ul acestor anchete, într-o pe-
rioadă în care nu se găseau nici imprimate pentru
mandate de arestare (vorba vine – era o „defecţiune”
similară ca intenţie de fraudă cu aceea în care, astăzi,
îşi dau duhul la ţanc instalaţii electronice de vot...).
După luni şi luni de anchetare, preotul Baltag moare în
închisoarea din Kazan. Diagnosticul, „inflamaţiune in-
testinală”, merită reţinut pentru a se vedea câtă imagi-
naţie au putut proba doctorii puşcăriilor şi lagărelor
pentru a acoperi urmele deciziei NKVD-ului ca nici un
fost membru al Sfatului Ţării, condamnat sau nu la
moarte... să fie lăsat în viaţă. Şi Gh. Druţă, cunoscut pu-
blicist în epocă, a votat Unirea. Arestat în noiembrie
1940, bolnav de plămâni şi de miocardită, a fost trimis
pe jos, în convoi, spre Siberia. Moare pe drum – nimeni
nu ştie unde a fost îngropat. Marinarul Vasile Gafencu,
fost student la Iaşi, distins cu cele mai înalte ordine na-
ţionale, Coroana României şi Steaua României, a con-
siderat că nu-i cazul să se refugieze peste Prut şi a
rămas la Chişinău. În acelaşi noiembrie 1940 este ares-
tat şi i se  consemnează declaraţiile pe „Anketnîi list –
Sfatul Ţării”. Răspunde simplu şi demn la interogatoriu:
„Am spus că sunt pentru, adică pentru unirea Basara-
biei cu România.” Peste numai un an îşi sfârşea zilele
„din motive necunoscute” într-un lagăr din Arhanghelsk.
Tot numai peste un an moare şi Vladimir Bodescu, în
ştiuta închisoare de la Kazan. Diagnosticul: „decedat
din cauza diareei”. Alt fost marinar, moşierul Ion Igna-
tiuc, deputat în Sfatul Ţării, răspunde imprudent de sin-
cer la întrebarea „Ce politică aţi promovat?”: „Politica
Guvernului român”. Va muri în puşcărie, cu diagnosticul
„pelagră”. Preotul Emanoil Catelly, şi el deputat, voia să
se refugieze peste Prut în iunie 1940. L-au întors sătenii
din drum: „Părinte, eşti dator să rămâi”. Şi a rămas. Este
condamnat la moarte prin împuşcare. Sentinţa n-a tre-
buit dusă la îndeplinire fiindcă, repede, acelaşi medic
de puşcărie îi semnează actul de deces, afirmând că
deţinutul a răposat în urma „bolii miocard decompen-
sat”. „Da, am votat unirea Basarabiei cu România” – nu
se sfieşte să recunoască ţăranul... ucrainean Ştefan
Botnariuc. Nu apucă să fie condamnat – îşi dă sufletul
în închisoare şi este aruncat în groapa comună (august
1941). Gavriil Buciuşanu, împuşcat în 1941, n-a fost nici
pe departe un filo-român. Dimpotrivă; între altele, s-a
străduit să demonstreze că moldovenii sunt un popor
aparte, cu strămoşi sciţi, şi că „limba moldovenească”
este deosebită de română. N-a contat. Ca membru al
Sfatului Ţării, a fost condamnat la moarte şi împuşcat.
Ioachim Archip nu recunoaşte, la anchetă, că ar fi fost
membru al Sfatului Ţării, dar actele par că ar putea de-
monstra contrariul – pentru orice eventualitate, este tri-
mis în Siberia, unde, după numai câteva luni în taiga,
este răpus de un „stop  cardiac”. Deputaţii rămaşi în Ba-
sarabia au avut, toţi, acelaşi sfârşit: moartea, fie prin
glonţ, fie datorită regimului de detenţie „special”; jude-
caţi, nejudecaţi, au fost ucişi unul după altul. Au scăpat
doar refugiaţii peste Prut (avea să-i caute, după 1944,

evocata „mână lungă a revoluţiei” manevrată de NKVD
– a fost deshumat și deschis până și coșciugul lui Ion
Inculeț de la Bârnova; Stalin voia să fie sigur că n-a fost
așezat alt mort în raclă!). Un singur membru al Sfatului
Ţării a izbutit să dea cu tifla tuturor celor ce-l hăituiau:
Ilie Cătărău – probabil, cel mai formidabil aventurier al
Balcanilor, un soi de Papillon pornit dintr-o închisoare
românească spre a ajunge... rege într-o insulă poline-
ziană! James Bond e-un şcoler neajutorat în faţa ispră-
vilor lui Cătărău, intrate de acum în legendă! De
profesie... contra, basarabeanul născut  la Mărcăuţi
(Orhei) se arată a fi, între altele, unul dintre militanţii pro-
tocronici ai terorismului ce răscoleşte lumea astăzi.
Presa bucureşteană a anilor 1913-1914 i-a făcut pri-
mele servicii publicitare după ce Cătărău, student la li-
tere, a amplasat bombe la Debrecen şi la Braşov. Prima
în casa arhiepiscopului maghiar promotor al unei politici
anti-româneşti în Ardeal, a doua în vecinătatea monu-
mentului regelui maghiar Arpad. A avut parte de ceva
glorie, să-i zicem naţionalistă, până când statul român
îl bagă la închisoare pentru eschivare de la îndeplinirea
serviciului militar obligatoriu. De aici încolo, acţiunile vii-
torului deputat arată a nu mai avea nicio logică şi ni-
ciun... Dumnezeu, fiindcă azi este pro-român, mâine
anti, acum e rusofon, apoi rusofob, şi aşa mai departe.
Până la un punct, ar exista, totuşi, o explicaţie: încă în
1913 (abia acum s-a aflat!) Cătărău a fost încadrat ca
„agent de contraspionaj” de Siguranţa română, cu o re-
munerare (secretă) de 200 lei pe lună... A fost cel de al
22-lea vorbitor în şedinţa de deschidere a lucrărilor Sfa-
tului Ţării, după care, mintenaş, se auto-avansează co-
lonel (era simplu răcan) şi devine şeful Garnizoanei
Chişinău, din care postură dă curs unor acţiuni des-
chise... împotriva Sfatului Ţării! A identificat o mină de
aur: în vâltoarea evenimentelor din 1917, când rămăşiţe
ale armatei ruse dezmembrate prădau moşiile boierilor
basarabeni, și armata, reprezentată de Cătărău, s-a
oferit să asigure paza latifundiilor. Oficial, cu titlul gratuit,
dar, în realitate omul nostru încasa sume zdravene de
la proprietarii panicaţi. Practicant prin vocaţie al diver-
siunii politice, dă ordin „oştirii din garnizoana Chişinău,
indiferent de naţionalitate”, să organizeze o defilare
pentru că „Armatele revoluţionare trebuie să arate Sfa-
tului Ţării, cu reacţionarii lui, că spiritul de libertate încă
trăieşte în inimile norodului”. Alarmat, Inculeţ semnează
ordinul de arestare a şefului Garnizoanei. Cătărău s-a
baricadat în apartamentul din hotelul „Londra”, se trag
focuri de armă, sunt răniţi, și, până la urmă, iată-l „ares-
tuit” şi trimis pachet la Odesa. Acolo, comisarul politic
ucrainean l-a întrebat care-i motivul arestării. „Fiindcă
moldovenii basarabeni trag spre România, singur eu
lupt ca Basarabia să se unească cu Ucraina”. Fireşte,
comisarul ucrainean Poplavko l-a eliberat imediat. Îşi
face rost de un paşaport şi pleacă la Paris, unde...
pradă Consulatul român, sfeterisind o însemnată sumă
în valută. Dispare imediat în ceaţă, începându-şi peri-
plul prin Japonia, America, Australia. Diverse surse
avansează ipoteze la fel de diverse asupra sfârşitului
lui Cătărău. Pare posibil să fi fost executat de autorităţile
române (?), dar mai degrabă ar fi o înscenare a Sigu-
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ranţei, câtă vreme Cătărău reapare în... Polinezia,
unde, cu măiestria escrocului patentat, aiureşte un trib
localnic şi devine... rege al unei insuliţe din Pacific.
Rang ce-l plictiseşte peste poate, aşa că se întoarce la
Paris; acolo are parte de un răsunător proces: „contele
Catarau” a... sfeterisit bijuteriile tinerei americance cu
care abia se logodise! Din nou puşcărie. Când iese, se
întoarce în „Republica Socialistă Sovietică Moldove-
nească”, unde-i declarat erou fiindcă a luptat contra Sfa-
tului Ţării. Erou a fost considerat, în anii ’50, şi când
revine în România, unde se prezintă ca amic personal

al lui... Lenin. Până la urmă s-a călugărit, la sfatul lui
Petru Groza, care a trebuit să insiste îndelung pentru
ca mitropolitul Ardealului, Bălan, să-şi ia asupră-i tun-
derea lui Ilie întru monahism. Nu s-a păstrat nicio foto-
grafie, nu i se cunoaşte nici chipul, nici mormântul. Ce
formidabil scenariu de serial ar avea la îndemână ci-
neaştii din Chişinău! Dar câtă materie pentru alt scena-
riu, de astă dată în cheie eroică – inspirat din epopeea
rezistenței basarabene înainte și după semnarea pac-
tului Ribbentrop-Molotov...

Paula Romanescu

JURNAL ALGERIAN
GRĂDINILE DEȘERTULUI DIN NOI

(Fragment)

Despre Alger(ia) ştiam că este un fel de steaua po-
lară a Africii (adică arăta cui vrea să rătăcească prin de-
şertul african, ea îi este nordul!), iar de la Albert Camus,
cu al cărui Étranger făcusem cunoştinţă graţie bibliotecii
universitare din Bucureşti, mai aflasem că este un pays
à la fois mesuré et démesuré. Mesuré dans ses lignes,
demesuré dans sa lumière / o ţară măsurată şi nemă-
surată totodată, măsurată prin liniile sale, nemăsurată
prin lumina ei; şi, dintr-un frumos film documentar făcut
de francezi, că este pays du lux et de la lumière / ţară a
luxului şi a luminii, ţara cu case albe, cu grădini luxu-
riante, cu deşert şi oaze, cu caravane de cămile păşind
agale pe lângă şoselele pe care aleargă ca vântul her-
gheliile cailor putere care înghit spaţiile, ţara fetelor fru-
moase – l’honneur de leur famille / cinstea familiei lor –
şi a femeilor cu faţa ascunsă sub năframe, lăsând frâu
liber imaginaţiei celor care le-ar vrea „dezvelite” de a le
reconstitui chipul à leur aise / cum vor.

Între timp, am mai aflat câte ceva. Potrivit aşezării
sale geografice, Algerul având marea Mediterană la pi-
cioare, era râvnit de toţi cei cu şi fără mare, după eternul
principiu cu capra vecinului care se nimereşte să fie
mereu un pic mai grăsuţă decât cea din propria bătătură
în care, de regulă, cam bate vântul… 

Primii care s-au vrut înstăpâniţi pe aici au fost feni-
cienii. Nu le-a tihnit nici lor, că s-au trezit pe capul lor
fără minte cu  romanii războinici, aceiaşi pe care lumea,
neputând să-i mai încapă, au venit şi-n Dacia noastră
de-au cerut pământ şi apă şi, când li s-a dat peste mână
de Dacii lui Decebal, au luat cu japca aurul de la Roşia
Montana, grânele şi vinul, şi boii, şi oile, pentru ca în
Roma Eterna să nu lipsească niciodată pâinea şi circul.

Ca şi în Dacia, s-au apucat romanii să facă şi pe aici
drumuri, că doar aveau de cărat bogăţii, nu glumă!, au
făcut apeducte şi ce mai trebuie… pe la casa omului,
că, de!, nu erau în trecere, erau (credeau ei!) stăpâni
pe vecie. Dar în secolul al V-lea al erei pe care o numim
„a noastră”, au venit vandalii şi au vandalizat şi ei ţinutul
cât au putut. Berberii însă au rămas. Ei erau cu adevă-
rat „acasă”. Şi viaţa a continuat în rosturile ei. Dar prin
veacul al XVI-lea, spaniolii au pus ochii pe acest ţinut,
fiindcă aveau nevoie de spaţiu vital şi nu-şi mai încă-
peau în… graniţe de când Columb le arătase că pă-
mântul este mult mai mare decât şi-l închipuiseră ei şi
că aurul, cu care nu mai ştiau ce să facă, le-ar îngădui
să se considere stăpânii lumii. Numai că uitaseră bieţii
super-bogaţi că Algerul era regatul piraţilor din Medite-
rana şi că exista unul dat păcatelor numit Barbarossa
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care i-a „bărbierit” pe spanioli, meserie de la care i se
trage şi existenţa isteţului bărbier din Sevilla – Figaro
cel mânuitor de foarfeci şi piepteni, imaginat prin secolul
al XVIII-lea de franţuzul Pierre Augustin Caron de Beau-
marchais şi „hairstilat” prin muzică de italianul Gioa-
chino Rossini (ca să nu mai amintim de tinerelul acela
austriac de la Salzburg care i-a făcut simpaticului per-
sonaj o Nuntă pe cinste!).

Otomanii lui Barbarossa i-au pus cu botul pe labe
pe… paraleii spanioli, dar odată operaţiunea încheiată
(nu, nu este vorba de „Operaţiunea Barbarossa”,
22  iunie 1941-decembrie 1941, numele de cod prin care
Germania lui Hitler ataca Uniunea cea Sovietică, atac
de unde i s-a tras „invincibilului” führer… bărbierirea şi
apoi raderea de tot!), şi învingătorii piraţi au uitat să mai
plece pe la casele lor… Trei sute de ani piraţii de pe
coasta berberă au făcut legea pe Marea Mediterană… 

S-au trezit şi americanii să-şi impună forţa pe aici (şi
atunci?!), dar, cum prea lungă li se părea calea la-ntors
acasă, au renunţat şi i-au lăsat pe francezi să facă ei
ce-or şti mai bine. Şi francezii (din întâmplare!) tocmai
îşi întinseseră peste măsură imperiul colonial şi aveau
stringentă nevoie să-şi stabilească (şi) în Africa un car-
tier general. Şi-a fost să fie la Alger. Portul de aici de-
venise o poartă largă prin care erau trimise în Franţa
nave pântecoase încărcate de bogăţii – aur, argint, dia-
mante, fildeş, marmură (albă), mână de lucru (neagră),
cereale, cafea, fructe. Se întâmplau acestea de prin
anul 1830. 

A venit apoi peste lume Războiul cel Mare – Întâiul
Mondialul. Franţa colonială şi-a înteţit exploatarea co-
loniilor, că avea mare nevoie să-şi hrănească bine sol-
daţii din tranşee înainte de a-i trimite în imperiul
umbrelor. Coloniile sărăcite care nu mai aveau nimic de
pierdut (iar de lanţuri li se cam luase!) au prins să-şi re-
clame dreptul la libertate. 

Imperiile se clătinau, se zguduiau, se prăbuşeau.
(Unele vor „hopa, sus!” şi astăzi, după ce au căzut şi au
făcut buba…). 

În Europa se deşteptau naţiunile din somnul narco-
tizant impus lor de „drăguţii împăraţi”. 

Coloniştii, nu şi nu!, că ei mai au de cărat bunuri de
pe unde fură… 

Şi-a urmat Mondialul cu numărul 2 şi s-au tot aliat şi
dezaliat Aliaţii. Doar-doar l-or da gata pe Hitler care se
voia tare şi mare pe toate fronturile. În Africa, şi-au sta-
bilit ei Cartierul General la Alger când au avut confrun-
tarea cu wustenfuchs – „vulpea deşertului” cum era
numit mareşalul Erwin Rommel, comandantul trupelor
Wehrmachtului, celebrul strateg militar german. 

Franţa, vai de capul ei, era sub ocupaţie nazistă. Gu-
vernul ei, adică al lui Pétain cel încă tinerel pe atunci
(nu împlinise decât 84 de primăveri!), eroul de la Verdun
de altădată, se afla la Vichy, evreii – trimişi în lagăr, po-
pulaţia ţării – cu convingeri politice divergente. Genera-
lul de Gaulle trimitea de la Londra îndemnuri la
rezistenţă împotriva inamicului arogant, cei din Rezis-
tenţă… rezistau, poeţii scriau Liberté pe unde apucau
– pe caietele de şcoală, pe bănci, pe copaci, pe nisip,
pe zăpadă (că au trecut, vai!, prin toate anotimpurile cu
„ocupaţia” aceea care nu era şi a lor!), cântăreţii… cân-
tau şi ei pentru cine plătea mai bine, fiindcă banii n-au
miros (Vespasian imperator dixit!), şi nu regretau nimic
– binele şi răul fiindu-le perfect egale…

Dinspre Răsăritul Europei adia un îmbătător cântec
de sirenă amplificat de bagheta Generalisimului Tătuc
al Popoarelor expert în execuţii în masă (de unde cu-
loarea steagului în vânt de Siberii desfăşurat!). Lipsurile
de tot felul îi încolţeau doar pe cei mulţi şi mărunţi.

O, istorie, ce urâtă eşti!
Cum nici Franţa nu mai era stăpână la ea acasă,

provizoriu ea şi-a mutat capitala la Alger. Generoasă,
colonia sa de aici a primit-o.

Şi s-a sfârşit şi Războiul al II-lea Mondial aşa cum
se ştie. Numai că francezii Franţei tot mai întârziau prin
locuri care nu erau ale lor… A trebuit să li se „explice”
pre limba armelor… Au priceput greu, dar au priceput.
Era pe atunci anul 1962.

Vedere din Alger



proză

192 SAECULUM 5-6/2020PR
O

proză

„Toate sunt ficțiune, în afară de durere și
suferință. Chiar și viața?! Da, poate că până și
viața, ghemul ăsta de frici și de lașități în care
se zbenguie atâtea mizerii... Mă apropii de ju-
mătatea vieții, privesc peste umăr către o anu-
mită întâmplare din trecut și o numesc destin.
Încerc să privesc spre viitor și mă-ntreb mereu:
ce întâmplare mă va face s-o numesc soartă?
Apoi mă gândesc iar: destin, întâmplare?... Dar
eu unde sunt în povestea asta numită viață,
viața mea?... Doamne, sunt doar spectatorul,
nu și actorul ei?... N-am putea găsi o formulă
magică în care actorul vieții să fie mai important
decât spectatorul?...”

(Petre Farina, „Jurnal de război al Sufletului
cu Sufletul și cu Lumea”)

Cât de greu este să evadezi dintr-un coșmar? Pe
front, aveam proceduri clare pentru deranjul trupului.
Erai puțin bolnav? La infirmerie. Erai rănit? La spital.
Erai în aut mare? La morgă. Pentru un deranj la minte
nu mai erau însă proceduri atât de riguroase. Toată
lumea era în căutare leacuri, bâjbâind. O căutare bui-
macă, desigur. Un fel de aventură pe terenuri mereu
mișcătoare. 

De ce nu mă pot desprinde de coșmarul de astă-
noapte? Am avut o întâlnire cu monștrii care locuiesc în
mine: Capgras, Asperger, PTSD. I-am convocat de
urgență la o reuniune de suflet, gazdă-chiriaș… Dragilor
monștri, musafiri ai minții mele, ne întâlnim pentru prima
dată în această formulă, motiv pentru care propun să
ne cunoaștem ceva mai bine. Vă înțeleg. Erați fără adă-
post; niște fantome ale străzii, ale subteranelor, canali-
zărilor, nu-i așa? Am fost și sunt generos: aveți
găzduire, un confort de lux, dar ați început să faceți
mofturi de vedete. Uneori, vă comportați de parcă ați fi
gazda, nu chiriașul. Vreau să stabilim clar teritoriile,
granițele fiecăruia. E prea multă hărmălaie în mine.
Mărturisesc faptul că uneori vă încurc, nu știu care sunt

pretențiile fiecăruia dintre voi. Vă tratez la grămadă și
nu cred că este firesc. Simt, alteori, că mă acuzați de
discriminare. De multe ori, tăbărâți simultan pe mine,
ceea ce nu este fairplay. Vreau să-mi spuneți ce halcă
de confort credeți că ați cucerit din mine, ca să putem
stabili niște reguli decente de conviețuire. Mă bucură,
mai întâi, că suntem toți la această întâlnire… Mai puțin
prietenul nostru Șontâc, dacă nu te superi, interveni As-
perger… Da, și mie mi se pare că Șontâc este vedeta,
completă Capgras. Noi nu suntem decât rana ta nevă-
zută, pe când el... Și apoi, concluzionă PTSD, trebuie
să fim onești, să recunoaștem că, dacă nu era el, nici
noi nu locuiam în tine. Practic, el ne-a invitat, cu mare
generozitate, aici. Mă rog, a contribuit și ciontul tău de
mână, dar cred că Șontâc a fost actorul principal. Dacă
nu era el, am fi fost, probabil, tot șomeri. Sau, cum zici
tu, fantome ale străzii… Dragilor, în calitate de gazdă,
întrucât Șontâc gestionează o altă parte a infernului
meu – împuținata dimensiune trupească, fizică –, mi-am
zis că nu trebuie să amestecăm lucrurile. Poate că la o
viitoare reuniune îl voi invita și pe el, dacă neapărat vreți
să-i prezentați onorurile... Ne-am bucura, dar, gân-
dindu-mă mai bine, cred că vremea în care Șontâc juca
rolul de actor principal a cam trecut, interveni din nou
Asperger. Noi ne-am făcut atât de bine treaba, încât el
a ajuns acum doar un element de decor, dacă nu te su-
peri… O, dragilor monștri! Chiar voiam să vă întreb
dacă vă simțiți bine în mine. Cred că v-am oferit sufi-
ciente delicii. Ție, de pildă, Capgras, ți-am oferit un fes-
tin pe cinste: pe unii dintre prietenii mei îi percep ca pe
niște impostori. Știu: ai și tu deziluziile tale, întrucât nu
am ajuns încă la beregata niciunuia dintre acești impos-
tori. Dar, fiind tu foarte hărnicuț, poate-o să culegi și
cireașa asta de pe tort… Sincer, cred că am cea mai
mică halcă din sufletul și mintea care te cam țin pe jar.
Distinșii mei colegi au altă anvergură. Mă simt puțin
eclipsat… Cine n-are eclipse, dragule? Tu, Asperger,
ești mulțumit de ce-ai realizat? Mi-ai făcut praf și pul-
bere cele mai multe punți de comunicare cu lumea. Ești,

Ion Fercu

DACĂ AȘ FI FOST DUMNEZEU*
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bineînțeles, supărat din cauza faptului că mai citesc din
când în când câte un e-mail, mai răspund la câte-o scri-
sorică. Dar te bucuri de respectul meu. Faptul că nu-i
răspund Elvirei la niciun semn de viață pe care mi-l dă
este, cu siguranță, trofeul tău cel mai important… Ai,
totuși, o minte plină de împotriviri, Petre. Rar am trudit
atât de mult pentru niște rezultate care nu sunt încă în
graficul dorințelor mele. Te asigur însă că sunt un tip
foarte perseverent… Am vrut să mă întâlnesc acum cu
voi, Asperger, pentru a invoca nevoia reciprocă de
toleranță. Tu îmi vorbești despre împotriviri. Uite cum
stau lucrurile: dacă-mi centrez resursele doar pe con-
tracararea ta, lăsând un spațiu de manevră mai mare
lui Capgras și lui PTSD, s-ar putea să te scot din joc.
Dar eu sunt un tip onest. Tu, PTSD, ai avut parte de un
adevărat festin al bucuriei în mintea mea. Ai stat chiar
și cu picioarele pe masă, ai renunțat la orice etichetă,
ceea ce, în calitate de chiriaș, nu prea se face. Amintirile
recurente ale evenimentelor traumatizante mă ase-
diază, somnul îmi este o permanentă stare de alarmă,
o vigilență extremă mă ține în priză, de parcă aș fi com-
batant pe un front care n-are pic de odihnă. Săptămâna
trecută, de pildă, a trecut pe aici un elicopter care zbura
la o înălțime relativ mică. Eram în curte. Când i-am
simțit prezența, m-am aruncat brusc la pământ, strivind
trandafirii care-mi erau tare dragi. După ce-a trecut eli-
copterul, m-am ridicat, puțin șifonat, și am izbucnit: „Să
te ia nenumitul, PTSD-ule!” Asta știi ce înseamnă? Că
știu de prezența ta, de prezența voastră. Doar că nu mi
pot reprima reacțiile... Asta-i viața, Petre: fiecare cu fișa
postului său. Trebuie să trăim fiecare robotind câte
ceva. Eu, PTSD-ul, am o fișă a postului generoasă, re-
cunosc. Și nu sunt încă la vârsta pensionării, precum
Capgras, de pildă… V-am invitat aici, dragi monștri,
pentru a încheia un fel de armistițiu: nici toate ale voas-
tre, nici toate ale mele. Aș vrea să păstrăm relația gazdă
chiriaș, cu mine în rol de gazdă, în limitele decenței. Voi
vă comportați de parcă ați fi gazda. Și nu una oricare,
ci tiranică. De acea, vă propun trei reguli fundamentale
pe care trebuie să le respectăm, toți patru… Presimt că
vrei să ne atragi într-o capcană. Ca aspergerian, am
acest instinct al pericolelor… Eu zic să-l lăsăm să vor-
bească. M-a făcut curios. Să vedem ce îndrăznește un
cucerit să le spună cuceritorilor. Apoi, vom trece prin
cenzura votului regulile propuse de el. Deși, sincer să
fiu, a stabili reguli pentru cuceritori este o îndrăzneală
cam mare. Dar să nu uit: voturile noastre vor avea valori
egale? Trebuie să stabilim din start procentul puterii
acestora. Votul meu, de pildă, ca purtător de stindard al
vedetei PTSD-ismului, ar trebui să conteze cel puțin
40  la sută în stabilirea deciziei… Observ, domnilor
monștri, că o luați razna de tot. Am intuit bine: aveți un
tupeu fără margini. Urmăriți regulile mele: 1. Nu mă mai
veți ataca în haită, simultan, ci pe rând, așa cum veți
conveni, desigur, după un grafic pe care-l veți stabili.
2.  Nerespectarea regulii nr. 1 va genera alianța mea cu
monstrul Șontâc, urmând ca, împreună, să declanșăm
un contraatac pe care-l presimt ca fiind devastator pen-
tru voi. 3. Orice solicitare de armistițiu, din partea orică-
rei părți, va fi imediat analizată în formatul 3M & P.F.
Unde P.F. reprezintă gazda, Petre Farina, iar 3M sunteți
voi, monștrii. Am precizat gazda, întrucât văd că ați

luat-o razna de tot, voi vă credeți gazdă. Dacă mențineți
această atitudine, acest ton de cuceritor, este posibil să
mă gândesc și la un ordin de evacuare a voastră… E
de tot hahaha-ul întâlnirea asta a noastră. Știi ce încerci
să faci tu, Petre? Vrei să aplici, în relația cu noi, ticălosul
divide et impera. Deja, ai reușit ceva. Ai auzit ce-a spus
marea vedetă PTSD? Cică eu, vigurosul Capgras, aș fi
la vârsta pensionării! O să vă arat eu ce înseamnă vâr-
stă de pensionar! Am snagă de voinic numai bun de dis-
tribuit într-o poveste!... Pe mine, aspergerian hârșit în
multe dispute victorioase, mă miră declarația asta fățișă
de război, Petre! Ceea ce propui este o insolență! Ob-
serv că n-ai nici simțul realității: te crezi gazdă, vrei să
impui reguli cuceritorilor care te-au copleșit cu puterea
lor. Mă amuză ca un banc bun faptul că-ți propui să fii
tolerant cu noi. La asta nu m-am gândit niciodată: osta-
ticul e milos, îngăduitor, tolerant… Pe mine, ca petese-
dist care mi-am făcut treaba ca la carte, mă amuză lipsa
de echivoc a intențiilor tale, Petre, transparența
nerușinată a gândurilor tale. Cum te gândești tu, de
pildă, ca, într-o alianță cu monstrul Șontâc – trupul, fizi-
cul tău împuținat –, să ne învingi? Tu nu ești decât o
minte răvășită și un trup care trăiește din mila cârjelor…
Dragii mei musafiri, am o satisfacție enormă. Am fost
foarte inspirat cu provocarea acestei întâlniri. Am aflat,
cu surprindere, că v-a pierit orice bun-simț. Poate este
și vina mea: v-am lăsat să trăiți cu iluzia că sunteți niște
cuceritori. Dacă mai întârziam, poate că-mi propuneați
și un statut de vasal. Am să-i răspund lui PTSD, cel care
se crede mareșal pe frontul tulburării minții mele. Voi fi
tot transparent. Ce-ați zice dacă, împreună cu Șontâc,
voi decide că acceptăm protezarea bionică a ruinei
mele de trup? Apoi, strecurându-mă printr-o fereastră
de liniște mentală, atunci când voi vă veți încăiera,
stimulați și de otrava capcanei divide et impera în care
deja ați căzut, s-ar putea să-mi fac niște reglaje neuro-
nale de toată povestea, dacă nu cumva mi le va face o
forță de care mă tem cel mai mult, consilierul consilieri-
lor lumii, Elvira, uraganul în care n-ați putea locui nicio-
dată, deși vă credeți niște mari cuceritori. Norocul vostru
este însă de pomină: sunt de partea voastră, cel puțin,
deocamdată, în războiul cu Elvira și cu lumea. Dar aveți
grijă de respectarea celor trei reguli. Pe care, evident,
din cauza obrăzniciei voastre, nu le voi supune la vot.
Sunt decrete, scumpilor…

M-a tulburat rău coșmarul acesta. Trebuie să fiu
atent, ca nu cumva să zdruncine în mine proiectul
detașării de lume. Obrăznicia asta onirică a monștrilor
a trezit însă în mine niște orgolii. Va trebui să pun ba-
tista pe țambalul acestora. Altfel, voi fi învins cu propriile
arme… Habar n-am dacă este cel mai potrivit moment
al minții mele pentru a înjgheba un răspuns pentru El-
vira. Am niște cioburi de suflet risipite pe niște ciorne.
Va ieși, probabil, un ghiveci în care își vor face men-
drele monștrii din mine. În batalionul din Kandahar era
un subofițer vestit în ticluirea scrisorilor. Terminase niște
studii filologice, publicase niște poezele. Sufocat de so-
licitările militarilor, întreba scurt: „Dramă, amor, minciuni,
familie, amantlâc, manipulare, răzbunare, povești?...”
În funcție de temă, dar și de dimensiunile scrisorii, fixa
costul afacerii. Stabilea reperele și tonul (romantic, poe-
matic, proză seacă sau proză de stors lacrimi), îm-
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preună cu solicitantul și, dacă nu era sufocat de solici-
tări, îl fericea pe om în aceeași zi. Unii credeau că, pe
baza scrisorilor lui, ar putea fi editată un fel de istorie a
batalionului nostru. Atunci m-a amuzat povestea asta.
Acum, poate că omul mi ar fi de folos. I-aș solicita să
scrie o epistolă cu chip de NU, dar acest NU n-ar trebui
să fie țesut cu ițe de dragoste… Dar cum scribul profe-
sionist nu este disponibil, trebuie să încropesc eu
ceva... Sunt înghesuit, somat, aruncat la zid, lovit cu ul-
timatumuri, exilat în coșmaruri... Trebuie, trebuie să
scriu ceva...

„Elvira, Mona, Mihnea, nu vă trimit o scrisoare, ci
niște cioburi de suflet care rătăcesc prin mine. La unele
dintre aceste cioburi am șlefuit zile întregi, dar tot cioburi
au rămas. De multă vreme nu mai pot zări pădurea, din
cauza copacilor. Aș putea rezuma starea în care mă
aflu, oferindu-vă această mică poveste dăruită de un
celebru psiholog… Un pacient nu mai avea, ca și mine,
niciun pic de respect pentru sine. Considera că este un
cadavru. Consilierul său psihologic a încercat să-l con-
vingă de faptul că, dimpotrivă, era plin de viață. Cada-
vrele sângerează?, l-a întrebat curantul. Firește că nu
sângerează!, i-a răspuns pacientul, puțin ofuscat. Cei
doi au convenit apoi că vor participa împreună la un mic
experiment. Pacientului, care susținea că este un ca-
davru, i-a fost înțepată mâna cu un ac, pentru a se
vedea dacă sângerează. Atunci când a văzut că a în-
ceput să sângereze, a reacționat uimit: «Doamne, dar
cadavrele chiar sângerează!»...

Trupul meu este o ruină. Mintea mea: o marionetă
aflată în puterea unor bandiți profesioniști. Da, în co-
tloanele prăfuite ale minții mele locuiesc niște monștri.
Recent, am stat de vorbă cu ei. Chiar se cred stăpânii
mei. I-am înfruntat, dar, credeți-mă, cred că au dreptate.
Parc-am început să mă simt bine cu stăpân. Stând prin
spitale, am constatat ceva surprinzător: nu bandajele,
nu alifiile au rolul decisiv în vindecarea rănilor. Corpul
omenesc se repară sau nu se repară singur. Și mintea
la fel... Dar mintea mea, mai ales, refuză să se autore-
gleze...

Ca să vă sperii, ca să pricepeți realitatea ruinei mele,
ar trebui să vă trimit două poze: una a trupului meu și
alta a minții mele. Cum avansata tehnologie nu a des-
coperit încă un procedeu revoluționar pentru radiogra-
fierea dezastrului minții, nu v-aș putea trimite decât o
fotografie a restului meu de trup. Una care n-ar povesti
decât foarte puțin despre pustietățile mele...

Sunt un fel de virus periculos; fără antidot. Tot ce
ating poate fi distrus. Din această cauză, mă feresc de
compania celor dragi. Inima nu este de acord cu
această strategie. Din fericire, deși rău tulburată, mintea
mea încă știe ce are de făcut...

De câteva nopți, sunt vizitat de un spirit ticălos care
mă tot provoacă: «Spune-mi trei cuvinte care pentru
tine înseamnă totul». Invariabil, răspund: «Mona, Mih-
nea, Elvira». El mă persiflează mereu: «Ai uitat de Dum-
nezeu, popă!» De fiecare dată, mă enervez și îi arunc:
«Dumnezeu este în fiecare dintre ei. Ești orb, nu l-ai
văzut?»...

Vă străduiți să surpați zidurile protectoare pe care le
înalț între mine și voi. Efortul vostru trebuie să aibă o
altă țintă: consolidarea acestor ziduri. Autorităților mili-

tare le-a fost reconfirmată voința mea de a fi solidare
cu ridicarea acestor ziduri, pe temelia divorțului. Am
ajuns la concluzia că zece la sută din veniturile mele de
pensionar îmi ajung, pentru a exista. Restul va continua
să vină la voi…

Tot despre ruină… Am visat că încercam, într-o mi-
siune de luptă, să traversez, călare pe o umbră de cal,
o zonă a deșertului afgan. Umbra calului nu era însă
una pe orizontală, ci pe verticală, aidoma unui cal real.
Deodată, din partea dreaptă, de după o dună, m-a cău-
tat rafala unei mitraliere. Dar nu m-a atins. Când am
simțit că pornește a doua rafală, am sărit de pe umbra-
cal, în partea stângă a sa. Din păcate, rafala a doborât
umbra-cal, care s-a prăbușit peste mine. Am simțit că
sunt strivit de greutatea calului-umbră. Mi-am revenit
greu, după ce niște sanitari rătăciți prin deșert au reușit
să mă scoată de sub umbră. Coșmarul s-a repetat, la
indigo, în mai multe nopți, și nu aș paria pe gândul că
nu va mai reveni. Acesta sunt eu, cel de azi: ostaticul
unui coșmar fără de sfârșit. Petre.”

Acum, când am scăpat de povara scrisorii pe care
i-am trimis-o Elvirei, scrisoare care nu prea este scri-
soare, mă gândesc la bizara întâlnire pe care-am avut-
o cu preotul Aftanasie, la „rana” lui Nietzsche, dar și la
ciudata mea situație de preot care dorm având sub
pernă Biblia și pe Nietzsche... Pot eu să-mi fiu consilier
psihologic? Și chiar dacă aș vrea, aș putea, m-ar lăsa
monștrii din mine să fac altceva decât ceea ce vor ei?
Tata era un foarte eficient consilier psihologic. Atunci
când simțea că sunt într-un impas și nu dădeam semne
de evadare din acea situație, îmi spunea scurt: „Dum-
nezeii mă-tii, trezește-te, copchile!” Și mă tămăduia. E
drept că, după tămăduire, îmi explica de ce m-a vinde-
cat „pe scurtătură”. Chiar așa spunea el: „Pe scurtă-
tură”. Zicea că uneori nu pricep, decât dacă mă lovește
scurt, cu o vorbă, în moalele căpățânii. Parcă-l văd pe
tata ce mi-ar zice acum: „Dumnezeii mă-tii, du-te la cop-
chii și la muiere! Acum!” Dar tata nu știe nimic despre
istoria monștrilor mei... Uite, nenorociții! Au început iar
să mă atace în haită, deși i-am rugat să n-o mai facă.
I-auzi cum țipă la mine, în cor?... Ai uitat, Petre, ai uitat
sau te prefaci c-ai uitat? Ai clarificat cu Bryan, prietenul
tău preot, varianta evadării tale în State?! Dar despre
posibila evadare și despre pierderea urmelor prin Spa-
nia, ce mai știi? Crezi că ne poți păcăli, numai aruncând
niște perdele de fum? Suntem aici! Și scrisoarea către
Elvira ai ticluit-o cam în dodii, profitând de relativa noas-
tră relaxare. Cu divorțul, cum mai merge? Nu cumva ai
lăsat și povestea asta în coadă de pește? Te-ai întâlnit
cu popa acela plângăcios, care ți-a strecurat în suflet
tot felul de prostii, și acum, din câte vedem, visezi să
devii psihologul tău. Îți scoatem noi din cap și asta. Îți
pregătim deja, pentru noaptea aceasta, niște tiruri de
mortiere și niște bombe artizanale care-o să-ți facă har-
cea-parcea restul de suflet. O să ai un nou coșmar de
poveste. Noi suntem profesioniști, restule de om, nu ne
jucăm de-a lacrima-n batistă, de-a dorul și îmbrățișările!
Dacă-ncerci să te opui proiectului nostru, s-ar putea să
ne extindem activitatea. Ce-ai zice dacă am locui puțin
și-n mintea Elvirei tale? Mai gândește-te!...

(Fragment din romanul cu același titlu, aflat în lucru)
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Reîntors în apartamentul meu, mă scufund în fotoliul
multifuncţional, la fel de confortabil şi de complex aici,
la hotelul pentru străini, ca şi cele din Capitala Lumii sau
din oricare alt mare hotel de pe glob. Mă conectez la
toate aparatele posibile şi, de pe ecranul încastrat în
peretele din faţă, îmi aflu într-o clipă starea organelor
mele interne, situaţia principalelor funcţii vitale. Irigarea
creierului – excelentă. Tensiunea arterială – de cosmo-
naut. Serotonina, trigliceridele, creatinina, timolul, he-
moglobina, glicemia – în parametri normali. Altceva nu
mă interesează. Cu atât mai puţin vaginul artificial
care-şi arată ispita şi disponibilitatea printr-o clipire şi-
reată şi insistentă a ledului roşu cu inserturi aurii. Care
devin treptat pletele uşoare ca fulgul şi unduitoare ca
mătasea ale Marilynei Monroe – prima, cea autentică.
Şi, pe urmă, ale celeilalte Marilyn. Care mă ia de mână
şi mă face să plutesc alături de ea peste groapa aceea
înfricoşătoare pe care-o văzusem din avion şi care în-
conjura acum, în vis, pământul întreg.

Ştiu că visez, dar visez în continuare, ca şi cum n-aş
şti. Şi-mi spun că nimeni nu trebuie să-mi afle şiretlicul
acesta. Altfel, visul meu s-ar curma brusc şi eu nu vreau
ca el să se curme. Teama că ne-am putea prăbuşi din
înalt în prăpastia de sub noi e mai suportabilă decât
gândul că, după un început atât de promiţător, m-aş
putea trezi dintr-odată singur în camera mea de hotel,
invitat cu insistenţă de ledul roşu-auriu să-mi trăiesc
într-o rece şi tristă solitudine clipele mele de extaz pe
care Marilyn mi le-ar putea oferi la un moment dat
măcar în vis.

Deocamdată, privirile noastre sunt doar serafice şi
atingerile la fel. Plutim ca doi îngeraşi peste întinderea
imensă, care-și schimbă la un moment dat înfățișarea,
devenind uneori orbitor de verde, alteori neverosimil de
arămie, traversată acum de râuri când repezi, când line,
în acord cu formele reliefului care urcă de la marea cea
mare către îndoitura semeaţă a unor munţi încordaţi ca

un arc din care tocmai aştepţi să pornească săgeata,
pentru a coborî apoi în pantă lină de cealaltă parte,
într-un podiş uşor vălurit, ca o apă înfiorată de vânt.
De asupra noastră, o cupolă albastră şi nesfârşită, tra-
versată de nori jucăuşi, a oprit în loc soarele unei zile
de vară. De peste tot, ciocârlii gureşe se ridică până-n
înaltul cerului, înşurubându-se în aer ca nişte fulgere
negre. Marilyn îmi strânge mai tare palma şi-mi şop-
teşte:

– Grădina Maicii Domnului... O recunoşti?
N-o recunosc, pentru că n-am cunoscut-o niciodată.

Dar am citit despre ea. M-am documentat. Am încercat
să mi-o închipui. Însă n-am izbutit până acum s-o văd
cu atâta limpezime. Din ce ascunziş al creierului meu
au ţâşnit aceste imagini ameţitoare? Din ce sămânţă
fără de moarte izvorâte? O bucurie pe care n-am mai
cunoscut-o până în clipa aceasta îmi inundă toate ce-
lulele fiinţei mele.

Ştiu că visez, dar e ca şi cum totul ar fi extrem de
real. De fapt, aşa şi este. Pentru că şi visul e o realitate
(o faţă a ei), savanţii lumii au stabilit asta în ample ana-
lize de laborator. Poate faţa ei cea mai pură, mai ade-
vărată. Descoperită mai întâi, după cum aflu chiar
acum, în visul lui cu ochii deschişi, de Poetul Locului,
într-un anumit Timp. Într-o formulă, ce-i drept, cam pe-
simistă. În care viaţa (realitatea vieţii) este de fapt un vis
al morţii eterne. Vis pe care-l trăieşti sau îl mori ori de
câte ori vrei, când ai învăţat cum să faci asta. Pentru ca
să ajungi la un moment dat să-ți spui și tu, într-un glas
cu Poetul: nu credeam să învăţ a muri vreodată.

Dar de ce mă complic atât? Trebuie să-mi suprim
gândurile astea complet inutile. Acum, când a trecut de
mult vremea Poeziei... Şi să-mi strâng mai tare pleoa-
pele.

Nu vreau să mă trezesc.
Marilyn a schimbat dintr-odată viteza şi ţinta zborului

nostru, direcţionându-l către pământ. Aerul îmi vâjâie o

Ștefan Dimitriu

ZONA EXPERIMENTALĂ
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vreme pe lângă urechi. Apoi, ca şi cum deasupra noas-
tră s-ar fi deschis o miraculoasă paraşută, aterizăm lin
pe acoperişul unei case. De fapt, nu chiar al unei case,
ci al unei magazii. În interiorul căreia ştiu cu precizie că
se află, deocamdată fără să le fi văzut, o trăsură veche,
cu arcuri rupte, şi o machină. Nu ştiţi ce este o trăsură?
Nu ştiţi ce este o machină? Căutaţi în dicţionarele de
arhaisme şi veţi găsi. Așa cum am căutat și am găsit și
eu.

– Îţi place? mă întreabă Marilyn.
Nu-i spun nici da, nici nu. Mă mulţumesc să-mi arunc

privirile de jur împrejur. Şi să-i dau fiecărui lucru pe
care-l văd un nume şi un rost.

– Cred că ai înţeles... o aud pe Marilyn de undeva,
din spatele meu. Tot tu eşti, dar cel de pe la 1950. Mai
bine zis, un strămoş de-al tău, din urmă cu multe gene-
raţii. Ce te uiţi aşa?

Într-adevăr, mi-am întors brusc ochii către ea, între-
bător, dar Marilyn nu mai e Marilyn, ci o fetiţă de pai-
sprezece ani, adică de aceeaşi vârstă cu mine. Întoarsă
şi ea cu tot atâtea generaţii în urmă. Pentru a deveni
Caterina. Fata preotului din sat. Colegă de clasă până
mai zilele trecute. Când am terminat şapte clase pri-
mare. Tot ce ne poate da şcoala din sat. Unde şi părinţii
mei au fost, până în urmă cu un an, învăţători. Acum nu
mai sunt. I-au dat afară din şcoală. Comuniştii. Ca pe
nişte gunoaie. Deşi erau cei mai buni. În toamnă, ar fi
trebuit să plec la oraş, la liceu. Dar nu mai plec. Pe tata
l-au luat la închisoare. Mama încearcă să ţină singură
gospodăria. Dar n-o poate ţine, deşi o ajut şi eu. Nu
este lăsată s-o ţină. Oamenii ca noi, cu gospodării altă-
dată bogate, altădată frumoase, trebuie să dispară. Co-
muniştii nu pot îngădui asta. Au spus-o prin gura celui
mai vestit dintre ei: cocoaşa asta, a bogăţiei, n-o poate
vindeca decât mormântul.

Este Experimentul de dinaintea Marelui Experiment!
Comuniştii nu-i pot îngădui nici pe preoţi. Dar preo-

ţilor nu le-a venit încă rândul. Caterina va merge la
liceu, la oraş. N-o să ne mai vedem decât în vacanţă.
Dacă va vrea să mă mai vadă. Dacă voi mai trăi până
atunci.

Am chemat-o la mine, pe acoperiş, ca să-i spun
ceva important. Şi acum nu mai ştiu ce să-i spun. Sau
nu ştiu cum să-i spun. Acum îmi pare că tot jos, even-
tual în semiîntunericul magaziei de sub noi, instalaţi pe
scaunul din spate al trăsurii cu arcuri rupte, ascunşi în
spatele machinei scoase din uz, aşa cum am mai stat
de-atâtea ori, jucându-ne de-a oamenii mari, dar neîn-
drăznind s-o facem până la capăt, mi-aş putea găsi mai
repede cuvintele.

Ca s-o impresionez, mi-am făcut un fluier dintr-un
lujer de bostan turcesc şi-i cânt un marş pe care l-am
repetat amândoi pentru serbarea şcolară. Despre un
traseu din munţii de nord, unde comuniştii au deschis
un şantier pentru tineri. Ca să le poată spăla mai bine
creierele. Aşa cum cere experimentul adus din Răsărit,
odată cu trupele de ocupaţie. Nu-i trebuie mult ca să
cadă-n capcană. Îi aud glasul subţirel, ca un fir de pă-

ianjen, acompaniindu-mă:
– Agnitaaa – Botoorca
E deviiiza noastră,
Noi munciiim şi construiiim
Ţara săăă-nflorească.
Dar deodată, oprindu-se din cântat, începe să ţipe

la mine:
– Ai înnebunit? Cântăm şi acasă cântecul ăstora,

minciuna lor gogonată? Cum să-nflorească o ţară pe
care o tai de la rădăcină?

Şi, socotind că a fost destul de convingătoare, îmi
smulge fluierul din mână şi-l aruncă departe. E atât de
delicată şi de fragilă, în rochiţa ei dantelată în fel şi chip,
încât mă tem că vântul de vară care s-a stârnit din senin
ar putea-o da jos de pe acoperiş. O ajut să coboare. Ne
vom adăposti ca de-atâtea ori de vânt în trăsura cu ar-
curi rupte din fundul magaziei, acolo unde nu ne poate
vedea nimeni. Poate că de data asta voi avea curajul
s-o mângâi pe cap... şi poate chiar s-o sărut...

*
Marilyn s-a prezentat la ora fixată. M-a sunat din

holul hotelului. Am rugat-o să mă aştepte câteva mi-
nute. Ca să mă trezesc mai repede din visul acela care
era al meu şi nu era al meu, mi-am spălat faţa cu apă
rece ca gheaţa. Dar multă vreme tot n-am reuşit să
scap cu totul de senzaţia aceea de vrajă.

Fata s-a îngrijit de toate. Crezând că ne vom începe
chiar de astăzi treaba, a comandat la recepţie şi
două airsakuri. Nu i-am spus încă să le dea înapoi.
Poate că mai încolo, spre seară, vom face o tură de plă-
cere pe deasupra oraşului. Plăcere am spus? Dar prin
aceste locuri, pentru oamenii pământului, plăcerea este
de multă vreme un cuvânt aproape interzis şi aproape
uitat.

Până una-alta, am aflat de la ea că aparatele astea
individuale de zbor care au cucerit de mulţi ani lumea
întreagă au fost construite pentru prima oară, cu o sută
cincizeci de ani în urmă, de un om al acestei foste ţări,
Iustin Capră. În paranteză fie spus, nu cred că mai ştie
acum cineva de prin partea locului că respectivul cuvânt
– capră – vine de la numele unui mic animal domestic
de mult dispărut, care era un fel de vacă a săracului.
Dar nici despre vacă nu cred că mai ştiu prea mulţi lo-
calnici, de când laptele şi derivatele lui, ca şi multe alte
alimente, se prepară aici, ca parte a Marelui Experi-
ment, din gaze şi din petrol.

Deşi este, în mod sigur, unul dintre oamenii de în-
credere ai guvernatorului, care-şi conduce colonia cu
ajutorul a circa două procente din populaţia ei, Marilyn
mi-a mărturisit că n-a ieşit încă niciodată dintre graniţele
acestei mari gropi, păzite zi şi noapte de un straşnic zid
magnetic, mai impresionant şi mai eficient decât, la vre-
mea lui, Zidul Chinezesc. Pentru că el opreşte în bariera
sa invizibilă, elastică şi impenetrabilă nu numai paşii
sau zborurile nepoftiţilor sau ale eventualilor răzvrătiţi,
dar şi nedoritele unde herziene indezirabile, acelea care
nu trebuie să ajungă, sub formă de sunete sau imagini,
la urechile sau sub ochii localnicilor. Dar acestea sunt
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informaţii confidenţiale. Nu le veţi găsi pe prima pagină
a oficiosului din Capitala Lumii. De fapt, nici pe urmă-
toarele pagini... Pe multe din ele le aflu şi eu, acum,
pentru prima oară. Deși nu era greu să mi le imaginez.
Pentru că nimic nu s-a schimbat de fapt în mersul lumii,
în afară de mijloacele tehnice de a controla, de a
direcționa și de a ține sub ascultare marile mase de oa-
meni.

Fata se străduieşte să-mi ofere garanţia bunelor ei
oficii, dar în acelaşi timp o simt nerăbdătoare să afle de
la mine noutăţi de dincolo, din Lumea așa-zis Liberă, în
general, şi din Capitala Lumii, în special. Multele gene-
raţii care s-au scurs de la începutul Marelui Experi-
ment n-au reuşit să alunge cu totul femeia din ea –
curioasă, cochetă, frivolă. O las să-nţeleagă că am
multe să-i povestesc. Dar, deocamdată, încerc să sta-
bilim o relaţie de prietenie şi de încredere. Deşi nu ştiu
câtă încredere voi putea să am în ea. Sau câtă încre-
dere va putea ea să aibă în mine.

Îi spun (nu ştiu ce mi-a venit) că ne-am petrecut îm-
preună după-amiaza în visul acela înaripat, în care zbu-
ram mână-n mână nu numai în spaţiu, dar şi în timp, şi
nu-şi poate stăpâni un strigăt de uimire:

– Nu se poate! Credeam că numai eu...
Un val de teamă şi de sfială îi umbreşte pentru o

clipă chipul. Apoi, scuturându-şi pletele aurii, capătă cu-
rajul să spună, oftând:

– Dacă era după mine, n-aş fi plecat nici acum din
trăsura aceea cu arcuri rupte şi pernă roşie, de mu-
şama...

Perna roşie, de muşama?! Iată amănuntul care-mi
scăpase! Nu mă aşteptam la această reacţie. Şi nici la
atâta precizie. Îmi propun să nu mai duc lucrurile pe
panta asta periculoasă.

Cât am stat singur şi-am visat în fotoliul multifunc-
ţional din camera mea de hotel dotată ca un centru spa-
ţial de comandă nu mi-am dat seama că, fără să vreau,
îmi începusem de fapt misiunea specială, şi desigur se-
cretă, pentru care mă aflu aici. Şi despre care nici Ma-
rilyn şi nimeni altcineva nu trebuie să afle în vecii vecilor.
Ei trebuie să rămână cu ce le-am spus la întrevederea
de prezentare de la Palat. Şi să creadă, sau să lase
această impresie, că am venit să scriu un reportaj pen-
tru Marea Aniversare. Nu eu am stabilit rolurile. Aşa e
piesa. În piesa asta trebuie să jucăm cu toţii. Mie îmi
aparţin doar aparteurile. Pe care le depozitez în sacul
meu secret de memorie...

Aici, în hotelul pentru străini, există şi cafele adevă-
rate. Şi lapte adevărat. De import. Comandăm două ca-
fele mari, cu ceşcuţa de lapte alături. Şi rămânem mai
departe în hol, în preajma unui havuz cu jeturi disconti-
nui, colorate ca o coadă de păun. Din când în când, o
undă răcoroasă de aer împănat cu stropi invizibili de
apă ne mângâie obrajii.

– Câţi ani ai? întreb aşa, ca să improvizăm o discu-
ţie.

– Douăzeci şi doi, îmi spune.
– Şi lucrezi de mult cu Palatul?

– Din toamna trecută. Am venit odată cu noul guver-
nator, ales democratic. În echipa lui de consilieri şi de
asistenţi.

– Probabil că te-ai remarcat în campanie... îi spun,
cu un zâmbet în colţul gurii

– Exact! Mai ales în centrele de împerechere, îmi
răspunde ea, cât se poate de normal.

– Cum, şi acolo?!...
– Mai ales acolo... În munca de la om la om... nu-şi

ascunde ea o anumită satisfacţie, chiar o anumită mân-
drie.

– Ei, lasă-mă!... încerc eu să-mi arăt neîncrederea,
sau doar uimirea. În câte centre din astea puteai să fii,
pentru ca aportul tău la urnele electronice să conteze?

– În multe, îmi spune. Sunt un om harnic şi eficient,
se recomandă ea fără urmă de modestie. Şi am multe
prietene. Fidele. Care cred, ca şi mine, în cauza noas-
tră. Şi prietenele lor au alte multe prietene. Evantaiul e
infinit. (...)

Aflu apoi că, deocamdată, nu şi-a găsit încă un par-
tener stabil şi, căutându-l, continuă să frecventeze cen-
trele acestea de împerechere, despre care mi-a
pomenit cu atâta nonşalanţă. Îi cer să-mi spună mai
multe despre ele.

– De câţiva ani, au fost reorganizate pe criterii de
vârstă, îmi spune. Cel puţin cele de iniţiere sunt foarte
riguros urmărite. După cum probabil ştii, viaţa sexuală
începe aici, în Zona Experimentală, de la vârsta de şai-
sprezece ani. La băieţi şi la fete, deopotrivă. Iar recru-
tările pentru centrele de iniţiere se fac după sistemul
practicat odinioară la armată. Fiecare generaţie de bă-
ieţi şi fete se împerechează timp de doi ani numai între
ei. Aleatoriu. De trei ori pe săptămână. Sub îndrumarea
unor instructori pricepuţi. După ce, în prealabil, fetele
sunt deflorate cu bisturiul, pe masa chirurgicală. Ca să
nu existe emoţii, rateuri, inhibiţii, preferinţe, recunoş-
tinţe, dependenţe. De obicei, tinerii de această vârstă
merg cu clasa la orele de sex, programate conform ora-
rului şcolar. După care, tot cu clasa, ajung la centrul de
igienă corporală, aşa cum se numesc acum băile pu-
blice de altădată. Şi, fireşte, la controlul ginecologic.
Pentru a împiedica, pe de o parte, răspândirea vreunei
boli cu transmisie sexuală, iar pe de altă parte, pentru
prevenirea evoluţiei vreunei sarcini nedorite – fapt în-
tâmplat din ce în ce mai rar. 

Deşi cunosc, din documentarea pe care am făcut-o,
multe din aceste realităţi, mă uit la Marilyn cu un fel de
compasiune. Cum adică, fata asta n-a iubit niciodată?
Şi până astăzi n-a făcut decât să se împerecheze? Aşa
cum o va face, probabil, şi de-aici înainte? Dar mă stră-
duiesc să nu-i transmit nici măcar subliminal aceste
gânduri.

– Fiecare generaţie are la dispoziţie doi ani de zile
pentru a-şi desăvârşi iniţierea sexuală, continuă ea. În
acest timp, se fixează şi cuplurile care vor rămâne ca
atare şi cărora, la sfârşitul acestui interval, le va fi re-
partizată o locuinţă, unde să convieţuiască atâta vreme
cât vor hotărî să trăiască împreună. Inclusiv cuplurile
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de homosexuali. Despre căsătorie, nu poate fi vorba.
Atât timp cât copiii se nasc, după cum ştii, în labora-
toare speciale, din donaţii anonime de spermă şi de
ovule. Sau, în cazuri speciale, când este vorba de re-
compensat un cuplu cu merite deosebite, cu spermă și
ovule proprii. 

– Da, ştiu... mă grăbesc să-i confirm.
– Cei care, dintr-un motiv sau altul, n-au reuşit să

formeze un cuplu, continuă ea, urmează să vieţuiască
mai departe în centrele locative în care vor fi repartizaţi.
Dar, mai înainte de asta, pe baza unor riguroase analize
de laborator, sunt selecţionaţi donatorii – băieţi şi fete –
care, la vârsta deplinei maturităţi sexuale, vor asigura
viitorul demografic al Zonei.

– Cu asemenea oameni, transformaţi în forţă de
muncă pe cât de ieftină, pe atât de calificată, afacerile
Agentului economic X542TNT n-au cum să nu pros-
pere... spun eu, salutându-l cu o ridicare de mână pe
domnul Sava-Dinamită, cunoştinţa mea de pe acoperiş,
care tocmai intră în hotel, urmat de o impozantă suită.

– Vă aştept diseară la o parolă, la restaurantul roti-
tor... îmi spune din mers domnul Sava, fluturându-şi
amical mâna. Puteţi s-o luaţi şi pe domnişoara. Măcar
ca să vă conducă până acolo.

– Nu ştiam că-l cunoşti pe X542TNT... nu-şi poate
stăpâni Marilyn mirarea şi poate chiar emoţia. Sau
poate chiar un fel de teamă.

Dar n-am chef să intru în această discuţie.
*

Eu ştiu, în mare şi uneori chiar în multe detalii, ce
s-a petrecut cu acest teritoriu în ultimul secol, dar sunt
curios să aflu ce ştie fata asta de douăzeci şi doi de ani
despre istoria locului. Am astfel prilejul să-mi încep chiar
cu ea misiunea reală pentru care am fost trimis aici. Să
găsesc răspunsuri la întrebările cele mai arzătoare ale
Marelui Om care, în rezumat, ar suna cam așa:

Mai există memorie colectivă? Mai există memorie
individuală? Iar în caz că răspunsul este afirmativ, până
unde se întinde memoria asta? Cât de mult ar putea să
afecteze ea bunul mers al lucrurilor, aşa cum au fost
gândite de Iniţiatori? S-ar mai putea întoarce totul în
punctul din care s-a plecat? Ar mai fi posibilă, după
atâta vreme, o reînviere a sentimentului de apartenenţă
la un anumit loc şi la un anumit neam? Ar mai putea
apărea în aceste condiţii indivizi providenţiali? S-ar mai
putea naşte o revoltă de masă semnificativă? Ar mai
putea să eşueze Marele Experiment? Şi, într-o aseme-
nea situaţie, cine s-ar face vinovat pentru asta? Şi cum
ar trebui pedepsit, pentru ca virusul nesupunerii să nu
prolifereze?

Ca să schimbăm puţin decorul, o invit pe Marilyn
să-mi viziteze apartamentul. În lumea din care vin, n-aş
fi putut să fac asta decât cu o prietenă veche sau cu o
prostituată. Lui Marilyn nu i se pare nimic neobişnuit.
Nu vede în asta nicio primejdie, nicio capcană. Modul
în care a fost rezolvată aici problema sexuală o scuteşte
de capricii şi de fasoane. Cel puţin un lucru e sigur:
în Zona Experimentală nu există violuri. Sau chiar dacă

există, nu sunt considerate așa. 
Luăm şi airsackurile cu noi. Poate că vom avea to-

tuşi nevoie de ele. Unul din cele douăsprezece lifturi din
tubul central al clădirii ne urcă într-o clipită până la etajul
80, peste care nu mai există decât cele douăzeci de
etaje ocupate – acum ştiu! – de  concernul agentului
economic internaţional X542TNT. Zis Dinamită. O între-
bare însă continuă să mă sâcâie. Îi dau drumul, de cum
intrăm pe uşa apartamentului:

– Spune-mi, Marilyn, despre ce restaurant rotitor era
vorba? Şi unde se află el?

– Chiar deasupra noastră. La 81, îmi spune.
– Şi de ce rotitor?!
– Pentru că se roteşte. O tură completă la fiecare

două ore.
– Cu tot etajul??? Cum aşa??? Ori împreună cu ce-

lelalte nouăsprezece de deasupra lui? continui să mă
minunez.

– Simplu. În jurul tubului central, mă lămureşte fata.
Numai etajul 81.

Pentru Marilyn totul e simplu. Nu se mai miră de
nimic, am observat asta. Nici de faptul că un etaj situat
sub alte nouăsprezece etaje se poate roti în înaltul ce-
rului, în jurul axului central, sfidând pur şi simplu impo-
sibilul, dintr-un capriciu greu de admis, imposibil de
înţeles. Desigur, din capriciul domnului Sava-Dinamită,
n-am nicio îndoială. Chiar şi numai gândul acesta mă
ameţeşte. Nu şi pe Marilyn.

– Mai înainte, pot să mă aranjez puţin în baia ta? mă
întreabă ea, fără altă introducere.

– Mai înainte de ce?...
Dar nu mă aude. S-a făcut nevăzută în camera de

baie fără să mai aştepte încuviinţarea mea, de care ori-
cum n-ar fi avut nevoie. Iese apoi după câteva minute,
înfăşurată într-un halat roşu, de mătase. Trupul i se con-
turează precis şi provocator prin pânza asta subţire. Dar
de ce, în loc să-mi accelereze bătăile inimii, apariţia
asta a ei, imaginea asta neaşteptată mă transformă
într-un bloc de gheaţă?

– Mi-am lăsat hainele de stradă şi desuurile la refri-
şat, mă informează ea, deşi, după cum se înfăşurase
în halatul acela, care-i punea în valoare toate formele
trupului, nu mai era nevoie să mi-o spună.

Se răstoarnă în mijlocul patului. Se răsuceşte pe-o
parte şi pe alta, ca o pisică la soare. Dar nu se mulţu-
meşte doar cu atât. Mă atacă direct:

– După cum mă priveai în hol, bănuiesc că vrei să
te culci cu mine. Am şi această împuternicire din partea
guvernatorului. Pentru toată durata şederii tale aici.

Adineaori, în hol, bântuit încă de visul acela erotic,
poate că m-am gândit o clipă la asta. Acum însă, după
tot ce mi-a povestit în legătură cu centrele de împere-
chere pe care le frecventează şi ea ca orice femeie de
pe-aici neangajată încă într-o viaţă de cuplu, nu-mi tre-
zeşte mai mult interes decât vaginul electronic ataşat
fotoliului multifuncţional. Ca să nu mai vorbesc despre
împuternicirea primită de la guvernator, care mă loveşte
pur şi simplu în mândria şi demnitatea mea de mascul.
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Şi n-au trecut decât puţine ore de când, în biroul aces-
tuia, când ne priviserăm pentru prima oară ochi în ochi,
deşteptase în mine atâtea dorinţe şi îndemnuri, atâtea
promisiuni. Aşa am ajuns de fapt şi la numele pe care i
l-am atribuit din primul moment: Marilyn – nume de
amantă prin definiţie, de pasiune carnală, de pierdere
de sine, de voluptăţi infinite, de fruct oprit din care me-
rita să guşti, chiar cu preţul izgonirii din Paradis. 

Încerc să-mi imaginez ce-i în mintea acestei fete. Să
vorbesc despre suflet, poate că ar fi prea mult. Pentru
că sufletul înseamnă înainte de toate dragoste. Iar Ma-
rele Experiment asta a urmărit în primul rând: extirparea
din rădăcini a acestui subversiv sentiment, a acestui
cancer al sufletului comun! Cât de mult a reuşit? Asta
trebuie să stabilesc până la sfârşitul misiunii mele. Iar
începutul acestui răspuns încerc să-l aflu acum chiar de
la Marilyn, care mă întreabă, bănuitoare:

– Ai pe cineva acolo?
– Nu e vorba despre asta, mă eschivez eu. Dar de

unde ştii tu cum e acolo? o întreb apoi, plimbându-mă,
dintr-odată nervos, prin cameră.

– Nu ştii?! Din vis... îmi spune ea cu un fel de com-
plicitate, dar şi cu un fel de reproş şi, răsucindu-se către
mine, unul dintre genunchii ei, parcă sculptat într-o su-
perbă marmură roz, izbuti să-şi arate, prin despicătura
halatului, capul lui delicat şi firav. Privirile mi-au rămas
aţintite asupra lui şi... nu-mi vine să cred. Gheaţa din
mine prinde parcă să se topească şi chiar să vibreze
într-un anumit fel. Ca atunci când îmi furişam ochii către
genunchii Caterinei.

– Asta e şi problema principală a Marelui Experi-
ment – îmi confirmă apoi una din grijile şi temerile Ini-
ţiatorilor –, că n-au izbutit să obnubileze această funcţie
ciudată a creierului. Deşi am aflat că savanţii Lumii Li-
bere – medici, istorici, psihologi şi mulţi alţii – experi-
mentează de mai bine de o sută de ani în această
direcţie.

Chiar aşa, cum de mi-a ieşit din minte? Peste câteva
zile, în sala de conferinţe a acestui hotel, este progra-
mat Congresul cu tema „Visul – primejdie de moarte
pentru viitorul omenirii”, la care sunt aşteptate cele mai
luminate minţi în materie şi pentru care am acreditare
specială.

– Ştii ce? îi spun, iluminat dintr-odată. Dacă-i ade-
vărat că am trăit în după-amiaza asta acelaşi vis, hai să
ne-ntoarcem în el, pe canapeaua aceea roşie din spa-
tele trăsurii cu arcuri rupte şi destin nemeritat de trist.
Numai că trebuie să ne imaginăm că am mai crescut
puţin. În vis se poate orice. Şi să ne închipuim că totul
a fost altfel de cum a fost. Că, studenţi în oraşe diferite,
ne-am întors acasă într-o vacanţă de vară şi ne-am
amintit de noi, cei din jocurile şi din dorinţele nemărtu-
risite ale copilăriei, din visurile abia desluşite ale unui
băiat și-ale unei fete de paisprezece ani care-și țineau
cu greutate în frâu instinctele lor sănătoase, garanţia de
continuitate şi dăinuire a speciei. Fetei aceleia vreau
să-i simt răsuflarea, să-i ascult bătăile inimii. În fata
aceea vreau să pătrund...

În clipele următoare, Marilyn îmi sărută cu frenezie
fruntea, ochii, buzele şi mă strânge-n neștire între pul-
pele ei fierbinți. Dar nu mai e Marilyn...

Visăm din nou. Împreună. Cu ochii deschiși...
*
Ce iarnă nebună! Ce noapte de basm! Zăpada că-

zută din belşug a rotunjit toate muchiile, toate colţurile
oraşului. Pe sub pâlniile de lumină ale stâlpilor înfipţi în
marginea trotuarelor, fulgii dansează ca nişte petale de
aur; mari şi pufoşi, ajunşi la capăt de drum – pe ziduri,
pe garduri, pe acoperişuri, pe sârmele electrice, în cren-
gile pomilor – îi văd cum capătă dintr-odată reflexe al-
băstrii.

După-amiază, când am venit de la cursuri, nu nin-
gea. Iar acum, zăpada are cel puţin o jumătate de
metru. Pe străduţa mea, care iese în bulevard, nici nu
există potecă. Dar nu mă plâng. O fac eu, cu botinele
mele. Netezind în acelaşi timp cu poalele lodenului ză-
pada care-mi ajunge aproape de genunchi.

Aşa e cu basmele – se întâmplă în somn. Aşa cum
s-a întâmplat şi basmul acesta de iarnă. Pe care nu
m-am mulţumit să-l privesc de la fereastra mea de stu-
dent cu gazdă în buricul târgului.

Încă mahmur după un somn de două-trei ore, am in-
trat în nebunia asta a zăpezii cu o portocală în mână.
Da, cu o portocală. Mare, perfect rotundă, frumos miro-
sitoare. Nu ştiu când am luat-o din fructieră. Nu ştiu ce
voi face cu ea. O ţin în palmă ca pe un glob fermecat.
Sau ca pe o lanternă magică. Lumina ei contrastează
puternic cu alb-albăstriul zăpezii. Lumina asta îmi
alungă puţin câte puţin somnul care mai întârzie între
pleoape.

Nici pe bulevard nu e prea multă mişcare. Doar un
troleibuz aproape gol îşi târâie leneş cuşca lui imensă
de tablă. Privesc rătăcit în toate părţile. Un miros de în-
ceput de lume îmi inundă nările, un foşnet abia perceput
îmi inundă urechile. Zăpada mi se aşterne pe umeri, pe
cap, pe sprâncene. Şi simt dintr-odată cum, sub potopul
acesta de fulgi, încep să devin şi eu un om de zăpadă.

Dar, Dumnezeule! Când şi de unde a apărut? Ar
putea fi o închipuire? Mă conving îndată că nu e. Abia
dacă ne cunoaştem. Ne-am văzut de câteva ori de de-
parte, în amfiteatru, la cursuri. S-a oprit la câţiva centi-
metri de mine şi mă priveşte în ochi. Umerii, părul,
sprâncenele i s-au albit de zăpadă.

– Unde-ai pornit pe vremea asta? mă-ntreabă.
– Nu ştiu... îi spun. Dar tu?
– Nici eu nu ştiu... îmi spune ea, cu ochii aţintiţi în

ochii mei.
Dar acum mi se pare că ştim amândoi pentru ce am

ieşit din casă. Acum, când o pornim către crucea marilor
bulevarde.

Ca să răzbim mai uşor prin zăpada care creşte ne-
contenit sub tălpile noastre, îi trec o mână peste umeri
şi o apropii cât mai mult de trupul meu. Nu se opune.
Dimpotrivă, parcă şi-a găsit locul cel mai potrivit pentru
noaptea asta de basm. Am fi în stare să mergem aşa,
fără niciun cuvânt, până la capătul oraşului, până la ca-
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pătul lumii. Dar parcul ieşit în cale, cu alei şi bănci tro-
ienite, ne opreşte din drum. Înotăm către una dintre
băncile astea şi ne scufundăm trupurile în zăpada ei
afânată. Şi, parcă voind să se lepede de cine ştie ce
poveri, fata îşi aruncă mănuşile într-un ochi de lumină,
în zăpada din faţa noastră. Abia atunci văd că sunt roşii.
Şi cum pulsează sub lumina schimbătoare a felinarului
legănat de vânt, mănuşile ei seamănă cu nişte vesele
stele de mare.

– O să-ţi îngheţe degetele... De ce ţi le-ai scos? o
întreb.

– Ca să curăţ portocala... îmi spune, şi se apucă de
treabă.

Uitasem de portocală. Dar acum ştiu pentru ce am
luat-o de-acasă. Acum, când nu mai avem răbdarea s-o
desfacem în felii şi muşcăm din ea ca dintr-un măr.
Muşcăm amândoi odată. Iar după ce portocala dispare,
muşcăm unul din buzele celuilalt, şi sărutul nostru are
mirosul şi dulceaţa fructului oprit.

– Spune-mi ceva despre tine... mă roagă ea.
Ce să-i spun? Că seamănă cu fata popii, cu Cate-

rina, pe care n-am mai văzut-o de la terminarea clasei
a VII-a? Din vara aceea tristă, când îmi făcusem curaj
şi-o invitasem în magazia de vechituri, şi-o sărutasem
acolo, pe canapeaua roşie din spatele trăsurii cu arcuri
rupte. Curajul disperatului! Care presimţea că n-o s-o

mai întâlnească niciodată.
Au trecut exact zece ani de-atunci. Zece ani de

dulce şi de amar. Mai ales de amar. Până când trupele
de ocupaţie plecaseră în sfârşit din ţară. Până când co-
misarii roşii plecaseră într-un târziu şi ei. Iar Experimen-
tul de dinaintea Marelui Experiment devenise mai
suportabil. Şi viaţa lui la fel. Şi timpul care părea să vină.
Şi clipa asta neaşteptată şi plină de promisiuni. Ca un
sărut nesfârşit al destinului. Ca o victorie împotriva tu-
turor nedreptăţilor. Ca un legământ de perpetuare a
speciei.

Până la urmă, îi spun toate acestea. Sigur, cu alte
cuvinte. Mai simple, mai directe, mai convingătoare. Iar
fata îşi pune capul pe umărul meu şi toarce ca o pisică.
Şi zăpada ne copleşeşte sub cernerea ei nesfârşită,
încât îmi pare că viitoarea vacanţă de vară, din tabăra
de corturi de la malul mării, ne scoate direct de sub că-
ciula asta glaciară. Şi acolo, în nisipul fierbinte, trupurile
noastre se contopesc unul în celălalt cu forţa seminţei
de la-nceputul lumii care răzbeşte prin toate obstacolele
şi încercările, pentru a-şi găsi din nou lutul în care să
germineze şi să învingă încă o dată moartea.

Abia acum ştiu cine suntem. Ea e lutul. Eu sunt să-
mânţa.

(Fragment din romanul în pregătire „Sămânța și lutul”)
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Dmitri Kriucikov
(1887-1938)

PRIN ZĂPEZI

Din nou s-a răsturnat și
împrăștiat
Pudriera care îți ia vederea
A unei aurite porumbițe
cârlionțate!

Și iarăși, oboseala înfruntându-mi,
În înflăcărate-mpurpurări de-amurg
La scară-o să aștept îngândurat.
Peste mine prin pajiști azurii
Norii de ninsoare-n depărtare
Ajurul și-l plutesc în legănare...
Și-n înghețata, geroasa minunăție –
Ce scârțâit strident, ce freamăt tumultos!
Râul – stea scânteietoare.
Ziua-i ca o perlă mică,

Inima-i tare și precaută, –
Inimii a pierde nimica nu-i este dat.
Pudriera care îți ia vederea
A unei aurite porumbițe cârlionțate
Din nou s-a răsturnat, împrăștiat!

(1913)

îN TOAMNĂ

Din nou sunt al tău, oraș al toamnei,
Am venit la tine de pe stânci polare,
Unde-i densă, tulbure aroma pinetului,
Unde-i de ne-îmblânzit talazul din zare.

Îmi place electricul tău refren,
Severul joc tresăltat al tramvaielor,
Al canalelor plescăit elegiac
Și coerenta vorbă-a înserărilor.

În suflet, precum tundre-acaparatoare,
S-au extins realități și vise ciudate,
Iar în inimă – contrare e; amintirile
Își răvășesc – păzea! – lumi împuținate.

Și până la crăpat de zori gata-s de a-ți bea
Purpurul sau azurul luminilor clare,
Până-ar fi să cad răpus de oboseală
În pădurea felinarelor cântătoare.

Că-ar fi aproape-o ninsoare scânteioasă
I se pare inimii – drept albă uvertură
Pe sub stelarul, radiosul râu
Ce umbrele ne joacă a caricatură.

(1913)

***

Tu ești îmbrăcată în rotondă de fulgi scânteioși.
Deja se duce și-al cincilea ceas. Seara-i sobră, tihnită.
Iar în depărtatul azur cineva risipi neglijent
Cioburi-mii de gheață dintr-o sfărâmată sită.

Leo Butnaru

DIN POEZIA AVANGARDEI RUSE

În anul 1913 devine membru al „areopagului” Asociației
Intuitive a Egofuturismului. A editat două cărți de versuri –
„Netăcutul căzător” (Padun nemolcinîi, 1913) și „Flori de
gheață” (1914), precum și proclamația-poem „Coralul-prelu-
diu” (1912). În perioada 1912-1916 publică frecvent versuri și
articole în revistele și almanahurile futuriste și neofuturiste.
(În principiu, spre deosebire de cubofuturiști, egofuturiștii se
remarcau distinct prin caracterul asocial al scrisului, promo-
vând individualismul, cerând abolirea rigorilor etice în artă.) 

În pofida evidentei influențe a poeziei lui Igor Severianin,
Dmitri Kriucikov era autorul cel mai „temperat” din asociație.
Caracterul contradictoriu – tradiționalism-avangardism – a
fost remarcat în recenziile semnate de I. Ehrenburg și V. Briu-
sov.

În anul 1923 este arestat și condamnat la 10 ani de închi-
soare. După al doilea arest, în 1937, a fost împușcat. Reabi-
litat post-mortem ca jertfă a ororilor stalinismului.
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Imaginează-ți cum, noaptea, va luci dens-intens
Smaralde revărsate de al tăriilor ocean,
Cum plana-va pasărea cu ochii negri, 
Cu negre aripi, de-asemeni, – antic-eternul bâtlan.
Imaginează-ți cum se va-nălța ancestralul luminător
Din argintie raclă, cum și cât de calm, neauzit
Va da ocol tundrei, locașul ocrotindu-și
De ochi răi, de obide și cuvânt răstit.
Imaginează-ți cum, în noapte, cu văz friguros, 
Tot mai mult se răcesc ghețari, acostând la Novaia
zemlea*,
Precum copleși orfani, nomazi sinilii,
Plutitori, licăr de faruri ca și purtând.
Pe pervaz – plâns-ozor din lacrimi înghețate.
Ca și mine, capricios, el e stih care moare.
Tu treci în rotondă de fulgi scânteioși.
S-a dus ora cinci. Seara-i tihnită, se pare.

(1913)

*Novaia zemlea (Pământul nou) – insulă în Oceanul Arctic.

Graal-Arelski/Stefan Petrov
(1888/89-1938?)

îN TâNGA 
SELENARĂ...

Printre perdele dantelate
privi tihnita seară,
Cu lumina-n tremur în-

flăcărându-vă cârlionții bălai.
Stăteați la oglindă și visați la oarece întâlnire,
Fața palidă fiindu-vă sub al pudrei roz pospai.

Cu diamante măcinate unghiile v-ați presărat
Și admirându-vă brațele și unghiile lucii,
Neobservând, ați împins ușor cu mâna sprijinită-n cot
Auriile flaconașe cu parfumuri albăstrii.

Vi se părea că luna poleise aleea sinilie 
Și contele la picioarele lui Phoebus vă va aștepta,
Iar departe, peste salcâmi, abia rumenindu-se,
Se-aprindea cu încetul cerul de peruzea.

(1912)

TURNIR

Lady Betti lăsă să cadă roza –
Oboaiele au amuțit îndată,
Tristul paj în beretă sinilie
Făcu semn lupta să înceapă.

Și unul după altul în arenă-apar
De-ai lui Sfântul Marcu nouă cavaleri,
Peste oțelite zale lucitoare
Flutură banduliere la slabe adieri.

Însăși regele e palid, la balcon,
Preocupat de grijile de mâine...
Pe coroana lui ce licărește tot
Mai intens se-aprind mășcate rubine.

Ca Betti mai frumoasă nu-i nimeni pe lume!
În onoarea ei cad cavaleri răpuși din șa
Și despre-acest turnir cu sulițe semețe
Europa toată, sigur, ca mâine va afla.

(1912)

îN TRAMVAI

La stație, cu furie vuitoare de fiară,
În tramvai, îmbulzindu-se în grabă mare,
Urcă lumea. Și iar vitrinele se perindară,
Casele și felinarele și străzile murdare.

Case, palate, poduri – totul e cunoscut –
Luminile tramvaielor cu apel bucuros;
Ca totdeauna, pe granitul posomorât, 
Petru cel Mare-ncremenit pe calu-i fugos.

Spre ce tindeți și cam ce ați dori?
Oricum, conductorul va anunța: iată
Sfârșitul biletelor roșii. Și va prinde-a rătăci
Din nou prin ceața rece înrăita gloată...

Dar nu mă voi lăsa prins de jalnic dezastru;
Unde-o fi să cobor? Eu am bilet albastru.

S-a născut într-o familie de țărani. După absolvirea gim-
naziului se înscrie la Secția de Astronomie a Facultății de Fi-
zică și Matematică a Universității din Petersburg, de unde este
exmatriculat (1914) din cauza neachitării taxei pentru studii.
A lucrat la observatorul astronomic al Casei populare. În anii
de studenție se angajează în mișcarea politică, făcând parte
din Partidul Social-Revoluționar (eSeR). În 1910 publică pri-
mele versuri. Face cunoștință cu I. Severianin și K. Olimpov.
Cu sigla „Ego”(futurism) îi apare volumul de poeme „Ajurul
azuriu” (1911). Mai apoi se împrietenește cu I. Ignatev și, în
1912, devine membru al „Academiei egopoeziei”. A doua sa
carte, „Splaiul Liteiski” (1913), inserează modele de „poezie
științifică” – versuri despre cosmos, planete și Giordano Bruno
căruia, în 1928, avea să-i dedice romanul „Inamicul lui Ptole-
meu”. Curând, Graal-Arelski aderă la „Atelierul poeților”, ceea
ce a constituit o treaptă de trecere de la simbolism la scien-
tism. Publică în mai multe reviste ale timpului. A mai editat vo-
lumele „Vânt dinspre mare”, piesa în versuri „Nimfa Ata”
(ambele 1923), „Povestiri despre Marte”, „Cetățeanul Univer-
sului” (ambele 1925), „Soarele și timpul. Astronomie populară”
(1926).

În 1937 este arestat și internat în Gulag, unde i se pierde
urmele, data morții nefiindu-i cunoscută cu exactitate.
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Vsevolod Ivanov
(1888-1971)

VERSURI JAPONEZE

1. Dragoste

Firele de argint ale ploii în
beznă și în lumina electrică,
Stropii se înfig în boschete,
strălucitori și ei.
Umbrelă plată, acoperiș
negru îi unește pe cei doi

Care stau strâns lipiți unul de altul.

2. Jucăria

La lumina verzuie a gazului în dugheana alungită
Printre oglinzi și piepteni stă jucăria: 
Un samurai dezbrăcat sub vișinul în floare
Pe scoarța copacului scrijelează numele drag.

3. Vântul

Adie vântul cald și pe prăjini înalte zboară crapi roșii,
Se afundă în văzduh, flutură și avântă.
Rămurișul încâlcit al vișinilor e potopit în roze flori.
Geamurile căsuței sunt deschise. Înăuntru e răcoare.

4. Hamalii

În pelerine de pai, bieții hamali rătăcesc prin noroaie,
ca aricii;
Ploaia le bate sonor în pălăriile conice.
În palanchin, dincolo de Sticle, ghemuită, – o tânără
doamnă.
Peste munți vântul poartă norii și negura.

5. Frumusețea

Pe mătasea albastră a cerului peste umbrele unui pin

luna e rece;
Sunt reci florile, măiestrite și delicate contururi fără
miros;
Dar mai rece ca toate-i zăpada albă pe purpuriul
porților de mănăstire.
Aceste trei lucruri reci sunt destul de frumoase.

(Tokio)

BIRT

La intrare, în lighean de faianță se răcește sânge;
Pretutindeni – carne rubinie.
Întâia oară după războiul din China simt din nou
Cunoscutul miros dulciu ce îmbie.

Pisoiul se arcuiește-a melancolică lene,
Iar în cratiță chinezul dolofan 
Rotește colțunași, pesemne.

Doi bărbați palizi mâncă orez din cești,
În geamul spart ziua-i lumină victorioasă,
Iar la ușă vântul căldicel de decembrie
Clatină flori de hârtie unsuroasă.

(1929)

(va urma)

S-a născut în orașul belorus Volkovîsk din gubernia
Grodno, din părinți ce se trăgeau din Moscova. Opt ani învață
într-un gimnaziu clasic din Kostroma, în care se predau limbile
greacă și latină. Își face studiile la Universitatea din Sankt-Pe-
tersburg (Catedra Filozofie și Istorie), cu un stagiu la Univer-
sitatea germană din Heidelberg. A cunoscut mai mulți scriitori
importanți de la începutul secolului, inclusiv pe unii dintre
avangardiști. Un timp practică jurnalismul în mai multe orașe
din Siberia. A locuit și în Habrinul chinez, oraș în care, după
revoluția bolșevică, era o numeroasă emigrație rusească.
Acolo își editează primele cărți („Poemul mâncării”, 1929; „So-
nete”, 1930). Apoi, în Shanghai, îi apare volumul de poeme
„Porțile” (1934). În creația sa se întâlnesc și mostre inspirate
atât de modelele prozodice orientale, cât și de cele avangar-
diste.
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INSTRUIŢI DE RâURI

Un râu
nu este menit a fi înțeles.
Poate şerpui, poate mângâia,
și murmură și vorbește și suspină...
dar treaba sa
este întotdeauna în altă parte.
Un mesaj îşi croieşte drum dinspre dincolo,
spre mult mai departe și rareori e-n răgaz.
Așadar, iartă mângâierea
care-i totdeauna mai mică decât ți-o dorești să fie.
Acceptă destul.

Și să fie continuu-i
destul.

CâNDVA O ARTERĂ: RâUL HUMBER

Acesta nu-i un râu de pajiști ușoare
de musculițe efemere
de păsări lucitoare
de păstrăvi graşi și de ceaiuri cu frişcă
lângă vaduri leneșe
şi adâncuri senine
Acesta-i un râu cu maluri sărate
cu vegetație abundentă
cu mormane în descompunere
păzite de geamanduri zăngănitoare
Și ocazionale perle strălucitoare
printre carcase ce ruginesc
și depozite de scoici căscate
Gata prea des
să se scuze
ce se scurg ca lacrimi sălcii
de saramură pătată

Pentru că acesta-i un râu de măreție monstruoasă
ce amenință să se agite

Mark Bones
(Marea Britanie)

în tumult bântuit

Şi amenință să zboare

CHIPURI îN îNTUNERIC

chipurile
se apropie
de focul de seară.
Se porneşte chitara
să lăcrimeze.

Bufnițele aleg ce să vadă.

Ochii dispar,
de jos luminați.
Patrulează leagănul
de iluzie,
în
metereze de sprâncene.

Ochelari
vor fi zdrobiți la răsăritul zilei.
Visele-s turturele ce-or să revină.
Chitara de abia
a început să lăcrimeze.

CULOAREA TURTURELELOR

Ai văzut vreodată o turturea verde?

Se spune că-ar exista un loc
Unde-o turturea e-un simbol

al iubirii,
unde turtureaua verde

pur și simplu e
cea iubită.

Dar cine-a văzut o turturea verde?
A văzut cineva vreodată o turturea verde?

Și totuși, simte milă.
Pentru că ai pus această întrebare,
eşti obligat de-a lua lungul drum verde.

Până când, într-o zi afli
că orice ai face,
și indiferent de cum te întorci,
și oricât de mult îți atingi ochii cu neîncredere
întotdeauna vei fi înșelat...

Că singura turturea pe care-ai putut-o vedea
n-a fost vreodată albă.

Că singura turturea pe care-o poți vedea vreodată
va fi verde.

Traducere şi prezentare de Mariana Zavati Gardner

Mark Bones este poet, membru al The Poetry Society of
the Open University. Versurile i-au fost incluse în antologiile
anuale OPENINGS. A fost editor invitat al revistei OU POETS.
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Marin Iancu

ETERNA REîNTOARCERE

Sub o înfățișare realist-poematică a discursului de
tip autobiografic, volumul publicat recent de Horia Bă-
descu (Căderea din Rai, Cluj-Napoca, Editura Școala
Ardeleană, 2020, 187 p.) propune o reconstituire cu
ambiții de bildungsroman a primelor patru moduri de
configurare a propriului său traseu cognitiv, adevărate
trepte inițiatice, susținute după modelul Weltans-
chauung-lui blagian din Hronicul și cântecul vârstelor,
de amintiri aparținând copilăriei timpurii și etapei copi-
lăriei propriu-zise, a „vârstei celei fericite”, tabloul aces-
tor paradigme cognitive câștigând în extensie prin
imagini și impresii venite dinspre adolescența și
tinerețea anilor începuturilor literare. Avându-l în prim-
plan pe băiatul de numai „un an și trei luni”, rememoră-
rile primelor clipe ale copilăriei poartă însemnele unei
stări ingenue în fața spectacolului misterios al naturii:
„Băiețelul din fotografie stă drept în fața luminii; fără să
știe de fapt ce e lumea. În clipa aceea, lumea e grădina
de flori, omul cu aparatul, aflat undeva dincolo de
spațiul în care se înfățișează el, și, desigur, cei ai casei.
Soarele îi cade în față, dar asta nu-l face să-și aplece
privirea, abia dacă își strânge puțin pleoapele, căutând
un sprijin iluzoriu în firul de iarbă pe care îl ține strâns
cu mâna dreaptă.” Trasate într-o sintaxă simplă, aceste
reverii sunt grefate insistent pe stări afective de sorginte
strict biografică. Devenit centru al lumii, Arefu capătă
dintr-odată misterioasa putere de a prelua aura „leagă-
nului copilăriei și adolescenței”: „Areful, în care sosisem
la ceas de noapte, primit nu de indescriptibila lui lumină,
atât de pură cum numai deasupra italicei Toscana
aveam să mai văd, ci de lumina tremurătoare a lămpii,
aproape sufocat de cordonul ombilical înfășurat în jurul
gâtului.” Beneficiind de o percepție a adâncimii, autorul
refuză efectele de prețiozitate ale unui decorativism
naiv și se menține într-un perimetru de profundă

interferență de planuri  asupra căruia stăruie lumina vie
și stăruitoare. Elanul meditativ, mereu la vedere, dă tex-
tului nu numai prospețimea decorului ci, încă mai im-
portant, o schimbare de tonus, o înviorare a senzațiilor.
Într-o bună tradiție literară de la noi și, în egală măsură,
de pretutindeni, sunetele policrome ale spațiului casei
părintești interferează cu spectacolul necontenit melo-
dios și măreț al spectacolului curgerii râului, al păsărilor
și florilor, al culorilor câmpului „la vremea cositului, în
iulie, când se cocea iarba...”, și al măreției munților și
pământurilor moștenite de la primii Basarabi și întinse
la poalele Munților Frunții, „din poalele Făgărașului
până la piscul Negru și Capra, în vecinătatea Negoiu-
lui”. Temperament melancolic, visător blajin purtând în-
semnele înțelepciunii și ale gravității ceremonioase,
Horia Bădescu își devoalează harul poetic prin
predispoziția pentru organizarea picturală a textului:
„Nimic, în lumina aceea blândă de mai, se confesează
autorul, nu lasă să se ghicească suferința cumplită care
învăluie lumea. El, eu cel din fotografie, stă printre flori
și ierburi sub albul unui măr înflorit, ocrotit de dragostea
unei familii în care fusese așteptat cu nerăbdarea cu
care, în lumea veche, erau așteptați aceia care trebuiau
să ducă mai departe zestrea de nume a familiei.”
Discreția e în aceste pagini naturală, exaltările și, de-
opotrivă, neliniștile care-l animă sunt cu grijă tăinuite de
frazeologia naturistă și de șirul unor irizări luminiscente
bine strunite ale spectacolului fenomenelor pe care le
oferă „lumea mirifică a acelui sat de munte, cu o istorie
singulară și exemplară”. Aici, aventura existențială
atinge sublimul în evocarea universului paradisiac al co-
pilăriei, copilăria „cea veselă și nevinovată”, cu „șiroitul
ploii pe geamuri și murmurul ei ritmat”, cu zborul
gâștelor („pe care le-am iubit dintotdeauna pentru că
duceau pe aripile lor depărtarea în care se aflau toate
posibilele lumi...”) sau cu „baletul veverițelor, venite la
furat, în bătrânul nuc din livadă...”. Frenezie vitalistă și
intelectualism, propensiunea pentru asemenea repre-
zentări descriptive este confirmată prin stăruința cu care
Horia Bădescu, artist cu voluptatea reveriei active și a

CĂDEREA DIN RAI 
A LUI HORIA BĂDESCU
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contemplației scormonitoare, pășește în „fascinantul te-
ritoriu al misterelor încă nedezvăluite”, oferind cititorilor
un spectacol superior al legăturii cu natura („Tot ceea
ce știu despre lumea mirifică, atât de perfectă în rostu-
rile și rostul ei, lumina pe care modernitatea se
străduiește cu obstinație și orbește s-o sluțească, acolo,
în Areful copilăriei și adolescenței mele am învățat. Cu
legările și dezlegările inimii”), al vieții spirituale, cu
tradițiile și sărbătorile populare calendaristice, ipostaze
curente ale fiecărei etape, una mai atrăgătoare decât
alta: „Lumea în care am crescut eu părea făcută, în po-
fida a tot și a toate, să-și afle căile și resorturile în afara
duratei. Adevărurile ei, peste care timpul trecea în tă-
cere sau, uneori, cu vuiet de cascadă, stătea încă în ne-
clintirea veacurilor. Satul părea veșnic, ce iluzie,
Doamne!, fiindcă își întemeia ființa și existența, umani-
tatea lui cea mai profundă, pe veșnicia imanentă lumii.
Nicăieri, ca în această «sălbăticie» domesticită care e
satul, nu te afli mai aproape de sâmburul vieții, mai în
firescul alcătuirii universului.” Exultanța nostalgică, ima-
geria pe jumătate fabuloasă, pe jumătate reală, degajă
o senzorialitate debordantă, plină de simplitate și sme-
renie, dar și o sensibilitate interogativă, surprinsă într-un
moment de destăinuire a certitudinilor. Horia Bădescu
e un sentimental lucid, sensibil la temele grave, cu
rezonanță etică. „Osmoza între ființa mea și ființa locu-
lui, consemnează autorul, aceea care o modelase și o
făcuse așa cum avea să fie, este opera timpului, a anilor
în care n-au fost despărțite niciodată, mereu una a ce-
leilalte, a plecărilor și revenirilor, a jindului după ceea
ce fusese și n-avea să mai fie vreodată.” Așa am putea
înțelege, de altfel, și stăruința prin care, pe fundalul unei
încrederi nedisimulate în valorile umane, autorul volu-
mului Căderea din Rai revine asupra istoriei. Păstrând
întreaga pulsație a acestui pământ, „scrisoarea testa-
mentară” pe care tatăl i-o adresează fiului său „în pre-
ziua plecării pe frontul de la Iași, la 22 martie 1944”,
împrumută ceva din cadența solemnă a momentului în
care acestuia i se încredințează „povara iubirii pentru
lumea țărănească” și autoritatea prin care trebuie să-și
exercite atribuțiile ce-i revin în postura sa de capul fa-
miliei: „pe-ai tăi niciodată să nu-i vinzi!... Să faci dreptate
celor de la glie!... Horia, nu uita! Ridică-ți neamul de
moți și de iobagi!” Nu întâmplător, până și alegerea nu-
melui înglobează aici tocmai aceeași vibrație a legăturii
cu istoria acestui pământ. „Am fost multă vreme
încredințat, notează memorialistul, că alegerea s-a da-
torat legăturii indestructibile a tatei cu lumea țărănească
și destinului acesteia, adevăratul motiv pentru care se
aruncase în hula politică, dar și perioadei transilvane a
vieții sale.” Percepția lumii exterioare se canalizează în-
deosebi spre frumusețile și bogățiile satului natal, ade-
vărate caligrafii solare, care, asemenea Lancrămului,
este văzut ca un spațiu „ce se prelungea prin geografia
sa de-a dreptul în mitologie și în metafizică.” Viziunea
lumii se întregește cu detalii aparținând cadrului familial
și al lumii mirifice a acestui sat de munte, contingența
blagiană arătându-se și aici mult mai însemnată.
Desfășurat în cadrul rustic al Arefului, spațiu martor,

mărturisind prezentului despre urmele de altădată ale
vremurilor, spectacolul lumii își extrage discret
dezlănțuirile de vitalism din ceea ce îi oferă anotimpurile
în rotitoarea lor frumusețe, păstrând  ritmurile unui timp
al eternei deveniri, în consonanță cu timpul individual,
al vârstelor omului, de la primele lecturi până în momen-
tul în care, ajuns la vârsta altor experiențe, destinul îi
deschide drumul spre un alt fel de învățătură în străve-
chea cetate a Clujului („orașul care m-a cotropit și m-a
făcut al lui”). 

Contemplându-și astfel devenirea, Horia Bădescu
se abandonează extatic în perimetrul acestui spațiul fa-
miliar al primăverii, uluitoare ca timp al eternei reîntoar-
ceri, al verilor încărcate de lumină („baia de lumină în
care se îneca lumea cu toate ale ei...”), al toamnelor
deschise melancoliei și iluzionării („toamna, în toată
măreția ei, toamna nebun de frumoasă”), cu deosebire,
în fața iernilor fabuloase („O, iernile erau cu adevărat
fabuloase!”), ale căror contemplări se transformă în
amintiri transfigurate, „ierni adevărate, netulburate de
smintirea de acum a acestui anotimp, cu ninsori și ge-
ruri sosite la vremea lor, cu fantasmele nopților cu lună,
în care zăpada scrâșnește sub pași și vântul aducea
ecoul urletului de lup, ori cu ninsorile de sfârșit de lume,
când parcă se rupeau baierele cerului și potopul alb era
gata să îngroape universul”. Acest timp individual, al
vârstelor omului, se îmbogățește cu alte secvențe pas-
telate, gravuri lucrate direct în lumină, emanate de aro-
mele livezilor pârguite, îmbogățite de freamătul
zumzetului adormitor al stupilor și de culorile pădurii din
apropiere. Înzestrat cu un simț intens al decorului, me-
morialistul jubilează în fața candorii și a freamătului na-
turist, extrăgând de aici, frumusețea solului natal și
virtuțile vieții de familie, ale acestui neam mare, de ro-
mâni. Apar în acest cadru cele două surori, Nora și
Olga, Lelea Ioana, pe scurt Lelea, desprinsă parcă
dintr-o icoană, cu al său veșnic port tradițional, a suro-
rile tatei, în special Filofteia, Tia, „cea mai prezentă în
viața familiei, mezina celor șase copii ai bunicului care
trăiseră...”, și, cu deosebire a prezenței bunicului din-
spre partea paternă, Tătuțu, cu ținută sa haiducească
(„Învățător cu studii seminaristice, către sfârșitul veacu-
lui al nouăsprezecelea, la încheierea cărora renunțase
la patrafir pentru o catedră didactică, Tătuțu, adică bu-
nicul Ilie Bădescu, își îndreptase băieții, doi dintre cei
șase copii care trăiseră, către aceeași carieră”), sub
semnul blajin al căruia copilul a deprins cititul și scrisul:
„Citeam cu frenezie, la lumina zilei ori seara la lumina
lămpii, o lampă cu numărul doisprezece, pe care o mai
păstrez și acum, al cărui responsabil pentru ștergerea
sticlei, mult prea des afumată, eram. O abuream cu ră-
suflarea caldă a gurii și o ștergeam cu hârtie de ziar.
Hârtie din care croiam și un rudimentar abajur care îm-
penumbra lumina, creând un halou atât de propice lec-
turii.” Incomparabil mai frecvente, secvențele
evocatoare ce țin de mediul familial câștigă imediat prin
acuitatea reflexivă a discursului și, în aceeași măsură,
prin deschiderea spre transparența zării, a nostalgiei
largurilor. Surprinzătoare, în cel mai înalt grad, portre-
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tele părinților, amândoi dascăli, mama, „un caracter pu-
ternic”, „o luptătoare”, „femeia aceea delicată, mignonă,
de o aparentă fragilitate”, și tata, ai cărui primi ani de
dăscălie la Ciucea trebuie să fi avut în sufletul tânărului
profesor profunde rezonanțe: „Din viețuirea lui transil-
vană, tata revenise legat cu sentimente puternice de
acest pământ românesc cu o istorie zbuciumată, de-
seori tragică, cu o pătimașă iubire pentru «crăișorul»
Horia și pentru poetul Aron Cotruș, cel care scrisese pa-
teticul poem despre «țăranul de cremene».” Muntele din
apropiere, casa părintească, surorile Nora și Olga, ve-
cinii și rudele devin, în această alcătuire caleidoscopică,
sursa echilibrului lumii din satul din Muscelele Argeșului.
Peste tot, fără echivocuri și înfrumusețări inutile, tablou-
rile sunt schițate cu un calm pictural ireal, prin linii dis-
crete și cu multă transparență în mister, după cum, în
alte pagini, fără să piardă din claritatea fluidă, oglinzile
evocărilor lui Horia Bădescu ni se înfățișează mai
mișcate, reflectând cadența gravă a unor „momente de
cumpănă”. Peste acest context de sentimente și figurații
plastice de peisaj se suprapune și un spațio-temporal
alterat, tangența cu extremele vieții, a unui șir de pri-
mejdii care vor alimenta sentimentul de insecuritate, pa-
nică, neliniște, interdicții, suferințe și anihilări, avertizând
asupra evenimentelor tulburi ale istoriei, cu toate
variațiile pe tema destinului omului. Cuprinse într-un flux
debordant al unor reprezentări și simboluri ostile, aceste
stări de anxietate sunt îndelung întreținute de factori
precum teama de a fi culpabilizat fără vină, lipsa de se-
curitate în casă și pe stradă, agonizarea în lagăre ale
morții, așteptarea unor sentințe în închisori cu sever
regim carceral, pentru vinovății inventate de alții. Situată
între viață și moarte, arestarea în noaptea zilei de
16  august 1952 a învățătorului Gheorghe Bădescu este
una dintre mărturiile dramatice despre familiile obligate
să-și ducă viața sub amenințarea delatorilor, prin con-
cesii și  prin pactizarea cu exponenții puterii: „Sfârșitul
acelui august și lunile care au urmat au fost pline de
zbucium, de incertitudine cu privire la soarta tatei, dar
și a familiei. Simțeam în casă încordarea născută de în-
trebările iscate de lipsa de vești despre ce se întâm-
plase cu tata. Dispăruse în necunoscut fără niciun
proces, fără vreo condamnare”. Evadarea din atmos-
fera mohorâtă venită odată cu arestarea tatălui său îi
oferă revenirea în spațiul existențial al unei vieți calme:
„Mama fusese obligată să revină la Aref și eu odată cu
ea. Pentru mine începea cu adevărat viața la țară,
tărâm binecuvântat, în care trăiești și crești împreună
cu cele din jur, în care lumea se deschide și te deschide
odată cu ea înțelesurilor vechi și profunde, unde lumina
te îmbăiază ca apa văratecă a râului și întunericul
scoate stelele din abisul fărădecapătului, unde respiri
odată cu cerul și Dumnezeu ți se așază în suflet cu
sfială, să nu-ți tulbure ființa fragedă cu orbitoare-I
prezență, năvala uimirilor cu care viața vine peste tine
cu fericirile și suferirile ei, topite în neostoita bucurie
de-a exista”. Constituite într-un simbol al durabilității, ca
într-un strigăt de uimire pentru nebănuita vibrație a
existenței, celelalte câteva aspecte plasate în centrul

evocărilor din volumul Căderea din rai  devin motive în
plus pentru definirea unui crez generos al autorului, ve-
rificat prin latura durabilă a întregii sale opere. Lucrate
în plein-air, păstrând ceva din simplitatea și calmul pei-
sajelor lui Francis James, descrierile celor mai impor-
tante momente ale existenței dominate de imaginea
satului se intersectează cu reflecțiile menite să ducă la
o viziune echilibrată asupra lumii, a dimensiunii umanu-
lui în confruntarea cu marile mistere ale lumii văzute și
nevăzute. Deși umbrite de unele întâmplări ale anilor,
o lumină difuză cerne umbrele reflecțiilor existențiale ale
poetului, lumină iradiată de o candelă interioară: „E
ceva care trece dincolo de realitatea lucrurilor și fapte-
lor, ceva mult mai puternic și mai adânc, ecoul unei le-
gături care se hrănește din izvoarele secrete ale
transcendenței, căreia abia mai târziu i-am simțit atin-
gerea, căci transcendența nu poate fi decât resimțită în
armonia și pacea  unui amurg de Paști copleșit de nin-
soarea pomilor înfloriți și de cântecul mierlelor care
suiau, în lumina aurie, treptele cerului”.

Exprimând o intensă bucurie a senzorialului, autorul,
același voluptos al cuvântului tinzând către clasicitate,
se reîntoarce la sine, într-o euforie controlată a unei
contopiri cu tot ceea ce aparține locului, devenit „lumea
mirifică a acelui sat de munte, cu o istorie singulară și
exemplară”. Se întâmplă ca prin această alternare a
planurilor generale cu cele de detaliu să se consolideze,
ca la Creangă și, puțin mai târziu, la Blaga, viziunea ca-
leidoscopică a lumii. Clipa se metamorfozează într-un
spațiu larg al amintirii mărturisind disponibilitatea pentru
peisaj („arta descripției”) a scriitorului și, în aceeași mă-
sură, pentru alte ipostaze ale fiecărei etape evocate,
una mai atrăgătoare decât alta. Echilibrul nostalgic al
cărții lui Horia Bădescu nu reproduce imaginea unui tre-
cut în nemișcare, ci pacea interioară a ființei cuprinse
de undele contemplației apolinice si de calmul fraterni-
zării la modul franciscan cu natura, așa încât desprin-
derea de acest paradis pământesc, după cum o
sugerează și titlul cărții, trebuie să fi avut în sufletul tâ-
nărului de odinioară oarece ecouri dramatice: „Nu știu
dacă veșnicia s-a născut la sat, cum credea Blaga, dar
știu că timpul copilăriei mele, care n-a fost lipsit de în-
tâmplări dramatice, de frustrări și de îndestule lipsuri,
peste care a trecut tăvălugul unei «istorii în marș», cum
spunea unul dintre sloganurile epocii, timpul acela  mi
se pare și acum în afara duratei. Nu pot să spun când
a început, dar în mod sigur pentru mine nu se va ter-
mina niciodată. E mereu viu, pulsează în adâncul meu,
ca și cum ar aștepta copilul de-atunci, acel eu străin mie
cel de acum și aproape irecognoscibil, să revină în el și
să-și continue existența adamică”. „Căderea” din para-
disul „vârstei de aur” în timpul profan generează stări
echivalente cu dimensiunea regretului eroului din Amin-
tirile lui Ion Creangă, la despărțirea, cu privirea întoarsă
„într-o căutătură jalnică”, de „toposul”, prin excelență pri-
vilegiat. 
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Alexandru Zotta
ALTFEL DE COPILĂRIE

„N-avem dreptul să vindem 
nimănui  inocența din noi”  

Reiterând, la anii senectuții, momente din biografia
sa, Horia Bădescu se oprește asupra copilăriei, seg-
mentul cel mai puțin „biografic” al traiectului existențial.
Vârstă a inocenței, copilăria întrunește mai degrabă
condiția „copilului universal” identificată în interpretarea
călinesciană a Amintirilor din copilărie de Ion Creangă,
carte devenită, prin clasicitatea ei, reper recomandabil
oricărui demers literar asupra vârstei infantile.  

Pornind de la starea de „jovialitate” și de „voie bună”
pe care Vladimir Streinu o desprinde ca definitorie pen-
tru lumea acestei creații, Nicolae Steinhardt afirmă cu
nereținută uimire că este o carte paradisiacă! fiindcă
pentru autor voia bună nu e un simplu simțământ
(minor), e generală, neîntreruptă și metafizică (Mono-
logul polifonic, Dacia, 1991) și că rolul principal în
creația neîntrecutului povestitor îl deține farmecul on-
tologic, întrucât autorul-narator și ființele evocate par
a ști că nu li se va întâmpla (...) nimic cu adevărat rău
și tragic, cu adevărat catastrofal și distrugător, dar și
pentru că modul de cunoaștere al humuleștenilor este
asemănător modului de cunoaștere opus de Blaga
cunoașterii luciferice. 

Cazul în care un segment biografic, al copilăriei cu
atât mai mult, să se impună dincolo de condiționările lui
istorice e destul de rar; poate că de aceea arta poves-
titorului moldovean rămâne o dovadă certă că peste
timp creația clasicizată are de comunicat aspecte valo-
roase și utile fiecărei generații. 

În schimb, situațiile în care copilăria este supusă
restricțiilor istoriei sunt mai numeroase și regăsirea ima-
ginii ei de manifestare deplină și nestingherită a
nevinovăției devine aproape imposibilă. Agresivitatea
istoriei, a celei moderne cu deosebire, a afectat depli-
nătatea copilăriei și i-a răpit din condiția ei paradisiacă,
determinând o adevărată cădere din rai. 

Trăind în alt timp, autorul nu mai povestește năzbâtii
și năzdrăvănii ori jocuri și jucării pline de hazuri și de
farmecul copilăresc, a căror amintire face să salte și
acum inima de bucurie. În noul context istoric inocența
copilăriei nu mai are posibilitatea manifestării depline,
în ciuda îndreptățirii ei naturale și a trăirilor firești ale
ființei la această vârstă. Contextul istoric în care se con-
sumă copilăria poetului evidențiază pregnant agresivi-
tatea istoriei, care a afectat și această vârstă,
restrângându-i, odată cu spațiul de manifestare, și
libertățile și promisiunile devenirii ulterioare a
personalității. 

Ca și pentru Creangă și pentru poetul clujean, și
pentru o bună parte a generației acestuia, cea născută
la sat, căreia i-a fost dat să parcurgă trei sisteme so-
cial-politice distincte, în pofida unei istorii agresive tim-
puriu manifestate, leagănul deplin al copilăriei rămâne
satul. Despre acesta autorul afirmă: Lumea în care am

crescut eu părea făcută, în pofida a tot și a toate, să-și
afle căile și resorturile în afara duratei(...), fiindcă își în-
temeia ființa și existența, umanitatea lui cea mai pro-
fundă, pe veșnicia imanentă a lumii.

În biografia autorului, Aref, satul argeșean în care
s-au petrecut anii cei mai frumoși ai copilăriei, rămâne
singurul loc care mai întrunește aspecte din condiția ra-
iului pe pământ.

Am arătat altundeva că structura spațială a Amintiri-
lor... este un loc geometric. Cât timp nu părăsește
spațiul montan moldav personajul se deplasează pe or-
bite circulare de rază progresiv mărită, de pe care re-
vine în centru, în Humulești și chiar în casa părintească,
în centrul acesteia,  la vatră, loc al focului vital, străjuit
de figura mamei, dar și altar, situat la intersecția verti-
calei ființei (axis mundi) cu orizontala existenței. O astfel
de structură corespunde în mare măsură  condiției pa-
radisiace a copilăriei. La despărțirea de spațiul montan,
odată cu plecarea la seminarul de la Socola, personajul
trăiește dramatic și despărțirea de copilărie, care se pe-
trece tocmai în ziua de Tăierea capului Sfântului Ioan
Botezătorul. 

Deplasări similare face și personajul Căderii din Rai
(Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020), de cele mai
multe ori însoțit de rude sau de prieteni, dar nici peisajul
și oamenii de la Câmpofeni, satul de obârșie al mamei,
nici lumea târgurilor argeșene, chiar dacă nu sunt lipsite
de întâmplări umoristice și de personaje pitorești, nu în-
trunesc atracția Arefului, și nici intensitatea trăirilor co-
pilăriei. Multe dintre personajele acestui spațiu intervin
în sprijinul valorilor satului și oamenilor lui, grav afectați
de o istorie agresivă.

Poetul păstrează în memorie imaginea acelor ani,
dar o dezvăluie de pe poziția maturității depline care o
supune distanței și reflecției sintetizatoare: acest tărâm
binecuvântat, peste care se mai puteau revărsa, bla-
gian, darurile veșniciei, alcătuiește și un început al „de-
venirii întru ființă” chiar dacă se descoperă abia la
maturitate.

Memoria acelui timp, cu întâmplări grave intrate de
timpuriu în biografia autorului, restrânge destul de mult
imaginea paradisiacă a copilăriei, configurată în cuge-
tarea blagiană: Nu știu dacă veșnicia s-a născut la sat,
cum credea Blaga, dar știu că timpul copilăriei mele,
care n-a fost lipsit de  întâmplări dramatice, de frustrări
și  de îndestule lipsuri (...), timpul acela mi se pare și
acum în afara duratei.

Despre acest segment binecuvântat al biografiei, re-
cunoscându-i persistența în memorie de-a lungul între-
gii vieți, autorul mărturisește în prezentul scrierii: Nu pot
să spun când a început, dar în mod sigur pentru mine
nu se va termina niciodată. E mereu viu, pulsează în
adâncul meu, ca și cum ar aștepta copilul de-atunci,
acel eu străin mie cel de acum și aproape irecognosci-
bil, să revină în el și să-și continue existența adamică.
Rostul acesteia, în concepția autorului, confirmă
afirmația lui Brâncuși: Când nu mai suntem copii, sun-
tem deja morți. Dar și câtă vreme nu suntem morți, mai
căutăm imaginea acelui copil care ne cheamă și ne în-
deamnă la căutarea unui timp pierdut.
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Mărturisirea auctorială dezvăluie dimensiuni defini-
torii ale lumii rurale. Sălbăticia domesticită de priceperile
și înzestrările gospodărești relevă valorile de civilizație
ale satului, iar expresia sâmburul vieții cuprinde în sim-
bolismul ei generativitatea, organicitatea și cosmicitatea
acestui spațiu, dimensiuni definitorii cărora li se alătură
și transcendența, perceptibilă în toate alcătuirile lumii și
vieții și, mai cu seamă, sacralitatea, prezența neîntre-
ruptă a Divinității, coborâtă în preajma ființei și revăr-
sându-și harurile și binecuvântarea  asupra întregului
univers rural, învăluit în tainele minunii, percepută doar
prin emoțiile greu stăpânite ale uimirii. 

Pornind de la afirmația celebră a lui Lucian Blaga și
parafrazându-l, autorul afirmă: Iar dacă nu am siguranța
că veșnicia s-a născut aici, poezia, în mod sigur, da!
De-a lungul existenței lui, satul a generat cultură și artă,
iar poezia, altundeva dezvăluită de autor drept memorie
a ființei, i-a fost mijlocul cel mai la îndemână să
înfățișeze generativitatea și organicitatea, arhaicitatea
și transcendența, cosmicitatea și sacralitatea lumii și a
ființei, dimensiuni care se găsesc laolaltă în deplină ar-
monie numai în lumea satului. 

Făuritorul și purtătorul acestor valori până în pragul
timpului nostru a fost țăranul român, figură aproape dis-
părută de pe firmamentul compozit al lumii moderne.
Urmând îndemnul testamentar al tatălui său (...pe ai tăi
niciodată să nu-i vinzi!... Să faci dreptate celor de la
glie!), dar exprimând și propria prețuire înaltă pentru fi-
gura țăranului, poetul îi va închina, în creația ulterioară,
un înălțător și solemn recviem: sfinți jupuiți, cu pieile pe
umăr,/ țăranii se coboară în pământ/ să-și rostuiască alt
așezământ;/ Ca stelele, îi vezi și nu mai sunt.

Dezacordul cu poziția lui Lucian Blaga în reflecțiile
despre sat își găsește explicația și justificarea în soarta
actuală a acestei tradiționale structuri de civilizație și de
cultură, care își trăiește declinul irevocabil și iremediabil. 

În satul lui Creangă înțelepciunea distribuia îndato-
ririle și finalitățile ființei în acord cu un program al sta-
torniciei îndelungate. Oblăduirea înțeleaptă a părinților,
care perpetua rânduielile unei străvechi tradiții, este
transmisă de neîntrecutul povestitor ca o adevărată fi-
losofie de viață: Dacă-i copil, să se joace; dacă-i cal, să
tragă; și dacă-i popă, să cetească... Într-un astfel de uni-
vers imaginea copilăriei se ridică la altitudinea exem-
plară a clasicității și se așază la loc  privilegiat pe
ecranul eternității. 

Aflat în plin proces de destrămare satul nu mai poate
alcătui în prezent o structură generatoare de statornice
temeiuri existențiale și, mai cu seamă, de sensuri defi-
nitorii ale vieții, nu mai poate întreține sentimentul
veșniciei. Într-o frumoasă poezie de mai târziu, refe-
rindu-se la figura biblică a Mariei Magdalena, poetul
afirmă: A dispărut Magdala, adică tărâmul sau starea
din care s-a ivit figura capabilă de devoțiune cristică
exemplară. Satul odată destrămat, e greu să ne mai
im aginăm un alt loc în care să se nască veșnicia. 

Poate că și din acest considerent autorul simte ne-
voia să însoțească și să supună mărturiile memoriei
controlului lucidității de la vârsta senectuții; nu pentru
că memoria copilului nu ar fi de lungă durată, după cum

dovedesc psihologii, ci tocmai pentru că, în contextul
suspiciunii și neîncrederii actuale, până și fidelitatea re-
dării memoriei infantile poate fi contestată, acuzată de
lacunaritate deliberată și de complinirile ulterioare ale
ficțiunii. Spre a preîntâmpina astfel de suspiciuni autorul
găsește necesar să avertizeze astfel asupra neajunsu-
rilor contextului actual, precizând: Și cred că generațiile
crescute în anii cenușii și duri ai primelor decenii de co-
munism au preluat, la fel de paradoxal, dar explicabil,
nu ceea ce încerca să impună acesta, ci moștenirea in-
terbelicului, de valorile și modul de gândire ale căruia
s-au aflat mai aproape decât generațiile de după
Revoluția din decembrie 1989.

Există în copilăria poetului pagini de integrare până
la contopire cu universul rural; ecouri ale acestei stări
fericite au dăinuit reflectându-se în creația sa lirică, în
care întâlnim versuri precum: n-avem dreptul să vindem
nimănui inocența din noi. Intensitatea și inocența trăirilor
copilărești, legăturile cu dimensiunile satului, libertatea
de cunoaștere și de imaginație și, mai ales, de interpre-
tare nestingherită a realității, care-l făceau stăpânul
lumii și al timpului se păstrează și în paginile reconsti-
tuirii biografice de la senectute. Nicăieri ca în lumea sa-
tului nu se constituie astfel de legături ancestrale cu
elementele fundamentale ale cosmosului, legături pan-
teiste cu întreaga lume organică, cuprinse în limbajul
simțurilor și în tremurul uimirii în fața miracolului: Eram
copil al vântului, al arșiței și furtunilor verii, al ploilor mu-
cede de toamnă, scurse din ugerul norilor în orbita fe-
restrelor și, mai ales, al iernilor cotropitoare, al potopului
de ninsori sosind din fărădecapătul cerului. Acestea se
întâmplă însă numai la Aref, satul copilăriei autorului,
unde a ajuns la o vârstă în care memoria însăși mai
poate ceda, după cum mărturisește cu sinceritate auto-
rul.

Mărturisirea dezvăluie și distanța dintre trăirea și re-
latarea momentelor copilăriei, interval în care controlul
intelectiv al faptelor intervine necesar pentru asigurarea
fidelității și autenticității; pentru că atrocitățile istoriei
care au marcat copilăria autorului apar astăzi multora
ca inautentice sau incomplet ori deficitar conținute în
memoria vârstei infantile. 

Din poezia anotimpurilor viitorul poet reține cu
preponderență manifestările mai statornice: La Aref,
anul avea pentru mine doar două anotimpuri: vara și
iarna. Primăvara, plasată în afara curgerii rostuite a tim-
pului, era vremea imprescriptibilei lumini pascale, încăr-
cată de liniștea stelară și de ecoul pașilor christici, dar
și vremea clipelor încărcate de Sens, rămâne totuși un
anotimp al schimbărilor, cu mocirlă și bălți...

Toamna, cu ploile interminabile și zile mohorâte, cu
teroarea glodului de pe drumurile de munte străbătute
cu greu spre a ajunge la școală, îi va lăsa amintiri mai
puțin plăcute. În poezie însă anotimpul va beneficia de
o  imagine dobândită  în alt loc și într-un timp destul de
îndepărtat de copilărie: Toamna, în toată măreția ei,
toamna nebun de frumoasă care avea să se înstăpâ-
nească  și să-mi bântuie definitiv poezia, avea să mi se
dezvăluie abia în anii studenției și avea să rămână le-
gată pentru totdeauna de Cluj, orașul care m-a cotropit



sub lupă

210 SAECULUM 5-6/2020PR
O

sub lupăsub lupă
și m-a făcut al lui. Așadar, noua înfățișare a toamnei
avea să o descopere în orașul pe frontonul căruia și-a
pus o nepieritoare pecete: E toamnă nebun de fru-
moasă la Cluj. 

Totuși senzațiile trăite și percepția lor infantilă nu
rămân în afara resurselor lirice de mai târziu, cu toate
că, după cum mărturisește el însuși, la vârsta copilăriei
nu apăruse în viața lui niciun semn de creativitate lite-
rară. Cu totul firești la această vârstă fragedă sunt le-
găturile panteiste, organice cu lumea micilor viețuitoare,
păsări sau albine, dezvăluind sensibilitatea, gingășia și
candoarea sufletului copilului, transmiterea lor în limba-
jul gestual și afectiv al lumii infantile.

Chiar dacă imaginile acestui univers infantil se vor
regăsi doar cu parcimonie în creația ulterioară, nu
lipsește însă una care, în asociere cu o înclinație inte-
lectuală timpurie, va genera simbolismul romanului Zbo-
rul gâștei sălbatice, apreciat cu deosebire de critica de
expresie francofonă: Gâștele sălbatice pe care le-am
iubit dintotdeauna pentru că duceau pe aripile lor de-
părtarea în care se aflau toate posibilele lumii, care în-
truchipau ca și caii, victoria împotriva gravitației, zborul,
și care înscriau pe pielea văzduhului unghiuri stranii, ră-
pindu-mă, cu mult înainte de a mă iniția în tainele ma-
tematicii, în orizontul divinei geometrii. Senzația de zbor,
susținută și de contemplarea altor păsări, precum și de
galopul cailor, întreține și aspirația spre libertate, pe
care copilul o percepe nu ca rezultat al constrângerilor
ori soluție de evadare, ci ca dorință firească de a se in-
tegra universului cunoscut și de a trăi senzațiile îmbie-
toare ale acestuia. Și poate cu o semnificație similară
este conservat în memorie „zborul” pe schiuri,
confecționate de copilul însuși, ajutat de prieteni, din
rațiuni de modestie materială a familiei. 

Mult mai substanțială se va dovedi însă în lirica au-
torului pasiunea pentru divina geometrie. Desigur
înțelegerea geometriei ca act de creație cosmică, rezul-
tat din „punerea materiei în forme”, după cum apreciază
Constantin Noica și nici condiția „Să nu intre cine nu
este geometru!” înscrisă pe frontispiciul Academiei Pla-
toniciene nu erau la acei ani mobiluri de prețuire a aces-
tei științe. Mai degrabă geometria îi dezvăluia latura
concretă a zborului, unghiurile stolurilor de gâște sălba-
tice proiectate pe pielea văzduhului și prefacerile lor  ui-
mitoare. 

În creația poetului reflexele geometriei se resimt, cu
deosebire în prima parte a activității literare, în plastici-
tatea imaginii, unde contribuie substanțial la depășirea
abstracției, la concretizarea și personalizarea metaforei.
În raport cu abstracția numărului aritmetic și a semnului
algebric, reflectată în structura silogistică a versurilor
sapiențiale, demersul de demonstrație logică al poeziei
din ultimele volume ilustrează încorporarea limbajului
logico-matematic în discursul poetic, susținerea argu-
mentativă a fondului de idei al acestuia. 

Mărturisirea auctorială dezvăluie că la vârsta copi-
lăriei nu dădea semne de înclinație spre literatură. E po-
sibil ca acestea să nu se fi prefigurat în nediferențierea
sensibilității infantile sau în cuprinderea mai largă de
abilități și înclinații, umbrite de preocupări mai intense

ori susținute de anturajul intelectual al protagonistului.
Apărută de timpuriu, pasiunea pentru lectură ar putea
fi suficientă pentru a substitui sau a integra impulsurile
spre creație literară, pasiune în stare să umbrească alte
preocupări și propensiuni ale personalității în devenire.
Mai cu seamă lectura acoperea zonele răpite
deplinătății trăirilor infantile de o realitate indiferentă la
astfel de cerințe ale ființei, situație despre care, în
reflecțiile de maturitate, autorul precizează: Imaginam
lumea, dar trăiam în realitatea unui cotidian care era al
unui anume timp. 

Viața cotidiană perturba în suficientă măsură și
exercițiul lecturii. În vremuri mai liniștite parcurgerea
cărților de aventuri nu se continua totuși cu multe altele
care să satisfacă orizontul astfel deschis imaginației
copilărești. În contextul politic al timpului lectura ajun-
sese și un real pericol pentru familie, pricinuit de pri-
goana împotriva tatălui, care impune și copilului
prudență deosebită, mai cu seamă în cazul cărților din
biblioteca acestuia, considerate pe atunci
compromițătoare. Lectura cărților literare și nonliterare
deschide totodată și calea imaginației; în universul co-
pilăriei aceasta compensează pierderile provocate de
constrângerile realității, permite copilului să realizeze
avansarea cunoașterii proprii, îi întreține libertatea de
visare și de percepere a lumii și vieții. 

Practicată cu pasiune, lectura a făcut din el un copil
care își oferise plăcerea imensă și niciodată ostoită a
unei profunzimi de lumi paralele în care putea să
viețuiască, mișcându-se liber în spațiu/timp. Îndeplinită
de plăcere, lectura a fost stimulată și în familie de
abilitățile de îndrumător ale mamei precum și de înzes-
trarea ei actoricească: din când în când, găsea puterea
de a da viață „salonului de lectură” în care ne răsfăța
citind cu voce tare, ba chiar și interpretând pagini din
cărți și autori care făceau parte din patrimoniul spiritual
al familiei. Lectura nu se suprapune nici cu obligațiile
școlare, sporite de susținerea părinților și a mai multor
generații prestigioase de intelectuali formați în perioada
interbelică. Anii „obsedantului deceniu” au însemnat
pentru intelectualitatea de atunci un efort de continuare
a valorilor acestui timp, care s-a transmis și tinerei
generații: aproape toți descendenții vechilor elite au trăit
aceeași realitate și n-au avut decât aceeași soluție.
Responsabilitatea parentală și constrângerea soluției
unice au determinat preocuparea pentru învățătură de
la o vârstă fragedă. Ocupația și prestigiul profesional și
social al părinților, lideri recunoscuți ai comunității ru-
rale, precum și al multor persoane apropiate și compe-
tente au contribuit substanțial la interesul pentru
învățătură, la  performarea școlară, la afirmarea în do-
menii diferite care nu anunțau devenirea ulterioară. Vii-
torul poet s-a afirmat prin performanțe școlare
remarcabile, oficial recunoscute, la concursurile de șah,
sport al minții atractiv și cuceritor și exercițiu de aptitu-
dini intelectuale anticipative, și la olimpiadele școlare
de matematică, prezent între evidențiați și premiați  în
fiecare an școlar, inclusiv în anii de liceu. 

Explicația temeinică a acestui aspect ciudat o oferă,
la vârsta senectuții, autorul însuși, după ce s-a convins
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că imaginarul poetic și cel matematic funcționează după
principii similare, acelea ale autarhiei gnoseologice și
axiologice a sistemelor. Orice poem este o axiomă on-
tologică și o teoremă estetică, a cărei demonstrație se
produce și are valoare doar în raport de sistemul în
cauză, poemul!

Mijlocite de persoane competente și înțelegătoare,
buni pedagogi, școliți în instituții de prestigiu ale timpului
lor, aceste condiții erau un imperativ al timpului, care
modifica și viața copilului, îi imprima responsabilitate,
sens al devenirii și afirmării personalității, ceea ce nu
era întrutotul pe placul copilului. Autorul își amintește că
nici pentru noi, copiii, exigențele n-au fost mai mici și că
trebuia să urmeze ca fiu al domnului învățător, conduita
de sfințișor cu totul contrară vitalității care îmi era pro-
prie. Copilăria nu mai era în integralitatea paradisiacă,
libertățile ei se restrângeau sub presiunea unui timp is-
toric agresiv, care impunea de timpuriu o pregătire so-
lidă pentru viață.  

Amenințată de agresivitatea istoriei, copilăria are ne-
voie mai mult ca altădată de protecția parentală. Nu
numai prin atribuțiile naturale ale maternității, ocroti-
toare și îndrumătoare, ci și prin condițiile particulare ale
familiei rolul principal îi revine mamei. Figura acesteia
impresionează nu prin multe și mari minunății ori prin
înzestrări magice și miraculoase, ca ale mamei lui Nică,
ci prin responsabilitatea cu care își asumă și își
îndeplinește numeroasele atribuții ale vieții rurale, în
ciuda unor aspirații de cu totul altă natură, pentru care
deținea  suficientă înzestrare.

Destinul mamei stă sub semnul voinței și
responsabilității, care, în ciuda schimbărilor importante
intervenite pe parcursul vieții, nu s-a abătut niciodată
de la condiția etică și de la misiunea socială asumată
prin profesiune și prin poziția dobândită în comunitate.
Ea însăși este un exemplu de alegere conștientă și de
făurire a destinului propriu. Autorul reține actul de
schimbare a condiției sociale, despre care
menționează: la sfârșitul școlii primare, mama, care visa
altceva decât truda câmpului, plecase de acasă să
învețe. Urmând studii în școlile prestigioase ale timpu-
lui, realizează un parcurs firesc pentru un caracter pu-
ternic, hotărât să-și făurească un alt fel de viață, cu un
final ce merită pe deplin calificativul doctoral Magna
cum laude acordat de autor. Conștientă de posibilitățile
ei încercase de mai multe ori să „evadeze” în spații mai
propice spiritual, mai înainte de a se îndrăgosti ireme-
diabil de Aref, paradisul copilăriei mele. 

De-a lungul studiilor, ca și după încheierea acestora,
chiar și în lumea satului, mama se dovedește a fi o lup-
tătoare îndârjită în a demonstra că inteligența, talentul
și puterea de muncă ale femeii sunt egale cu ale
bărbaților, fără a renunța vreo clipă la conștiința și spe-
cificitatea feminității ei, la acel alt fel de a se apropia de
lume, de familie, de societate, care decurge din
aceasta.  

În reconstituirea portretului la senectute, într-un con-
text contradictoriu, autorul are grijă să preîntâmpine
percepțiile eronate, mama rămânând o feministă în
adevăratul sens al cuvântului (...), un om care cerea și

impunea respectul evidenței capacității și faptelor sale.
Corelând imaginile amintirii cu dezvăluirile din romanul
autobiografic Dincolo de amintire, care-i atestă și înzes-
trarea cu har literar, autorul notează: simțea că este,
ceea ce știa că este: un învățător și un om în cel mai
adevărat sens al cuvântului, o ființă înzestrată care a
încercat permanent să nu lase să se risipească harurile
pe care le avea. 

Toate aceste aptitudini și calități se exercită fără
nicio îndepărtare de la datoria de mamă, exercitată cu
perseverență într-un context plin de privațiuni, cu de-
osebire în perioadele de absență îndelungată a tatălui,
victimă a abuzurilor puterii politice a timpului. Nu era
doar veghea asupra sănătății copilului, pentru care, cum
va mărturisi cu umor autorul la data amintirii, căzutul de
sus și, mai ales, datul cu fruntea de pământ erau spe-
cialitatea mea și unicul mod de a face temenele. Com-
plex și exigent, mandatul matern se împlinește într-un
timp când era foamete, erau rații, laptele se distribuia
târziu, după miezul nopții, când banii nu ajungeau, când
salariile dascălilor erau mici și inflația explodase, când
cumpărai pâinea cu milionul. Pentru a face rost de cele
necesare familiei mama își cumpărase unelte de cizmar
și, după venirea de la școală, făcea pantofi pe care să-i
vândă sau să-i schimbe pe alimente. S-ar putea ca
generațiilor mai tinere aceste condiții să li se pară ireale,
exagerate.  

Și dincolo de toate aceste îndatoriri, care ilustrează
din plin calitățile deținute și dobândite, parcă pentru a
ilustra pe deplin căderea din Rai, mama a trebuit să ve-
gheze și asupra pericolului destăinuirilor involuntare ale
copilului, chiar dacă acesta cunoscuse deja atingerea
primejdiei și instinctul de conservare funcționase mai
înainte de orice judecată. Trebuia însă să-i amintească
mereu de prudență și iarăși prudență, pentru că era tim-
pul vorbirii în șoaptă, al primejdiei de a rosti adevărurile
vieții. Și asta fiindcă, de la o vârstă fragedă, s-a întâm-
plat să înceapă calvarul tatei, care, făcând politică din
idealism și iubire neostoită pentru lumea țărănească și
interesele ei, n-a reușit decât să încaseze toate acele
lovituri nedrepte pe care le primesc toți cei care au nai-
vitatea politicii inimii.

Prin întâmplările din viața tatălui în paradisul copilă-
riei pătrunde agresivitatea istoriei. Victimă a acestei
agresivități, tatăl se înfățișează copilului rar și în imagini
cu totul neașteptate. După ce, în 1937, ajunsese pe lis-
tele negre ale Mișcării, pentru articolele împotriva peri-
colului fascizării, în timpul rebeliunii legionare scăpase
ca prin urechile acului să nu fie asasinat, în 1946 copilul
ia cunoștință de imaginea de mumie a tatei, care reve-
nise de la Pitești, unde fusese pentru desemnarea
candidaților țărăniști la alegerile din noiembrie, înfășurat
în bandaje albe, cu capul spart și coastele fracturate,
cu brațul în ghips. Iar după 1947, trăia cu spaima ares-
tării; la un moment salvator contribuise și copilul, tăi-
nuind ascunzătoarea: Nu i-am spus. Mintea mea de
copil pricepuse că nu trebuia s-o fac, chiar dacă nu
înțelegeam întru totul ce se petrecea. Calvarul tatei con-
tinuă cu arestarea din 1952 și trimiterea la canalul de
înspăimântătoare amintire în viața multor români, unde
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supraviețuiește miraculos și de unde revine după moar-
tea dictatorului Stalin. 

Nici soarta mamei nu este cu mult mai fericită; în
memoria autorului se cuprind și momente în care era
disperată, încerca să se țină tare în fața noastră, dar,
de câteva ori, trezit în întunericul nopții, o auzisem plân-
gând și rugându-se.

Și în tot acest timp grijile întregii familii apăsau pe
umerii mamei: O duceam greu, întreg salariul ei se
ducea pe cheltuielile școlare ale surorilor, pensia buni-
cului era derizorie, cele din gospodărie abia de ajun-
geau pentru hrană. 

Ca și în Amintiri..., dobândește relief deosebit și se
impune în întreaga galerie de personaje: Nimic nu o în-
genunchea(...) pe femeia aceasta puternică și dârză,
gorjeanca mândră și răzbătătoare, care purta în adân-
cul sufletului atâta iubire și duioșie pentru familie, acolo
unde se ascunsese și remarcabilul ei talent literar, care
avea să rodească în anii senectuții, și pe care zorile o
găseau în picioare, să poată sfârși treburile dimineții în
gospodărie, înainte de a pleca la școală.

Deși paradisul copilăriei s-a constituit la sat, în
spațiul lui intră cu greu familiile de intelectuali ai satului,
categorie apărută într-o perioadă modernă. Încercarea
de a continua condiția paradisiacă de pe timpul bunicu-
lui, și el învățător de vocație, nu rezistă istoriei, chiar
dacă era încă vremea respectului și a bunului-simț
țărănesc... și dacă autoritatea lui, ca și a părinților mei,
izvora nu doar din talentul didactic pe care neîndoielnic
l-au avut, ci și din  rectitudinea morală care le impusese
un statut de excepție, dintr-o înțelepciune a inimii care
îi îndreptățea la înțelesul vechi al cuvântului „învățător”. 

Strădanii de a alcătui în sat o viață armonioasă au
făcut și părinții copilului în calitatea lor de intelectuali ai
satului: Mama făcuse eforturi nemaipomenite să înzes-

treze satul cu un cămin cultural, care astăzi nu mai
există, dar unde zeci de ani pulsase viața culturală a
localității. Îndatorirea obștească pe care și-o asumase
cerea osteneli susținute și au fost munci și zile în care
biata mama, și-așa prinsă până peste cap cu îndatoririle
didactice și familiale, alerga de la unul la altul să orga-
nizeze, să convingă, să ducă responsabilitatea
șantierului, lucru greu de îndeplinit și pentru un bărbat
specializat în domeniu, cu atât mai mult pentru o femeie
încărcată și cu alte obligații familiale și profesionale. La
rândul lui, tata construise pentru satul nostru două școli.
Una dintre acestea îi poartă și astăzi numele. Și ca in-
telectuali prestigioși nu puteau ignora viața culturală a
comunității: satul și dascălii lui se îndemnau să păstreze
zestrea artistică a locului. Prin exemplaritatea cu care
își îndeplineau datoria față de sat și-au dobândit și re-
numele care le exprima condiția: Părinții mei nu aveau
nevoie de nume... Tata și mama erau Domnul și
Doamna. Și dovedeau prin toate câte inițiau și îndepli-
neau un devotament profund: Se regăseau în aproape
tot ce conta pentru comunitate. Au fost oameni ai unei
alte lumi, ai datoriei și  jertfei de sine.

Acestei lumi i-a aparținut și copilăria poetului, a cărei
imagine, cu toată căderea ei din rai, mai dăinuie sus-
pendată în memoria copilului din noi care nu se
grăbește să ne părăsească: Porțile Raiului meu se în-
chideau încet, însă nicicând pe deplin. Nimeni nu mă
alunga din tărâmul pe care, de fapt, n-aveam să-l pără-
sesc vreodată. Plecam de bună voie, urmând străvechi
legi ale vieții, pe un drum care nu era altul decât acela
al eternei reîntoarceri în lumina nepieritoare a locului
peste care plânsese cândva Dumnezeu. 

Poate că măcar cei născuți la sat să mai găsească
temeiul îndrăznelii de a cere Atotputernicului bucuria
acestei reîntoarceri. 

Cetatea Poenari
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Ioan N. Roşca
UN ROMAN ISTORIC şI PSIHOLOGIC 

După mai multe volume de eseuri cu rezonanțe filo-
sofice, teologice, științifice, literare, precum Spiritul pen-
dulator. Eseurile de la Stuttgart I (2010), Solemnitatea
Ignoranței. Eseurile de la Stuttgart II (2012), Lecturi re-
flexive (2015), Heterogene (2019) și, cel mai recent, A
fi – ca diferență (2020), cunoscutul scriitor și publicist
Iulian Chivu ne surprinde cu un roman, Cenușa tatălui
(Editura Sitech, Craiova, 2020), care, fără a fi de mari
proporții, este deosebit de complex atât stilistic, cât și
tematic, pendulând, cum spune autorul, „între istorie și
idee”. 

Romanul pleacă de la un fenomen real al anilor
’50-’60, rezistența armată din munții Semenic împotriva
instaurării comunismului, şi are ca model un erou
bănățean, un cioban aflat cu turma la poalele muntelui,
rebotezat literar Marcu Mocanu, care a sprijinit
rezistența și, finalmente, i s-a alăturat cu arma în mână.
Lichidând un pluton de securiști și reușind să scape de
iminenta condamnare și execuție, trece Dunărea înot,
ajunge în Franţa, apoi, pentru a-și pierde urma, trece în
Spania și, de aici, pleacă în Brazilia, unde se
recăsătorește cu o localnică cu care va avea o fiică.
Ajunge să trăiască și schimbarea istorică din România,
în care însă nu are suficientă încredere pentru a se în-
toarce în țară. Întâmplările narate urmăresc totodată și
umilințele și suferințele îndurate de familia rămasă în
țară, soția Ruxandra, anchetată și maltratată de miliție
și securitate, și micuța fiică Iolanda, care crește cu dorul
de tatăl necunoscut. Deși elevă remarcabilă în școala
primară și gimnazială, Iolanda nu primește premiul me-
ritat și, mai departe, este constrânsă să facă o școală
de croitorese, după care absolvă un liceu la fără
frecvență, dar nu are dreptul să urmeze facultatea de
medicină, rezumându-se la o școală postliceală, care îi
permite să profeseze ca asistentă medicală. După că-

derea comunismului, într-o excursie în Spania, îl
cunoaște pe Enrique, cu care se va căsători, va rămâne
acolo, la Malaga, și vor avea împreună un băiat și o
fată. Va merge pe urmele tatălui său, la Madrid, la
señorita Ignacia, care, deși ducea o viață nobiliară,
într-o vilă luxoasă, având personal de serviciu, major-
dom și grădinar, totuși, inimă de româncă și romancieră
umanistă, îi ajuta pe transfugii români și trimisese fami-
liei lui Marcu vești despre acesta, pe care îl găzduise o
vreme, îl ajutase să-și găsească o slujbă la o fermă, co-
municase un timp cu el chiar și după ce acesta plecase
în Brazilia și păstra încă adresa lui de acolo. Iolanda tri-
mite o scrisoare la acea adresă și, după mult timp,
primește răspuns de la sora ei din Brazilia, care
așteptase ca tatăl lor să se însănătoșească și să răs-
pundă el însuși mesajului primit, dar boala bărbatului se
încheiase cu decesul acestuia. Surorile se întâlnesc în
Spania și Iolanda primește una dintre cele două urne
cu cenușa tatălui lor, ulterior, o va duce în România și o
va încredința mamei sale, care o va păstra sub candelă.
Urna cu mâna de cenușă ținută cu sfințenie amintește
cumva de mormintele tinerilor din Cimitirul Eroilor, care
s-au sacrificat pentru libertate în decembrie ’89, ca și
de cenușa celor de la Timișoara, aruncată în canalele
de la Popești-Leordeni.

Pe lângă istoria personajului principal și a membrilor
familiei sale, autorul conturează și alte câteva destine,
între care este de menționat cel al comandantului cor-
pului de rezistenți, Mircea Costiniu, despre care se știa
că e mort în lagăr la ruși. Fugind din țară odată cu
Marcu și stabilit la Montpellier, va ține legătura cu
señorita Ignacia, dar și cu mulți disidenți și va activa
într-o fundație pentru drepturile omului în România. 

Aparent simplă și, totodată, alertă, acțiunea roma-
nului nu este câtuși de puțin lipsită de adâncime, autorul
îmbinând întâmplările narate cu reflecții asupra epocii
comuniste și a celei postcomuniste și, mai ales, cu suc-
cinte, dar revelatoare referiri la psihologia personajelor,
astfel încât romanul este deopotrivă unul istoric și psi-

IULIAN CHIVU. CENUȘA TATĂLUI
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hologic. 

Autorul este iscusit în relatarea atât a unor întâmplări
ample, spectaculoase, cât și a altora mărunte,
menționate fugitiv, dar nu mai puțin semnificative. Dintre
situațiile prin care trece Marcu, amintesc doar ajutorul
dat rezistenților de pe Semenic, cărora le semnala
mișcările securiștilor cu ajutorul focului şi pe care îi
aproviziona cu alimente preparate la stână sau îi înso-
ţea, trecând înot Dunărea, în Serbia. Sunt scene în care
Iulian Chivu se dovedește și un remarcabil peisagist și
plastician al naturii. Iată un singur tablou din noaptea în
care fugarii hăituiți de securitate forțează granița și
vigilența grănicerilor: „Vântul se întețise mult și vâjâia
prin Defileu izbind cu stropi reci de apă… Înaintau doar
când vântul vâjâia mai tare și iar se opreau până la ur-
mătoarea rafală. Și iată că au ajuns în buza Dunării, pe
un mal nu mai înalt de un stat de om și găsiră o spărtură
pe unde se lăsară să alunece pe noroiul cleios ca să nu
facă zgomot.” Cu aceeași receptivitate sunt descrise și
unele reacții sufletești, care se răsfrâng asupra întregu-
lui comportament. La examenul de angajare ca asis-
tentă, nemernicul de la personal o cheamă pe Iolanda
în cabinetul său și îi pretinde să-l viziteze noaptea
acasă la el, dar, vrând s-o sărute, aceasta „s-a retras
brusc și a ieșit fără să scoată un cuvânt”, iar pe stradă
„îi tremurau picioarele, nici nu știa încotro merge… și
uitase să o ia la dreapta pe lângă biserică, unde locuia
la o prietenă, pe timpul examenului”. 

Ca roman istoric, cartea atrage prin știința autorului
de a împleti scenele imaginate, de ficțiune, cu unele re-
feriri concret-istorice, documentare. Despre perioada
comunistă, reamintește că, „după cutremurul cel
mare… nu se găsea de mâncare, se sta la cozi intermi-
nabile pentru lapte, pentru pâine, pentru carne, pentru
ulei și zahăr… curentul electric se lua tocmai la orele
când era mai multă nevoie de el, căldură nu era, apă
caldă…”, ceea ce a dus la „puseul de revoltă din noiem-
brie-decembrie1989”. Marele neajuns al realității isto-
rice de după 1990 autorul îl găsește în singurătatea
oamenilor în vârstă, printre care, desigur, Ruxandra, dar
și o vecină a ei, „bătrână și neputincioasă”, și un alt
vecin, „văduv, bolnav”, căruia „i se întâmpla să i se facă
rău și să cadă în curte” și „atunci câinele începea să
latre înfricat și găinile să chirăie până când cineva îl
vedea acolo căzut și se ducea la el să-l ajute”. 

Romanul este și unul al dezbaterilor psihologice și
etice, pe care personajele principale le poartă cu ele în-
sele. Marcu se întreabă dacă, pentru omor, va fi iertat
nu de semeni, ci de divinitate. Dacă la scară umană
fapta lui a fost explicabilă, în fața lui Dumnezeu va mai
fi el iertat pentru omor? Uneori, se gândește că soldații
pe care i-a împușcat, deși țineau o armă în mână, poate
că n-ar fi executat ordinele și, atunci, se învinovățește
pe sine. Alteori, după ce s-a unit trupește cu brazilianca
Leticia, e frământat de ideea că a păcătuit față de Ru-
xandra, încălcând legământul de la căsătorie. La rândul
ei, Iolanda este chinuită de faptul că și-a lăsat mama
singură și că nu are suficient timp să o viziteze mai des.
Numai Ruxandra, aflată deja la o vârstă înaintată, pare
a-și accepta destinul, totul întâmplându-se „cu voia lui

Dumnezeu”. Dar și ea își jelește bărbatul întrebându-se:
„De ce, Marcule, de ce?”

La ritmul allegro al romanului contribuie nu numai
accentul pus pe acțiune și dialog, ci și faptul că gându-
rile interioare ale personajelor sunt redate și ele cu li-
nioară de dialog, ca și cum acestea ar vorbi cu ele
însele cu voce tare, sau rezumarea anilor brazilieni ai
personajului principal într-o scrisoare a acestuia, sau
concentrarea unor etape istorice într-una sau câteva
fraze: „Au trecut anii, americanii nu au venit, comunis-
mul și-a făcut mendrele cum a vrut, dar începuse să
adie vântul speranței, după cum spuneau cei care mai
ascultau pe la radio și alte voci, pe alte frecvențe”.

În ritmul său curgător și antrenant, romanul inte-
grează și unele reflecții en passant, dar nu mai puțin in-
teresante, cum sunt cele privind comparația spaniolei
cu franceza, prima nefiind „așa de simandicoasă”,
învățarea unei limbi străine prin înregistrarea
construcțiilor vorbite și nu prin însușirea formelor gra-
maticale, fidelitatea femeilor brazilience, dar și excesele
dionisiace ale festivalului de la Rio, paralela dintre de-
jism și ceaușism etc. În această privință, iată o cugetare
despre eliberarea deținuților politici din 1964: „Poate că
a fost doar de ochii lumii, că și așa era tardivă; în
pușcăriile românești a fost exterminată toată elita culturii
și au pierit în mizerie toți bărbații de stat cu demnitate,
adevărații patrioți români”. În ce privește așa-zisa
„epocă de aur”, care era în total contrast ideologic cu
penuria reală, autorul afirmă: „Delațiunea în schimb
funcționa la toate nivelurile. Dacă te luai după raportă-
rile din ședințele de partid, de la congrese, însemna că
românii sunt cei mai fericiți oameni”. Despre noua
epocă aflase și Marcu: „Știa că după moartea lui Dej, la
București venise un alt lider comunist și că securitatea
își trăia a doua tinerețe, că devenise o instituție de opre-
siune mai versată decât cea din anii ’50-’60 care era
aproape exclusiv organ de teroare și auzise și el cum
erau trimiși ofițeri de securitate să lichideze pe unii și
pe alții din afara țării. De ce nu ar fi și el pe vreo listă
de-asta?” 

Interesante sunt și notele despre specificul unor
localități franceze, spaniole, braziliene, sau utilizarea
unor expresii din limba spaniolă, care contribuie la re-
darea atmosferei locale. 

Înzestrat cu spiritul sistematizator al romancierului,
cu multiple stăpânind mijloacele narațiunii, având
înclinație spre imaginile naturiste, bun portretist și fin
analist al psihologiilor individuale și, nu în ultimul rând,
ridicând faptele la înălțimea ideilor specifice eseistului
reflexiv, Iulian Chivu ar putea da la iveală și alte romane
de evocare a realităților istorice și de actualitate.  

Gheorghe Filip
O LECŢIE DE ISTORIE

Este interesantă evoluția lui Iulian Chivu. Drumul său
e trasat „pedagogic”, de la ușor la greu, de la simplu la
complex. El deschide poarta unei alte lumi, atras de cul-
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tura populară dintr-un județ „cu mulți cântăreți pe metru
pătrat”, cum remarca strălucitul rapsod Tudor Gheor-
ghe. Iulian Chivu începe cu culegeri de folclor, orizontul
următor este etnosofia, face apoi pasul către filozofie
(stau mărturie câteva volume remarcabile de eseuri),
totul părând a fi o pregătire pentru ieșirea la „marea cea
mare”: literatura.

Noul său roman, Cenușa tatălui, apărut la Editura
Sitech, Craiova, ar putea să facă parte din ceea ce s-a
numit „literatura de sertar”. Dacă, printr-o minune, o ast-
fel de carte ar fi fost publicată înainte de l989, atunci și
autorul, și editorul, dar și omul de la Cenzură ar fi trăit
cumplita aventură a personajului Marcu Mocanu.

Omul, care se ocupa cu străvechea îndeletnicire,
păstoritul, și care „cu a turmelor pășune” stătea multă
vreme departe de satul său, ajunge, grație prieteniei, să
lupte alături de partizanii din munți, care, în așteptarea
americanilor, se opuneau regimului comunist. Mijlocul
de comunicare era tot unul străvechi – focul aprins pe
munți. Solidar cu prietenul său, care făcea parte dintr-un
asemenea grup de rezistență, Marcu împușcă șapte
securiști și pe doi, care l-au recunoscut, îi rănește. Ob-
sedat de dubla teroare – consecințele pe care le-ar
avea gestul său în fața regimului, dar și în fața lui Dum-
nezeu, pentru că a comis păcatul de neiertat „moarte
de om”, Marcu ia calea pribegiei. Din Franța ajunge în
Spania, unde e ajutat de o româncă stabilită acolo,
doamna Ignacia, și din Spania în Brazilia, unde se
căsătorește.  

De remarcat că I. Chivu se mișcă dezinvolt într-un
larg spațiu geografic, familiarizat nu numai cu locurile,
dar și cu limba spaniolă.

Și de aici intră în scenă un alt personaj, fiica lui
Marcu, Iolanda, care își știe tatăl din pozele rămase
acasă și din ce îi povestea mama ei, Ruxandra. Iolanda
pornește „în căutarea” tatălui din dorința de a-l cunoaște
și a-l înțelege. Din acest moment, cartea ar fi putut lua
o turnură detectivistică, cu iz polițist, cu toate agremen-
tele unei astfel de literaturi. Autorul se ferește însă de
această ispită atât de la modă și rămâne în atmosfera
umană, caldă, cu accent pe latura sufletească a perso-
najelor. Iolanda descoperă că are o soră în Brazilia, cu
care se întâlnește în Spania și care îi aduce într-o urnă
o parte din cenușa tatălui, împărțit astfel între două lumi.
„Voi – o încredințează aceasta pe Iolanda – ați rămas
în inima lui ca niște icoane într-o biserică.”

Autorul are dreptate să își avertizeze, la final, citito-
rul:  „Cititorul nostru e rugat să admită că acest roman
nu e o carte de istorie și nici o monografie”. Dar, spu-
nem noi, cititorul trebuie să admită că este o lecție de
istorie, care nu se cuvine nici uitată, nici ignorată și pe
care mai ales generațiile tinere trebuie să o cunoască.
Și copiii Iolandei sunt curioși să știe trecutul bunicului
lor.  Ei au la  îndemână și un instrument performant –
telefonul mobil – și află multe lucruri de pe Internet.

De altfel, în ciuda condiției lor de oameni trăiți în
preajma oilor, personajele sunt bine informate. În călă-
toria ei spre Spania, Ruxandra, care a  avut prilejul să
se uite pe atlasul geografic al Iolandei, știe, de pildă,
numele țărilor pe care le survolează.

Scriind despre o perioadă dramatică din istorie, în
care „dușmanii poporului” erau urmăriți cu tenacitate și
lichidați, autorul face numeroase referiri la prezent, la
libertatea de care Marcu n-a mai apucat să se bucure,
dar și multe observații cu tentă sociologică, așa cum
este aceasta despre evoluția relațiilor familiale: „De
aceea relațiile familiale pe verticală, adică pe linia suc-
cesorală, nu mai sunt exclusiv morale, primele victime
fiind înșiși părinții care se regăsesc abandonați între
copii și, de teamă să nu-și facă progeniturile de râs în
comunitate, se sting în mizerii incredibile, aruncați ca
niște hârburi sau alungați de la unul la altul după bunul
plac al nurorilor sau ginerilor” (p. 128).

Limbajul cărții, care urmărește și surprinde mișcările
sufletului, este unul familiar, fără prețiozități. Ici, colo,
câte o zicere „ca acasă” (de pildă des uzitatul „îi dete”),
câte o scriere în tipare de demult („din nainte”), sau un
cuvânt cu parfumul vechimii alungă monotonia limbaju-
lui prețios, îndrăgit de mulți, sufocat de neologisme,
care întunecă adesea sensul spunerii. 

Cenușa tatălui este o lecție pilduitoare, un îndemn
bine gândit, bine construit, ca un astfel de trecut dureros
și tragic să nu se mai repete.

(detaliu)
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Date biografice și bibliografice îl leagă pe poetul, cri-
ticul, istoricul literar și editorul Barbu Cioculescu de
Târgoviștea literară: tatăl său, Șerban Cioculescu și
mama sa Maria (născută Iovițoiu) au fost între anii 1924
și 1935, profesori la Liceul „Dr. C. Angelescu”, din
Găești, iar Barbu a trăit primii ani, împreună cu părinții
săi, în casa Murineanu, amintirile sale din acel răstimp
fiind de ordin olfactiv, pe care i l-au produs toamnele bo-
gate. Lumea cărturărească târgovișteană, reprezentată
de Societatea Scriitorilor Târgovișteni, al cărei cofonda-
tor a fost, revista lunară de cultură „Litere”, al cărei co-
laborator cu rubrică permanentă este, începând din
martie 2002, și în al cărei colegiu redacțional este senior
editor, Editura Bibliotheca, în care i-au apărut cărțile
Mateiu I. Caragiale. Receptarea operei (2004), De la
Mateiu, citire (2005), Zădărnicii prin vuietul vremii
(2007), Amintirile unui uituc. Exerciții de memorialistică
(2012), Litere... litere (2017) și La Steaua Păstorului,
„opera omnia poezie”, toate acestea și alte forme de
participare la viața literară târgovișteană, precum
prezența, ca membru în juriu, la Festivalul Național de
Literatură „Moștenirea Văcăreștilor”, îi îndreptățesc pe
târgovișteni să-l socotească unul de-al lor, un
târgoviștean sadea. Emblemă care-l onorează, consi-
derându-se el însuși „într-o proporție generoasă
târgoviștean”. Mândru de prețuirea care îi este rezer-
vată, a scris, în articolul „A fost o vreme”, din aprilie
2017, al amintitei reviste: „Suficiente dovezi de prietenie
față de bătrânul grenadier, ca acesta să simtă căldura
unui sentiment tot mai rar în zilele noastre – și odată cu
aceasta, recunoștință, un alt sentiment, se pare de ase-
menea mai frecvent în trecut – dacă nu cumva trecutul
este și mincinos...” Rânduri care au fost scrise după
apariția, la Editura Bibliotheca, a cărții sale Litere, litere.
Dovezile de prețuire și prietenie au continuat, în 2019,
când „bătrânul grenadier” împlinea 92 de ani de viață și
80 de ani de la debutul său cu o poezie în „Universul
copiilor”, şi cărturarii târgovișteni, ca și alții veniți din alte
orașe, l-au sărbătorit, pe masa sărbătorii fiind așezate

cărțile La Steaua Păstorului și Un veac printre cărți.
Barbu Cioculescu în dialog cu Mihai Stan. Argumentele
de mai sus l-au îndreptățit pe scriitorul și editorul amintit
să poarte cu sărbătoritul o convorbire bogată în
semnificații și informații prețioase. Din această catego-
rie fac parte precizările privind formația literară a aceluia
care a crescut în casa unui mare critic și istoric literar,
casă „care era un atelier de literatură mai activ decât
cel de covoare”, casă în care era „o imensă și nespus
de atrăgătoare bibliotecă. Cu dreptul de a citi orice carte
respectându-i starea fizică”. Această bibliotecă i-a sti-
mulat dorința de a scrie: „Mai cu seamă poezie voiam
să scriu, chinuit de faptul că n-o înțelegeam. A desco-
peri, pe la 12 ani, forța lui Arghezi, pe la 15, mirajul lui
Blaga, mai apoi pe Ion Barbu și pe Emil Botta – acestea
au fost treptele”. Ambientul stradal din proximitatea stră-
zii Dr. Turnescu i-a facilitat vederea unor scriitori de
seamă: „Devenit bucureștean, salutam cu respect, prin
cartier, trecători care mă cunoșteau, prin părinți, și ei:
Ion Minulescu, Liviu Rebreanu, Adrian Maniu ori Ion
Barbu”. La fel de importante sunt evocările prietenilor
lui Șerban Cioculescu, la loc de cinste fiind Vladimir
Streinu și familia sa. Semnificativă este informația că
paternelul aprecia la feciorul său „condeiul vesel”,
„ușurința la scris”, la care a apelat când era excedat de
„comenzile sociale”, pe care, cum vom vedea, le numea
altfel: „S-a folosit de ea în cazul foarte special când i se
cereau în perioada comunistă, articole de adeziune, pe
teme de moment. I le scriam eu. Țin minte cum, citind,
ca redactor, un asemenea text – tata îl numea «cota de
stat» – Dinu Săraru s-a entuziasmat: «cât suflet». Cum
mai nimeni nu citea asemenea texte de circumstanță,
tot nimeni n-a remarcat stilul colorat al celor semnate
de tata. Fără precedent în lunga carieră gazetărească
a criticului. Și dacă e să fac mărturisiri complete, am
mai scris pentru tata și două prefețe la două romane în
traducere, bune, dar de acțiune, unul din literatura ger-
mană. Mi-a spus că n-are timp să se ocupe de ele.”

În partea a doua a cărții pe care o prezentăm, Un

Iordan Datcu

BARBU CIOCULESCU ÎN DIALOG 
CU MIHAI STAN
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veac printre cărți. Barbu Cioculescu în dialog cu Mihai
Stan (Editura Bibliotheca, 2019, 270 p.), au fost incluse
breviare publicate de cel intervievat în „Litere” (iulie
2016-iulie 2019), cele mai multe fiind portrete ale unor
prieteni ai semnatarului: Mircea Horia Simionescu, Ale-
xandru George (despre acesta patru articole), Radu Pe-
trescu, Tudor Țopa, Mihai Stan, Dinu Ianculescu,
Gheorghe Grigurcu, Constantin Abăluță, Pavel Chihaia,
Mihai Vornicu, alte breviare fiind recenzii la unele cărți
de Neagu Djuvara, Gabriel Liiceanu ș.a. Sunt toate

unele dintre cele mai expresive pagini apărute în revista
„Litere”.

Mihai Stan, care a publicat utile cărți de convorbiri,
precum Rătăcirile unui caligraf (Mircea Horia Simio-
nescu în dialog cu Mihai Stan) (2006) și Confreria. Con-
vorbiri și confesiuni. O istorie a Societății Scriitorilor
Târgovișteni (I, 2009, II, 2017), a alcătuit o carte deopo-
trivă utilă în cunoașterea activității literare a unui scriitor
senior de talia lui Barbu Cioculescu, cât și a amintitei
societăți.

Zenovie Cârlugea

RECUPERAREA UNEI POVEȘTI

Între proiectele care l-au preocupat pe Şerban Co-
drin câteva decenii este și cel dedicat „Țiganiadei” lui
Ion Budai-Deleanu, în 1994 făcând să apară la Editura
Dacia lucrarea Țiganiada, într-o recitire de Șerban Co-
drin, reluată câțiva ani mai târziu sub titlu Țiganiada, un
poem în proză (Ed. Lucman, Buc., 2002). În 2014 apare
la Tipo Moldova din Iași ȚIGANIADA, poem recitit în
proză și recent, în 2020, lucrarea: Ion Budai-Deleanu.
ȚIGANIADA, recitită și rânduită în versete (Editura
Betta).

Ideea „rescrierii” unor opere literare celebre, create
în alt timp istoric, cu particularități de limbă specifice sta-
diului de dezvoltare din acea vreme, datează de la în-
ceputul secolului al XX-lea, în cazul unor opere clasice,
continuând în postmodernism și posttextualism, în vre-
mea noastră. Deși pentru specialiști fenomenul este
taxat, din motive lesne de înțeles, drept „cultură de
masă”, „rescrierea” s-a cultivat, inițial, în țări occiden-
tale, bunăoară în Spania, unde opera lui Cervantes a
fost „rescrisă” în sute de variante, cam ceea ce s-a pe-
trecut în Anglia, cu Shakespeare... 

În prefața semnată de criticul și istoricul literar Aure-
liu Goci, Modernizarea și reactualizarea unui text clasic,
se reamintește că fenomenul „rescrierii” a început la noi,
într-o formă moderată, cu textul „Istoriei ieroglifice”,
scrierea cantemiriană de la 1715. Cazul „Țiganiadei” s-a
declanșat la sfârșitul sec al XIX-lea în raport cu textul

elaborat aproximativ pe la 1800. Întâmplarea face ca
opera lui Budai-Deleanu, acest corifeu-poet al Școlii Ar-
delene, să fie prima epopee „eroi-comico-satirică” din
literatura română și cea mai realizată din punct de ve-
dere artistic, ca specie, față de alte încercări (Costache
Negruzzi, I. H. Rădulescu, Aron Densușianu ș.a.)

Am predat zeci de ani, în învățământul secundar,
această capodoperă, străduindu-mă să-i fac pe discipoli
să înțeleagă importanța ei în contextul vremii, noutatea
de „jucărea” a operei, intenția ludică, sensul iluminist al
alegoriei, îmbinarea registrului eroic cu viziunea comică
și atitudinea satirică, problematica istorică și construcția
ficțională, portretistica, savoarea limbii...

Cu atât mai greu i-a fost autorului de a „rescrie”/a
„reînvia” în proză această epopee, desfăcând versul din
țesătura arhaică și redând lexemelor specifice sensul
acceptabil, al unei ușoare înțelegeri, făcând opera „ac-
cesibilă unei lecturi moderne”, într-o limbă literară con-
centrată pe limpiditate, fluență, cursivitate. Căci de
multe ori „bariera” lingvistică, a limbajului de epocă în
general, în care este scrisă, face inaccesibilă opera, de
unde ideea de a veni, prin acest procedeu în ajutorul ci-
titorului dornic de cunoaștere, de instruire, de parcur-
gere a unor texte din patrimoniul cultural. Nu e cazul
specialiștilor, desigur, dar nu s-ar putea spune că
aceștia ar respinge întru totul procedeul (ne amintim că
am citit, la vremea adolescenței, „Eneida” lui Virgiliu în



lector

218 SAECULUM 5-6/2020PR
O

lectorlector
traducerea criticului literar și latinistului Eugen Lovi-
nescu, o proză cursivă calchiată după hexametri epo-
peii, păstrând așa-zisa culoare locală și, în general,
savoarea unei imaginații deopotrivă mitologice și capo-
doperiale)...

Păstrând arhitectura epică a originalului în întregime,
autorul „rescrierii” renunță la supraetajarea comentarii-
lor, el lăsându-se călăuzit doar de nivelul literar, „fără
niciun comentariu filologic, filozofic, juridic, ideologic”
prin care Budai-Deleanu își plimba, cu ostentativă
erudiție, lectorul, imaginând o serie de personaje/„ad-
notori”/comentatori, care mai de care mai isteț și inte-
resant (latura savantă a epopeii). În ideea că aceste
arborescente, stufoase „adnotări”/subsoluri nu fac decât
să „stânjenească lectura”, autorul declară că, fiind că-
lăuzit de principiul literar al fluenței și accesibilității,
„forma în proză este «aparentă», varianta mea este un
amplu poem în versete” (o exersare încă de prin facul-
tate, apreciată de profesori ca Ion Dodu Bălan, Zoe Du-
mitrescu-Bușulenga, Jacques Byck sau de cititori ca
Alex Ștefănescu).

„După autoexilul de la Lemberg – precizează Șerban
Codrin – și exilul epopeii 141 de ani prin rafturile aca-
demice cu manuscrise, poemul mai avea de pătimit în
propriile mele sertare, unde era vizitat, citit și recitit cu
creionul în mână.” Și așa după 1990 a început prima
editare, la Editura Dacia, unde director era poetul Vasile
Igna (plecat mai apoi la Paris). Șerban Codrin a știut
dintru început că limbajul latinizant, cult, artificial, căr-
turăresc al lui I. Budai-Deleanu „a fost, este și va fi un
important obstacol în lectura poemului”, limba română
nefiind pregătită la acea vreme pentru asemenea zbo-
ruri înalte, abia pașoptiștii și mai apoi epoca marilor cla-
sici vor fi adevărații creatori de limbă literară
românească capabilă a exprima artistic și în varii regis-
tre realități, idei și forme poetice.

Dincolo de orice obiecții ce i se pot aduce (și nu a
fost scutit de acestea!), Șerban Codrin a mărturisit lim-
pede că nu a făcut nimic altceva decât „să recuperez o
poveste scrisă/spusă/recitată de un bard epic, ca bătrâ-
nul aed/povestitor al «Batrahomiomahiei». Probabil va
răsări vreun poet ilustru din stirpea multiestetului
Șerban Foarță, deci alt Șerban, să propună o strălucită
variantă în versuri, har lui, așa cum l-ai traduce pe
Homer din greaca homerică în greaca modernă, a lui
Constantin Kavafis ori Nikos Kazantzakis.”

Până atunci nu avem decât să-l felicităm pe poetul
din Slobozia (toponim pe buzele lui Budai-Deleanu,
când vorbește de „slobozie” și „dragoste de moșie”!) că
s-a străduit, cu real talent și muncă îndelungată de ani
și ani, să facă accesibil unei mai largi mase de cititori
un text dificil de parcurs și înțeles, învingând astfel „ba-
rajul” limbajului arhaic și al unei versificări complicate,
cu perioade strofice, cuvinte specifice etniei brune, sen-
suri și idei subtil sugerate/ exprimate, joc imaginativ și
simbolic...

Conștient că și ultima această variantă este ea
însăși „un text infinit perfectibil”, Șerban Codrin a înce-
put de prin 1980 să se gândească la „propriul meu
poem epic și liric și dramatic”, recent editat la Editura
Betta (2019, 606 p.), Testamentul din strada Nisipuri,
îndelungă operă de sertar, care datorează mult lui Ion
Budai-Deleanu. Acolo poetul din Slobozia homerizează
într-o „carte a vieții”, foarte nimicitoare la adresa unor
tipuri, moravuri, realități din epoca dictaturii comuniste,
o lume a „bolgiilor comuniste” (Mircea Dinutz), scris „în
vremuri de ciumă” (Nicolae Țone), o istorie a vieții pe-
trecută „pe un areal al nisipurilor mișcătoare” (Eliza
Roha), din care reproducem versurile finale de la
p.  564, prin care trece silueta poetului trăind zilele „bui-
mace” și „bezmeticele” nopți ale veacului:
„Cel puțin, cu aripile amputate, nu se mai ostenește, ci

se alege cu, pieziș, târâș, zborul unui pinguin; 
Rătăcit, umbră fără Dumnezeu, privește năpăstuit,

surâde cu ochii în gol, ba încă se mulțumește
să-și ascundă sufletul îndărătul

Niciunei evadări; printre buimace zilele și bezmetice
nopțile veacului,
ce altceva să facă poetul,......
.................................................
..................................................”

Tg.-Jiu, 28 august 2020
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Recentul volum, Poeții Stelei – 70 (Editura Școala
Ardeleană, Cluj-Napoca, 2019), al profesorului Con-
stantin Cubleșan, vine să creioneze, într-un cuvenit mo-
ment aniversar, traiectoria acestei reviste clujene,
alături de reprezentanții ei cei mai însemnați, care au
marcat nu doar evoluția literaturii transilvănene, ci și a
celei naționale. În acest sens, amplul studiu introductiv,
semnat de istoricul și criticul literar Constantin Cubleșan
punctează, dintr-o perspectivă diacronică, apariția și
metamorfozele „Almanahului literar”, devenit ulterior
„Steaua”, revistă cu „un drum mereu ascendent, orientat
spre marea literatură națională și universală, purtând
pecetea poeziei ca brand definitoriu al acesteia”.

Autorul ne arată că pentru a da șanse de afirmare
scriitorilor români și a „echilibra astfel componența
națională a Uniunii Scriitorilor, din oraș, ca și din Tran-
silvania”, forurile superioare de conducere a țării au
decis înființarea la Cluj a unei reviste literare în limba
română, scop pentru care este trimis Miron Radu Pa-
raschivescu, un cunoscut militant de stânga, remarcat
pentru activitatea sa culturală și din redacțiile altor pe-
riodice. Trebuie menționat că acest fapt se petrecea nu
mult după cedarea Ardealului de Nord, ca urmare a Dic-
tatului de la Viena (30 august 1940), pe când literatura
Clujului era reprezentată prioritar de reviste în limba
maghiară. Cu toate acestea existau tineri poeți români
dornici de afirmare, iar apariția, în decembrie 1949, a
„Almanahului literar”, este ocazia mult așteptată. Printre
primii colaboratori ai revistei se aflau Emil Isac, Ioani-
chie Olteanu, A. E. Baconsky, Aurel Rău, Victor Felea,
Cornel Regman, George Munteanu, D. Micu, Mircea
Zaciu și alții. După nici doi ani, în 1950, Miron Radu Pa-
raschivescu se retrage de la conducerea revistei, fiind
înlocuit de Geo Dumitrescu, tot un poet cu activitate în
partid, care, la rându-i, nu va poposi mult în redacția re-
vistei. Ca atare, în 1952, este numit redactor-șef
A.E.  Baconsky, scriitor care va avea un rol fundamental
în deschiderea revistei spre literatura occidentală,
forțând „limitele creației poetice (și nu numai) dincolo

de practica realismului socialist”, așa cum subliniază
profesorul Constantin Cubleșan în Cuvântul de introdu-
cere.

Ademenit la București, unde i se promisese condu-
cerea revistei „Secolul 20”, promisiune niciodată ono-
rată, A.E. Baconsky părăsește burgul transilvan, iar
începând cu primul număr din 1959, redactor-șef deve-
nea poetul Aurel Rău, care a încercat întinerirea
redacției, aducând colaboratori noi. „E o perioadă fastă
în creșterea popularității și a prestigiului acesteia, per-
cepută mereu ca o revistă de poezie elevată, obligativi-
tatea de a răspunde la comenzile politice ale
momentului fiind regizată de redactorul-șef, Aurel Rău,
care sacrifica de obicei primele câteva pagini incluzând
articole ideologice comandate unor activiști dinafară, în
rest toate celelalte pagini găzduiau colaborări libere de
orice fel de constrângeri propagandistice” – notează au-
torul în Cuvântul introductiv. După 1989, conducerea
revistei „Steaua” îi revine poetului Adrian Popescu, iar
echipa actuală îi cuprinde pe Ruxandra Cesereanu (re-
dactor-șef), Victor Cubleșan, Vlad Moldovan, Radu To-
derici (redactori), Virgil Mihaiu (redactor asociat), plus
un onorant Consiliu consultativ format din Aurel Rău,
Ion Pop, Irina Petraș, Titu Popescu, Nicolae Prelip-
ceanu, Ion Vlad.

Toate aceste date de istorie literară erau absolut ne-
cesare unei analize generale privind apariția și traseul
evolutiv al revistei „Steaua”, iar pentru argumentație,
autorul apelează la trimiteri bibliografice concrete, ca și
la evocarea unor momente-cheie pentru destinul
publicației în discuție. Privind numele celor care au re-
prezentat în timp revista „Steaua”, profesorul Constan-
tin Cubleșan operează o clasificare: I. Poeți care au
lucrat în redacție și II. Poeți apropiați, colaboratori
permanenți. Din prima categorie, autorul dedică note și
comentarii unor poeți ca: Miron Radu Paraschivescu,
numit „rapsodul mahalalei”, prin referire directă la volu-
mul care l-a consacrat, Cântice țigănești (1941) și „care
îl reprezintă cu adevărat ca personalitate artistică crea-

Monica Grosu

ȘAPTE DECENII DE EXISTENȚĂ 
A REVISTEI „STEAUA”
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toare, impusă la finele perioadei interbelice”; Geo Du-
mitrescu, plasat „între înfrângeri și victorii”;
A.E.  Baconsky, urmărit în evoluția sa „de la proletcul-
tism la existențialism”; Seniorul Aurel Rău; apoi Aurel
Gurghianu, Victor Felea, Dumitru Radu Popescu,
Eugen Uricaru, continuând până la reprezentanții din
flancul mai recent al revistei, precum Adrian Popescu,
Virgil Mihaiu, Ruxandra Cesereanu, Vlad Moldovan etc.
Cunoscător experimentat al fenomenului literar româ-
nesc în ansamblul său, istoricul și criticul literar Con-
stantin Cubleșan practică un discurs atent la detaliul
evocator, mai ales că memoria sa personală înregis-
trează amintiri și momente comune cu cei care au con-
struit în timp programul artistic al publicației clujene.
Astfel, printre apropiații revistei se numără și autorul vo-
lumului în discuție, despre poezia sa pronunțându-se
aici critici precum Petru Poantă, Ioan Holban și Andrei
Moldovan.

Dintre colaboratorii permanenți (sau apropiați) ai re-
vistei „Steaua”, au parte de frumoase medalioane critice
Emil Isac – poetul trăirilor maladive, Ion Brad – poetul
din inima Ardealului, Petre Stoica, Modest Morariu,
Gheorghe Grigurcu și Ion Cocora. Periplul analitic se
încheie sub auspiciile unui „Răsărit de zodii” ce face tri-
mitere directă la anul 1960, când Lucian Blaga va pu-
blica în „Steaua” câteva poezii, prilej pentru autor de a
readuce în atenție contextul cultural și politic al vremii,
presiunile exercitate asupra poetului din Lancrăm și
precauțiile explicabile ale acestuia. 

Demersul profesorului Constantin Cubleșan din vo-
lumul Poeții Stelei – 70 are, pe lângă un evident carac-
ter aniversar, și valențele unei panoramări, ce surprinde
prin cunoștințele veritabile de istorie literară, ca și prin
comentariile pătrunzătoare, expuse sistematic și pe un
ton degajat de solidaritate literară. 

Valeria Manta Tăicuțu

ALTAMIRE POETICE

Cu desene din ciclul „Pasărea măiastră” de Tudor
Meiloiu, „această carte* nu e un răsfăț. E o mărturie a
unei vieți de poet, un fel de a lăsa lumii desenele (în cu-
vinte) ale sufletului său, pe toți pereții peșterii care se
cheamă viața lui, de la naștere până dincolo”. Cele
127  de catrene, de o muzicalitate fără cusur, par a sfida
timpul și modele poetice: dulcele stil clasic nu impie-
tează asupra conținutului, mai potrivit poeziei postmo-
derniste prin fragmentarism, intertextualitate ori spirit
ludic: „Iubito, sunt un pictor postmodern/ ce desenează
peșteri în etern/ visând frumos culori și altamire/ și-am
fost gonit din cartea de citire” (V).

Realitatea este cercetată cu ochi de medic și de fi-
losof, dar concentrată poetic fără prescriere de rețete,
încadrare în sistem/episistem sau revolte care nu re-
zolvă, într-un final, absolut nimic: „Numai sătuii nu sunt
triști, stăpâne,/ pe noi tu ne-ai lăsat flămânzi și triști/ o

parte alergând de azi pe mâine/ și altă parte, doar câțiva
artiști” (VIII). Nu trăim în cea mai bună dintre lumile po-
sibile, de aceea delimitarea de turmă, evadarea în vis/
în imaginar sunt sancționate: „Aba, aba, strigau nebunii/
din șatra unui liber vis/ pe cel rănit în cornul lunii/ l-au
încolțit și l-au ucis” (XV), cum sancționată este și iubirea
de părinți și de țară („Eu la părinți mă-ntorc numai în vis/
În satul care a fugit pe hartă” – XXXII). Deși patriotismul
pare un concept demodat în era globalizării dezmățate,
poetul nici nu-l expediază artificial- triumfalist, nici nu-l
transformă în obsesie: sentiment profund și perfect jus-
tificat în logica bunei creșteri/ a bunului-simț,
apartenența la un neam și la un teritoriu intră în sfera
sacrului: „Țara mea e o limbă de clopot/ Un cuvânt mă-
surând veșnicia/ Țara mea e-o poveste uitată/ De copiii
de azi, România” (LIII). Poate de aceea unele catrene
au tonalitatea sfâșietor-melancolică a unui bocet: „Să
nu fiți triști când pleacă toți bătrânii/ Ei se prefac în iarbă
și în sfinți/ Veniți la tămâiat la ora lunii/ Apoi lăsați-i sin-
guri și cuminți” (LIV). Țara, cu apucăturile ei orientale,

*Nicolae Dan Fruntelată, „Altamire”, Ed, Semne, 2020
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cu lenea ei, cu vicleana sustragere de la legi și tabuuri
importate, rămâne motiv fundamental poetic: „Eu sunt
bolnav de Orient/ Precum un câine de lătratul prim/ În
Occidenturi voi simți, străine,/ Numai trădare, greață și
venin” (LIX) și ruga pentru ea și pentru cei care o locu-
iesc („Dar iartă-l, Doamne, pe al meu popor/ Chiar
dacă-i prost, neștiutor și mut/ Când își alege orb un vii-
tor/ Dintr-un străin de ființa lui, trecut” – LX) este ade-
seori însoțită de accente de revoltă și sarcasm: „Când
s-o-mpărțit norocu`/ Fost-am eu dus la Bruxelles/ Ca o
slugă și-un mișel/ Nu m-am întors nici acu`” (LXXXVIII),
atitudinea poetului fiind justificată de vremea (vremurile)
„de pamflet și de sictir” (CIII).

Peștera, cu multiple conotații, nu trimite doar la ale-
goria platoniciană, prin care se înțelege lumea sensi-
bilă/ a realității aparente; motivul poetic sugerează
deopotrivă misterul, coborârea în sine, descoperirea
mecanismelor intime de funcționare a universului con-
struit în imaginar, ca o replică la cel comun, atins de în-
tuneric. Prezentă, de multe ori, în același context cu
visul, peștera (de fapt, peșterile/„altamirele”) justifică
rolul și crezul poetului: să se purifice prin suferință și,
înainte de marea plecare, să se înfățișeze curat și lu-
minos în fața unei lumi care-și poartă cu inconștiență
lanțurile: „Învăț să vorbesc mai puțin/ Să-mi amintesc
doar iubiri fără leac/ Nu din trufie, ci din disperarea/
Celui ce pleacă luminos și sărac” (XXXV). Propria ar-
dere/ catharsisul nu înseamnă că adevărurile (crude și

incomode) trebuie trecute sub tăcere: „M-apropii de vâr-
sta aceea/ A Altamirelor vechi/ Desenez vise și urlu cu-
vinte/ În ale lumii urechi” (LVII), după cum nici
cufundarea în vis nu se legitimează poetic prin fugă de
realitate: „Atâta vis îmi umblă trupul/ Pe drumul nopții-
amăgitor/ Și sunt bolnav ca o armată/ Care s-a otrăvit
cu dor” (LXXXVII).

În „altamirele” personale, poetul nu scrijelește doar
melancolii, ritualuri de creștere, de vânătoare sau de
trecere: multele catrene, pe care cititorul le descifrează
punând între sine și pereții textului o făclie aprinsă, de-
notă, deopotrivă, energică implicare și pesimism, după
modelul rubaiatelor lui Omar Khayyam: „O să fiu vesel,
iar o să mă-mbăt/ Ca-n tinerețea veșnică, nebună/ Mă
voi îndrăgosti ca un poet/ Ori ca un turc bolnav de se-
milună” (LV). Depășirea unor praguri de vârstă aduce
cu sine înțelepciunea, poate și resemnarea, nostalgia,
dar și o percepție vitalistă asupra lumii: „Iarba viselor
mele crește plânsă în somn/ Gust de struguri mă îm-
bată/ Vara mea, te-am trăit, m-ai trăit/ Ori n-ai fost ni-
ciodată?” (CXX). Chiar și când catrenele par să
ilustreze clasica temă vanitas vanitatum („Atâta rămâne
din trecerea noastră/ Vorba dulce, alcoolul verbului, în-
jurătura/ Lăsăm pe țărm și hainele și visul/ Numai cu
iarbă ni se-astupă gura” – CXXV), ele sunt scrise, totuși,
de un romantic incurabil, fiindcă „Altamirele” „sunt o pa-
rolă și-un vis” (XLVI).

Iulian Chivu

IORDAN DATCU, UN NOU VOLUM 
DE CORESPONDENȚĂ

Neobositul etnolog Iordan Datcu propune cititorilor
interesați de lumea celor care s-au consacrat acestui
domeniu inepuizabil al cercetării culturale românești un
nou volum de corespondență, Iordan Datcu și Constan-
tin Eretescu în scrisori (Ed. RCR Editorial, București,
2020), volum care se adaugă altora, publicate în ultimii
ani, ca de pildă M-au onorat cu epistolele lor (RCR Edi-
torial, Buc., 2019) sau celor consacrate unor etnologi
de marcă precum Adrian Fochi, Ov. Bârlea, Al. I. Amzu-

lescu, Sabina-Cornelia Stroescu, Ioana Andreescu,
Ioan Șerb, Petru Ursache ș.a. Grija lui Iordan Datcu
pentru a pune lucrurile etnologiei românești în ordine
acolo unde se impune cu credibilitatea celui care le-a
fost contemporan atent și avizat, mai ales că presimte
vidul care va urma, s-a soldat cu restituiri cuvenite, cu
monografii documentate, dar și cu îndreptările oneste
din cele două volume publicate în 2019: Alte revelații
ale lecturii, cu o prefață semnată de prof. univ. dr. Nico-
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lae Constantinescu, și De la o carte la alta, cu o prefață
de Magda Ursache – judecăți drepte, incontestabile prin
probitatea documentării și a cunoașterii personale gi-
rate de redutabilul editor, critic și istoric al etnologiei Ior-
dan Datcu, de la înălțimea celor șase decenii de
activitate publicistică. După volumul dedicat etnologului
Constantin Eretescu la împlinirea vârstei de 80 de ani
(Ed. Bibliotheca, Târgoviște, 2017), pentru o imagine
exhaustivă nu numai a operei acestuia, ci și a relației
de amiciție literară cu Iordan Datcu, acesta vine în re-
centul volum cu valorificarea corespondenței lor înce-
pând din 29 iulie 1990 și încheind cu scrisoarea din
15  mai 2020 trimisă de Constantin Eretescu din Provi-
dence, USA. Volumul se deschide cu prefața lui Mircea
Anghelescu, prieten comun al celor doi și ordonează
cronologic corespondența. Deși se cunoșteau încă din
înainte de 1980 numai din publicații, Iordan Datcu și
Constantin Eretescu vor aprofunda relația pe probleme
profesionale mai ales după plecarea familiei Eretescu
(Constantin și soția sa Sanda Golopenția) în statul
Rhode Island, la Providence – Statele Unite. 

Ridicată la statut de prietenie, după cum reiese din
tonul cald al corespondenței, această relație va fi bene-
fică de ambele părți: Iordan Datcu va primi prețioase
informații despre opera sociologului Anton Golopenția
și a etnologului Ștefania-Cristescu Golopenția (părinții
Sandei-Golopenția Eretescu), iar cei doi se vor bucura
de cronici și evocări: „Despre Constantin Eretescu am
vorbit în anul 2007 în cadrul sesiunii de comunicări
Mihai Pop, care s-a ținut la Facultatea de Litere din
București” (p. XI). – textul, intitulat „Constantin Eretescu,
elev al lui Mihai Pop” va fi publicat în revista Cercetări
etnologice românești contemporane, în același an. Vor
urma întâlniri directe, prilejuite de revenirea periodic în
țară a soților Eretescu din America mai ales la târguri
de carte sau cu alte ocazii culturale. 

Cunoașterea reciprocă, așa cum spuneam, face ca
Iordan Datcu să pună editorial în lumină cum se cuvine
personalitatea lui Constantin Eretescu și opera acestuia
în volumul consacrat cu ocazia împlinirii vârstei de
80  de ani, dar cel mai mult, cum o relevă și
corespondența, între cei doi vor circula știri utile prin
care legătura celor de peste Ocean cu țara este actua-
lizată frecvent. „Sunteți unul dintre cei pentru care
scriem, în epoca asta în care atât de puțini găsesc ră-
gazul și au dorința de a vedea ce se întâmplă, ce se pu-
blică și cum pot fi alături, de acolo și de aici, pentru a
mai aduna ce se poate” – scrie Sanda Golopenția la
14  iulie 2011 (p. 92). Nu de puține ori, soții Eretescu își
exprimă dezamăgirile mai ales față de cei de la care
așteptările erau altele. Și tot Sanda Golopenția scrie la
19 august 2014: „Ce mă și ne impresionează sunt tot
soiul de reacții neașteptate din partea unor oameni pe
care ne obișnuisem să-i urmărim cu încredere. Citim și
ne întristăm, ne gândim apoi la cei care tac, dar gân-
desc firesc și încercăm să ne menținem încrederea
într-un viitor mai bun care, încet, va trebui să vină și el”
(p.  181).

Una dintre multele dezamăgiri este cea privind cali-
tatea unor tipărituri, scăpate cu greșeli din abundență:

„Colaborarea noastră [cu Gh. Deaconu, de la Vâlcea,
n.n.] s-a materializat în publicarea de către Casa de
Creație județeană Vâlcea a vol. Folclor din Țara
Loviștei. După încheierea culegerii de la Boișoara, am
transcris cu acribie filologică benzile de magnetofon și
am predat materialul dlui Deaconu. Din păcate, acribia
mea nu a coincis cu cea a editorilor. Nu mi s-a dat textul
spre corectură, nici măcar nu mi s-a spus că cineva se
ocupă de tipărirea lui. O dactilografă a bătut la mașină
textele așa cum s-a priceput și totul a fost luat de bun.
Cartea a ieșit cu sute de greșeli. Eu nici nu am avut
curaj să o arăt cuiva” (p. 57). Pe de altă parte, Iordan
Datcu, un ochi avizat în editarea cărților, îi scrie lui Con-
stantin Eretescu la 23 martie 2010: „Am citit cu încân-
tare Visul lui Owen. N-aș fi crezut că poate să fie atât
de captivant prin bogăția de evenimente, întâmplări, fa-
bule. Am admirat deopotrivă, calitatea traducerilor în
limba română și impecabila tipărire: n-am găsit nici o
greșeală de tipar” (p. 59). 

Constantin Eretescu este cu seninătate generos în
relatarea unor știri de interes personal și nu numai. Iată,
de pildă, o scrisoare din 1 mai 2011: „După multe luni
de zile, aprilie a fost generos cu mine. Am izbutit să în-
chei tot ce mi-am propus, inclusiv o prezentare a scrie-
rilor Anei Radu Chelariu, una din colegele noastre mai
tinere, fostă studentă a lui Mihai Pop și Pavel Ruxăn-
doiu, ajunsă directoare a unei biblioteci publice din New
Jersey. Căsătorită cu Șerban Chelariu, pictor, dar și
scriitor, fiul lui Traian Chelariu, unul din bunii noștri poeți
bucovineni, parte a grupului iconarilor, cel care a venit
în inima patriei atunci când provincia a devenit parte a
unei țări străine, doar pentru a fi batjocorit de cei aflați
atunci la putere, fiindcă ani de zile și-a câștigat pâinea
ca hingher. Jurnalul pe care l-a scos fiul lui ani mai târ-
ziu este o carte care îți poate rupe inima” (p. 89). 

Așa cum spuneam, corespondența celor doi etnologi
are cu predilecție subiecte de discuție din domeniu și
împărtășește bucurii editoriale, mai ales când e vorba
de adevărate evenimente, nu puține datorate lui Iordan
Datcu. Constantin Eretescu împărtășește sincer
această bucurie, de pildă când vine rândul editării stu-
diilor și articolelor lui Ov. Bârlea, pe care Eretescu l-a
cunoscut îndeaproape și cu care a lucrat o vreme la In-
stitutul de Etnografie și Folclor: „Vă mulțumesc pentru
scrisoarea din 4 febr. și pentru informația că scrieți o
carte despre Ov. Bârlea. I se cuvine, fără îndoială, el
fiind unul din cei mari, alături de Caracostea, Fochi,
Pop, Chițimia, Papadima, Mușlea, Caraman, trăitori toți
odată. Ultimul reprezentant al Școlii Ardelene, îmi per-
mit să spun, destinat să-i lumineze pe cei din jur…”
(p.  130). Și Iordan Datcu îl ține la curent pe Constantin
Eretescu, peste Ocean, cu tot ce apare în țară despre
opera sa. Iată, de pildă, o astfel de informație interme-
diată de cartea lui Stan V. Cristea Marin Preda. Repere
biobibliografice (2012): „…am dat peste un articol al
dumneavoastră, De unde venea primejdia reală (20 de
ani de la moartea lui Marin Preda), din «Adevărul literar
și artistic» (an IX, nr.539, 10 oct. 2000, p. 10) pe care
sper că nu l-ați uitat” (p. 132). 

Cei doi își scriu nu numai când sunt la mare depăr-
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tare, ci și când Constantin Eretescu este în țară; își co-
munică bucuriile profesionale pe care și le procură cu
nesaț: „La Sinaia am putut să citesc și să dau prima
formă articolelor despre Aurel Covaci, insultat de Mo-
nica Lovinescu fără vreo explicație, și despre casa-
muzeu S. Fl. Marian de la Suceava, prezentată într-o
carte de Aura Brădățan. Mi-am făcut, de asemenea,
multe fișe despre cartea lui Petru Ursache, de la a cărui
moarte, iată, s-a împlinit un an” (p. 178). Sau aceeași
corespondență ne arată un Constantin Eretescu preo-
cupat și de evenimentele politice din țară, deși trăiește
într-o lume a tuturor libertăților: „Am urmărit și noi de
aproape procesul lui Felix [Dan Voiculescu, n.n.] și am
trăit satisfacția de a vedea că Justiția poate, în pofida
atâtor presiuni politice să-și facă datoria. Mă întreb
totuși câtă vreme din cei zece ani va sta el în
pușcărie… ” (p. 179). Îngrijorările față de eternele noas-
tre amenințări străbat și ele scrisorile: „La TVR s-a dat,
în șase episoade, filmul documentar american rus Răz-
boiul lui Stalin cu URSS-ul. Românii însă aș putea să
spun că sunt puși pe gânduri de ceea ce face noul țar,
de planurile lui, de atacurile fățișe la adresa noastră”
(p.  198). 

Cu destulă greutate (uneori după luni de zile, vezi
p.  199), scrisorile ajung totuși la destinație, asta mai
ales înainte de a se trece la poșta electronică, prin care
informațiile sosesc fără întârziere, dar cel mai sigur so-
sesc. Iordan Datcu, un atent observator al evenimente-
lor din țară, dar și din Basarabia, echidistant și totuși cu
opțiuni românești temeinice și incontestabile, scrie la
4.XI.2015: „De aici nu pot să vă dau știri bune, pentru
că a avut loc tragedia tinerilor arși într-un club: treizeci
și doi de morți până acum, iar din 90 care se află în spi-
tale nimeni nu știe câți vor scăpa cu viață. Aseară a avut
loc demonstrația de protest a vreo 20.000 de tineri îm-
potriva țării corupte, mai bine zis împotriva celor de la
vârf. Dincolo, în Basarabia, cel în care ne puseserăm
speranța că este un proeuropean a sfârșit rușinos, fiind
arestat chiar în Parlament. Este vorba despre coruptul

Vlad Filat…” (p. 231). Or, dintre atâtea prilejuri de co-
municare, merită reținut cu deosebire, cel relatat în
corespondența din 23 aprilie 2017 expediată din Provi-
dence: „Iubite domnule Datcu, Mi-e greu să pun în cu-
vinte emoția pe care am încercat-o citind cartea în care
v-ați ocupat de viața și destinul meu de scriitor și etno-
log […]. M-a impresionat cu deosebire și faptul că ați
reținut și scos la iveală detalii ale vieții și scrisului meu,
ale altora, de care uitasem cu totul. Un mod unic de a
intra în propria ta istorie…” (p. 279). Și cum genul epis-
tolar are particularitățile lui care l-au consacrat, nu lip-
sesc din scrisorile celor doi nici astfel de detalii: „Vreau
să vă urez de acest Paște, pe care îl așteptăm cu mai
mare nerăbdare din pricina zăpezilor nesfârșite de care
am avut parte, sănătate, lumină în suflet, bucuria de a
ști că ați contribuit la mersul înainte al culturii noastre.
Să vă dea Domnul tot ce doriți, cum se spune” (p. 211). 

Totodată, grijile celui de al nouălea deceniu de viață
reclamă și probleme de sănătate, iar cei doi au și o ast-
fel de comunicare: „Mă bucur că ați reluat contactul cu
doctorița de la spitalul Colțea și ați decis să continuați
tratamentul. E o decizie importantă. La vârsta noastră
trebuie să fim mai atenți cu neajunsurile organismului.
Ele nu se mai dreg de la sine ca în timpurile din
nainte… ” – scrie Constantin Eretescu la 19 martie 2017
(p. 278), care, la rândul lui, își relata încă din 23 februa-
rie 2013 (p. 131) bucuria ieșirii din astfel de suferințe
pasagere: „Eu am început să umblu, iar durerile s-au
mai muiat, ceea ce mă face să cred că voi intra în nor-
mal în mult mai scurtă vreme”. Sunt  note care dau lec-
turii un orizont familial întregind atmosfera spirituală
elevată, caldă pe care o comunică scrisorile, adău-
gându-i elemente de jurnal laolaltă cu remarcabile preo-
cupări intelectuale ce recomandă cartea ca pe un
document literar de rafinată sensibilitate și de notabile
întregiri care vizează adevăruri cu atât mai ușor perisa-
bile, cu cât rămân pe prea diferitele meridiane ale lumii
noastre de azi.

Constantin Eretescu
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În literatura română a ultimilor ani câștigă teren tot
mai multe volume semnate de prozatoare: de pildă, fă-
când doar câteva mențiuni, amintim O formă de viață
necunoscută (Andreea Răsuceanu), Fontana di Trevi
(Gabriela Adameșteanu), Pelinul negru (Ioana Nicolaie).
Cu particularități inerente, aceste cărți impun dimensiuni
existențiale ale unor personaje feminine remarcabile
prin autenticitate și, mai ales, printr-o subtilă asociere
dintre sensibilitate și vitalitate. Metamorfoze, temeri,
suferință, așteptări, (dez)iluzii, deopotrivă înfrângere și
biruință în fața vieții sunt, grosso modo, câteva dintre
punțile de legătură ale acestor trei opere care se pla-
sează într-o fascinantă complementaritate din punctul
de vedere al examinării construcției personajelor femi-
nine.

Pe scurt, prozatoarele amintite aleg să refacă des-
tine feminine supuse unor prefaceri ineluctabile ale is-
toriei și ale societății, acceptând pariuri narative cu miză
uriașă: construcția unui discurs epic derulat în proximi-
tatea traumei. În același registru se înscrie și cel mai re-
cent volum care poartă semnătura Ioanei Nicolaie,
apărut la Editura Humanitas (2019). Cartea Reghinei
este, după cum titlul anunță, povestea unei femei, a
unei vieți aparte, transcrisă într-un moment de afazie,
adică atunci când corpul îi refuză posibilitatea verbali-
zării concrete a gândurilor, dar nu o împiedică să reme-
moreze un film sincopat al propriei existențe. Din acest
punct de vedere se reține că palierul epic pe care pro-
zatoarea îl atinge este unul al discursului sacadat, in-
tervenind abile ruperi de ritm al narațiunii ce se
recalibrează mereu după starea femeii care suferise un
atac cerebral. 

O atare voce narativă, deloc facil de instrumentat,
implică resorturi epice capabile să examineze firul stră-
veziu al memoriei într-o etapă clinic incomodă, iar Ioana
Nicolaie reușește să construiască o narațiune densă,
cu multiple insule de lirism, asigurând textului o can-

doare aparte, cu registrele lexicale diverse (un savuros
inventar de regionalisme poate fi transcris din volum
care îi oferă un aer intim), dar și cu o vădită propensiune
către echilibrul ansamblului textual.

O narațiune funciar echilibrată semnează, așadar,
Ioana Nicolaie, construită în jurul unui personaj feminin
al cărui nume este așezat, etimologic, în vecinătatea
regalității (lat. rex, regis). Astfel, Reghina este o regină
(dar departe de orice vanitate, mizând aici pe reliefarea
capacitații de a accepta destinul cu demnitate) a vieții
pe care o multiplică, născând șase fete și șase băieți,
reținându-se pentru această experiență a maternității
reiterative o metaforă splendidă pe care prozatoarea o
utilizează: „un trup de o mie de kilograme”. Stăpânind
viața, Reghina este o învingătoare, perpetuându-și
suferința lângă un soț aspru, Damian, dar hrănindu-se
din ceea ce simțise la început, din amintirea unei veri
de trei ani, pe care o invocă mereu ca pe un leac capa-
bil să edulcoreze încrâncenările zilnice: „Viața a fost
atunci, singura viață a fost atunci. Trei ani până la ești
proastă ca o vacă, taci. Trei ani fără ai ajuns cu burta la
gură”.

Toate experiențele trăite de Reghina constituie
probe ale destinului ce pot fi asimilate, în linie biblică,
încercărilor pe care Iov le depășește, prozatoarea infil-
trând pasaje cu trimitere clară la această perspectivă:
„Suspinele îmi sunt hrana de toate zilele, zis-a Iov”; „De
ce nu mi-am dat sufletul la ieșirea din pântecele ei? se
căinează Iov”; „Pentru ce este dată lumina celui care
suferă și viață celor amărâți la suflet, care așteaptă
moartea și nu vine, zis-a Iov”. Reghina este, după cum
exegeza deja a subliniat, un Iov feminin și, completând,
o expresie alchimică a suferinței în care se concen-
trează întreaga sa capacitate de sacrificiu și devota-
ment față de imensul trup de o mie de kilograme. 

Această apropiere circumscrisă disponibilității de a
îndura cu tenuitate face din Reghina un personaj cu pu-

Mihaela Viziru
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ternice accente mistice, viața sa devenind un veritabil
testament al femininului, reducându-se, în cele din
urmă, la a fi o voce. Ceea ce rămâne, în ultimă instanță,
este vocea personajului redată de prozatoare într-o for-
mulă narativă monologată cu accente reflexive, recom-
punându-se parcursul fetei din copilăria alături de sora
Valeria (moartă prematur), punctând experiența difuză
a primei iubiri cu tânărul Valer și ajungând, la
șaisprezece ani, nevasta lui Damian și mama a doispre-
zece copii. 

Oarbă și paralitică, Reghina își interoghează propria
existență, căutând justificări pentru inechitățile destinu-
lui și răspunsuri pentru (propriile) alegeri, rămânându-i
concluzia aspră conform căreia viața sa este un „fer-
moar nepotrivit din care toate dau pe dinafară. Pun
așadar dinte de lumină și dinte de întuneric, le trag unul
după altul, cu tot mai mare greutate”. Pe scurt, deschi-
deri, închideri, bucle în timp, existența Reghinei, ca un
fermoar, se desfășoară cu intermitențe de lumină (ale
unui prezent aureolat de sentimentul acceptării destinu-
lui) și umbre ale unui trecut cu prea multe experiențe
definitorii, dar dureroase.

În subsidiar, povestea Reghinei aglutinează și amă-
răciunile altor personaje feminine (Mărina, Amalia, Sa-
veta), creându-se alte nuclee epice cu același potențial,
un soi de oglinzi paralele care multiplică narațiunea și
o adâncesc. Cartea Ioanei Nicolaie are o incontestabilă
încărcătură emoțională dincolo de care trebuie scoasă
în evidență capacitatea prozatoarei de a așeza îm-
preună firul unei povești cu multiple straturi de compre-
hensiune și tehnica narativă atent instrumentată care îi
asigură coerență și verosimilitate.

Șarja afectivă a volumului este dublată de un filon
autobiografic, mărturisit, de altfel, de către prozatoare,
dar dincolo de care irupe o narațiune cu vocația
autenticității, validată prin atenta construcție a persona-
jului feminin în jurul căruia se conturează un veritabil
univers al traumei, prin imaginea unui topos cu irizări
mitice, Văralia, care o va primi pe tânăra nevastă a lui
Damian, împreună cu zestrea cât „un început întreg de
viață”. 

Nu numai țesături la care lucrase și care îi umpleau
lada va aduce Reghina în Văralia, ci și visul unei vieți
ce se deschidea peste măgura măierenilor și din care,
cu naivitate, elimină orice urmă de amărăciune, bucu-
rându-se că „m-am făcut nevastă de acum, și merg toc-
mai la oraș, la Văralia, unde viața-i nespus de bună. O
să-mi găsesc de lucru poate. Sau o să stau, ca mai
toate femeile, acasă. O să sclipească locul, o să-mi
aștept bărbatul cu prânzul sau cina puse, o să fac stra-
turi încă din primăvară și-o să culeg coșuri mari de le-
gume și de-arpagic, o să sap și-o să strâng, o să cos
și-o să țes, o să fiu mereu trează, de la primul cântat al
cocoșului, până grozav de târziu, de-ncap zeci de ani
înăuntru și nu se mai face odată noapte. Și-o să-mi
cresc copiii, ce dacă vă par în ceasul acesta numai o
biată fetișcană, de unde așa supărare? Că binele
așteaptă să-l iei, e cât dealul peste care-n două ceasuri
am trecut”. 

Ceea ce Reghina așteaptă, ca tânără nevastă, ală-
turi de Damian, căruia cerul i se lipise de cămașă și
„două pete din el, nespus de albastre, i se puseseră
încă de la-nceput între pleoape”, este imaginea idilică
a unei veri de trei ani care se dispersează gradual, în-
văluind zilele împovărate ale femeii. Locuri și oameni și
tot atâtea povești, amărăciune și deziluzie, brutalitatea
lui Damian, nedreptatea de a da naștere unei fetițe bol-
nave, dar recuperate ulterior (povestea amintind, difuz,
de cea mult mai nuanțată a Agustinei, protagonista Pe-
linului negru), exasperarea în momentul electrocutării
unuia dintre copii și, mai ales, iubirea pentru trupul de
o mie de kilograme, toate i se vor așeza în cale Reghi-
nei, transformând-o într-un pion debil în fața fermoarului
imparabil care se închide și deschide cu celeritate. 

Cartea Reghinei este o carte a memoriei, a
feminității și, în cele din urmă, a vieții așezate sub sem-
nul suferinței pe care Ioana Nicolaie o exorcizează prin
perpetuarea poveștii, înconjurând-o de o aură protec-
toare de lirism și metafore.
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Am primit recent Scrisori pe urmele râului. Cartea
a doua a pocăinței*, adică poeziile-spovedanii lansate
de Ioan Enache pe apele curgătoare ale sufletelor
creștinilor care mai viețuiesc în această țară supusă ex-
perimentelor de tot felul.

(Sub)titlul trimite la volumul Iudacainul. Cartea întâi
a pocăinței premiat în 2019 de revista „Ateneu” și de
juriul Festivalului-Concurs Național de Creație Literară
„Avangarda XXII”, ediția a XVIII-a. La vremea cuvenită,
am întîmpinat laudativ răscolitorul demers liric al lui Ioan
Enache (cu plăcută surprindere aflu în noua carte redat
aproape integral articolul meu apărut în „Pro Saecu-
lum”, anul XVIII, nr. 5-6 din 15 iulie-1 septembrie 2019).
De această dată, mărturisesc că versurile libere cizelate
cu talent incontestabil de poetul băcăuan mi-au interfe-
rat înzecit trăirile pe fondul oribilei „pandemii” convenite
de iubitorii lui... Iudacain! (Dacă-ar fi să renunț la ghili-
melele puse cuvîntului din fraza precedentă aș scrie c-a
fost și încă mai este vorba de terorism biologic în toată
regula!).  

Găsesc în volumul consiliat editorial de Ioan Gându
și corectat de Lucia Enache – lector fiind Marius Manta
– patruzeci de texte indicate prin cifre romane și un Epi-
log. Mottourile de la pagina 4 orientează preventiv
mintea cititorului: Pătrundeți-vă de durere. Întristați-vă
și vă jeliți. Rîsul întoarcă-se în plîns și bucuria voastră
în întristare (Sf. Ap. Iacov, 4, 9). Domnul m-a învățat să
țin mintea în iad și să nu deznădăjduiesc și așa sufletul
meu se smerește, dar aceasta nu este încă adevărata
smerenie, care e de nedescris (Sf. Siluan Athonitul). Nu-
mărul „scrisorilor“ trimite la postire aspră și rugăciuni
stăruitoare, după exemplul Mîntuitorului retras în pustie
patruzeci de zile (cf. Matei, 4, 1-2). Mă fulgeră în chiar
acest moment al scrisului gîndul că poate ar fi trebuit și
eu, nevrednicul, să fi postit așijderea, spre a mă încu-
meta apoi să-mi aștern temeinic cronica... Fie-mi iertată

impietatea!...  
Inclasificabilă, ca și prima Carte a pocăinței, Scrisori

pe undele râului, Cartea a doua a pocăinței îmi pare
echivalentul unui neașteptat, subtil și binevenit demers
literar-catehetic strălucind prețios în penuria generală
dictată de „corectitudinea politică” – veritabilă ideologie
globalist-satanistă ce operează artistic, economic, so-
cial, politic. Compunerile mă obligă empatic să-mi inde-
xez propriile păcate, analog consultării unui „Îndreptar
de spovedanie”. (Re)contaminat ideatic-sentimental de
această lectură, aș scrie că versurile-scrisori ale băcă-
uanului Ioan Enache comunicînd fluid – mai degrabă
revărsîndu-se impetuos în ele! – cu undele vijeliosului
meu rîu lăuntric (iată: îl descopăr abia acum cu uimire!),
mi-au răstignit mintea sub cuiele metaforelor încinse
(bat vesele/ limbile focului în clopotul gheenei – ce teri-
bilă sinestezie!; cf. XXXI, p. 79), ori biblic-zdrobitoare
(tristețea/ șiroind ca sîngele pe cruce,/ la a doua răs-
pîntie, unde sternul/ se-mbină cu ramura veșniciei – aici
ingambamentele rup ingenios logica gramaticală pre-
cum instrumentele de tortură carnea; cf. XX, p. 46), sau
etern-disperate prin personificarea timpului (înțelept și
timpul/ se-nchină-n genunchi – cf. XV, p. 35; șiroaie de
sînge din/ venele deschise ale veșniciei; izvorul de la-
crimi al veșniciei – cf. XXIII, p. 54), ori ermetic-întune-
cate (scriu cu-ntuneric pe-ntunericul din sufletul apei;
picături din beznele inimii; hemoragia de întuneric din
venele mele/ sporind bezna-n grozavul talaz – cf. I,
p.  5)... Rareori, versurile acestea cu ecou liturgic m-au
luat de mîna transformată fără de veste-n aripă și m-au
azvîrlit în cer întru zbor: Șiraguri de aripi țesute din raze
de lună/ clipitele toacă mărunt veșnicia (cf. XII, p. 27).
Cel mai des mă simt aruncat în valuri precum un antre-
nor versat o poate face cu un neștiutor într-ale înotului
ce și-a exprimat timid vrerea învățării, făcîndu-l să-și
descopere instinctele pînă-n acea clipă adormite și să
le pună în lucrare: Ferecat în lanțuri lichide,/ ascult
făloșenia monotonă a apei/ intonînd pururea o singură
notă (cf. XXX, p. 73); Cirezi de cămile lichide își lea-

Mihai Floarea
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*Ioan Enache, Scrisori pe urmele râului. Cartea a doua a
pocăinței, Bacău, Editura Studion, 2020, 146 p.
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gănă/ cocoașele verzi pe matca îngustă,/ caravane de
chipuri întipărite de veacuri pe ape/ și scîncet de corăbii
logodite/ cu înfrîngerea cea din adînc/ și-nfricoșate stri-
gări de cetăți și popoare/ îmbrățișate-n genuni... (cf. XX,
p. 46) etc. Primejdia e mereu îndepărtată, căci, binecu-
vîntate, apele acestea atinse tainic pe creștet de tălpile
Domnului surîd împăcate spre cer/ că bună e pacea în
adîncimile apelor (cf. XXIX, p. 72). Mă las înfrățit,
așadar, îmbrățișat lichid cu încredere în harul poetic.
Vocea tălăzuindă atît de neliniștitor inspirat se aude în-
deosebi în invocații: O, voi, potopenii de ape,/ El vă
sfințește la rădăcina pietrei/ cu-ntăinuitele puterile focu-
lui dintru cuvînt!/ Ochiul vostru curat pe comanele undei
se dă rob în triste nedeslușitele larguri! (Cf. XIV, p. 32);
O, rîule drag, fratele meu dinspre plîngere,/ n-am leac
să alin singur greșalele mele. [...]// Cîtă splendoare
înmugurește în liniștea apelor tale,/ că și lintița e ferice
și puii de pești la sînuri i-aduni,/ miriade în porunca li-
chidă a vieții,/ și scufundacul te-ncîntă/ cu raza de miere
din plisc. (Ce forță descriptiv-emoțională năvălesc din
această strofă! Versul ultim e formidabil în sinestezia lui
încifrată metaforic!) (Cf. XXXII, p. 81). Îmi imaginez ci-
tind asemenea alcătuiri nemaipomenite cum rîul-fratele
își curge trupul ca-ntr-o rugăciune veșnică, pilduitoare:
Cum îți tragi tu, rîule, undele, ca pustnicul/ rugăciunile
pe un metanier fără sfîrșit (cf. XIV, p. 33).  

Relația personificatoare poet-rîu, evidențiată prin
monolog adresat, are pentru cititorul creștin valoarea
unei invitații-așteptări înfrigurate, de coparticipare la o
liturghie oficiată îngerește în Biserica Universală unde
comuniunea este eternă. Primesc în minte și-n inimă
uimit-copleșit în nevrednicia mea de mirean, spoveda-
nia scrisă cu lacrimi de pocăință sinceră (lucrarea poe-
tică, desigur, implică meșteșugiri în mii-șiraguri de clipe
– pilduitoare veghe smerită), adăstînd semne de Sus:
O, Doamne, pe apa mîntuirii,/ închipuirea nu mai poate
scrie cu degetul,/ ci trebuie sînge și foc dintr-un cuget
aprins (cf. XVI, p. 38); Sparge, Doamne, cu pumnul si-
nele meu/ și-aruncă-l în focul veșnic al iertării!
(Cf.  XXXII, p. 83). 

Cartea aceasta grea de trăiri limită trebuie citită
pe-ndelete, vers cu vers, poezie cu poezie, urmînd ri-
tualic meditațiile ce stîrnesc ecouri, îndemnînd la impe-
rioase însemnări. Cititorul grăbit al zilelor noastre n-are
de profitat de pe urma lecturii, căci metaforele năvălite
minții valuri-valuri, comparațiile și epitetele metaforice
– toate atestînd o vervă neobosită și un vocabular sur-
prinzător – necesită mereu empatie cînd infantil-înlăcri-
mată, rugător-neputincioasă, cînd tinerește-avîntată
spre luptă și nădejde în biruință, cînd spăsit-aproba-
toare ca o clătinare bătrînească a cugetului învins...
Eventualul deficit de atenție receptoare e riscant, căci
alunecările gîndului către problemele cotidiene, către
necazurile aduse asupră-ne pot duce la maculări schin-
giuitoare ale mesajului ori pot provoca blocaje intelec-
tuale, de această dată mai grave decît în cazul altor
lecturi beletristice (am sugerat deja încă din rîndurile in-
troductive că relația emițător-receptor este obligatoriu
întemeiată pe vie credință creștină). De aceea,
semințele-versuri ale cărții au nevoie de un cuget pre-
gătit încolțirii, creșterii și rodirii: mîntuirea, deplina unire
cu Tatăl.

E vădită valoarea de ars poetica a multora dintre
poeziile volumului: Domnul Hristos scria veșnicia în/ ni-

sipul de la tălpile templului,/ scria pe cugetul de piatră
al fariseilor/ cu arătătorul de foc/ taina din dreptatea lui
Dumnezeu./ Poate și-n cugetul meu va fi fost îndreptată
o/ scînteie-cuvînt din scrisoarea aceea...// Dar acum,/
încins cu mantia trufiei, imit Autorul,/ imprim cu penița
de carne și os/ pe tăblițele apei șiruri/ pentru cititorul din
veleatul cel de la urmă – cf. XI, p. 25 ori: Scrijeleam cu
vîrful de gînd/ pe inima fiarei înrîurate/ scripturi prin care
clipele nelegiuirii/ se furișau în lumea lor nevăzută,/ file
risipite pe valuri dintr-un poem/ refuzat de noimele vea-
cului – cf. XXIII, p. 53. Artistul e descris la un moment
dat ca ființă captivă, depinzînd de capriciile inspirației
ce-l livrează iluzoriei glorii, precum e păianjenul în
așteptarea prăzii: O pînză de păianjen,/ prin care lumea
strălucește/ în filigranul minciunii de aur,/ e arta/ și-n mij-
locul țesăturii, artistul./ Obsedat de musca gloriei, o
soarbe/ cu voluptate pînă la capăt.// Ca o adiere, aripa
secundei cutremură/ plasa străvezie a cuvintelor./ Ele
țin mintea captivă/ și pulberi calpe-n sclipire se scutur
ca/ neguri lovite în creștet/ cu barosul de foc al duhului/
și saltă precum durerea în rană./ În ele adevărul e pu-
rurea răstignit (cf. XXII, p. 51). Conștient de nimicnicia
sa (am rămas un căuș de țărînă/ scufundat în apele cli-
pei – cf. XXX, p. 75), chiar dacă e dedicat scrisului, prin
opțiunea lui de a folosi insolitul suport fluid-mișcător i
se anulează demersul de biet slujbaș al deșertăciunii,
deoarece puiul străveziu al netrebniciei/ și-a făcut
mutație definitivă/ în mîna mea dreaptă și deschide/
pu stiul pe fila dezgolită a rîului – cf. XVI, p. 37). 

Rugăciunea e menită însuflețirii inimii poetice ase-
mănate într-o jelanie de neputință cu steiul Meriba (lă-
muritoarea notă de subsol scutește salutar pe cel puțin
familiarizat cu Vechiul Testament: Stîncă de la poalele
Muntelui Horeb, pe care Moise a lovit-o cu toiagul și a
curs apă pentru evreii însetați în pustie. Numele ei, Me-
riba sau Masa, înseamnă „piatra încercării”, „piatra is-
pitirii” sau „piatra cîrtirii”, vezi Ieșire, 17, 6-7 – cf. p. 15).
Alte adresări devin veritabili psalmi moderni, în care
mulțumirea, slava sau cererea se împletesc cu mirările,
așteptările și nădejdile, adeseori tulburate dramatic de
potrivnicul iudacain: „Mulțumesc, Doamne, pentru darul
ascuțit,/ strecurat ca un fulger/ în strîmtoarea dintre
carne și nervi,/ despărțămînt amărît prin tăietura cuvîn-
tului,/ ca să vadă sinele meu cum îi inundă/
deșertăciunea subteranele înfundate cu tină,/ cum în-
tunecă aluviunile cămașa de lumină a inimii” (cf. III,
p.  9); Rogu-mă, Ție, Bunule,/ scapără pe lacrima împie-
trită un fulger,/ să deschidă cale de foc prin marea de
spini,/ să mă-ntorc prin strîmtorile Tale,/ să locuiesc
iarăși/ în surîsul cuminte al zorilor (cf. IX, p. 22); O, cît
infinitul, Îndepărtatule,/ și mai Apropiatule decît adierea
din faldurii rîului,/ oare mă vei lăsa pînă în sfîrșit în
lanțul/ de flăcărui negre al proto-blestemului?/ Mă vei
uita ferecat în arșița patimii,/ ca-ntr-o obadă de plumb
înroșit? (Cf.  XXIV, p. 56) etc. Știind și volens nolens ac-
ceptînd că împietrirea inimilor este cauza majorității re-
lelor ce se abat asupră-ne, VI (pp. 15-16) cred că se
poate lua ca model de rugăciune zilnică pentru toți
creștinii:  

O, Stăpîne al nesfîrșirilor milei,
preschimbă certarea într-o grăunță de mir
și las-o să cadă, precum scînteia,
pe creștetul cremenii din inima mea,
să țîșnească de-acolo prin vene șuvoaie de foc,
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să ardă mărăcinii și gheena gunoaielor putrede
și zgura dinluntru...

Și nu uita, Stăpîne al certărilor bune,
Să spinteci c-o nuia de lumină rădăcinile pietrei,
Să curgă apele vii, rîul cercetărilor Tale,
Să scriu pe undele lui tînguirea nămolită de grele pă-

cate. (Idem).
Tema lirică a scrisului pe apă ca spovedanie se

împletește cu aceea quasi-epopeică a luptei cu Iuda-
cain. Sub puterea demonică a acestuia, eul poetic pare
fragil, aflat mereu în inferioritate dureroasă, obligat la
defensivă umilitoare, îndurînd imprecațiile și
amenințările. Antiteza confruntării ține în tensiune pînă
la ultima poezie cititorul. De-o parte e poetul țintuit în
cușca singurătății,/ ca în iad, sub grozava damnare iu-
dacaină sub care pînă și umbra i s-a vărsat/ [...] și s-a
scurs în țărînă (cf. XXXIV, p. 90), recunoscînd că e duh
de pămînt și umbră atîrnată de grele stihii/ am căzut pe
urme iudacaine șapte milenii (cf. XV, p. 34), ascuns în
uitare,/ ca într-o confortabilă moarte (cf. idem, p. 36) ori
scrib singur în labirintul trufiei. Copleșit de greaua sar-
cină, el se plînge, ca odinioară Tudor Arghezi cel din
Flori de mucigai, că n-are mijloacele scrisului, care-l
refuză: slova la sine nu m-a primit.// Deget de foc nu am
pentru înscrisul/ cu arsură pe piatră (cf. XV, p. 34). De
cealaltă parte combate Iudacain, mereu amenințător-
disprețuitor: Iudacainul a rînjit în privirile mele,/ ca o fo-
tografie veche în ramă // – Tu mi-ai plagiat urmele, a zis
el,/ n-ai ratat călcătura niciuna (cf. XII, pp. 28-29). Alt-
undeva Iudacainul înalță zmeul întrebării,/ ca otrava în
abur:// „Cămașa de lepră a suflării/ la rîu vrei s-o speli
prin cuvinte,/ ciulinule uscat pe cîmpul Sodomei?/ Fla-
căra noastră întețește lepra pe/ suflet și scăpare nu ai
prin veacul acesta!/ Sicriu plin de gunoaie, te dau nadă
la valuri!/ Acolo unde se termină plutirile rîului,/ te
așteaptă focul aprins!” (cf. XXIV, pp. 56-57). Cu mînie
poruncește: – Ieși afară din tine, putregai muced, [...]
să vezi flăcări negre cum/ se nasc din păcatele tale,/
cum tremură spaima nouă în tăcerea/ de veghe la fie-
care mormînt! (Cf. XXXVIII, pp. 102-103). Confruntarea
finală pare o joacă pentru Iudacain: Ca pe mătrăguna
din vie te-am smuls din logos,/ smintitule,/ și tu mă
clevetești cu șiroaiele mute?/ Cugeți că litera morții din
tine se spală cu apă?/ Oo, nebune, nu te-am învățat eu/
să te umpli cu întuneric/ și să crești răimea în inima ta/
ca pe o scară spre creștetul lumii?/ Nu ți-am dat eu
urme de fiară/ să-ți torni în ele chipul de prădător?/ Și
acum vii, ca otreapa,/ să-ți lepezi petele în rîu?/ Iată,
ți-am urzit lațuri noi/ și săgeți cu otrava întinerită!
(Cf.  XL, p. 115). După această zdrobitoare anamneză
interogativ-retorică, personajul malefic pare decis a
tranșa definitiv: A tras mînios cu gheara peste gîndul/
întins ca o strună de harpă/ și țipătul lui din azur s-a
prăbușit în apele mute (cf. idem). Dar deznodămîntul e
specific creștinului autentic agățat de aripa speranței,
căci unde omului salvarea îi pare cu neputință, Dumne-
zeu îi vine în ajutor cînd rugăciunile stăruitoare ridică
scară către cer. După ce e înfruntat cu hotărîre (a bătut
ceasul [...] să te tai din rărunchii mei și din ochi,/ piază
a tuturor relelor), puterea Crucii e invocată salvator: Te
chem să te spînzuri pe ea țintuit în țepușe! Sub teribilul
blestem Să cazi în puterea lui Dumnezeu ca-ntr-o/ pră-
pastie veșnică [...] Certarea Lui de foc să te/ caute și-n

adînc de adîncuri, potrivnicul e învins: Ca fiara înconju-
rată de cîini,/ Iudacain își dezleagă nădejdea în fugă.
Mărturisirea-rugăciune pecetluiește ruptura definitivă de
Iudacain a poetului: O, Stăpîne[,] Doamne al Luminii,/
am tipărit pe apele rîului cartea/ curgătoare a despărțirii
de Iudacain,/ ea se rupe din moartea mea ca/ o taină
întunecată pe care numai/ Tu poți s-o citești./ Recurs în
anulare a osîndei/ am scris pe răni și-n suspine./
Și-acum aștept glasul Tău/ să Se** odihnească pe zbu-
ciumul apei,/ însemnul că plîngerea mea s-a ogoit ca
un pui/ în cuibul din palmele Tale. (Cf. idem,
pp.  116-117).   

Citatele pe care le-am dat pînă aici analizînd noua
creație lirică a lui Ioan Enache, spre a satisface într-o
oarecare măsură pe cei pricepuți, sper că ilustrează în-
deajuns nivelul artistic de excepție al scriitorului. După
cum s-a putut vedea, metaforele (aproape în exces!),
comparațiile metaforice, epitetele și personificările sur-
prind și aici, la fel ca în Prima carte a pocăinței. Mai
cer îngăduință, stimați cititori ajunși cu lectura binevoi-
toare pînă aici, de dragul demonstrației, de a mai da cî-
teva exemple, de astă dată scoase din context, tocmai
pentru a le cerceta valoarea: o nuia de lumină (p. 16),
tuciul greșelii incandescent (p. 17), planeta inimii mele
(p. 27), puiul străveziu al netrebniciei (p. 37), predau
cronica neagră/ în celarele apei (p. 42), pînză de sînge
trasă/ pe mosorul necuratelor vremi (p. 50); îmi sună în
clopote clipa (p. 65), mugurii au început/ să bată clopo-
tul luminii (p. 68), iataganele limbii (p. 71), lebăda minții
mele,/ corabia împovărată cu baloturi de tăcere (p. 91),
țepușă a holerei păcatului (p. 93), o trestioară de lumină
(p. 97), ou negru al morții (p. 109), crucile apei (idem);
comparații (metaforice): cuvîntul se ascunde-n arsură
ca puiul/ de cuc într-un cuib părăsit (p. 17), timpul în
freamăt ca un izvor subteran (p. 17), venit din iubire,/
așa cum aleargă lumina la nunta cu ochiul (p. 43), si-
nele [...]/ proptea vipiilor istovite în pustiu (p. 82), tîngui-
rea lui/ se ridica precum un șarpe de fum/ destrămat în
pîclele nopții (p. 107), Ca un zvon de lepădări întreite,
[...]/ simțeam gîndul negru al putregaiului dinlăuntru
(p.  96), Feciorelnic în straie de in,/ ca un fulg de ză-
padă,/ îngerul (p. 108), Rîul, ca un fagure curgător/ cu
celulele pline de păcatele mele (p. 109), personificări:
surîsul cuminte al zorilor (p. 22), sutaș peste nămoluri
și prunduri (p. 89), epitete (metaforice): (memoria) udă
(p. 5), migratoarele (stoluri) de valuri (p. 42), (uitarea)
lichefiată (idem), zdrențe (de suflet) (p. 59), (lanțuri) li-
chide (p.  73), (mosorul) de ape (p. 89), (închisorile) la-
custre (p. 109) ș.a.m.d. 

Opera aceasta aș numi-o marea spovedanie la rîu.
Pun în analogie gestul surprinzător, oarecum premoni-
toriu încercărilor Iudacainului mondial din chiar anul
apariției cărții, cu practicile ciobănești străvechi de spo-
vadă la brazi. Diferența aparent enormă dintre cele
două forme de relaționare cu sacrul, punînd în balanță
cultura penitentului contemporan și avansul tehnologic

**Eroare tehnoredacțională în carte: pronumele scris cu li-
teră mică. Trei rînduri mai sus am adăugat virgula necesară
vocativului între paranteze drepte. À propos, trebuie
menționată puținătatea greșelilor de acest fel doar la p. 64,
68, 70 și 110 (exceptînd eroarea generală a tehnoredactării
cratimei [-] în locul liniei de dialog [–]. Felicitări doamnei Lucia
Enache!
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al lumii noastre, e anulată în duh: aceiași credință pu-
ternică în mila Creatorului Atotprezent, Atoateștiutor.
Cartea de rugăciuni pre versuri tocmită de Ioan Enache
este așa de înaltă, atotcuprinzătoare, smerită, adînc
știutoare de taine sufletești, rafinată, susurînd pe o
mulțime de note ce ating corzile spiritului hămesit de co-
muniune, obligat însă iudacîinește la însingurări „pro-
tectoare”. Încă o dată, în marea Lui milă, Dumnezeu S-a
aplecat asupra literaturii românești contemporane inspi-

rînd pe robul Său Ioan, văzînd, pasămite, înspăimîntă-
toarea sterilitate, bîjbîielile p(r)ostmoderniste, rătăcirile
celor ce se cred chemați fără a fi aleși întru scris în
această limbă descinzînd din aceea a Poporului Primor-
dial carpatic-danubian. De aceea, Îi mulțumesc Creato-
rului Suprem că i-a trimis poetului băcăuan Îngeri
inspiratori, pentru a ne da și literatură de folos în vre-
muri de prigoană și restriște.  

Cornel Galben

CÂND IUBIREA 
E „FLACĂRĂ CELESTĂ”

Suspendat „între cer și infern” din pricina unei iubiri
neînțelese, Ioan Bărbunțoiu nu vrea „mărețe fapte/ În
curcubeul vieții”, însă, ca orice muritor, are totuși câteva
dorințe, dintre care una o declară el însuși „ifezabilă”:
Aș vrea ca-ntr-un tablou alături de iubire/ Să fiu pictat
și eu pe pânză mai în față,/ Lânced surâd în mine, căci
astfel de mărire/ Mi-ar arăta, în ramă, figura de paiață.//
Aș mitui poetul, ca-n versul cu iubirea/ Viclean să mă
strecoare în sânul unei slove,/ Dar aș plăti degeaba,
căci n-aș simți mărirea/ Prin care eu iubirii să-i cer să
mă aprobe.

Oscilând între îndrăzneală și smerenie, rămâne în
cele din urmă cu „mâna-ntinsă spre versul și tabloul”
existente doar în visul ce-l poartă „către iubirea pură” și
pe care, cu „blândețe de creștin”, o cântă, nu înainte
însă de a face un tur prin noianul de întâmplări trăite,
îmbibate la tot pasul de „pribege gânduri vechi” și de
zbateri din strânsoarea cărora încearcă să evadeze,
luându-se la trântă nu doar cu sine, ci și cu mulțimea
de „clevetitori de azi, ponegritori de ieri”. 

Chinuit de tristețea generată de dispariția „în zbor de
porumbel” a ingratei, coboară pe firul poveștii până în
copilărie, când, vrăjit de melodia îngânată de tată („La
umbra nucului bătrân pe banca învechită”), a „bănuit,
întâi, ce rol are iubirea”, cu totul altul decât cel al zilelor
prezente: Acum iubirea nu mai este a sufletului taină,/
E pusă la mezat, cu poalele prea scurte,/ Bărbații ma-
chiavelici o schimbă ca pe haină,/ Femei reci și amare

o poartă când fac curte.
În contrast cu aceștia, poetul ce încă poartă în sine

„stigmatul de învins” aruncă în „lumea lor obscură” haita
de „pârâtori, de pizme, zavistii, ură” și, decis să ardă
„permanent cu inima-nroșită”, zămislește „iubirea pentru
eternitate”, capabilă să transforme „coliba într-un măreț
palat”, iubita în „soție de-mpărat” și pe el să-l facă, din
rege, un vasal ce se închină „cu cânt și poezie”.

Mai mereu pe „urma iubirii de-altădată”, consideră
că aceasta e „puterea pe drumul veșniciei”, că ne
„unește ca slova într-un vers” și că „Iubirea pură se
află-n poezie”, astfel că îi dedică un imn ce-l definește
poate cel mai bine: Azi mi-am privit iubirea în oglindă,/
Nu s-a schimbat, e tot ca în trecut,/ Eu creț la chip, prin
gând mi se perindă/ Tânărul cel de ieri, pe care l-am
pierdut.// Iubirea din oglindă, prezentul feței mele,/ Se
înțeleg și-acum, ca la-nceput,/ Când împleteam cunună
din versuri și din stele/ Iubirii fruntea-n cântec o desfă-
tam lăut.// M-a poleit iubirea, cu mâini de Magdalenă,/
Din spuma nălucirii a zămislit un sfânt,/ În strai de săr-
bătoare în viață a dus trena/ M-a protejat de rele, de
ploaie și de vânt.// Dacă nu ești iubit visează fără
grabă,/ Că tragi din nopți luceferi, de sus din absolut,/
Adună-n viers cu drag, silabă cu silabă, / Și cântă lin iu-
birii cu care te-ai născut. (Iubirea neclintită).

Că sfântul zămislit n-a fost totuși un înger, o
dovedește cu prisosință sumarul celui de-al doilea său
volum, Iubirea, flacără celestă (Bacău, Editura Ateneul
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scriitorilor, 2019), unde nu poți să nu observi că veșnic
înamoratul oneștean strecoară și poeme umbrite de
„fapte prielnice trădării”, în care „Vinovăția este cununa
cea de laur” ce i-o pun pe frunte cei ce-l înjură și-n care
„De-mpreunarea cărnii încearcă a uita”.

Vorbindu-ne despre oceanul său de „patimi robit de
suferinți”, Ioan Bărbunțoiu ne arată nu doar că e capabil
de asumarea lor, ci și că este „viu” când are „iubirea
părtașă fericirii”, așa încât aceste „chinuri oarbe flă-
mânde de lumină” îl pot rezidi, îi pot da izbăvirea, cu
singura condiție ca, de acum încolo, să nu mai pri-
mească iubirea „fărâmă cu fărâmă”.

Tot mai sigur că, la el, „iubirea vine-ntreagă”, a
așteptat ca focul să roadă în adâncul ființei sale până
la purificarea deplină, ca la rândul lui să poată renaște,
să beneficieze de „Înaltele virtuți primite cu asceza” și
să se încunune cu harul sclipirilor diamantine: Dacă sti-
mezi iubirea și-o cânți în poezie,/ Presari cu nemurire
prin tot văzduhul ei,/ Subjugi eternitatea pe scara fan-
teziei,/ Transformi în diamant cerneala din condei.

Considerând că iubirea e „o altă lumină din Olimp”,
că gelozia-i „un tribut al dragostei de sine” și că „E tim-
pul ca poetul cu lira lui și versul/ Să bată-n poarta vieții
să sune deșteptarea,/ Cu-n imn de libertate, cântat pe
înțelesul/ Celui ce în iubire așteaptă îndreptarea”, el ne
oferă într-un fel și soluția ideală, de care putem sau nu
să ținem cont: Nu-i păcat să iubești, dar să iubești pla-
tonic,/ Aceasta e iubirea curată și totală,/ Izvor de dă-
ruire, să fii mereu statornic,/ Nici gând, nici vis, nici faptă
de dragoste carnală.// Cu astfel de iubire poți ține lângă
tine,/ În taină sfântul trup scrutând nemărginirea,/ Mă
bucură când alții pot ține ca și mine,/ În brațe o iubire,
sfidând nelegiuirea.// Nu e pentru un suflet dornic de ră-
tăcire,/ Un leac mai bun în lume, cu nebunia sa,/ Decât
iubirea pură ținută-n fericire,/ Care te-nnobilează cu
harul de-a visa.

Visător el însuși, își caută alinarea „dincolo de ce-
ruri”, urmând drumul „celor cu inimi primitoare,/ ce-nno-
bilează clipa cu sufletu-n lumină” și, distanțat de „lumea
rea, frivolă”, în care viețuiește, pune genunchiul la pă-
mânt, spre pilda celor dornici să înțeleagă: Decât să stai
de veghe gândind la caritate,/ Când timpul nemilos
mușcă nătâng din tine,/ Din ploaia de miresme ia cu ce-
leritate,/ Iubirea cea curată, sfințită cu rubine.// Coboară
și-o așază în ruga cea de seară/ Și-n cea de dimineață,
de toată săptămâna,/ Fă plecăciuni și spune, la lumâ-
nări de ceară,/ Un psalm de mulțumire că ți-ai găsit stă-
pâna.

Și dacă în plan duhovnicesc Stăpâna de dincolo îi
asigură liniștea și confortul interior, poezia se pare că
l-a acaparat cu totul, cizelându-i încet-încet rostirea, tot
mai clară și mai aproape de cerințele liricii moderne, în
care, departe de a fi un rătăcit, se integrează cu șanse
sporite de evoluție, în pofida cantonării cu încăpățânare
în stihul de factură clasică.

Așa cum remarcă și criticul Aristotel Pilipăuțeanu în
prefață, Ioan Bărbunțoiu nu este „un poet grăbit. Nu
aleargă după falsa glorie contabilizată în numărul volu-

melor publicate”, ci unul ce face parte din „categoria
fericiților care, în pofida educației ateiste din școala co-
munistă” și-a păstrat nealterată credința în Dumnezeu,
transformând cele două teme principale ale volumului,
iubirea și credința, în versuri „excelent șlefuite și care
incubă o trăire fermecătoare și profundă a celor mai no-
bile sentimente omenești”.

Să-l urmărim cu atenție.

(detaliu)



lector

231SAECULUM 5-6/2020PR
O

Am avut prilejul în anul acesta să scriu despre recu-
perarea unor imagini aparţinând unor scriitori cu operele
lor (L.M. Arcade, Victor Ion Popa, Victor Teleucă), scu-
turate de praful uitării prin meticuloasa grijă a contem-
poranilor noştri Mihaela Albu, Cătălin Andrei Teodoru,
Theodor Codreanu. Mă aflu acum în faţa unei (auto)re-
cuperări a unor secvenţe din propria viaţă a profesorului
de istorie, jurnalist şi scriitor – Ghiţă Nazare de la Galaţi,
care aşază drept subtitlu sintagma Amintiri recuperate
la volumul De la cerneala de boz la calculator, apărut
în 2020 la Editura Eikon din Bucureşti. Se poate con-
stata că există o tendinţă naturală ca, după privirea de
ansamblu asupra anilor trecuţi (în general, cam şaizeci
şi cinci), odată aflat pe „platoul” existenţial, omul să
cumpănească cu gravitate şi, de ce nu?, să reflecteze
asupra vârfurilor şi adânciturilor care i-au jalonat viaţa.
Ceea ce e mediocru, de obicei, rămâne înghiţit de ui-
tare. 

Se observă acest fapt şi din cartea lui Ghiţă Nazare,
ce are texte de escortă semnate de Violeta Ionescu şi
Ion Manea. Volumul este alcătuit prin succesiunea cu
intervale a unor amintiri, care au rămas încrustate în
memorie drept repere de formare a jurnalierului, ajuns
acum la o vârstă propice aducerilor aminte. Luate îm-
preună, capitolele schiţează o istorie personalizată, dar
care reprezintă „aşchii” dintr-o istorie a generaţiei auto-
rului, cu trimiteri la atmosfera satului natal din perioada
colectivizării, la reformele din învăţământ, la „killerii” co-
munişti, raportări la mentalitatea părinţilor ori prezentări
de profiluri didactice reprezentative etc. Titlurile în sine
cuprind in nuce substanţa capitolului: Cu tocul muiat în
cerneala de boz, Vine Bocănoaia, Tovarăşul Stalin a in-
terzis Colinda şi Steaua, Cerere pe proţapul căruţei,
Tata, Coşmarul înscrierii la şcoala medie, Începutul stu-
denţiei, Irina Boca şi sensul „schimbării”.

Cele mai minuţioase trăiri sunt descrise în primele
optsprezece capitole, care cuprind amintiri despre
cur surile şcolare la „primara” din satul natal Vizureşti şi

cele gimnaziale din comuna aferentă Buciumeni. Sunt
impresionante eforturile copilului de la ţară de a „urma
şcoala” în condiţii vitrege (zi de zi, 12 km, cu „ghiozda-
nul în spate”, „mers pe jos, pe ploaie şi pe vânt, pe ar-
şiţă şi ger, prin praf şi noroaie, la vârsta de 11-12 ani”),
de a obţine rezultate foarte bune şi de a răzbi în viaţă.
Catalizatorii acestui demers formativ i-au fost dascălii
de la ţară, învăţătoarea Maricica, profesorul Nicolae
Donciu, părinţii şi sora Zoica, dar şi sătenii sau colegii
de şcoală. Prinşi în menghina istoriei, copiii nu puteau
depăşi mentalităţile şi mai ales obstacolele ideologice,
ştiut fiind că chiaburii („duşmanii poporului”) şi potrivnicii
noului regim ideologic de sorginte sovietică nu aveau
acces la învăţătură. 

În aventura memorialistică, jurnalierul găseşte spaţii
pentru portretele tatălui şi al mamei, prezentate nu sub
aura îngăduinţei filiale, ci prin prisma autenticităţii. Pă-
rinţi ai unei familii cu cinci copiii, aceştia trebuia să mun-
cească pământul, să-şi drămuiască bunurile şi să
găsească putere să-i întreţină pe trei dintre ei la şcoli
superioare. Tatăl era chibzuit, aspru, harnic şi un împă-
timit al cântecului popular şi bisericesc, mama – o zei-
tate protectoare a casei. Copiii uceniceau pe ogor, la
coarnele plugului, la semănat, la seceriş, pentru întreţi-
nerea animalelor, dar şi în „casă”, la războiul de ţesut
obiecte necesare în gospodărie. 

Un personaj grotesc al anilor ’50, adaptat cameleo-
nic şi vremii de după revoluţia din ’89, rămâne activista
Bocănoaia alias Irina Boca, femeia „roşcată şi roşco-
vană, cu ţinută ofiţerească, îmbrăcată într-un impecabil
veston kaki, cu căciula rusească pe urechi, cu pantaloni
bufanţi şi cizme din piele până peste genunchi, bine lu-
struite”, care vine în ograda lor să strângă volens-no-
lens cota de carne datorată „celor care ne-au eliberat
patria de nemţi”, luându-i gospodarului „godacii” din
coteţ chiar în preajma Crăciunului. Traseul „intelectua-
licesc” al Bocănoaiei se prelungeşte dincolo de orice
imaginaţie deoarece, după 1989, obţine diplomă univer-

Lina Codreanu

„AMINTIRI RECUPERATE” 
DE PE CĂRĂRI UITATE
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sitară şi, sfidând regula bunului simţ, candidează în noul
Parlament al României, „traducând” în mod propriu sen-
sul „schimbării”. E o figură sinistră, care-mi aminteşte
de apucăturile grosolane ale tovarăşei Fărcaşiu Ligia,
personaj din romanul Frica (2018), de Nicolae Breban,
de asemenea, cu putere decizională asupra vieţilor
celor din „prostime”. 

Din 1961, elevul Nazare urmează clasele a VIII-a –
a XI-a la Şcoala Medie nr. 2 (liceul, de azi) din Tecuci,
printr-o desprindere dureroasă şi definitivă de lumea sa-
tului. Dârzenia, disciplina şi învăţătura îi dau puterea să
depăşească umilinţele, încât protagonistul va termina
cursurile liceale şi universitare, ajungând profesor de is-
torie cu funcţii de conducere şi o impozantă personali-
tate contemporană a vieţii culturale gălăţene.

Pe canavaua textuală, coloratura regională devine
evidentă în ancorarea istorico-geografică a satului şi a
celorlalte localităţi, în mentalitatea şi comportamentul
oamenilor, în ludicul adolescentin şi, mai ales, în limba-
jul naratorial. Cuvintele care deja au intrat în vocabula-
rul pasiv, asaltat fiind de anglicisme, mai trezesc încă
nostalgii, şi, pentru lingvişti, doar ele singure pot recon-
stitui o imagine a mediului rural de acum 50-100 de ani,
cu aceeaşi importanţă precum ruinele pentru arheologi.
Aşa sunt termenii din sfera lucrului pe ogor (arie, atelaj,
batoză, boronă, botă, kitonag, drugii de la căruţă, mlajă,
pomostina căruţei, trior, ulucul triorului), ale ţesutului la
război (scul, sucală, suveică, ţevi, urzeala, vatale, vâr-
telniţă), denumiri ale obiectelor/produselor şi vietăţilor
din gospodăria ţărănească (coşar, chiler, coteneaţa găi-
nilor, gazorniţă, glugi de coceni, godin, gozură, oghele,
privată, stivă de crengi, strachină, ştiuleţi, ştergător de
pănuşi, şură de paie, târnă, urluială; godaci în coteţ,
butur de vită, bojoc), secvenţe folclorice din vechile cân-
tece în vogă pe-atunci – Zărzărică, zărzărea, Dealu-i
deal şi valea-i vale sau Ionel, Ionelule etc.

Utilizând tehnica jocului puzzle, autorul uneşte ele-

mente autobiografice într-un volum, a cărui miză nu
este arta literară, nici eul narcisiac, ci sinceritatea isto-
risirilor. Textele memorialistice intră în cadrul literaturii
de frontieră, în care emoţia se transmite prin eposul
confesiv. Ca teoretician al romanului experienţei, Camil
Petrescu cerea naratorului o „liminară sinceritate”, în
spiritul autenticităţii, chiar dacă puteau exista fracturi de
artă estetică. De aceea, refăcând tablouri despre reali-
tăţile trecute, cartea lui Ghiţă Nazare se citeşte empatic
şi nu tehnicile narative sau arta literară constituie punc-
tul ei forte. Este o proză iniţiatică, de căutare a sinelui,
la finalul căreia se proiectează figura unei tipologii
umane – intelectualul format în a doua jumătate a se-
colului al XX-lea. Luate în parte, piesele jocului au uni-
tate de sine stătătoare, însă miza este ansamblul
lucrării. Destinul unui om nu poate fi definit doar printr-o
„felie de viaţă”, cel puţin în acest caz. 

Completăm impresiile generate de această carte
memorialistică prin adăugarea unor reuşite ale autoru-
lui. Ghiţă Nazare conduce de ani buni (din 1990)
„Şcoala Gălăţeană”, o publicaţie „de informaţie şi opinie
pedagogică” girată de Casa Corpului Didactic din
Galaţi. În colaborare sau în mod individual a editat mai
multe volume cu caracter monografic (despre oraşul şi
instituţiile Galaţiului) ori dialogic (Dialoguri despre
educaţie – 2002, Coloanele spirituale ale Cetăţii – 2010,
Invitatul ediţiei – 2012, Dialoguri. 50+1 – 2015, Dialoguri
– 2018). Şi-a „înmuiat condeiul” în cerneala recenzen-
tului (Cronici optimiste, 2017), iar aici, în „călimara”
am intirilor. 

Prin De la cerneala de boz…, autorul Ghiţă Nazare
aşază-n faţa cititorului o carte cu „amintiri recuperate”
trăite de toţi încadrabilii generaţiei postbelice şi care,
prin formatul ales, poate fi gândită ca jurnal, proză
autobiografică ori un album cu fragmente monografice
despre o lume dintr-o epocă încă trăindă prin urmaşii
săi. 
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PORTRETE MIşCATE îN MEANDRELE MEMORIEI 

Luând ca motto aceste cuvinte ale lui F.M. Dosto-
ievski din Frații Karamazov: „Acolo unde mintea vede
numai rușine, inima descoperă frumosul”, Nicolae Flo-
rentin Petrișor și-a creat platforma ideatică pentru ro-
manul Portretul profesorului (Editura Hoffman, Caracal,
2019), platformă necesară pentru a spune o poveste
tangentă în multe locuri și feluri cu Lolita lui Vladimir Na-
bokov. Atracția pentru fetele de vârstă puberă este o do-
minantă a cărții și o face puțin neverosimilă și neveridică
prin excesul de orgoliu masculin..., într-o poveste spusă
din perspectiva bărbatului care povestește și se
povestește ca fiind asaltat de adolescente și de femei,
o poveste puțin licențioasă, puțin amorală prin vecină-
tatea cu hebefilia, prin dezinhibarea cu care autorul ex-
plorează o temă-tabu a lumii contemporane.

Frumusețea și atractivitatea adolescenței este o do-
minantă în cultura europeană, explicată de psihanaliști
prin fascinația frumosului, prin admirația pentru
frumusețe în esența ei. Mitul lui Ganymede este o po-
veste, dar și o justificare a acestei atracții/fascinații pe
care lumea contemporană o aduce în câmpul dialogului
tolerant.

Portretul profesorului spune povestea unui profesor
de engleză, Viorel Mihai, personaj-narator, care,
înțelegem la final, după sinuciderea Lelei Dafin, adoles-
centa care-l iubise și pe care o iubise, rememorează în
funcție de meandrele memoriei involuntare traseul
acestei iubiri. Avem în această rememorare doar va-
rianta bărbatului, unilaterală și subiectivă. Impresia lui
în legătură cu această iubire devine și argumentul pe
care și-l oferă pentru ca viața lui să iasă din făgașul unei
normalități acceptate. Inițiativa în iubire a aparținut în-
totdeauna Leliei, el a fost o cvasi-victimă... 

Reconstituind din cioburile memoriei această po-

veste, el notează tenacitatea cu care Lelia și-a urmărit
împlinirea iubirii. Așadar, nu bărbatul trebuie să cuce-
rească cetatea-femeie, cetatea cucerită nu este femeia,
ci el, bărbatul este cucerit de femeie. Nu Viorel Mihai o
cucerește pe Lelia, lucrurile stau invers, bărbatul este
vânat și cucerit de femeie. Un război al sexelor, care
vorbește, subtextual, de egalitate sau de matriarhat...

Iubirea Leliei începe în preadolescență, la vârsta de
12 ani, o iubire monomană și tenace. Este prima trimi-
tere la Lolita. Nicolae Florentin Petrișor nu insistă asu-
pra acestei apropieri, scoțându-și personajul de sub
cupola lubricului, a fanteziei erotice.

Momentele de viață rememorate se amestecă în po-
vestire, naratorul urmărind să realizeze o logică a dis-
cursului narativ, ca discours și histoire, care să releve
natura personajului, să-l reveleze sieși și conștiinței
sale. Astfel, întâmplările se ordonează în funcție de im-
perativele memoriei (in)voluntare. Timpul trăirii este re-
dimensionat și reinterpretat, reordonat și integrat în
timpul mărturisirii.

Povestind, personajul-narator este atent la profilul
portretului propriu. El are mereu în față oglinda în care
se studiază, își cenzurează gesturile, vorbele. Nu vrea
să fie nici un Casanova, nici un Humbert. În plus, există
și sugestia unui metaroman, cu reflecții estetice asupra
scriiturii, asupra relației scriitorului cu universul lui ima-
ginar. El crede că ficțiunea și nonficțiunea coexistă, că
naratorul trebuie să discearnă, să aleagă bobul de grâu
de neghină, realitatea de fantezie. Cartea pe care o
scrie este o ficțiune, poate mai bine, o ficționalizare, în-
trucât este greu de delimitat unde se termină ficțiunea
și unde începe nonficțiunea. Cel care scrie nu poate
eluda cu totul biografia, realitatea, urmele ei rămân ca
pietricelele pe care, în basme, copiii le lasă pentru a nu
rătăci drumul de întoarcere spre casă.

Titlul, Portretul profesorului, poate părea înșelător în

Ana Dobre

NICOLAE FLORENTIN PETRIȘOR
ÎN DOUĂ CĂRȚI
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acest context. Este titlul pe care Mara Galba, pictoriță
acum, o altă adolescentă care-l iubise, dar nu fusese
atât de tenace ca Lelia, întâlnirea cu ea precedând-o
pe cea cu Lelia, îl dă expoziției sale de pictură pentru
a-și exorciza astfel obsesia pentru profesorul din
adolescență. Mara se retrăsese din scenă ani mulți și,
când reapare în viața lui Viorel Mihai, este o artistă
apreciată. Narațiunea se diversifică, povestea lui Viorel
este dublată de cea a Marei. Așa cum el se străduiește
să realizeze un portret al Leliei, Mara se străduise să
realizeze portretul profesorului, desenându-l în nenu-
mărate schițe care-i însoțiseră devenirea ca femeie și
ca artistă.

Nu există happy-end în aceste povești. Neputând
accepta trecutul bărbatului iubit, neputându-se accepta
pe sine, poate, Lelia, monomană în iubirea ei cu ac-
cente patologice, distruge tabloul Marei, copia, așadar,
și, odată cu ea, și povestea pe care o trăise. După
această crimă, ea însăși alege să moară eliberându-se
de propria obsesie și eliberându-l pe Viorel Mihai,
dându-i, generoasă, șansa de a de împlini în iubire ală-
turi de Mara.

Finalul este însă ambiguu, un final deschis, incerti-
tudinea, ce transpare din răspunsul lui Viorel Mihai
(„–  Pentru mine, Lelia Dafin este moartă, restul nu mai
contează...”) la întrebarea „– Tu ai văzut-o pe Lelia
moartă?”, prelungind virtualul poveștii în realul ficțiunii.

COMPLExUL ANEI 
şI RĂZBUNAREA DIN NEMULŢUMIRE

Iubita arhitectului (Editura Hoffman, Caracal, 2019)
alcătuiește, împreună cu Portretul profesorului, un dip-
tic, având în comun aceeași atmosferă epică, deși în-
toarce obiectivul narațiunii de la personajul masculin
spre cel feminin. 

La finalul romanului Portretul profesorului, Lelia
Dafin dezvăluise un anume diabolism, alegând să se
răzbune indirect pe bărbatul pe care-l iubise, „uci-
gându-l” în tabloul rivalei sale. În Iubita arhitectului,
Laura, în ciuda numelui angelic, manifestă o înclinație
asemănătoare, diabolică, zidind-o, într-un gest de răz-
bunare terifiantă, pe Adela, femeia bănuită a fi mai iu-
bită decât ea. Zidirea Adelei ar putea fi și o
reinterpretare a mitului creației. Adela este obligată, în
acest fel, să-l urmeze în eternitate pe arhitectul Ovidiu
Thaner, un arhitect fără operă...

Reconstituirea întâmplărilor are multe întoarceri, re-
levări și revelări, în retrospective clarificatoare, privite
din perspective diferite, din unghiul unui personaj când
reflector, când narator, când martor.

Derularea evenimentelor stă sub semnul răzbunării,
sensuri ce reverberează din mottoul ales din Fr. Nie-
tzsche: „Este imposibil să suferi fără a face pe cineva
să plătească pentru asta; fiecare nemulțumire conține
deja o răzbunare”. 

Tonalitatea este obiectivă, la început, arătând un na-
rator cvasi-impersonalizat care vrea să se detașeze, să

prezinte imparțial  și echidistant faptele. Obiectivul cade
pe beția lui Ovidiu, forma profană a inadaptării, motiv
redundant al romanului. 

Relația celor doi, Laura și Ovidiu, este privită alter-
nant, relativizator, pentru a aduce ceea ce pare nefiresc
în matca firescului, pentru a crea sugestia de logică și
determinare ilogicului, iraționalității sufletului feminin. Ca
în Rătăcirile fetei nesăbuite, romanul lui Mario Vargas
Llosa, dar din perspectiva femeii, nu a bărbatului, ac-
centul cade pe iraționalitatea femeii. 

Relația dintre cei doi este neverosimilă de la început.
Ceea ce o ține și o menține este puterea lor de iluzio-
nare. Și Laura, și Ovidiu, nume predestinate literar..., se
încăpățânează să creadă în posibilitatea lor de a
cunoaște fericirea prin iubire. Poveștile evoluează pe
planuri diferite, relevând o inadecvare a sentimentelor,
un contratimp al iubirii.  

Pe fondul realității contemporane, cei doi au tot ceea
ce, conform prejudecății averii, le-ar putea crea și
întreține fericirea. Au avere, au bani. Dar bogăția care
i-a invadat, pe care ei nu au cucerit-o, nu-i poate elibera
de golul sufletesc. Laura cade în brațele lui Panait Ta-
pizu, proprietarul unei firme de pompe funebre, apoi de-
putat. Prin Panait Tapizu, romanul are o tentă de satiră
socială, sugerând parvenirea unui ciocoi nou în zilele
noastre. Ovidiu se predă iubirii pentru Adela Barbu, o
adolescentă căreia îi dădea lecții de desen și care, te-
rifiant, va sfârși ca Ana, victimă nu a iubirii pentru artist,
ci a umorilor femeii vindicative.

Sugestia metaromanului se relevă și în acest roman
în dialogul dintre Laura și Adela. Laura disimulează, as-
cunzându-și intențiile, perfidia este camuflată într-o
politețe afișată, ambalată în aparența bunelor intenții.
Este, simbolic, copilul ucis din fașă, deși n-ar fi cu totul
exclus ca Laura să-și fi însușit manuscrisul Adelei și să
rescrie povestea din punctul ei de vedere,
prevalându-se de orice comandament moral.

Legăturile dintre personaje creează impresia unor
rețele de sentimente pe care Laura crede că le poate
manipula în funcție de situație, de dispoziție și de inte-
res. Ea este, de altfel, centrul de interes pentru patru
bărbați: pentru Ovidiu Thaner, pentru Panait Tapizu,
care, înșelând-o pe Laura, sfârșește sufocat de uriașa
rubensiană, Femeia Botere, pentru polițistul care se
călugărește sub numele de Fratele Ghedeon și pentru
avocatul Eusebiu Popa, ce sfârșește, de asemenea,
victimă a unui infarct. Din acest careu, trei dintre bărbați
mor, cel care supraviețuiește, urmându-și vocația mo-
nahală, gest de respingere a lumii de azi, este polițistul.
La final, iarăși deschis ca și în Portretul profesorului,
Laura hotărăște să-l viziteze la mânăstire, ceea ce lasă
sugestia unui alt posibil început, în sensul lumesc, pro-
fan dorit de Laura, fie în cel laic, presupus al călugăru-
lui...

Acestea sunt însă simple presupuneri, posibile doar
în virtualitatea lor. Ceea ce rămâne în/din Iubita arhitec-
tului este povestea reconstituită, ca-ntr-o dezbatere,
prin invitația la microfonul spovedaniei a personajelor
conduse de un misterios narator-regizor.
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Scriitorul Corneliu Florea este autor a nouăsprezece
volume de jurnale, eseuri politice și sociale, memorii,
însemnări de călătorie, realizate/publicate, începând cu
anul debutului, 1987. Această mică bibliotecă este, ne-
îndoielnic, rezultatul muncii cu sine și cu lumea, a unui
intelectual având drept „prejudecată” să judece lucrurile
cu mintea sa și să își asume cu toate riscurile
existențiale această „calamitate” a oricărei societăți. Nu
spunem nimic nou, amintind că societatea totalitară de
tip sovietic instaurată după al Doilea Război Mondial în
România era stânjenită de condiția unor intelectuali
care își permiteau păstrarea tradiției interbelice. Cu
gândirea liberă, Corneliu Florea și-a asumat riscul aces-
tui lux prin îndurarea privațiunilor pe care le implică exi-
lul: ruperea familiei, a comunității prietenilor, pierderea
bisericii și a patriei. Medic practicant în Canada, unde
și-a refăcut studiile din tinerețe, autorul volumului la
care ne referim, și-a continuat profesiunea învățată la
Facultatea de Medicină din Timișoara în condițiile aspre
ale totalitarism comunist impus de sovietici în România.

Cel mai nou titlu publicat de Corneliu Florea este
Viețuind printre dictaturile lumii, apărut în 2019, la Edi-
tura Aletheia din Bistrița, cu un cuvânt prefațator semnat
de prozatorul Virgil Rațiu, intitulat Fără metafore.

Plimbarea ideatică printre dictaturi pe care o între-
prinde Corneliu Florea începe cu data de 23 august
1944, situată dintre două dictaturi, și separând dictatura
lui Carol al II-lea, sudată de cea a lui Antonescu, de dic-
tatura sovietică, impusă prin forţă de glorioasa armată
a Uniunii Sovietice. Bun cunoscător al celui de al Doilea
Război Mondial, Corneliu Florea deplânge căderea Ro-
mâniei sub agresivul regim bolșevic, impus la București
cu tancurile, urmat apoi de ideologia care întrerupe par-
cursul României alături de societățile libere ale Europei
interbelice. 

Autorul reia pentru cititori istoricul celor douăspre-
zece invazii ale Țărilor Române de către ruși, la care au
procedat cu sălbăticie, începând cu alianța Petru cel

Mare – Dimitrie Cantemir al Moldovei. Învățatul domn
moldovean credea că își va salva țara de turci prin
credința ortodoxă împărtășită și de ruși. Șirul celor do-
uăsprezece invazii a fost, de fapt, proiecția spectrului
continuu al nenorocirilor pe care Rusia ortodoxă le-a
administrat românilor, înșelați de frăția de credință cu
rușii. Cititorul se poate bucura de prezentarea sugestivă
a etapelor și a instrumentarului de comunizare a Româ-
niei, recapitulând mental duritatea incredibilă, folosită
de sovietici pentru supunerea românilor, vârful de lance
fiind distrugerea elitei naționale în pușcăriile comuniste
care au împânzit țara după modelul Gulagului sovietic.
Scriitorul aduce mărturisirile proprii din vremea copilăriei
și a tinereții, petrecute în Banat, relatarea contând pe
opinii echilibrate, credibile. Amintirea epocii culminează
cu redarea evenimentelor care au avut loc în 1956 la
Timișoara, replică la revoluția ungară budapestană pen-
tru eliminarea comunismului. Gestul tinerilor români, de
bună credință, dacă nu chiar naivi, a fost subminat de
abilitatea politică și de forța autorităților care i-au trimis
în pușcărie pe studenții implicați, aparținând mai multor
facultăți. Tinerii reuniți, fără experiență politică, au fost
o pradă uşoară pentru autorități. Autorul urmărește cu
atenție trecerea de la dictatura sovietică la dictatura
neaoșă, sub Gheorghiu-Dej, apoi sub Ceaușescu,
având fiecare specificul ei și partea de răutăți pentru po-
porul forţat la înregimentare ideologică. 

Un capitol de rară sensibilitate dedicat orașului de
pe Bega, „Cetatea Timișoarei de la lavandă la bolşe-
vici”, un text în care vestitul oraș este evocat prin o parte
din poveștile bunicului Andrei al autorului. Se scrie des-
pre luptele cu turcii pentru păstrarea orașului liber, des-
pre turul de forță al generalului austriac Eugeniu de
Savoia care i-a alungat pe otomani, după o perioadă
destul de lungă în care Timișoara a fost pașalâc, ase-
meni Budapestei. 

Bun cunoscător al temelor tratate, Corneliu Florea
nu procedează la plicticoase dezvoltări, de iz și proporții

Victor Știr

„PRINTRE DICTATURILE LUMII” 
CU CORNELIU FLOREA
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frizând monograficul, ci povestește sectoare ale istoriei
zonale cu un talent literar remarcabil care îmbie la lec-
tură. Nu putem să nu amintim, între ingredientele cărții,
pasiunea pentru adevărul istoric și relatarea dezinvoltă
cu umor într-o rețetă riguros studiată.

Corneliu Florea se oprește asupra unor nume de
dictatori din lunga listă cu care omenirea a fost pedep-
sită, de la țarii ruși – Ivan cel Groaznic, Boris Godunov,
Petru I, Lenin, Stalin –, la Hitler, Mao Tze Dong, Pol Pot,
Idi Amin, Mobutu și alții. Aceste nume au supus la as-
cultare popoarele prin crimă, ridicând mausolee morții
din cranii umane. Nimic mai îngrozitor! Nu sunt trecuți
cu vederea nici Franco, Mussolini, Gheorghiu-Dej,
Ceaușescu, de respirație mai mică, dar suficient de
periculoși pentru viețile oponenților politici. 

Exploatarea nemiloasă a economiei românești după
al Doilea Război Mondial, chipurile pentru achitarea da-
toriei de război, în care România a fost până la un loc
ocupantă a Uniunii Sovietice, este privită de autor prin
prisma sov-rom-uri lor, societăți economice mixte sovie-
tice și românești, de tristă amintire, prin care țara noas-
tră a fost spoliată de produse agricole, industriale, de
bogății ale subsolului dintre care trebuie remarcat mi-
nereul de uraniu de la Băița Bihor (Munții Apuseni). 

Pe toate acestea și altele, Corneliu Florea le spune,
ca o datorie proprie de a rosti încă o dată adevărul care
se speră să nu moară și să rămână o valoare viitoare a
omenirii. Nu e puțin lucru!

Așa numita nouă ordine economică mondială este
așezată de Corneliu Florea în glastra perenității con-
ceptuale cu origine în Decalogul primit de Moise pe
Muntele Sinai. Una dintre cele mai noi expresii ale
sforțărilor ochiului care veghează deasupra compasului
masonic sunt Protocoalele de la Toronto, pe care le-a

comentat la 1967 canadianul Serge Monaste, și care a
descifrat în conținutul lor acțiunile de azi care vizează
subminarea, dizolvarea națiunilor prin mijloacele dintre
care enumerăm amplificarea torentelor de migranți pen-
tru spargerea entităților etnice, naționale, amplificarea
distracțiilor și plăcerilor instinctuale la tineri pentru a
putea manipula, cunoașterea realității de către tineri
având urmare răspândirea științelor false și virtuale etc.
Protocoalele de la Toronto – 666 se referă, în fond, la
instalarea unei noi ordini mondiale în frunte cu primele
șase bănci ale lumii, șase multinaționale și primele șase
companii agroalimentare care să controleze lumea.
„Prin economia globală, noua ordine mondială va scăpa
de controlul națiunii-stat”, conchide Corneliu Florea.

Urmărind viața liberă, Corneliu Florea și-a asumat
destule riscuri pășind în întunericul străinătății și a găsit
libertatea pe care o căuta, și după câteva decenii s-au
arătat zorii unei vieți libere chiar în România, eliberată
de comunism, prin căderea societății de tip sovietic.
Speranța, accesul la o societate liberă, dreaptă, a fost
îngrădită prin evoluțiile ultimelor decenii de pe scena
politică internațională, schimbările înfățișând tot mai
pregnant învierea marxismului într-o formă care se in-
stalează în sufletele generației obișnuite cu stabilitatea,
în prezent minată de un arbitrariu deschizător, cu chip
de dictat, având sorginte nouă sau veche, de mult clo-
cită în încăperile puternicei lumi care conspiră, trasează
scenarii.

Spiritul de observație, exprimarea clară, nuanțată,
persuasiunea îl plasează pe Corneliu Florea nu numai
în rândul scriitorilor din breasla medicilor, dintre care e
cu putință de amintit nume de răsunet în literatura noas-
tră, ci în rândul comunității mai largi a scriitorilor, numai
scriitori, profesioniști.
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Am avut privilegiul să citesc volumul de memorii al
Ancăi Irina Ionescu În inima vârtejului încă înainte de
a fi tipărit și am fost fermecată. În fiecare zi, mă des-
prindeam cu greu de ecranul calculatorului ca să-mi pot
îndeplini sarcinile cotidiene, căci textul m-a prins și m-a
ținut ostatică pe tot parcursul lecturii, de la prima până
la ultima pagină. Conceput clasic, adică în ordine strict
cronologică, volumul dezvăluie personalitatea de
excepție a autoarei. 

Anca beneficiază de o moștenire genetică de elită.
Este urmașa unor intelectuali rasați, pe linie maternă
ofițeri de carieră cu state de bravură, pe linie paternă
de carieră universitară literar-filozofică, ea fiind nepoata
lui Nae Ionescu. Pe lângă agerimea nativă, simțul prac-
tic și un indice de inteligență emoțională ieșit din comun,
pe lângă înclinația personală pentru studiu și cultivarea
spiritului, Anca Ionescu are curiozitatea cercetării, un
dezvoltat simț al dreptății, al eticii profesionale, curajul
opiniilor personale, ambiția pozitivă de a fi mereu în
frunte și o deschizătoare de drumuri. Este de o hărnicie
și de o putere de muncă demne de admirație. De o bu-
nătate și de un altruism rar întâlnit. 

Faptul că a călătorit în lumea întreagă la studii,
perfecționări, congrese sau pur și simplu în excursii de
plăcere i-a lărgit orizontul, a îmbogățit-o spiritualicește
și i-a permis să-și compare țara și concetățenii cu stră-
inătatea și străinii, păstrându-și intact patriotismul și în-
registrând bunele și relele de ambele părți.

În cartea sa de memorii, Anca Ionescu își asumă în-
treaga responsabilitate pentru respectarea adevărului,
mixtând just subiectivul cu obiectivul și având o viziune
de actualitate asupra trecutului. Tonul său narativ e sfă-
tos, împănat cu umor și cu dialoguri vii, demne de sce-
nete dramatice. Limba folosită, melanj de
intelectualism, neologisme și argou, este de o savoare
și de o bogăție uimitoare. 

Menționez ca remarcabilă schimbarea nuanței nos-
talgice, de dragoste, căldură și admirație pentru părinți
și bunici din evocarea copilăriei, în suspansul perioadei
de dizgrație și exil cu șicane securiste, după
nedreptățile scoaterii de la catedra universitară. Pentru

ca, după întoarcerea la matcă, după ieșirea din „inima
vârtejului” tineresc și de sub tirania comunistă, inclusiv
exilul, scoaterea din învățământul superior și teroarea
Securității, să-și facă loc în paginile cărții sale cercetă-
toarea, cultivatoarea de frumos, traducătoarea de ta-
lent, translatoarea oficialităților, profesoara-pedagog,
teoreticiana și inovatoarea în domeniul lingvistic și lite-
rar.

Memorialistica Ancăi Ionescu trezește interesul citi-
torului și îl menține constant, ceea ce e cel mai impor-
tant, având un material documentar palpitant, adâncime
psihologică, fantezie și originalitate, sensibilitate și har.
Prin varietate și bogăție, portretistica sa e demnă de o
galerie de tablouri vivante, reușind să readucă în mintea
cititorului personaje cunoscute, dar și să zugrăvească
veridic altele aparținând arhetipurilor timpului revolut.
Apreciez discreția de a eluda, cu bună știință, prezen-
tarea unor persoane negative al căror nume nu merită
să fie imortalizate într-o carte de succes.

În paginile volumului sunt reproduse documente, fo-
tografii, diplome, discursuri, scrisori, expresii memora-
bile. Anca narează evenimentele nu numai împinsă de
resortul amintirii, ci explorând în același timp viața mo-
rală și interioară proprie și a contemporanilor cu o me-
morie prodigioasă a generalului și amănuntului.
„Memorialistica, scria Șerban Cioculescu, suprapusă
adânc pe realitate e viabilă pe plan artistic numai dacă
reprezintă o oglindire care implică generalizarea”. Și
poate acesta este unul dintre aspectele cele mai valo-
roase din cartea Ancăi Ionescu. Citind, am simțit că re-
trăiesc, prin paginile ei, secvențe din propria mea viață,
propriile mele simțiri și dureri, nedreptăți și umilințe, din
atmosfera vremurilor de restriște petrecute în orașul
meu natal, București, în „epoca de aur”. 

Și nu numai atât. Anca reprezintă un model de lup-
tătoare, de învingătoare. Tot ceea ce a realizat se dato-
rează calității ei umane și intelectuale. Am convingerea
că volumul memorialistic În inima vârtejului (Oscar Print,
Bucureşti, 2019) va marca încă un moment în evoluţia
sa literară. 

Magdalena Brătescu

CÂND PARALELELE SE ÎNTÂLNESC
ÎNAINTE DE INFINIT 
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LĂSAŢI-I SĂ PLECE, LĂSAŢI-I SĂ MOARĂ

De-atâta hoție, de-atâtea nesații
copiii ne pleacă, ne pleacă bărbații
ne pleacă femei ca să-i spele pe alții
lăsați-i să plece, lăsați-i!
Prea mult întuneric lărgindu-se-n spații
prea multe minciuni otrăvesc generații
prea mult, fără lacrimi, tot plâng disperații
lăsați-i să plângă, lăsați-i!
Se bat între ei și părinții și frații
prea multe serbări și prea multe ovații
ne mor de rușine și de silă Carpații
lăsați-i să moară, lăsați-i!

SUBTILITĂŢILE MORŢII

Trebuie să ai vocația Morții
ca să poți muri:
nu moare chiar orice nătărău.
Moartea are subtilitățile ei
pe care numai cei aleși de bunul Dumnezeu
le pot desluși.
Așa că, rogu-vă, nu mai stați la coadă
ca niște caraghioși:
Moartea nu oferă nimic,
nu cere nimic,
nu leagă nimic,
nu dezleagă nimic.
Moartea are legile ei,
cărările ei,
popasurile ei.
Moartea este Principiul și
Adevărul Absolut.

HERACLITICĂ

Curge sau nu curge această apă,
se naște vreun lucru sau se îngroapă,
ce întrebare stupidă, mioapă

Paul Spirescu niciun răspuns s-o încapă
omule drag, crezi că ești sau nu ești:
nu curgi și tu într-un pustiu de povești?

TESTAMENT

Simt că în curând va trebui să ne despărțim.
Vă las vouă toate îndoielile mele
toate căutările mele
toate întrebările mele
fără răspuns
vă las vouă bucuria fără de margini
a disperării
forfota începutului de lume
și liniștea supremă a sfârșitului
cauza și efectul
necesitatea și întâmplarea
râsul și plânsul
cântecul și descântecul...
Duceți-le mai departe...!

DRUM LIN

Sunt prea bătrân ca să mai pot crede
că sunt tânăr.
noaptea mă culc foarte târziu
pentru că mi-e greu să mă despart
de spaima tulburătoare a realității
ca să intru în spaima liniștitoare
a visului.
Mi-e foarte greu să adorm și să visez că se-întâmplă
lucruri care n-au cum să fie vreodată
cai albaștri diavoli travestiți în îngeri
întuneric în flăcări
tăcere în zgomot.
Mi-e foarte greu...

VĂ CER PREA MULT?

Lăsați Poezia să înoate cum vrea ea
în apele tulburi și învolburate
ale Ființei!
Nu o mai duceți voi la cursurile de înot:
peștii nu au nevoie de cursurile voastre
de înot.
Lăsați Poezia liberă-liberă
să înoate în apele ei sfințite
lăsați-o să zboare în aerul ei
primordial.
Lăsați peștii să înoate
lăsați păsările să zboare
lăsați poeții să respire!
Vă cer cumva prea mult?
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DAŢI-MI TIMPUL îNAPOI

Vă rog frumos, dați-mi timpul furat înapoi:
n-am înțeles nimic din spectacolul acesta
stupid.
Prea multe concursuri de frumusețe
La care participă
Numai tatuaje îmbătrânite și flasce.
Prea multe ciori care întunecă-n zbor
Cerul albastru și limpede al Patriei
Unde umbrele realității se spală nestingherite pe pi-
cioare

În apele tulburi și reci ale fluviului
Bătrâneții fără tinerețe
și morții fără de viață.

UN SOI DE PIERDE-VARĂ

Sunt un poet de prisos. Un soi de pierde vară:
Scriu poezii pe care nimeni nu le mai citește
și dacă totuși le citește, nu le înțelege
și dacă totuși le înțelege, fuge de ele
ca dracu de tămâie.

Fevronia Spirescu

BRUFLIT* CU ECOU 
PE STRADA MARE

(de ce le mai scoţi la lumină de aia)

*** în papareț
16. e iarnă și zăpadă multă multă albă intră și-n
ghetuțe mereu bunica ne schimbă șosetele în-
truna mai stați și-n casă noi nu stăm deloc avem
obrajii roșii roșii unde-ați fost în papareț ne dăm
cu sania n-aveți sanie n-avem noi au ceilalți să-
niile nu se supără pe ele încăpem toți ele doar
alunecă 

… papareț – regionalism pentru locul de lîngă păpuriș …

17. în papareț merg copiii iarna la derdeluș de la
cimitirul vechi pe stradă uraaaa în jos până de-
vale unde e devale acolo unde nu mai alunecă
sania în păpuriș dar papareț ce-i bunică nu știu
nici noi să nu vă rupeți picioarele dar mâinile
avem voie nici mâinile cum mai scrii temele eiiii
sora mea n-are teme e la grădiniță

…derdeluș – un deal, o colină pe care se dau copiii

iarna cu sania sau cu ce are fiecare bun de alunecat…

18. nici eu nu am teme e vacanță ne jucăm toată
ziua fetelor nu vă e foame nu bunică marlena
avea gogoși de-acum mâncați în târg voi nu aveți
acasă ba da dar erau calde au luat toți na și  pan-
talonii i-ați rupt în genunchi doar un pic bunică ia
și-i coase și sora mea i-a rupt bunica n-aude vezi
să nu te vadă vezi să nu mă spui

…bunica – mama mamei sau a tatei, mamaie, mămăiță,
măiță, bunicuță, după interes și dorință de a-ți face pe
plac sau de a te ierta…

19. ce să  nu spună aude bunica foaaarte bine  a
căzut în balta de la abator s-a rupt gheața ce-ați
căutat acolo ne-am dat cu patinele care patine
eu nu m-am dat bunică nu știu erau niște patine
toți se dădeau cu ele pe rând aha alte șosete
bine că nu te-ai înecat nu e adâncă la mal e până
la genunchi ei nu mai ieșiți mâine aaaa… hai bu-
nică…  nicio bunică

…patine – obiecte de metal formate dintr-o șină care se

*Bruflit –  sunet produs de ștergerea prafului de pe o idee
– „Câteva posibile nume de sunete”, Dan Stanciu, Dilema
veche, nr.422, 15-21 martie 2012
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fixează pe talpa ghetelor și cu care aluneci pe gheață…

*** moșul

20. la școală a venit un moș moș gerilă am spus
poezii el ne-a dat cărți nina gospodina e a mea
catrinel se joacă e a ta seara n-avem stare stați
cuminți nu vă mai foiți pe-afară nu mai vine moș
crăciun spune bunica noi nu ascultăm vrem să-l
vedem ne furișăm tip-til azorel nu vrea să tacă el
se joacă taci azorel că-l sperii 

…Gerilă – personaj din basmele populare românești și
în basmul Harap-Alb de Ion Creangă, căruia îi este
mereu frig și care îngheață cu suflarea lui totul în jur…

21. dimineață tata a pus bradul într-o cruce de
lemn  l-a fixat bine noi vrem să-l vedem pe moș
crăciun ori pe moș gerilă nu prea știm cine  vine
bunica râde de-i tremură burta noi ne uităm pe
geam dincolo în camera lor a părinților stelele se
uită și ele printre nori noi ne uităm din curte

…Crăciunul este o sărbătoare religioasă interzisă în co-
munism, la copii venea Moș Gerilă…

22. în cameră este lumină o fi venit deja e doar
tata pune globuri în brad nu e nici un moș  poate
nu vezi tu bine  liniște eu mă urc pe cazanul ăsta
taci azorel mă urc pe cazan azorel nu tace el
vrea joacă oare de ce latră azorel iese tata noi

buf în zăpadă să nu ne vadă cred că nu ne-a
văzut oare

…Moș Gerilă – ne permitem să spunem că ar fi un
pseudonim al lui Moș Crăciun…

23. gata cu afară la culcare zice bunica nu l-am
văzut pe moș crăciun era doar tata vine vine el
când poate ne culcăm și visăm fulgi fulgii au cer-
cei mari cu pachete de cadouri la urechi
dimineața a intrat pe fereastră și pe cucurigul
cocoșului  a venit moșul bunică a venit și  noi dor-
meam  nu ne-ai trezit nici anul ăsta bunică și eu
dormeam eeiii dormeai

…în bradul de Crăciun și sub bradul de Crăciun se
așază cadouri…

24. hai să vedem ooo e plin bradul da uite ce-i
asta un nufăr apasă aici ooo  nufărul se deschide
uite în  mijlocul lui o fată e balerină cred că e o
zână e fata din nufăr uite-o și pe-a ta hei uite bu-
nică și un gimnast are cheiță face sport la para-
lele și al meu face sport uite o mie de bănuți de
ciocolată umbreluțe cu bomboane ăsta e ciubuc
ba  nu e mânerul umbreluței și pălăriuțe anul tre-
cut am avut rochițe de catifea ce frumos e cră-
ciunul

…nufăr – floare care plutește pe apă pe o frunză în
formă de inimă mare…
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Mituri cotidiene (Editura Pim, Iaşi, 2018), cartea de
povestiri a vrânceanului Petrache Plopeanu, prilejuieşte
o lectură plăcută şi interesantă, care surprinde banali-
tatea, inerţia sau precaritatea realităţii curente îndeo-
sebi pentru a le folosi drept cadre de unde să poată
deschide uşi către diverse trepte ale fantasticului.
Motto-ul volumului – un citat din Rainer Maria Rilke –
are rolul de a oferi cheia în care trebuie citite cele
19  povestiri cuprinse în volum: „Când cotidianul vi se
pare prea sărac, nu-l învinuiţi; acuzaţi-vă pe voi, spu-
neţi-vă că nu aveţi destul har pentru a-i evoca bogăţiile;
căci pentru un creator nu există sărăcie, şi nici vreun
loc sărac şi indiferent”. Cu alte cuvinte, autorul îşi invită
cititorii să dea frâu imaginaţiei pentru a vedea şi auzi
ceea ce se ascunde dincolo de perdeaua uneori foarte
subţire ce învăluie cotidianul. Există însă şi o explicaţie
pentru uşurătatea cu care se poate da la o parte
această perdea dintre real şi fantastic şi este pusă în
gura unui sfânt – reflexie a componentei bune, morali-
zatoare a eului unui torţionar nebun –, explicaţie pe care
o descoperim abia spre finalul cărţii, la p. 447 (din cele
460 de pagini ale cărţii), până atunci fiind lăsaţi să re-
flectăm şi să tragem propriile noastre concluzii: „Suntem
ca la nebuni. A spune ca la nebuni reprezintă o figură
de stil, dar dacă în realitate chiar eşti internat la nebuni,
orice se întâmplă acolo este ieşit din comun, iar acest
comun poate să fie orice, de la manifestarea sacrului,
până la normalitate şi animalitate, adică totul, iar acest
tot stă nu numai sub semnul acestei figuri de stil, ci mai
ales sub acela al posibilităţii. Aici este posibil orice, aşa-
dar se pot regăsi în acelaşi spaţiu şi timp, ilustrând uni-
tatea între cele două, coerenţa stilistică etc., personajul
şi autorul, torţionarul şi victima, sfântul şi muritorul, eul
şi anti-eul, lăudătorul şi detractorul. Separaţi sau con-
fundaţi unul într-altul” (Sfântul Lică cel nou). Treaba ci-
titorului este să înţeleagă măsura în care sunt valabile
spusele, şi în celelalte povestiri, ale lui „Lică cel nou”,
inventat din lăcomia/paranoia/nebunia lui Lică cel din

realitate, care, vrând să-şi bată joc de credinţă şi de cre-
dincioşi, îl obligă pe artistul întemniţat să picteze pe pe-
retele unei biserici un sfânt cu chipul său. De
asemenea, cititorul trebuie să guste ironia fină, subtili-
tăţile şi rostirea adesea alegorică a autorului specializat
în filozofie. 

Petrache Plopeanu apelează într-adevăr la diverse
mituri pentru a-şi construi cele mai multe dintre naraţiu-
nile acestui volum. Insistă pe refuncţionalizarea aces-
tora, transpunându-le în prezent, reinterpretându-le,
conferindu-le sensuri noi şi atribuţii pilduitoare. Prin ală-
turarea celor doi termeni din titlu, este sugerată chiar
imaginea acestei repetabilităţi a mitului în viaţa de toate
zilele, ceea ce ne-ar putea face să credem că s-a dorit
demitizarea sau banalizarea fabulosului; dar când e
cazul, autorul are grijă,  precum Blaga, să sporească „a
lumii taină” şi să nu strivească tocmai „corola de minuni
a lumii”. Atunci când nu de tainele lumii este vorba, ci
de tarele ei, apar situaţiile tragi-comice, care nici ele nu
par să-i mai impresioneze pe martori sau pe subisanţii
înşişi – aşa cum se întâmplă, de exemplu, în ultima po-
vestire, când în urma unui „potop, nu altceva”, vânzătorii
rămân impasibili în ciuda faptului că toate mărfurile plu-
tesc prin magazine, iar funcţionarele poştei „s-au urcat
pe un birou mai solid şi vorbesc plictisite între ele”, deşi
coletele şi alte bagaje saltă şi se scufundă „într-un per-
petuu carusel al unui naufragiu banal”. Jocul pe axa
apolinic-dionisiac, alternarea fantasticului cu realul, a
personajului mitic cu omul simptomatic extras din reali-
tatea imediată, a binelui cu răul, a creatorului cu rezul-
tatele viziunii şi acţiunii sale, a cauzei cu efectul
neaşteptat şi straniu, spectaculos, a lumilor paralele,
specularea specificităţilor bolnavilor mintal pentru a le
identifica apoi în comilitonii doar aparent cu minţile în-
tregi etc. fac parte din modul în care se construieşte epi-
cul cărţii. 

Astfel, prima naraţiune, Pygmallya, are la bază le-
genda sculptorului cipriot Pygmalion, care se îndrăgos-

Diana Dobriţa Bîlea

REVELAREA MIRACOLULUI
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teşte de propria sa operă, Galateea. Petrache Plopeanu
alege însă, uzitând un lirism copleşitor, să pună sub
lupă dragostea creaţiei (o sculptură în oglindă) pentru
creatoarea sa (Pygmallia) şi în final cele două să se cu-
funde una în cealaltă, sublimându-se apoi, „într-un alt
loc şi alt timp”, morala fiind aceea că un creator adevă-
rat (capabil să se jertfească pentru artă) nu poate fi se-
parat nicicum, niciunde şi nicicând de opera sa.
Paznicul dintre lumi ne trimite cu gândul la cele trei gra-
ţii, fiice ale lui Zeus (aici e vorba de trei sirene ţinute
captive într-un lac privat al unui senator), la basmul lui
Petre Ispirescu, Tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de
moarte, chiar şi la greva din 16 februarie 1933 când tâ-
nărul Vasile Roaită e împuşcat nevinovat,
atribuindu-i-se post-mortem calitatea de UTC-ist şi me-
ritul de a fi tras sirena pentru grevişti (deşi altcineva o
făcuse). Plictiseala ultimului erou readuce în scenă le-
gendarul cal troian şi pe unii dintre protagoniştii războ-
iului de un deceniu dintre ahei şi troieni: Paris, Patrocle,
Ahile, Hector. Autorul oferă după mii de ani troianului
Hector ocazia de a-şi răzbuna moartea şi ruşinea, în vir-
tutea ideii că universul păstrează în memoria sa întâm-
plări, fapte şi sentimente. Ura sau dorinţa de a-l pedepsi
pe cel vinovat pare imposibil de şters vreodată. Astfel,
plictiseala lui Hilea (anagramare de la Ahile) se trage
de la faptul că nu s-a întâmplat nimic de-a lungul reîn-
carnărilor eroului aheu. Călătoria nedorită în Turcia, în
zona vechii Troia, face ca întâlnirile necesare să se pro-
ducă şi, în urma atacului falsului Hector, plictiseala res-
pectivă să dispară în sfârşit. Mitul cămăşii lui Nessus,
cea unsă cu sângele centaurului rănit de moarte şi cu
veninul hidrei din Lerna şi trimisă lui Heracles de către
naiva sa soţie Deianira, se repetă în naraţiunea Imagini
unice şi lucruri repetate. „Tragicomicul e fără îndoială
modul cel mai adecvat pentru a exprima esenţa cotidia-
nului”, spunea Emil Cioran. Iar Petrache Plopeanu fo-
loseşte această categorie estetică tocmai pentru a crea
efigia prezentului, cu doza sa de prostie, naivitate, sim-
plism şi cu repercusiunile inerente acestora. Acţiunea
naraţiunii Mioara, cea mai tulburătoare dintre povestirile
cuprinse în acest volum, în care sunt reprelucrate esen-
ţele baladei Mioriţa, se desfăşoară, cum era de aşteptat,
între real şi transcendent. Mitul mioarei năzdrăvane se
complică aici pentru că trece într-un registru nou, al re-
ligiei creştine. Tatăl sau „tătăiţă” (se constată continua
ironie a prozatorului, râsul său din orice, ca şi când
scena mare a lumii n-ar putea să prezinte, din păcate,
şi lucruri pe deplin serioase), păstor, acceptă că există
Fecioara (oiţa albastră), raiul etc. Andrei (cu referire
uşoară la apostolul ocrotitor al României, fiind pomeniţi
în context şi Petru, şi Pavel), fiul, află că trebuie să preia
această credinţă ca pe o datorie întru salvarea poporu-
lui nostru din blestemul ancestral şi să-şi unească for-
ţele cu cei „mulţi” „pentru ca acea baladă să-şi înceteze,
în sfârşit, într-un posibil timp omenesc, puterea de ru-
pere a acestui neam”. Tulburătoare este şi povestirea
Auf Der Brüke, în care profesorul de 33 de ani (ca În-
văţătorul Iisus) trebuie să salveze oamenii din „Oraş”,
captivi într-o buclă a timpului, pentru ca ei să poată

ajunge în sfârşit „Acolo”. Podul şi trenul sunt simbolurile
dinamizatoare. Popasul dintre Vii anunţă, prin gura „bă-
iatului” (Mântuitorul venit să mai moară o dată – pregătit
de „metamorfoză” „pentru a împlini Pedeapsa”), că îm-
părăţia oamenilor este aici pe pământ şi că ei nu trebuie
să aştepte să le vină alinarea de la moarte, ci de la mi-
nunile acestei vieţi. Ţelul suprem al acestei a doua ve-
niri este salvarea „miriade[lor] de suflete închise în
templele nimicniciei”. Tot despre o salvare este vorba şi
în Ciori de Paşte. Mai precis, despre învierea lui Deme-
ter întru Iisus, ciorile psihopompe izbăvindu-l de „teroa-
rea Aflării” datorită conştiinţei lui curate şi a sufletului
bun. Spectacolul pierdut este unul al lumii, este Thea-
trum Mundi, făcut după „o piesă de doi bani, fără mesaj,
fără idei, fără nimic care să atragă atenţia”, o lume în
care spectatorii sunt nişte idioţi care „ar vrea adeverinţe
şi pentru miracole”. Autorul piesei este, se pare, însuşi
Creatorul, oamenii având astfel „o mare problemă”. Do-
rinţa dintotdeauna a omului, aceea de a uita lucrurile
dureroase care continuă să-i facă rău în ciuda trecerii
timpului, este admirabil prelucrată în Letherdrom. Acest
termen inventat de autor, compus din Lethe (unul dintre
cele cinci fluvii ale Infernului, din care sufletele beau apă
pentru a uita bucuriile şi durerile lor din viaţa pămân-
teană) şi -drom (element secund de compunere cu
semnificaţia drum sau teren pentru rulare), este spaţiul
unde oamenii se înscriu să alerge într-o cursă pentru a
uita ceva: oameni, sentimente, idei, întâmplări. În lipsa
trecutului, fiinţele umane nu mai sunt decât nişte „auto-
mate vorbitoare, raţionale”, iar el, scriitorul-creatorul
care ar vrea să mai scrie despre oameni, se vede lipsit
de personaje, de unde şi ultima sa dorinţă – aceea de
a se înscrie şi el într-o cursă pe Letherdrom. 

Personajele, integrate de regulă în fluxul naraţiunii
din perspectiva simbolurilor pe care le reprezintă sau
din aceea a tâlcului întregii naraţiuni, constituie ele-
mente de rezistenţă în cadrul acestui volum. Pe de altă
parte, descrierile minuţioase şi părţile cu structură dia-
logică însoţesc observaţiile diriguitoare şi reflecţiile auc-
toriale, intenţia prozatorului fiind aceea de a expune
viziunea sa asupra nenumăratelor feţe/versiuni ale
lumii, toate având un numitor comun: prea puţină luci-
ditate sau, în orice caz, nu atâta câtă ne-ar trebui pentru
ca direcţia de mers prin viaţă a indivizilor umani să ducă
spre adevărata iubire, spre adevărata iertare, spre ade-
vărata reconciliere a noastră cu Universul şi cu Dum-
nezeu, spre adevărata însănătoşire. Până când „toate
acestea fi-vor învăţate” (Nicolae Labiş), avem, izbăvitor,
râsul: râsul de noi înşine, de ceilalţi, de trecut, de pre-
zent. Repetabilitatea la care se referă Petrache Plo-
peanu şi care ne duce cu gândul la stagnarea evoluţiei
noastre spirituale îl poate descuraja pe omul raţional,
dar îi poate da în acelaşi timp impulsul de a încerca să
rezolve „problema”. Şi până la urmă, înţelegem, pro-
blema se rezolvă cu bunătatea la care trebuie să ajun-
gem cu toţii, aşa cum li se întâmplă celor treisprezece
infirmi cărora, ajunşi  într-un loc „dincolo de Apă şi din-
colo de Ceaţă”, li se revelează faptul că miracolul este
acelaşi lucru cu a face bine aproapelui tău.
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Vasile Lefter adaugă registrului literar naţional un
roman interesant: Frica vine din adâncuri (Editura
ATEC, Focşani, 2019, cu un cuvânt înainte al autorului).
Ataşat până la ultimul atom spaţiului vrâncean, Vasile
Lefter are ştiinţa ieşirii din cerc, atât ca spaţiu, cât şi ca
specii literare. Cochetează cu toate genurile, însă, din
punctul meu de vedere, îl vor consacra publicistica (este
şi membru al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Româ-
nia) şi proza. Despre ultima carte de tablete/opinii, Cu
ochii în patru (Editura ATEC, Focşani, 2014), alcătuită
din articolele apărute în diferite publicaţii spuneam, prin-
tre altele: 1. Raportul dintre EU şi lume la acest autor
pune tableta în situaţia de a fi unul de monitorizare a
factorilor decizionali din această ţară, de a „contabiliza”
atitudinile negative ale apropiaţilor noştri ca, în final, să
le supună unui proces de respingere; 2. Vasile Lefter îşi
concepe astfel textele încât informativul şi deformativul
fiind abandonate, dă cale liberă formativului; 3. Nu ezită
să-şi pună artileria ironismului său fin în poziţie perma-
nentă de tragere, ochind balcanismul românesc. Nu
spre balcanismul ca realitate geografică şi etnică sau
ca formă de libertate interioară în condiţii de regim au-
tocratic îşi îndreaptă săgeţile, ci spre acea latură ce vine
dinspre mentalitatea de a găsi orice formă de supravie-
ţuire, spre acea „calitate” a românului de „a se des-
curca”, de „a se adapta”. Am simţit nevoia să reiau
aceste aserţiuni pentru că ele îşi păstrează valabilitatea
şi pentru proza acestui autor.

Romanul în discuţie pune în faţa cititorului o poveste
ce se croşetează cu multe elemente autobiografice.
Pensionarul Leonte Burlacu, după o ceartă cu soţia sa,
Emilia Burlacu, pleacă de acasă („…a început să se îm-
brace liniştit ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat. A intrat
în debara de unde şi-a luat cortul din vremea studenţiei,
un palton mai vechi, nişte încălţări ponosite puse de-
oparte pentru a fi date sărmanilor. A băut un pahar de
apă, a lăsat cheile de la casă şi de la maşină, a spus
noapte bună şi a ieşit”). Ajunge pe cărările muntelui pe

Georgică Manole

FAȚA REGENERATOARE A FOCULUI
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care le străbătuse în tinereţe, devenite acum veritabile
căi de iniţiere. Vârsta îi provoacă greutăţi, dar, ca în
basmele româneşti, mereu apare un salvator (cei zece
turişti, căţeluşul Pribeag, refugiul de vânătoare, cei doi
vânători, un pădurar ş.a.) care îl vor ajuta să-şi continue
drumul. La un moment dat i se vor întâmpla două lucruri
fericite. Ajuns la cabana Mălăişte, întâlneşte în patronul
acesteia un fost prieten bun din tinereţe (Mircea Tudor),
iar mai târziu primeşte un pachet de la fiul său din Spa-
nia (Aleco Burlacu de Santos). Acesta îi comunică do-
rinţa de a construi un club/stabiliment pentru pensionari
cu ceva stare, o construcţie atipică pentru acele locuri,
ce se va numi „Aproape de stele”. Fiul din Spania, asi-
gurând toată finanţarea, a pus şi câteva condiţii: pe cel
mai înalt punct al stabilimentului să se facă un mic ob-
servator astronomic, o capelă pentru închinăciune, iar
selecţia celor ce vor beneficia de binefacerile clubului
să se facă după nişte criterii impuse tot de el. Totul de-
curge normal, stabilimentul va fi populat, iar la un an de
la inaugurare s-a organizat şi o sărbătoare mai specială.
La finalul acestui eveniment, o mână criminală va pune
foc stabilimentului, beneficiarii murind toţi. Piromanii
sunt dovediţi, iar Leonte Burlacu se întoarce în locurile
de unde a hotărât să evadeze.

Cu cât înaintam în lectură, Leonte Burlacu mi se
părea un corespondent al lui Axel Munthe. Povestea in-
ventată de Vasile Lefter mă ducea la o alta, citită în ti-
nereţe, „Cartea de la San Michele”. Lăsând la o parte
toposul ales şi finalul imprevizibil propus de autor, actele
de voinţă ce stau la baza aventurii personajelor sunt iz-

bitoare. Fiind un reflexiv autentic, Vasile Lefter a creat
un roman despre condiţia umană. Scris într-un ritm
alert, autorul supune rezolvării problemele create celor
ajunşi la bătrâneţe de trinomul anxietate – furie – frică.
Personajele, deşi aflate în destul de multe momente în
toposuri diferite, sunt „obligate” de autor să încerce
toate căile ieşirii din labirint printr-o luptă continuă cu
mediul social. O fluidizare a distanţelor, o rezolvare po-
zitivă a relaţiilor, conduc spre un text mulat pe o ţesătură
de idei şi sentimente rezultând un suav melanj de cla-
sicism şi romantism. Întreaga poveste, una destul de
verosimilă în zilele noastre, dă carnea acestui roman
care rezolvă butada Bertrand Russel: „Învingerea fricii
este începutul înţelepciunii”.

Dar, după opinia mea, nu numai frica, în toate ipos-
tazele ei, reprezintă încărcătura acestui roman. Focul
este cheia. E ca o monedă care are pe o parte faţa dis-
trugătoare şi pe cealaltă faţa regeneratoare. Un final cu
un stabiliment rămas în picioare nu ar fi impresionat cu
nimic, aşa cum nicio ardere controlată nu ar fi rezolvat
ceva. Focul trebuia să fie un semn al mântuirii şi purifi-
cării. E semnul regenerării lui Leonte Burlacu, al reîn-
toarcerii lui la starea iniţială pentru a se reîncarna
într-un nou personaj. Umberto Eco spunea că „focul pu-
rifică nu doar păcatele făpturilor omeneşti, ci şi pe cele
ale cărţilor”. În acelaşi timp cu stabilimentul, a ars şi
această carte, căci ce altceva este stabilimentul dacă
nu chinul şi arderile interioare ale scriitorului Vasile Lef-
ter ce-şi găsesc echivalenţe în „Frica vine din adâncuri”.
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Într-o frumoasă după-amiază de toamnă din octom-
brie 2018 am ajuns la pensiunea aflată la intrarea din
DN2 în drumul ce duce la Cotești, vestita podgorie vrân-
ceană, unde-mi făcusem rezervare, în dimineața urmă-
toare având treabă la primăria din localitate în legătură
cu o proprietate pe care o dețin aici, prin moștenire. 

După o cină scăldată, fără îndoială, cu câteva pa-
hare cu vin din zonă, m-am retras în cameră, unde mă
aştepta o surpriză de proporţii: monografia „Coteşti.
Locul unde geografia a făcut istorie” –  scrisă de profe-
soara Elena Glonț. Este foarte greu de exprimat în cu-
vinte emoția care m-a cuprins văzând fotografia
monumentului funerar de lângă biserica de pe vale al
familiei de boieri Botescu, al căror urmaș sunt. Citind
apoi și rândurile scrise cu empatie pentru familia mea
din trecut, greu încercată de nenorocirea comunistă
abătută peste țara noastră, m-au năpădit amintirile din
copilăria și adolescența mea când bunica paternă și su-
rorile ei îmi povesteau despre Cotești... Acel plai de dor,
de vis și de legendă... Acel paradis pierdut definitiv pen-
tru ele, din păcate... Deși ultimele decenii din viață le-au
trăit în sărăcie, nu și-au pierdut nicio clipă demnitatea,
nici credința profundă în Dumnezeu și nici speranța
(care mie mi se părea deșartă) în întoarcerea la norma-
litate. Oricum, niciuna dintre ele nu a ajuns cerșetoare,
cum cu tristețe am găsit scris în monografie.

După ce am citit cu mare plăcere și cu mult interes,
de-a fir a păr, cum se spune, această carte, m-am gân-
dit că ar fi bine să ofer câteva informații, să îndrept niște
inadvertențe, niște greșeli, să spun o poveste despre
strămoșii mei Botescu, trăitori pe aceste meleaguri din-
tre vii încă din veacul al XVIII-lea, dacă nu și mai di-
nainte. 

Încep prin a infirma părerea, inserată în carte, că bo-
ierii Botescu ar fi fost o familie de greci. N-am auzit ni-
ciodată vreo afirmație, nici măcar vreo aluzie în acest
sens făcută de bunica mea sau de mătușile mele. Însă
există o explicație a faptului că unii au crezut acest
lucru: bunica mea Ecaterina (Tincuța) Botescu (1885-
1973) s-a căsătorit cu bunicul meu, ofițerul de artilerie
Vasile D. Craifaleanu (1886-1925) din Buzău, al cărui
bunic matern era un grec pe nume Cristodoru, care însă
și-a luat numele soției sale Maria Clincianu, fiica boie-
rului Dimitrie Clincianu din Vernești, de lângă Buzău.
Deci tatăl meu Vasile V. Craifaleanu (1911-1995) avea
ceva sânge de grec și semnatarul acestor rânduri are
puțin, dar Boteștii nu, după câte știu eu.

Din păcate nu am niciun document mai vechi sau
mai nou despre ramura Botescu a familiei mele.  În
afară de câteva fotografii și o mulțime de frânturi de is-
torioare ascunse prin cotloanele memoriei mele, nu am
nimic palpabil. Niciun hrisov, niciun document, nicio scri-
soare, nici vreo bijuterie sau vreun alt obiect care să fi
aparținut strămoșilor mei. Nimic! Nici decorațiile buni-
cului meu care a participat și la campania din Bulgaria
din 1913, și la luptele de la Mărăști din Marele Război,
și la campania contra Ungariei bolșevice din 1919, ajun-
gând până la Budapesta. Nimic! Nici diplomele de ba-
calaureat și de licență la Facultatea de Științe, secția
Fizico-chimice, ale tatălui meu. Din fericire, am Diploma
de doctorat în chimie biologică și pe cea de licență în
Drept de la Iași, unde a terminat a doua facultate, ne-
practicând însă niciodată în această profesiune. Aceste
diplome nu apucase să le ducă acasă la Focșani sau la
Cotești, altminteri nici acestea n-ar mai fi existat! De ce?
Poate așa a fost soarta familiei Botescu?! Poate au
greșit cele trei surori Botescu [bunica mea Ecaterina
Craifaleanu, născută Botescu, Marina Botescu
(1890-1980) care nu a fost căsătorită și Victorina Ră-
dulescu, născută Botescu (1898-1990)] când, în

Constantin Teodor Craifaleanu*

COTEȘTI – PLAI DE DOR, 
DE VIS ȘI DE LEGENDĂ

(I)

* Urmaș al familiei de boieri Botescu din Cotești-Vrancea,
Constantin Teodor Craifaleanu este medic şi locuieşte în Pi-
teşti.
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preajma exproprierii din 1949, și-au golit literalmente
casele din Focșani, ducând totul – mobilă, pianină,
haine, așternuturi, veselă, obiecte de valoare, acte, cărți
etc. – la conacul de la Cotești, păstrând doar strictul ne-
cesar unui trai modest în regim de provizorat. (Provizo-
rat care a ținut decenii!) Ele au crezut, poate din
naivitate, poate din prea multă dragoste pentru Cotești
și încredere în coteșteni, printre care aveau mulți fini,
că lucrurile vor fi mai în siguranță acolo decât în oraș.
S-au înșelat! Interesant este faptul că nu le-au fost ex-
propriate casele din Focșani, casa părintească și, vizavi
de aceasta, casa Marinei Botescu. Imediat după expro-
priere, când au fost deposedate de restul averii (via și
conacul cu toate acareturile și crama de la Cotești, de
deasupra bisericii de pe vale, pădurea din locul numit
„La schit”, pășunea, moșia din localitatea Maluri etc.),
au primit domiciliu obligatoriu în Focșani, ceea ce în-
semna că nu mai aveau voie să părăsească orașul și,
o dată pe lună, erau obligate să se prezinte cu buletinul
la Miliție. Astfel că nu au putut vedea cu ochii lor neno-
rocirea abătută peste conacul Botescu prin „grija” crimi-
nală a autorităților comuniste. Au fost, probabil, hoarde
de jefuitori, căci doar doi-trei hoți nu puteau să ia tot și
să radă de pe fața pământului conacul. Iar autoritățile
comuniste au fost, fără îndoială, parte la jaf, pentru că,
să nu uităm, clădirea jefuită și distrusă complet fusese
expropriată, deci aparținea Statului. A fost vreo cerce-
tare penală în acest caz? A primit vreun infractor vreo
pedeapsă? Sunt întrebări retorice, desigur... Rămâne
în sarcina justiției divine care nu greșește niciodată!

Poate a fost mai bine pentru bietele surori Botescu
că nu au văzut cu ochii lor urmările dezastrului de la
Cotești. Au aflat în decursul timpului de la unul și de la
altul câte ceva, niciodată în întregime. Mama Bună
(cum îi spuneam eu bunicii mele) a mai ajuns la
Coteștiul ei cel drag doar ca să-și elibereze sufletul chi-
nuit din chingile trupului efemer și să-l trimită în ceruri
alături de toți cei dragi ei plecați mai înainte: părinții, fra-
tele și surorile ei, iubitul soț, căruia i-a supraviețuit
aproape 50 de ani și, mai ales, Tincușoara, fiica ei
dragă, căreia i-a supraviețuit cu mare durere peste
33  de ani. Pe drumul dintre Brașov și Cotești, la sfârșitul
lui ianuarie 1973, într-o mașină a Salvării de la Spitalul
Județean Brașov, unde suferise o grea intervenție chi-
rurgicală, la care corpul ei bătrân și slăbit nu a mai re-
zistat, bunica mea Ecaterina (Tincuța) Craifaleanu și-a
trăit ultimele clipe, alături de ea fiind fiul său (tatăl meu)
și sora sa Victorina. A fost conștientă aproape tot dru-
mul. Întreba cu glas stins, din când în când, cât mai este
de mers, dacă au trecut de Ploiești, de Buzău, de Mizil...
Când a aflat că trecuseră de Râmnicu Sărat și se apro-
piau de drumul care duce la Cotești, s-a liniștit și, pro-
babil împăcată, și-a dat duhul. Ajunsese ACASĂ. Dar,
fără să mai vadă Coteștiul decât de acolo de  Sus. 

Nici tanti Marina nu a mai văzut Coteștiul. De altfel,
în ultima parte a vieții ajunsese aproape oarbă. S-a
stins la 90 de ani și este înmormântată la Focșani. Sin-
gura care a mai apucat să ajungă la Cotești de vreo
două-trei ori către sfârșitul anilor 80 a fost tanti Victorina,
cea mai mică dintre surorile Botescu. O dată, chiar îm-
preună cu tatăl meu și cu familia mea, în vara anului

1989. A fost ultima membră a familiei Botescu înmor-
mântată în cavoul familiei de lângă biserica de pe
vale din Cotești, la începutul anului 1990. A fost și cea
mai longevivă, având 91 de ani când a plecat la ceruri. 

Încerc să schiţez un fel de arbore genealogic al fa-
miliei de boieri Botescu, spunând câte ceva din ceea ce
știu sau presupun despre fiecare membru care îmi este
cunoscut. Voi începe cu Iordache Botescu
(1814-1859), bunicul patern al bunicii mele, a cărui fo-
tografie de pe monumentul funerar al familiei mi-l
amintește pe Ion Heliade-Rădulescu. Nu știu dacă a
mai avut frați, surori sau alți copii în afară de Costică.
Nu știu nimic despre soția sa, nici despre părinții săi.
Sigur aceștia erau pe aceste meleaguri și aveau
proprietăți din adâncul veacului al XVIII-lea. Dar știu o
poveste despre Iordache Botescu pe care mi-a spus-o
bunica mea când eram copil și mi-au confirmat-o suro-
rile ei când, adult fiind, mi-am amintit-o și le-am întrebat.
Începând cu anul 1821, pe vremea marii zavere, dar
continuând și ulterior, au fost multe frământări și nele-
giuiri prin aceste locuri, cum a fost și pustiirea și incen-
dierea repetată a Focșaniului de către eteriștii conduși
de cneazul Cantacuzino-Deleanu, fapte amintite și în
monografie. În astfel de momente, oamenii fugeau care
încotro, lăsând în urmă tot – case, bunuri, animale etc.
Dacă scăpau cu viață, se întorceau și își reluau traiul
normal. Dar nu se întorceau toți. Într-o atare situație s-
au aflat și părinții lui Iordache care au reușit să se în-
toarcă teferi la trup, dar cu sufletul zdrobit. Copilul lor

O parte din monumentul funerar al familiei cu pozele
lui Iordache Botescu, Costică Botescu, Costel

Botescu și Victorița Botescu 
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iubit, care avea 8-9  ani și era frumos, foarte isteț,
învățase și ceva carte, nu s-a mai întors. S-a pierdut de
ei și a fost de negăsit. Ne putem imagina durerea din
sufletul acestor părinți! După un timp l-au considerat
mort, iau făcut slujbe, parastase, pomeni... Viața a mers
însă înainte. Repet, nu știu dacă familia Botescu mai
avea și alți copii, dar, fără îndoială, și-au văzut în conti-
nuare de gospodărie, de vie și de ce-or mai fi avut, ne-
putându-l uita pe fiul pierdut. Timpul s-a scurs, ei au mai
îmbătrânit (probabil cu vreo 15 ani) și într-o binecuvân-
tată după-amiază, spre seară, la poarta lor bate un
tânăr domn, bine îmbrăcat, manierat, care le-a cerut, cu
cuvinte frumoase, permisiunea să înnopteze în casa lor
pentru a-și continua a doua zi drumul pe lumină. L-au
poftit în casă, s-au așezat împreună la masă, au băut,
fără îndoială, și un vin bun de Cotești, după care au stat
de vorbă. Tânărul le-a spus, printre altele, că este ingi-
ner hotarnic și că are de gând să-și întemeieze o fami-
lie... Ei i-au povestit despre fiul lor pierdut care ar fi fost
cam de aceeași vârstă cu oaspetele lor... Probabil că
atunci Iordache, căci el era, le-a zis că i-a recunoscut
de la început, dar n-a vrut să le provoace un șoc
emoțional care ar fi putut duce la vreun accident vas-
cular cerebral sau cardiac. Le-a povestit și cum a fost
găsit și luat în caleașca lui, aproape din goana cailor,
de un boier rus, un om cumsecade, cu frica lui Dumne-
zeu, căruia i-a fost milă de un copil pierdut de ai săi. Nu
se punea problema să se întoarcă și să-i caute familia,
pentru că își punea propria viață în primejdie și nici nu
era sigur că i-ar fi găsit în viață. Prin urmare, văzând că
era și isteț, și cu ceva știință de carte, l-a plăcut și l-a
crescut ca pe copilul său. L-a dat în continuare la
învățătură până la școli înalte, ajungând inginer hotar-
nic, ceea ce pe vremea aceea nu era puțin lucru în
Țările Române. Eu presupun că boierul rus era de pe
undeva din Basarabia, care doar cu vreo zece ani în
urmă, în 1812, fusese smulsă Moldovei de Rusia.
Această poveste cu happy end a familiei Botescu a avut
loc prin anii 1837-38-39 și a fost urmată curând de o că-
sătorie. Știu lucrul acesta deoarece în 1840 s-a născut
fiul lui Iordache, Costică Botescu (1840-1907), tatăl
bunicii mele. Și fotografia lui se găsește pe monumentul
funerar, sub cea a tatălui său. Ca și acesta, Costică a
căutat și a reușit să-și sporească averea, cumpărând
mai multe moșii ca să aibă ce lăsa copiilor săi, a con-
struit o casă mare, boierească, în Focșani, care există
și astăzi, pe trei străzi: cu două intrări, una pe
str.  Dornișoarei, una pe str. Argeș și cu zid și geamuri
pe str. Borzești. De asemenea, tot el a construit și mo-
numentul funerar al familiei de la Cotești pe care nu a
apucat să-l vadă terminat. A fost gata la o lună după
moartea sa. Ambele construcții au fost efectuate de
meșteri și sculptori italieni.

Străbunicul meu Costică Botescu, împreună cu soția
sa Maria Botescu (1856 -1925) au avut șase copii, un
băiat și cinci fete (Costel, Lenuța, Tincuța, Marina,
Victorița și Victorina). Primul născut, spre marea bucurie
a tatălui său, a fost Costel Botescu (1881-1897), cel
care ar fi trebuit să ducă mai departe în secolul următor
numele familiei. Din păcate, soarta i-a fost potrivnică,
hotărându-i sfârșitul la numai 15 ani și jumătate, fiind
elev de liceu, curmându-i astfel visurile adolescenței

abia începute și înecând în lacrimi speranțele puse în
el de părinții săi. Fotografia sa se află pe monumentul
funerar în partea stângă.

Prima dintre cele cinci fete a fost Elena (Lenuța)
Botescu (1883-1939), căsătorită cu lt. col. Constantin
Măldărescu (1865-1919). Nu știu dacă era fiul
lt.  col.  George Măldărescu, comandantul Regimentului
10 Dorobanți – Putna, care a luptat în Războiul de
Independență, cum se sugerează în monografie, dar nu
e imposibil. Poate familia Botescu s-a cunoscut cu fa-
milia Măldărescu prin sublocotenentul Gheorghe Bo-
tescu, căzut eroic la Grivița. Numele său a fost gravat
pe Monumentul Eroilor din Războiul de Independență
1877-78, din Piața Unirii din Focșani. Știu din povestiri
că le era unchi surorilor Botescu. Eu presupun însă că
era văr cu străbunicul meu Costică Botescu, nu frate.
De ce cred eu acest lucru? Pentru că bunica mea ar fi
pomenit vreodată de unchiul său ca fiind „fratele lui
tata”, mai ales că era foarte mândră că locuia pe
strada Sublocotenent Botescu în Focșani, ruda sa (cum
se numea strada Dornișoarei de azi, căreia autoritățile
comuniste i-au schimbat denumirea mai târziu, din cine
știe ce rațiuni stupide). Și eu eram mândru, copil fiind,
că eram rudă cu un erou care dădea numele unei străzi.

Revenind la Elena (Lenuța) Măldărescu, născută
Botescu, sora mai mare a bunicii mele, ea i-a
supraviețuit 20 de ani soțului său care murise în 1919,
după terminarea războiului, cred că din cauza unei boli,
căci nu-mi aduc aminte să fi auzit că ar fi fost rănit. Ea
a avut un accident de mașină în București, parcă pe
Calea Victoriei, în urma căruia a căzut cu capul de tro-
tuar și a făcut, probabil, un hematom cranian care s-a
transformat într-o tumoră. A murit în 1939, după mai
multe luni de suferință și încercări de tratament prin spi-
tale. Se odihnește alături de soțul său lt. col. Constantin
Măldărescu în mormântul singuratic, ușor misterios, de
sus, pe malul care mărginește curtea bisericii de pe
vale. Pentru că nu a avut copii, a fost foarte apropiată
de nepoata sa Tincușoara, sora mai mică a tatălui meu,
care urma să-i moștenească averea, dacă soarta n-ar
fi hotărât altfel, la un secol după povestea cu happy end
de mai sus.

Ecaterina (Tincuța) Botescu (1885-1973), a doua
fată născută în familia lui Costică Botescu, a fost bunica
mea, despre care am mai vorbit și voi mai vorbi către
sfârșit. Acum voi repeta că a fost căsătorită cu Vasile
D. Craifaleanu (1886-1924), ofițer artilerist, care, din
nefericire, a lăsat-o văduvă după numai 14 ani de căs-
nicie plină de iubire și armonie, răpus de scarlatină,
boală intratabilă pe vremea aceea, neexistând încă an-
tibiotice. A fost dus pe un afet de tun de la Focșani la
Cotești și înmormântat în cripta monumentului funerar
al familiei cu onoruri militare, fiind lt. colonel, comandant
de regiment.

Străbunica mea Maria Botescu, trecută la cele
veșnice la numai un an după bunicul meu, nu a putut fi
înmormântată în cripta monumentului funerar din cauza
bolii contagioase. A fost îngropată în fața monumentului,
într-un mormânt simplu, împrejmuit de un gard mic,
care nu mai există, căci deasupra este acum o cruce
nouă aparținând altcuiva. Îmi place să cred că osemin-
telor găsite li s-a făcut slujba religioasă cuvenită.

(va urma)
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Motto
„Oricum te-ai suci, curu’ tot în spate îl ai.”

(proverb suedez)

Îmi vine în minte unul dintre sutele de bancuri de pe
vremuri, acelea în care un ascultător întreba, iar Radio
Erevan răspundea. Bancul de care-mi amintesc eu
acum era aşa: Un ascultător întreabă: „Este adevărat
că tovarășului Ivan Ivanovici i s-a dat o mașină albas-
tră?”. Radio Erevan răspunde: „Este! Numai că nu era
albastră, ci verde; nu era mașină, ci bicicletă și nu i s-a
dat, ci i s-a luat.”

Îmi adusei aminte de el,
cum ziceam, mai zilele tre-
cute când, din îndatoriri ga-
zetăreşti, m-am apucat să
răsfoiesc o revistă, mai nouă
în peisajul jurnalismului cul-
tural, publicaţie ce se eviden-
ţiază printr-un paradox. Care
paradox constă în faptul că,
deşi promovează femeile în
general, una în special, din
grupul de scriitori, mereu
acelaşi, ce apare număr de
număr pe coperta 1 nu ne
surâde chipul niciunei
doamne!! Numa’ şi numa’
bărbaţi! Discriminare! Măcar
pe duduia Isabela să o fi
desenat-o acolo, zic şi eu, dacă nu cot la cot, sholder
to sholder cum ar veni, cu Monşerul, barem într-un colţ,
purtând tava cu cafele, rahat cu apă rece, o măslină, o
atenţie pentru ai casei… Spuneţi că ar fi fost riscant?
Că ar fi putut să verse cafeaua fierbinte în capul lui Ma-
iorescu? Ori rahatul peste lornionul lui Macedonski? Da,
aici aveţi dreptate! C-a mai făcut-o! Ia priviţi, boieri dum-
neavoastră, frumuseţe de prezentare a unei reviste în
nr. 17/2020, p. 147! După titlu, pare a fi vorba chiar de

publicaţia noastră, da’ după conţinut… parcă am fi în
bancul pomenit mai sus! (Lăsăm la o parte bagatelele
de virgule, de ghilimele şi de cratime lipsă sau în exces,
se întâmplă şi la case mai mari!) Aşadar, să vedem cum
e cu „maşina” nu albastră, ci verde, nu dată, ci luată!

Autorul articolului „despre critica literară (revizitări
critice)” nu e Mihai Ralea (el e autorul revizitat), ci Florin
Mihăilescu, rubrica (nu „secţiunea”) la care apare fiind
Critica criticii, iar nu Memoria istoriei. Tot aşa cum Mir-
cea Tomuş nu este autorul articolului despre cele trei
mari romane ale lui Rebreanu, ci al cărţii (ce le anali-
zează) prezentate de Gheorghe Lăzărescu, recenzent

care este fără să fie (menţionat,
desigur). (Cred că ar trebui să vă
desenez…)

„Arta de a fi boem” de care „ne
vorbeşte” Constantin Cubleşan nu
e vreo carte a lui Alexandru Că-
prariu, ci titlul pe care criticul şi is-
toricul literar de la Cluj l-a dat
evocării sale, iar „secţiunea” unde
apare este Istorie literară, nu Me-
moria istoriei! 

Victor Ravini nu „ne oferă opi-
nii” despre scrierile lui Petre
Ţuţea, ci „ne oferă” un text inedit
al acestuia, în posesia căruia se
află. 

„Cu cărţile pe masă” nu este
„emblema”, ci titlul interviului pe

care nu Virgil Raţiu i l-a acordat lui Niculae Gheran, ci
invers! Viţeversa – cum ar zice Lefter Popescu! 

Volumul recenzat de Nicolae Dan Fruntelată în ca-
drul rubricii Eseu (nu… Memoria istoriei! – iar?!) se nu-
meşte „Anotimpuri de plumb”, nu de lut, a apărut la
Editura Editgraph, nu Eithgraft, iar autoarea, „o bacovie
contemporană”, se numeşte Valeria Manta-Tăicuţu –
asta ca să descâlcim fraza urmuziană – citez: „Nicolae
Dan Fruntelată scrie despre «Anotimpuri de lut», apă-

Dora Lazăr

REVISTA REVISTEI REVISTELOR
HAI CU-CU!
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rută în 2019, Eithgraft, Buzău «o bacovie contempo-
rană»”. 

„Puntea interculturală” pe care nu se ştie cine o
„aşează [sic!] între cititori și literaturi” nu figurează la
„secţiunea” Colocviul artelor, ci la rubrica Lumina româ-
nească din Voivodina. 

„Pagina semnată de Şerban Codrin […] dedicată
poeziei minimaliste” cuprinde haikuuri ce-i aparţin, nu
„haiku cu [sic!] versuri sensibile și profunde ale Paulei
Romanescu, Teofil Răchițeanu, Claudia Voiculescu”
(halal genitive!),  tot aşa cum poeziile semnate de Ale-
xandru Jurcan, Alina Jurj (nu Juri!!) şi Dumitru Hurubă
nu sunt sonete. Nu sunt, vă jur!

Iulian Chivu „deslușește poezia lui Florin Burtan” la
rubrica Lector, nu „în Meridiane”, Passionaria (Stoi-

cescu) se scrie cu doi s…, dar nu ne mai luăm
dintr-atât!

În fine, perla coroanei, ce m-a purtat cu mulţi ani în
urmă, când o elevă de la un liceu agricol (eu fiind în pri-
mul an de profesorat) scria într-o lucrare de control des-
pre unirea… Ardealului cu Transilvania: „D.R. Popescu
ne cere să ne încredem în cuvintele lui Lucian Blaga”,
„iar Acad. Dumitru Radu Popescu, [sic!] atrage atenția
asupra scrisului lui Dumitru Constantin” [ziceam la în-
ceput că nu ne luăm de virgule, chiar puse între subiect
şi predicat, dar e prea mare ispita]. De fapt, textul sem-
nat de unul şi acelaşi acad. Dumitru Radu Popescu se
referă la scriitorul Dumitru Constantin care „crede în cu-
vintele lui Lucian Blaga”! 

Greu la deal cu boii mici!

Theodor Codreanu, Dumitru Radu Popescu – isto-
ria absurdoidă, TipoMoldova, Iaşi, 2020

Gheorghe Păun, La curta lui Urmuz, 1, Ars Do-
cendi, Bucureşti, 2020

Alexandru Surdu, Eminescu şi filosofia, Editura Ar-
dealul, Târgu-Mureş, 2020

Alexandru Surdu, Ordinul Cavalerilor marmaţieni,
Editura Ardealul, Târgu-Mureş, 2020

Mircea Muthu, Liviu Rebreanu sau paradoxul orga-
nicului, Editura Şcoala Ardeleană, Cluj-Napoca, 2020

Zenovie Cârlugea, Constantin Brâncuşi. Oamenii
din viaţa lui. Dicţionar monografic, TipoMoldova, Iaşi,
2020

Victoria Milescu, Încă liberă, Editura Biscara, Bu-
cureşti, 2020

Victoria Milescu, O sută şi una de poezii, Editura
Academiei Române, 2020

Victoria Milescu, Lecturi diurne. Cronici literare,
eLiteratura, 2020

Passionaria Stoicescu, Declaraţii pe propria răs-
pundere, eLiteratura, 2020

Passionaria Stoicescu, O sută şi una de poezii,
Editura Academiei Române, 2020

Magda Ursache, Ridică-te, Gyr, ridică-te, Crainic!,
Eikon, Bucureşti, 2020

Maria Niţu, În sertarul umbrei, Editura Semne, Bu-
cureşti, 2020

Nicolae Dan Fruntelată, Boabe de piper crud, Edi-
tura Semne, Bucureşti, 2020

Nicolae Dan Fruntelată, Memoria scaunului elec-
tric, Editura Semne, Bucureşti, 2019

Nicolae Dan Fruntelată, Altamire, Editura Semne,
Bucureşti, 2020

Stan V. Cristea, Eminescu şi Teleormanul. Un caz
pentru istoria literară, Aius, Craiova, 2020

Vasile Ghica, Aforismele mele, Editura Detectiv li-
terar, Bucureşti, 2020

Ştefan Vida Marinescu, Rătăcirile cronicarului, Edi-
tura Semne, Bucureşti, 2020

Ştefan Vida Marinescu, Ochiul minţii, Editura
Semne, Bucureşti, 2020

Iorgu Gălăţeanu, Din adâncuri, Cronedit, Iaşi, 2020
Ana Dobre, Miron Radu Paraschivescu, Editura

Academiei Române, 2020
Dumitru Velea, Pragul de jos, vol. III, Strânse lao-

laltă, Editura Fundaţiei „Ion D, Sîrbu”, Petroşani, 2020
Viorel Savin, De-ale revoluţiei, Teatru, Editura Ate-

neul scriitorilor, Bacău, 2020
Institutul Român – Biblioteca Română din Frei-

burg, Buletinul Bibliotecii Române. Studii şi documente
româneşti, vol. VII (XXVIII), 2020, Freiburg, Germania

Ioan Hada, Alte 33 de poeme, Editura EUROTIP,
Baia Mare, 2020

Dan Drăgoi, Acasă aproape de cer, Editura Ecou
Transilvan, Cluj-Napoca, 2019

Nicolae Cârlan, Adriana Cârlan, Din postumitatea
lui S. Fl. Marian, Editura Lidana, Suceava, 2020

Minerva Chira, Polenul rugurilor, Editura Casa
Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2020

Vasile Lefter, Doi metri sub pământ, Editura Arena
Cărții, Botoșani, 2020

Mihai Vintilă, Biciul de păpădie, Editura InfoEST,
Siliștea, Brăila, 2020

Ion N. Oprea, Istorii, comentarii, miscelanea
(vol.  15), Editura Armonii Culturale, Adjud, 2020

Ion N. Oprea, Istorii, comentarii, miscelanea
(vol.  16), Editura Armonii Culturale, Adjud, 2020

Iulia Murariu, Camil Petrescu. Despre dragoste, fe-
meie, moarte, Editura Accent Print, Suceava, 2020

Mihai Petre, Caragiale. Lecturi, relații, perspective,
Editura Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca, 2020

CĂRȚI PRIMITE LA REDACȚIE
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Alexandru Jurcan

FAȚA ASCUNSĂ A AISBERGULUI

În primul rând, să ne ducem la omonime, deoarece
crash poate să însemne în aviaţie o aterizare forţată,
în muzică o categorie de cymbale, iar în informatică, în-
treruperea neaşteptată a unui program. Şi mai apoi?
Crash e un roman din 1973 al lui J. Ballard, Crash e un
album de Dave Band din 1996, iar ca titlu de film... nu
se poate! De unde atâta penurie de titluri? – în 1922 –
un film american de Fred Hibbard, în 1974 unul norve-
gian de Rolf Clemens, în 1978 film american, de Barry
Shear, în 1987 unul britanic de John Stewart... Nu, nu
e gata! Tot Crash se numește şi filmul lui David Cronen-
berg din 1996, după romanul lui J. Ballard. În 1996 ca-
nadianul Charles Wilkirison alege acelaşi titlu. În sfârşit
(poate că nu!), Oscarul lui Paul Haggis din 2005 se nu-
meşte... Crash!

Să zăbovim puţin la Cronenberg, care realizează fil-
mul cu actorii James Spader şi Holly Hunter, după car-
tea lui James Graham Ballard. Născut în 1930 la
Shanghai, după atacul de la Pearl Harbor, Ballard e in-
ternat în lagăr, iar în 1946 revine în Marea Britanie şi
studiază medicina. Scrie în 1984 Imperiul soarelui.
Nutrește o fascinație stranie pentru literatura „under-
ground”. În Milleniul People (2003) și în Kingdom Come
(2006) practică o viziune întunecată asupra societăţii
contemporane. Ballard crede despre Crash că e „o me-
taforă extremă pentru o situaţie extremă”. El prezintă
obsesiile patologice ale personajelor pentru accidente
de automobil, şi victimele acestora. În relaţia om-ma-
şină se naşte „primul roman pornografic bazat pe teh-
nologie” (crede autorul însuşi). Acest roman de sumbru
erotism e tradus la noi de Mircea Pricăjan (Polirom,
2007). Ballard a fost comparat cu Italo Calvino, sub ra-
portul inventivităţii. Într-o hiper-realitate, tehnologia de-
vine un scop în sine. Iată că „ciocnirea dintre maşinile
noastre era modelul unei uniuni sexuale extreme şi, to-
tuşi, nevisate”. În toate acele maşinării complexe „lim-
bajele erotismelor invizibile ale actelor sexuale
nedescoperite tăceau în aşteptare”. Ce colecţiona Vau-
ghan în albumele sale fotografice? Grimasele infirmie-
relor de la urgenţă, iar „pielea lor închisă la culoare
transmitea toată sexualitatea vicleană pe care le-o stâr-
nea Vaugham”. Chiar gurile de aerisire placate cu alu-

miniu din pereţii secţiei de radiografie chemau „la fel de
ademenitor precum cele mai calde orificii organice”.

Nimic din cartea lui Ballard în filmul lui Paul Haggis.
Numai că există maşini, accidente, ciocniri de automo-
bile. Miza e alta, scenariul nu are de-a face cu cartea
Crash. În 2006 filmul lui Haggis a fost recompensat cu
Oscar pentru cel mai bun film, cel mai bun scenariu, cel
mai bun montaj. În distribuţie: Sandra Bullock, Don
Cheadle, Matt Dillon, Jennifer Esposito, Brendan Fra-
ser. Filmul se vrea o pictură realistă a compoziţiei Ame-
ricii de azi. Sărbători de sfârşit de an în Los Angeles,
un furt de maşină, un accident, oameni de diferite etnii
şi structuri sociale, un comunitarism exacerbat – iată
câteva aspecte din mozaicul poveştilor. Regizorul a fost
supravegheat la filmări de o asistentă medicală, deoa-
rece tocmai suferise un infarct. Haggis a scris scenariul
şi s-a chinuit să facă rost de bani. Între timp, a adaptat
scenariul pentru Million Dollar Baby. Apoi a revenit la
Crash. Actorii s-au lăsat convinşi de calitatea scenariu-
lui. Destinele mai multor personaje se întretaie în câteva
zeci de ore, într-un film deosebit, în care OMUL e în
prim-plan. Haggis nu practică superficialitatea, schema-
tismul, ducându-ne spre faţa ascunsă a aisbergului,
unde polițistul îngrijeşte de o mamă bolnavă, iar procu-
rorul de un tată suferind. O găselniţă extraordinară o re-
prezintă muzica filmului, care „stopează„ oarecum
acţiunile, învăluind totul (e un colind special) într-o nos-
talgie a unei umanităţi pierdute. Respectiva distanţă
(dintre o lume scoasă din ţâţâni şi o rechemare melo-
dică spre salvarea lumii) creează o perspectiva nouă,
o poezie amară. Relaţii minate, noncomunicare, metal
şi sticlă... încotro, omule? – pare a întreba Haggis.
Mereu se mai poate da o şansă, se mai poate corecta
o atitudine. Se mai poate ierta. Toleranţa pozitivă ca pa-
naceu... măcar de sărbători. Scena în care Ryan sal-
vează viaţa celei pe care o umilise se petrece într-o
sinergie uluitoare, centrată pe valenţele proteguitoare
ale omului reieşit din tenebrele unei lumi ce vrea să es-
tompeze generozităţile. Decât obsesii patologice pentru
accidente de automobil, preferăm reconsiderarea omu-
lui ca valoare supremă într-un univers bântuit de coş-
maruri schizofrenice.
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Organizat de Consiliul Județean Ialomița și Centrul
Cultural „Ionel Perlea”, sub patronajul Comisiei
Naționale a României pentru UNESCO, prestigiosul fes-
tival, aflat la cea de-a XXIX-a ediție, s-a desfășurat în
perioada 29-31 iulie 2020, atât la Slobozia, cât și la
Ograda, într-un moment jubiliar: 120 de ani de la
naștere și 50 de ani de la moartea lui Ionel Perlea. Su-
fletul organizatoric al festivalului au fost Clementina
Tudor, managerul Centrului Cultural „Ionel Perlea”, Vic-
tor Moraru, președintele CJ Ialomița, și consilierul Ilie
Cioacă. De cinci ani, dirijorul și compozitorul Sabin
Pautza este directorul artistic al festivalului.

În prima zi a Festivalului, am asistat la premierea
celor care au participat cu lucrări la cea dintâi ediție a
Concursului internațional de Arte plastice „Ionel Perlea”
organizat de Asociația Pro Valores în parteneriat cu
Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”. În aceeași zi,
a fost lansat volumul sopranei Florența Nicoleta Mari-
nescu intitulat Canto, apărut în 2020 la Editura Muzi-
cală. Seara, pe scena în aer liber instalată pe
esplanada din fața Centrului Cultural au susţinut un pro-
gram muzical soprana Rodica Ștefan (de la Teatrul Na-
ţional de Operetă şi Muzical „Ion Dacian”), soprana de
coloratură Oana Șerban şi tenorul Andrei Mihalcea
(amândoi de la Opera Comică pentru Copii, Bucureşti),
acompaniați de Vibe Orchestra și dirijorul ei, Alexandru
Ilie (de la Opera Comică pentru Copii), în fața unui au-
ditoriu dornic de muzică bună. Programul a cuprins lu-
crări de Rossini, Puccini, Johann Strauss-fiul, Kalman,
Verdi, Mozart, E. Doga, Frederick Loewe, Gounod,
Lehar, G. Grigoriu, Francis López, Johann Strauss-tatăl.

A doua zi, în sala de expoziții a Centrului Cultural, o
nouă lansare de carte: Dincolo de tăcere, sunet și gând.
Integrala haikai de Theodor Grigoriu (Ed. Artes, 2019)
a pianistei Cezara Petrescu. Seara, concert cu Orches-
tra simfonică Argensis din Pitești, la pupitrul căreia s-a
aflat dirijorul Tiberiu Oprea. Muzică din Strauss, Lehar,
Bizet, Morricone, Ceaikovski, Kalman, Ponchielli,
L.  Mclean, V. Monti, Rossini. Frenezie, bucurie,
aplauze...

Ziua de 31 iulie, a treia a festivalului, a fost cea mai
emoționantă. Dimineaţa, „pelerinaj” la Ograda, comuna
natală a lui Ionel Perlea, unde bunicii săi au înălțat o
școală de 4 ani și o biserică (funcţionale şi azi şi în plin
proces de reabilitare). S-a păstrat şi casa în care s-a
născut și a trăit până la 12 ani cel ce avea să cunoască,
mai târziu, celebritatea ca dirijor și compozitor pe marile
scene muzicale ale lumii și căruia Arturo Toscanini i-a
dăruit propria baghetă dirijorală numindu-l urmașul său.
După vizita lui Ionel Perlea din 1969, comuniștii insta-
lează în casă mai întâi sediul CAP, apoi o transformă în
depozit de îngrășăminte chimice și, într-un târziu, în ofi-
ciu poștal. Acum, recondiționat, imobilul are menirea fi-
rească și de drept a fi Casa memorială „Ionel Perlea”,
aici putând fi admirate câteva obiecte ce i-au aparținut
acestui fiu al Ialomiţei: vechiul pian din copilărie, tablouri
ale membrilor familiei, partituri, diverse obiecte, docu-
mente şcolare ş.a.

În micuţa curte interioară a casei, au conferenţiat
poeta Claudia Voiculescu, prof. univ. dr. Florenţa Nico-
leta Marinescu, maestrul Sabin Pautza, poetul Şerban
Codrin, fondatorul acestui festival, în urmă cu aproape
trei decenii. Apoi soprana Mihaela Stanciu, acompa-
niată la pian de Andra Demidov, a susţinut un recital, in-
terpretând, printre altele, liedurile „Un singur suflet
verde în stepa fierbinte”, „Salcia”, „Am totul pe masa
goală” de Theodor Grigoriu pe versuri de Şerban Co-
drin. 

Seara, la Slobozia, tot pe esplanada din faţa Cen-
trului Cultural, a fost lansată cartea de bancuri scornite
de dirijorul şi compozitorul Sabin Pautza, intitulată Car-
naval fără măşti sau Hai să (ne) râdem (Ed. Palimsest,
Bucureşti, 2020). Au urmat recitalul tenorului Mădălin
Băldău şi cel al sopranei Mirela Bunoaică, programul
încheindu-se cu lucrări orchestrale ale maestrului Sabin
Pautza, aflat la pupitrul Orchestrei Simfonice Acord.

„Întâmplarea” de trei zile de la Slobozia şi Ograda a
fost un adevărat regal, într-o vreme atât de puţin pro-
pice actului cultural. 

Claudia Voiculescu

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL
„IONEL PERLEA”
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Continuând seria expozițiilor și saloanelor chiar și în
această perioadă, artiștii vizuali vrânceni și-au prezentat
lucrările la Galeriile de Artă din Focșani în ziua de
23  iulie 2020 în cadrul Salonului de vară. Evenimentul
organizat de Consiliul Județean Vrancea, Centrul Cul-
tural Vrancea și Filiala Vrancea a UAP din România l-a
avut drept curator pe Liviu Nedelcu.

Iubitorii de artă din Vrancea au putut vizita expoziția,
dar au putut urmări evenimentul şi pe pagina de Face-
book a Centrului Cultural Vrancea.

În ordinea alfabetică au expus: Gabriela Arghirescu,
Elena Bârhală, Laura Dascălu, Laura Dumitru, Ștefan
Dumitru, Gheorghiță Galan, Rodica Gherghinoiu, Vio-
rica-Oana Kalany, Adrian Munteanu, Istvan Nagy, Liviu
Nedelcu, Laurențiu Nisor, Laurențiu Păun, Nicolae Răd-
van, Elena Stoiciu, Monica Turcu, Monica Voicu.

Expoziţia s-a vrut, în acelaşi timp, un omagiu adus
apreciatului om, profesor și artist Nicolae Rădvan, ple-
cat de curând în veşnicie, despre care criticul de artă
Luiza Barcan, scria prin 2011 în revista „Contempora-
nul”: „Fără nicio urmă de îndoială, Nicolae Rădvan este
un senior al artei românești, aceeași minunată școală
românească de pictură transmisă prin maeștri-profesori
din perioada interbelică, până în deceniile cinci-șase ale
secolului XX, are ecouri semnificative și în pictura lui ca
și în cea a congenerilor. Acesteia i se adaugă o adevă-
rată vocație pentru culoare, specifică pictorilor moldo-
veni.”

Îi aducem şi noi omagiul nostru amintind câteva re-
pere din viața și activitatea unui om luminos care şi-a
clădit lumea interioară prin muncă, tenacitate, suferință,
perseverență și multă dragoste pentru creator și creație.

S-a născut într-o faimoasă familie de preoţi din fostul
judeţ Putna, la 6 noiembrie 1928, în comuna Jariştea,
și s-a întors definitiv în țărâna Jariștei la 18 iulie 2020.
Și-a descoperit talentul la desen de mic, mai târziu

înțelegând că harul primit trebuie înmulțit. A trecut prin
vremuri și vremi, a învățat și alte meserii, dar nu a
renunțat niciodată la chemarea sa. A absolvit Facultatea
de Arte Plastice București în 1969, fiind profesor de
desen în Vrancea timp de mai multe decenii. Încă de la
absolvire s-a alăturat grupului de pictori din Vrancea,
participând la expoziții naționale, interjudețene,
județene, ultima fiind Salonul de vară 2020. A primit di-
plome, distincții, aprecieri la diferite expoziții naționale.
În 2013 a fost recunoscut ca membru al UAP din Ro-
mânia, filiala Vrancea. Neastâmpărul creator l-a dus și
la abordarea unui alt gen de tehnică: grafica satirică. A
obținut numeroase premii la diferite concursuri la nivel
național (1974, „În patru ținte”; 1988, „Milcovia”, 1986,
1987, 1988, 1989, 1990, „Urzica” etc.), precum și la
nivel internațional (1986 – Italia, 1986 – Cuba, 1986
1988 – Canada, 1986-1988 – Japonia, 1990 – Belgia,
1991-1993 – Bulgaria, 1996, 2001, 2003 – Italia). Timp
de aproape 40 de ani a lucrat la o carte care a văzut lu-
mina tiparului în 2016 la Editura Terra din Focșani, „Că-
lător pe cărările artei”, cu un „Cuvânt înainte” al criticului
de artă Luiza Barcan.

Pictorul Nicolae Rădvan nu a fost prea generos cu
expozițiile personale („Rezonanțe cromatice” – 1992,
„Amintiri” – 2003 la Galeriile de Artă din Focșani și „Ima-
gine și sentiment” – 2015 la Căminul Cultural Jariștea)
și plănuia, mai mult la insistențele pictorului Liviu Ne-
delcu, o apropiată retrospectivă. 

Despre artistul plastic Nicolae Rădvan au scris: Va-
leriu Anghel şi Alex. Deșliu în „Vocație și destin – 600  de
fișe-portret pentru un tablou spiritual-istoric al județului
Vrancea” (Editura Terra, 2000); Valentin Ciucă în „Un
secol de arte frumoase în Moldova” (Editura ART XXI,
2008) şi în „Dicționarul ilustrat al artelor frumoase în
Moldova 1800-2010” (Editura ART XXI, 2010). 

Odihnească-se în pace!

Elena Stoiciu

UN OMAGIU
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Născut la 29.12.1955, Nisporeni. Rep. Moldova •
Absolvent al Şcolii Republicane de Arte Plastice•

„I.E. Repin” din Chişinău (1981) și al Universității de Arte
„George Enescu” din Iași, Facultatea de Arte Plastice,
Secţia pictură (2001)

Din 2002 activează în calitate de director general•
al Muzeului Naţional de Artă al Moldovei

Afilieri: Membru al Uniunii Artiştilor Plastici din•
Moldova (1990), al Grupului „ZECE” (1992), al Uniunii
Artiştilor Plastici din România (1996), al Asociaţiei Inter-
naţionale a Artiştilor Plastici Profesionişti în cadrul
UNESCO (1997)

Călătorii de studii şi documentare: Germania,•
Italia, Turcia, Georgia, Rusia, Franţa.

Debutează în anul 1984 în cadrul unei expoziţii•
republicane de artă contemporană organizată la Chişi-
nău, din acest an participă aproape la toate expoziţiile
organizate de Ministerul Culturii şi U.A.P. din Moldova,
din 1992 participă la o serie de saloane oficiale organi-
zate de U.A.P. din România.

Numeroase expoziţii personale (Chişinău,•
Capo d’Orlando, Bucureşti, Moscova, Botoşani, Iaşi,
Piatra Neamţ, Bruxelles, Paris), colective (Chişinău, Fi-
carra, Porto Sant’ Elpideo, Piatra Neamţ, Buzău, Reşiţa
etc.) şi participări la expoziţii în străinătate (Moscova,

Finlanda, Cipru, Köln, Roma, Lyon, Vilnus)
Premii şi menţiuni (selectiv): 1997 – Diploma•

de onoare a Academiei Europene de Artă, Bruxelles;
1998 – Medalia de argint Salonul Mondeal „Eureca”
(Bruxelles); 1998 – Diploma de onoare a Breslei Artiş-
tilor Plastici Flamanzi (Bruxelles); 2001 – Premiul Cen-
trului Cultural Internaţional G. Apostu, Concursul
Saloanele Moldovei; 2001 – Premiul Uniunii Artiştilor
Plastici din Moldova pentru pictură.

Lucrări în numeroase colecţii de stat şi colecţii•
particulare în ţară şi străinătate

Aprecieri critice•
„Tudor Zbârnea este un artist care nu trăiește cu pre-

judecata marginalizării artei la graniţa Europei, deschi-
zând cu aplomb şi eleganţă expoziții de pictură
incitantă, cuceritoare spectacole vizuale peste tot în
lume.”

„Artistul folosește pretexte din mituri și ritualuri po-
pulare pentru a inventa o mitologie personală. Simboluri
precum cercul, crucea, sunt extrase din fondul arhaic,
folcloric, al ritualurilor şi al misticii românești. Aceste mo-
tive sunt o mediere între abstracţia ancestrală a orna-
menticii folclorice româneşti şi abstracţia nonfigurativă
modernă. Imaginile create se aliniază atât unei direcţii
conceptuale, cât şi unei direcţii abstracte, dar din
această polarizare nu rezultă un efect incongruent, ci o
resemantizare şi reîncărcare a simbolului.”

„Tudor Zbârnea nu forţează limitele capacităţii privi-
torului de a surprinde, dincolo de aparenţe, miezul de
profunzime al mesajului, într-un parteneriat tacit al com-
plicităţii intelectuale. Atemporal, anistoric, eliberat de în-
corsetări terminologice, stilul său reflectă interesul
continuu pentru ilustrarea esenței raporturilor interu-
mane. Omul său este el însuși, o scară între pământ și
cer, prin care înaintează spre «albul» celest. Artistul nu
a renunțat pe parcursul evoluției sale la caracterul in-
trospectiv care-i asigură în fapt coerența şi autenticita-
tea discursului.”

Maria Bilaşevschi

„ATEMPORALUL” TUDOR ZBÂRNEA
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UN POET DISCRET, CARE SCRIE O POEZIE REMARCA-
BILĂ

„Nicolae Teoharie scrie poezia unei singurătăţi asu-
mate”, spune filologul Șerban Axinte. Noul volum de
versuri, „o zi pe care am locuit-o cândva” (Editura
Tracus Arte, Bucureşti, 2020), al poetului ialomiţean
continuă tema singurătăţii din perspectiva unui timp adi-
mensional, care concentrează trecutul, prezentul şi vii-
torul în aceeaşi spirală a realităţii. Poemul poate nici nu
mai suntem, aşezat înaintea celor patru părţi, este menit
să dea tonul volumului şi să-l facă pe cititor, dintru în-
ceput, părtaş la povestea cărţii, pluralul persoanei întâi
trebuind să asigure empatia autor-cititori, să deconspire
o singurătate generalizată şi neconştientizată încă de
semenii rămaşi fără reperul divin, cel care ar fi putut să-i
orienteze pe calea binelui („printre cei ce vin aici/ e unul
cu găuri ce-i sângerează în mâini./ nu te poţi apropia de
el. e păzit de câini şi frig”), şi să confirme în acelaşi timp
non-dezicerea de fanatismul cu care oamenii (deci şi
poetul) se încăpăţânează să se târască prin carnea pro-
prie, dar „departe de inimă”.

Liantul celor patru părţi – mici veşnicii de familie,
ultimul trup, barbarii şi noaptea cafelelor tari – este
o continuă convertire a sinelui la o treaptă a sa supe-
rioară prin cunoaştere metafizică – prin trăirea purifica-
toare a singurătăţii sau mai bine-zis a supliciilor pe care
aceasta le impune odată cu trecerea tăvălugului vieţii
sau independent de el, prin recurenţa amintirilor. Sin-
gurătatea este, în pofida unor lamentaţii naturale ale
eului de toate zilele, o alegere, este voit „acea stare na-
turală şi adevărată”, cum spunea Mircea Eliade. 

Prima parte, mici veşnicii de familie, transpune,
într-un jurnal al „ninsorilor” familiale care se întorc să
reanime emoţii dintr-o fotografie sepia, dintr-o amintire,
din „haosul sângelui”, dintr-o revenire în „spitalul de sin-
guri” sau în „spitalul de realitate” cu „pacienţi înrăiţi”,
cruciada împotriva trecutului socotit ca imuabil, împo-
triva morţii, împotriva curgerii într-o singură direcţie a

timpului, pledând pentru înviere, pentru extragerea din
rânduiala lumilor suprapuse a unui nou început. Tabloul
comunismului, văzut prin ochii de adolescent pregătit
să viseze, să iubească, să descopere esenţele lumii,
dar nepregătit, cum era şi firesc, pentru agresivitatea şi
întunericul conştientizate brusc, conţine imaginea apo-
caliptică a unei familii mai mari, care este satul poetului:
„după asta au intrat lupii în sat, şi, gata, oamenii/ s-au
legat cu ţipete între ei, să nu se piardă/ unul de celălalt”
(cinema pe holul şcolii). De altfel, ţipătul este un motiv
literar folosit de autor pentru reconstituirea emoţională
a trecutului sau pentru transfigurarea acutelor unui mo-
ment: „când sora mea ne-a spus că are cancer,/ îmi
amintesc foarte bine, aveam în mine ţipătul,/ dar nu
ştiam ce să fac cu el” (viaţa ca o aversă); „mă aflam
într-o sală ticsită/ de tăceri, dar aveam în mine ţipătul”
(primele trei secunde); „ţipătul este cel mai bun prieten
al omului” (pe vremea aceea). Există şi o epicitate a dis-
cursului poetic, care asigură partea de concret, de au-
tentic, de adevăr frust.

Ultimul trup însumează o serie de autoportrete rea-
lizate în tuşe inedite şi surprinzătoare. Autoironia este
ingredientul care dă sare şi piper imaginilor: „în acest
trup ultim şi urban sufletul umblă/ cu cască de protecţie
pe cap şi vociferează”, „în dimineaţa asta m-am trezit
în toate trupurile/ […]/ aş coborî în toate, dar n-am atâ-
tea pălării”, „am avut un trup numeros” (ultimul trup);
„sunt mulţi inşii din mine. şi toţi nişte plângăcioşi,/ nişte
romantici sleiţi de trădări, de vinovăţii/ şi regrete – o so-
cietate a umidităţii// au fost cândva hipioţi” (inşii). Reve-
laţia sinelui este incompletă pentru că acesta, sinele
adică, are dimensiuni infinite: „trebuie să se facă numă-
rarea poporului de sânge/ […]/ şi când se termină ste-
lele/ încă mai am sânge de numărat.// doamne, nu mă
pot număra până la capăt!” (Recensământul). Lucidita-
tea, dorul de femeia iubită, senzaţia de captivitate în
propriul destin, înţelegerea faptului că „viaţa este o afa-
cere a aşteptării”, iar clipa, „o eternitate de unică folo-
sinţă”, concluzia că în viaţa lui există un „exces de

Diana Dobriţa Bîlea

BREVIAR EDITORIAL
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realitate” sau că poartă în inimă o „epidemie de singu-
rătate” duc, toate, către acelaşi ţipăt dorit să fie elibera-
tor: „sunt singur, singur…” Iubirea, ca ultimul mijloc de
salvare din „spitalul de singuri”, nu mai are nicio şansă,
este un „leac obosit”.

Cea de a treia parte, barbarii, desluşeşte misterul
singurătăţii: „…singurătatea, care nu este altceva/ decât
o iubire a ceva foarte, foarte îndepărtat” (singurătatea
femeilor despletite). Identificăm barbarii sau barbaria în
umbrele care se succed înlăuntrul actantului liric ca
eu-ri confuzionante, în dor, în suferinţă, în nebunie, în
tovarăşii de băutură, în ţările care ne înghit fetele/ fe-
meile sau ni le înapoiază străine, în vecinii supăraţi pe
Dumnezeu şi pe viitor, în călătorul prin timp, în Dumne-
zeu însuşi din moment ce nu se mai face util. O altă
tuşă de autoportret, realizată cu autoironia care îl prinde
destul de bine pe poetul Nicolae Teoharie, divulgă, în
mod cu totul surprinzător, faptul că nici singurătatea nu
este complet fidelă pentru că „la un moment dat,/ chiar
fusesem susceptibil de fericire” (concurs).

Noaptea cafelelor tari dezvăluie pierderea iluziilor,
revelarea nefericirii ca o condiţie umană  preexistentă
şi a anticamerei morţii. 

„Singurătatea e soarta spiritelor superioare”, spunea
Arthur Schopenhauer. De bună seamă, Nicolae Teoha-
rie are soarta spiritelor elevate. Este un poet de o dis-
creţie cum rar se mai vede astăzi în lumea literară, dar
talentul său remarcabil şi originalitatea poeziei sale me-
rită să fie cunoscute mai mult atât de către critici, cât şi
de publicul larg. Să sperăm că viitorul ne va aduce mai
multe veşti (bune) despre poet şi despre cărţile sale.

O CONTINUARE A GâNDIRII POETICE

„Reflecţiile” Ottiliei Ardeleanu sunt o continuare a
gândirii sale poetice, fie că vorbim de primul volum, fie
de al doilea. Impresiile de lectură sunt exprimate meta-
foric, sentenţios-jucăuş, precipitat de multe ori pentru
că recenzenta parcurge un text liric dintr-o suflare şi tot
dintr-o suflare îl comentează, până nu se sting flăcările
dulci ale poeziei în care a ars. Cine ar putea să cu-
noască mai bine secretele laboratoarelor în care se
creează poezia dacă nu tot un poet? Astfel, autoarea
deconspiră deopotrivă secrete ale poeziei comentate şi
propriile emoţii. Și o face cu o sinceritate nedisimulată,
entuziasmându-se şi pledând pentru autor/pentru lirica
acestuia sau bucurându-se pur şi simplu, ceea ce con-
feră prospeţime discursului său şi creează empatie. 

Ottilia Ardeleanu ştie cât de important este să vadă
poezia prin ochii celui care îi seamănă (ai poetului), dar
şi prin ochii celor care sunt diferiţi de ea (ai cititorilor
simpli, căci lor li se adresează cu precădere această
carte, comentatoarea putând fi şi ceea ce se cheamă
un promotor literar, din dragoste pentru literatură, de-
sigur, şi nu pentru că ar fi implicată în marketingul lite-
rar). Tonul empatic, cel care asigură comunicarea
optimă între ea şi ceilalţi, este folosit şi la devoalarea
setului premergător de măsuri (crearea unui spaţiu
adecvat pentru lectură şi pentru accesarea stării de gra-

ţie în care a fost scrisă poezia respectivă, rememorarea
întâlnirilor concrete cu autorul sau prin intermediul re-
ţelelor de socializare, dar şi a primului contact cu pro-
dusul finit al acestuia – cartea), care s-a dovedit a fi
elaborat mai riguros în primul volum. Pornind pe drumul
lecturii, Ottilia Ardeleanu caută oglinda în care să vadă
spiritul poetului, dar şi pe sine după ce a simţit că s-a
schimbat ceva în profunzimile clipei pe care o trăieşte:
„intrasem cu totul în pielea femeii din faţa mea, de fapt,
în personajul creat de ea, foloseam aceleaşi ferestre,
ea spaţiu, eu timp, ne-am metamorfozat reciproc şi si-
multan, folosindu-ne de aceeaşi voce interioară, ace-
leaşi gesturi, răsfoind aceleaşi pagini şi aceiaşi oameni,
înfiorate de gânduri similare”. Abia după această oglin-
dire dă curs interpretărilor poetice şi critice. 

În al doilea volum al „Reflecţii[lor] poetice” (Editura
Ex Ponto, Constanţa, 2020), descoperim 26 de comen-
tarii bazate pe impresii de lectură, publicate preponde-
rent în revista „Cafeneaua politică şi literară”, dar şi în
altele: „Argeş”, „Plumb”, „Banchetul”, „Spații culturale”,
„13 Plus”, „Meridianul Cultural Românesc”, „Literadura”,
„Urmuz”, „Sintagme literare”, „Caietele de la Țintești”.
Unele dintre acestea n-au văzut lumina tiparului în pu-
blicaţiile culturale periodice. Autorii despre ale căror
cărţi scrie sunt mai mult sau mai puţin cunoscuţi, locu-
iesc în diferite părţi ale ţării, au interacţionat mai mult
sau mai puţin cu ea, dar Ottilia nu face vreo deosebire
între ei, nu manifestă preferinţe pentru o carte sau alta,
nu dedică mai multă acribie unei lucrări în detrimentul
alteia şi nici nu vădeşte mai multă afecţiune pentru un
poet anume. Este copleşitoare căldura cu care întâm-
pină fiecare carte. 

Parcurgând lucrarea până la final, constatăm, pe
lângă bucuria de a pătrunde în universul fiecărei cărţi
şi fascinaţia lecturii, şi nişte curiozităţi constante ale
poetei care interpretează discursul liric. Astfel, îl caută
pe om şi complexitatea fiinţei lui printre rândurile poe-
ziei: „Poetul își trăiește intens clipele, vulcanic aș putea
spune”,  „dă impresia că s-ar afla aproape de margine,
pe margine”, „Paradoxal, deși trăiește cu intensitate o
iubire maniacă aproape, autorul este singur, își destăi-
nuie sieși dorințele, arde pe jarul propriului suflet, mo-
nologhează cu o nălucă, iubește o fata morgana până
la paroxism”, „autoarea calcă încet, dar sigur pe urmele
femeii singure, ale femeii îndrăgostite”, „Mihaela are un
apetit nichitian de cuvinte”. Caută toate faţetele poeziei,
lumea pe care o (re)compune aceasta, felul în care tex-
tul liric valorifică sentimente, idei, elemente din universul
real sau ficţional: „Poezia Cristinei are un subterfugiu
religios, se scrie de față cu Dumnezeu, un Dumnezeu
inventat uneori pentru a-i ușura suferințele, tristețile”,
„poezia Gelei este un arsenal de sentimente. De con-
torsionări ale sineleui. Este o escapadă care se alege
cu și mai multe răni. Dintr-o îndepărtată amintire de
copil, într-o avansată durere de adult. Ajunge cu periplul
său chiar pe câmpul de luptă”. Caută interpretări ale iu-
birii, sentimentul asupra căruia autoarea ar insista lu-
crând (şi reinterpretând) neobosită „fiindcă – ne declară
ea cu gravitate – a iubi nu e ceva nou, dar a iubi este
ceva care aduce a minune” („poetul nu face decât să
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întoarcă iubirea pe toate părțile, să descopere punctele
ei slabe, dar și pe cele forte, să ne împărtășească din
experiențe unicat și să deslușească multiplele înțelesuri
ale acestui sentiment. Născut, nu făcut!”, „poezia Cori-
nei este melodramatică, într-o interpretare binecunos-
cută, iubirea, în spectacol pe cea mai importantă scenă,
viața” ), ale singurătăţii, constantă asupra căreia simte
că trebuie să intervină cu propriile idei/trăiri („Singură-
tatea este solul tăcerii. Ea vestește zădărnicia care de-
rivă dintr-o îndelungată tăcere și dintr-o obositoare
așteptare. [...] Singurătatea macină. Singurătatea
roade. Singurătatea deprimă. Este o Karenină tolsto-
iană aproape, deși, aici, este salvatoare”), ale femeii în
societatea actuală („Poeta scrie cu amărăciune, dar e
stilată și nu se dezice de la a scrie în numele femeii.
Consider că revolta interioară este ca un manifest menit
să trezească mândria feminină și să așeze femeia în
postura unei ființe care gândește și nu ar trebui să se
resemneze cu postura ingrată în care o așază de cele
mai multe ori bărbatul din viața ei”), ale instanţei divine
(„Poezia Gabrielei nu-l poate omite tocmai pe Dumne-
zeu. Ea îl descompune pe litere astfel încât din cuvânt
să-l poată extrage pe tatăl său, un dumnezeu palpabil,
o jumătate de Dumnezeu și chiar dacă un întreg e for-
mat din două și numai din două jumătăți, rămâne un
rest și anume eul poetei, ca loc de rugăciune și credință
în propriul zbor”) etc. 

Cercetările literare ale Ottiliei Ardeleanu cunosc pro-
funzimile şi înălţimile imensităţii ospitaliere a spiritului
ei. Citind aceste reflecţii seducătoare, ivite din pământul
fertil al unei gândiri poetice și întotdeauna lucide, cău-
tătorul de frumos nu poate rămâne indiferent. Pentru
că, da, cartea are miză, şi nu una oarecare! În România,
când astăzi se citeşte din păcate foarte puţin, o lucrare
literară ca aceasta, care să incite în modul cel mai plă-
cut cu putinţă la lectură, poate fi un câştig pentru români
şi implicit pentru cultura română. Important este să
ajungă la cât mai mulţi oameni. Mario Vargas Llosa se
întreba, referindu-se cu îngrijorare la soarta criticilor din
toată lumea culturală: „Cine îi mai citește pe acești ca-
valeri care încearcă să pună  cât de cât ordine ierarhică
în jungla asta promiscuă?” Răspunsul îl vor da, să spe-
răm, (şi) mulţi cititori ai acestor comentarii izvodite de
Ottilia Ardeleanu cu mintea, cu inima şi cu toată poezia
fiinţei sale.

„DESCULŢ”, îNAINTE DE ’89 şI ASTĂZI

Silvia-Ioana Sofineti ne propune, în lucrarea Desculţ
în mileniul III (Ed. Editgraph, Buzău, 2017), un punct
de vedere asupra motivelor pentru care romanul „Des-
culţ” a cunoscut „decăderea”, iar autorul acestuia, Za-
haria Stancu, face parte din categoria „celor care atunci
au purtat laurii, iar acum sunt uitaţi sau ignoraţi”. Autoa-
rea abordează tema cu destul curaj, demonstrează ri-
gurozitate şi responsabilitate în fiecare etapă a
cercetării şi îşi argumentează afirmaţiile/concluziile în-
torcându-se ori de câte ori este nevoie la textul roma-
nului. Având în vedere scopul căutării sale, este evident

că va încerca să descopere, până la ultimul, punctele
slabe ale romanului, dar le va evidenţia la fel de echi-
distant şi pe cele bune (mai puţine), cercetarea fiind fă-
cută din două perspective: una ideologică şi cealaltă
estetică. Poate este important de reţinut şi faptul că
tonul tranşant al discursului aparţine unei autoare tinere
(profesor de limba şi literatura română), care nu a fost
nevoită să înveţe la şcoală dogmele marxist-leniniste,
pentru că şi-a făcut studiile îndeosebi după 1989, fă-
când parte din generaţia pentru care noua organizare
a învăţământului românesc a decis ca şi romanul Des-
culţ să fie scos din oferta curriculară obligatorie.

Lucrarea este structurată pe cinci capitole: I. Scurtă
introducere în istorie; II. Zaharia Stancu – poezia şi pu-
blicistica; III. Zaharia Stancu şi romanele sale; IV. Des-
culţ; V. Concluzii. În primele trei capitole, Silvia-Ioana
Sofineti prezintă pentru „cititorul postrevoluţionar” con-
textul istoric, politic şi cultural-literar al perioadei comu-
niste, aproape acelaşi cu intervalul de timp în care a
apărut şi a cunoscut gloria romanul supus analizei
(practic, din 1948 şi până în 1989, cu precizarea că din
1960 „Desculţ” a fost introdus în manuale); crezul lui Za-
haria Stancu privind „puterea de influenţare a literaturii”
şi „foloasele”  pe care le putea aduce aceasta „marilor
mulţimi”; poezia, publicistica şi celelalte romane ale
celui care a ales să execute „fără să crâcnească orice
misiune” a partidului; funcţiile înalte şi titlurile obţinute
ca urmare a contribuţiei sale la victoria în alegeri a co-
muniştilor: director al Teatrului Naţional Bucureşti, pre-
şedintele Societăţii Scriitorilor Români, membru al
Academiei Republicii, membru supleant al CC al PCR
sau de Erou al Muncii Socialiste. Capitolul al IV-lea are
ponderea cea mai mare în economia volumului şi este
construit pe 14 paliere, o investigaţie acribică de altfel
pentru o imagine pertinentă a romanului.

Apelând şi la aprecierile critice ale unor exegeţi de
marcă – Pompiliu Constantinescu, Aurel Martin, Per-
pessicius, Eugen Simion, Șerban Cioculescu, Lucian
Raicu, Alex. Ștefănescu –,  autoarea susţine că poezia
lui Z. Stancu se remarcă printr-un grad înalt de esen-
ţializare şi că nu are nimic comun cu „literatura de pro-
pagandă şi agitaţie”. În schimb, afirmă că „atât scriitorul,
cât şi cartea lui („Desculţ”, n.n.) au făcut un serviciu
imens comunismului prin zugrăvirea, în tuşe negre şi
subiective, a vieţii ţăranilor asupriţi de moşierimea bur-
gheză. Romanul are, astfel, o misiune propagandistică,
aceea de a stârni ura împotriva asupritorilor”. Sunt pre-
zentate succint celelalte romane ale lui Zaharia Stancu
– „Dulăii”, „Iarbă”, „Constandina”, „Jocul cu moartea”,
„Pădurea nebună”, „Ce mult te-am iubit”, „Rădăcinile
sunt amare”, „Șatra” –, dar şi alte două romane de care
ni se spune că „Scriitorul s-a debarasat rapid, rene-
gându-le”: „Taifunul”, cu o desfăşurare epică ce conţine
„întâmplările confuze ale unui pictor preocupat de atin-
gerea absolutului erotic” şi „Oameni cu joben”, pe care
îl caracterizează ca neavând forţă analitică.

Dacă are părerea că poezia lui Zaharia Stancu
poate fi acceptată de generaţiile de cititori din mileniul
III, poemele fiind „făcute […] dintr-o melancolie în stare
pură şi de o incredibilă onestitate în exprimare”, nu
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crede că aceiaşi cititori ar renunţa la prejudecăţile de
ordin politic atunci când ar porni la receptarea romanului
„Desculţ”, deşi susţine că ar trebui să i se recunoască
scriitorului contribuţia la recâştigarea credibilităţii litera-
turii române şi la eliberarea de obligativitatea impusă
de estetica oficială, aceea de a construi personaje tipice
în împrejurări tipice. Concluziile sale privind romanul în
cauză sunt formulate categoric, în concordanţă cu ar-
gumentele oferite de-a lungul cercetării exegetice şi ţi-
nând cont de mentalitatea/formarea educaţională a
generaţiilor de cititori  de astăzi. Spicuim: „Desculţ” nu
are o construcţie solidă; reflectă mai degrabă o viziune
poetică asupra lumii; pune sub semnul întrebării since-
ritatea scriitorului şi autenticitatea faptelor povestite,
fiind greu de acceptat ca un copil de numai 5 ani să-şi
amintească exact contextul Răscoalei din 1907, discu-
ţiile dintre ţărani sau dintre ţărani şi boieri etc.; revolta
ţăranilor este aproape exclusiv verbală, iar puţina ac-
ţiune este construită cu stângăcie; celebrul episod al
botniţei şi paginile patetice cad într-un lirism care plicti-
seşte; „psihologia copilului este surprinsă rudimentar,
de pe poziţia adultului care-şi măsluieşte trăirile, cre-

zând că astfel dă dovadă de empatie”; lipseşte o epică
a luptelor propriu-zise privind războiul cu bulgarii din
1913; „momentele esenţiale sunt expediate sec”; este
neveridic curajul desculţilor de a înfrunta autorităţile
chiar în perioada în care singura lege care funcţiona era
cea marţială; mitul speranţei în ajutorul venit dinspre Est
şi mitul patriei primejduite, salvate însă doar de o ideo-
logie nouă sunt clar propagandistice; sătenii, dar şi bi-
serica, şcoala, familia, corupte şi ticăloase, oferă
imagini ale unui dezmăţ general; partea de folclor este
neconvingătoare şi are adesea substrat ideologic ori
oboseşte cititorul; personajele nu sunt diferenţiate prin
limbaj şi nu sunt memorabile, cu excepţia lui Darie, iar
„lipsa de complexitate a personajelor este una dintre
cele mai importante cauze ale trecerii în uitare a lui Za-
haria Stancu”; „Desculţ poate fi citit pentru lirismul său
şi, uneori, pentru umorul său”.

O carte ca „Desculţ în mileniul III” nu poate decât să
ne trimită din nou la romanul supus analizei pe noi, cei
care l-am studiat în şcoală, dar şi pe tinerii care l-au
ocolit până acum. Curiozitatea ne va motiva diferit, me-
ritul Silviei-Ioana Sofineti fiind incontestabil.
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LA ÎNCHIDEREA EDIȚIEI

La finele lunii august, la Râmnicu Sărat s-a
desfăşurat cea de-a XIII-a ediţie Festivalului
Internaţional de Creaţie „Titel Constantinescu”, în orga-
nizarea Editurii Rafet în parteneriat cu Centrul Cultural
„Florica Cristoforeanu”. 

Juriul, condus de criticul literar Mioara Bahna,
avându-i în componenţă pe Florin Dochia, Mihaela
Albu, Dan Anghelescu, Emilian Marcu şi Constantin
Marafet, fondatorul şi organizatorul manifestării, a acor-
dat următoarele premii, constând în publicarea volu-
melor:

• Marele premiu „Titel Constantinescu” – Ionuţ
Caragea pentru volumul „Esenţe lirice”

• Premiul „Vintilă Horia” – Ilona Dănilă pentru
volumul „Când trandafirii mor”

• Premiul „Fănuş Neagu” – Angela Dina pentru
volumul „Casa morţilor”

• Premiul „Mircea Micu” – Gabriela Păsărin pen-

tru volumul „Nora din suflet”
• Premiul „Dumitru Pricop” – Ilinca Stroie pentru

volumul „Utopia Bis”
• Premiul „Octavian Moşescu” – Camelia

Chiţescu pentru volumul „Rugăciune la sanatoriu”
• Premiul „Alexandru Sihleanu” – Ion Piţoiu pen-

tru volumul „Cariatida cu absenţe”
• Premiul „Victor Frunză” – Mihai Merticaru pen-

tru volumul „Brâul Afroditei”
• Premiul „Florica Cristoforeanu” – Constantin

Bidulescu pentru volumul „Dum Spiro, Spero”
• Premiul „Slam Râmnic” – Aneta Ţâru Pioară

pentru volumul „Avarul”
• Premiul „Alexandru Deşliu” – Mara Rus pentru

volumul „Urcuş”, premiu acordat de revista „Pro Saecu-
lum”

• Premiul Editurii Rafet – Roxelana Radu pentru
volumul „Căzând în iubire”


