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editorial

În prima parte a veacului trecut, Cristian Vasile făcea
senzaţie prin grădinile bucureştene cu un nou tangou.
„Să-mi dai scrisorile înapoi, să mi le dai acum.../ Şi tot
ce a fost ieri între noi vreau să rămână scrum...” Ce bine
că scriitorii nu-i ascultară sfatul!

O foarte recentă apariţie editorială, venită din Pădu-
rea Nebună (ori poate Apa Tulbure), din Teleormanul
mustind de spiritualitate, semnată de Stan V. Cristea
(N-am fost singur. Scrisori primite: 1987-2020, Editura
Aius, Craiova, 2021), mi-a oferit prilejul să regret – a
câta oară? – unul dintre efectele „digitalizării” pe care
au suferit-o în ultimii ani relaţiile interpersonale. E vorba
de dispariţia obiceiului de a trimite şi de a primi o scri-
soare –  epistolă, epistolie, bilet, misivă, răvaş, carte,
propis, depeşă, carte poştală, vedere… scrisă de mână
(doar în cazuri extreme dactilografiată), băgată-n plic,
timbrată, aruncată-n cutia poştală… modalitate de co-
municare căzută în desuetudine în epoca sms-urilor şi
a e-mailurilor. Şi, odată cu ea, dispariţia întregii cohorte
de politeţuri (de „farafastâcuri” – cum ar zice azi un feis-
bucist dacă ar cunoaşte cuvântul) şi, mai grav, intrarea,
adesea la adăpostul anonimatului, „în zonele în care
primează injuria groasă, insulta nerușinată, țâfnele de
mahala”, despre care glosa recent Alexandru Călinescu
în „Dilema veche” (nr. 888/aprilie 2021). (Se zice, e
drept, că hârtia suportă orice, însă anduranţa online-ului
e fără margini!)    

Sunt, în cartea lui Stan V. Cristea, epistole de la
adepţi ai „tradiţionalei formule de corespondenţă, Poşta
Română, în ciuda telefoniei fixe şi mobile sau a Inter-
netului”, precum Dumitru Anghel, „un tip demodat,
rămas credincios stilului epistolar”, sau mesaje trans-
mise prin e-mail (în ultima perioadă). Scrisori de la
vreun „adept fervent al (sub)genului epistolar” precum
Dan-Silviu Boerescu, atras de „un asemenea «joc»” „si-
milar, cred, şahului rapid”, ce presupune spontaneitate!
(Asemănarea cu jocul de şah mă face să regret că în
volumele de acest fel scrisorile nu sunt în tandem –
ceea ce, recunosc, e foarte greu!) 

Sunt scrisori de la prieteni, de la colaboratori, de la
necunoscuţi, de la oportunişti („cu perpetuă veneraţie”;
„vă divinizez”), de la unii atinşi de plăcerea ori păcatul
bârfei mici, nevinovate (în vizită la Slobozia, Marin
Preda „s-a matolit, a destituit, într-un delir, toată redacţia
editurii”, Mircea Dinescu a comis „gafa monumentală”
implicând curăţenia unei anumite părţi anatomice a De-
nisei Comănescu, toate petrecându-se pe vremea când
poetul „venea acasă, la mama şi la tata, ceea ce i se
întâmpla destul de des, dar după Revoluţie, ajuns brand
naţional, nu i s-a mai întâmplat, decât prea rar, apoi
deloc”). Sunt nume de prim rang la nivel naţional, sunt
şi numeroşi teleormăneni cu care autorul Dicţionarului
scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni a intrat în contact
în căutarea informaţiilor necesare. Sunt persoane/per-
sonalităţi legate de o anume sferă de preocupări, cele
mai de seamă subiecte fiind, desigur, Teleormanul şi
Marin Preda. 

Sunt epistole care răspund („La întrebări, răspund
după cum urmează…!, începe Ion Brad) şi epistole care
întreabă („Vreau să te întreb dacă ai ceva date despre
o distinsă figură de preot din Bucureşti, tot teleormă-
nean, păr[intele] Stan Dimancea…”, încheie profesorul
Constantin Marinescu) ori scrisori care aduc „o îndrep-
tare” („Dimitrie Berindei este bunicul tatălui meu şi stră-
bunicul meu şi nu tatăl tatălui meu!”, după cum scrie
acad. Dan Berindei). Ori comunică bucuria unor gânduri
(al căror drum i s-a „arătat” expeditorului printr-o „mi-
nune divină”): „Zalmoxis a devenit Isus, că Zalmoxis şi
Sf. Petru s-au născut la Sărăţeni (˂ tr. Sarpedon), că
Sarmizegetusa înseamnă «Cina cea de taină (a celor
viteji)», că Pythagoras s-a transformat în Sf. Pavel, că
goţii erau într-adevăr geţi, că Atlantis a fost în Marea
Neagră, că Orpheos nu era altul decât Sf. Ioan Boteză-
torul etc. etc.!” 

Documente istorice şi umane, despre care Simion
Mehedinţi nota, prin 1949, în Jurnalul său, că reprezintă
„cea mai bună biografie a cuiva”, scrisorile conţin infor-
maţii preţioase, unele de negăsit în altă parte şi de ne-
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tăgăduit, de vreme ce vin direct de la sursă (George
Apostoiu se declară născut nu în Giurgiu, ci „într-un sat
din Ilfov”), dezvăluie prietenii şi rivalităţi, proiecte şi eşe-
curi, preocupări şi înclinaţii („de mult nu-mi mai stă min-
tea la ghiersuri ci au nu visez decât la dragii noştri de
traci”, A. Bucurescu, 1988), devoalează caractere, gân-
duri ascunse, laturi nebănuite ale personalităţii cuiva...
Chiar şi întâmplări insolite din epocă, precum următorul
post-scriptum cu care Stelian Vasilescu îşi încheia scri-
soarea de la Oradea: „Dacă şi mata eşti microbist, află
că aici Steaua a furat meciul.”

„Scrisorile sunt – nota apoftegmatic Constantin Călin
în deschiderea unui volum din aceeaşi categorie (Scri-
sori către un redactor, vol. I, Editura Babel, 2014) – nu
numai oglinzi ale autorilor lor [acribiosul Iordan Datcu,
prin 1989 cerea: „Vă rog să-mi comunicaţi sursa scriso-
rii către C. Botez, s-o verific eu însumi”], ci şi ale celor
ce le primesc” [„Nu mă iluzionez că-mi vei confirma pri-
mirea. Nu intră în practica «ambasadorului» care eşti.”,
constata cu amărăciune acelaşi, în 2011].

Sunt „veritabile termometre morale” („Constat că la
indice m-ai botezat, aşa că-mi datorezi un miel. Unul se
cuvine să-l sacrifici întru amintirea poetului despre care
scrii, fiindcă şi numele lui este rebotezat…” îl apostrofa
pe destinatar, cu infinită delicateţe, Iordan Datcu), ce în-
registrează fidel „întreg spectrul de modificări din starea
de spirit şi cea fizică a unui autor” (Adrian Bucurescu îşi
informa prietenul, în 1987: „Ci eu luatu-mi-am doamnă
şi acmu am doi coconi – un prunc şi o pruncă – şi nu
prea mai am vreme de slovenit”). Iar studierea lor poate
„clarifica relaţiile dintre participanţii la viaţa literară” a
epocii, contribuie la decelarea aportului acestora la evo-
luţia climatului cultural, lămureşte „metamorfozele” sau
„ratările unor proiecte”. 

Mai scria rigurosul istoric literar Constantin Călin că
într-o epistolă nu doar mesajul contează, ci şi formulele
de adresare („Iubite lup de mare literatură”) (arată
modul în care s-au iniţiat şi s-au dezvoltat „canalele de
adresare” între cei doi corespondenţi), „felul de a data
o scrisoare, prescurtările, felul de a încheia” (Adrian ot
Sărăţenii Ialomiţei, „dragomanu de graiul gheţilor şi da-
chilor”), aşezarea în pagină, „stilul” din care se poate
deduce dacă ziua în care a fost scrisă misiva a fost
„bună sau rea” (scrie A. Bucurescu, într-o zi bună, pe
modelul scrisorii lui Neacşu: „I pak dau ştire domniei tale
za lucrul mieu întru vechi scripturi ce am socotitu cu
mintea mea înceată cum că apriatu le am tălmăcitu”, iar
într-una rea, cu iz de Eugen Barbu, cu care se declară
„solidar”: „papagalii ce semnează critica noastră se
strâmbă la versurile cu miros de lapte proaspăt şi cură-
ţie de agheasmă”, „aerul nu le prieşte ci se simt mai
bine în vreo tavernă universitară, îngânând cântece tre-
zite, ca acei bieţi poetaştri pederaşti răsăriţi din baliga
vreunui «cenaclu de luni»”).

Recapitulând pe firul teoretizărilor profesorului Călin,
reiterăm că acela ce dă valoare unei corespondenţe
este expeditorul – din al cărui epistolier „pot fi desprinse
elemente de conduită etică, profesiuni de credinţă, ob-
servaţii psihologice şi sociale, mărturii biografice sem-
nificative, informaţii ştiinţifice şi literare”. Aş adăuga şi
abaterile de la normele ortografice – care aduc un plus
de informaţie şi contribuie la caracterizarea expeditoru-
lui, greşeli pe care, de pildă, inegalabilul editor Niculae

Gheran, uşor maliţios, le-a transcris tale quale în cazul
compunerilor epistolare ale lui Fanny Rebreanu, incluse
în volumul Intime (Editura Academiei Române, 2012). 

Dacă acceptăm asemănarea (ca gen) a scrisorii cu
jurnalul („vedeta” apariţiilor editoriale după 1989), se
pune problema moralităţii aruncării în spaţiul public (în
arena cu lei, atât de flămânzi, în perioada postdecem-
bristă, de intimităţi!) a textului unui autor care, de regulă,
nu se mai poate apăra. Cu o mică mare diferenţă, şi
anume că jurnalul, prin definiţie, este destinat diaristului
însuşi, eliberat de orice autocenzură, ţine strict de inti-
mitatea lui, în vreme ce scrisoarea are totuşi un desti-
natar. „Ca şi paginile de jurnal, lămurea problema
exegetul lui Bacovia, din care am citat mai sus – scri-
sorile sunt pline câteodată de «otrăvuri», de vorbe mâ-
nioase, de afirmaţii grave şi sarcasme, de caracterizări
maliţioase şi porecle, de suspiciuni şi păreri exagerate”
– de unde şi opinia unora că nu toate textele ar trebui
date publicităţii. Dar dacă „otrăvurile” fuseseră deja de-
versate într-un articol tipărit? „Îl iertasem pe [Mircea] Di-
nutz, fiindcă aşa e bine. Chiar dacă mă atacase
prosteşte, mi-am zis că nu e bine să mă pun la mintea
lui. E bătrân, are şi el problemele lui etc. […] Îmi pare
rău pentru Dinutz, dar prea e mărunt şi meschin. O ade-
vărată ţaţă literară.” [1 nov. 2011]. „Bătrânul” (era doar
cu 8 ani mai mare decât indignatul Ş. Tomşa) îi repro-
şase „o jenantă risipă de calificative, înserieri puţin exa-
gerate şi strigăte de entuziasm” şi îl rugase „să
înţeleagă: nu a fost în intenţia mea să-l jignesc, nici să-l
descurajez, ci doar să-l invit să regândească actul critic,
ce implică, în egală măsură, responsabilitate şi respect
pentru cititori” (în „Sud”, nr. 11-12, 2010).

Că „măruntul şi meschinul” Dinutz sesizase corect
„risipa de calificative” ce-i caracterizează stilul (Le style
c’est l’homme même, zicea monsieur Buffon), stau măr-
turie „strigătele de entuziasm” peste care dă cititorul în
calupul de epistole reproduse în volumul lui Stan
V.  Cristea („proiectul … este nobil, grandios, incompa-
rabil”; „uluitoarea carte” „este o realizare cu adevărat
impresionantă, respirând măreţie, un monument de
competenţă şi travaliu la cel mai înalt nivel intelectual”;
„aţi rămas deja, în istoria culturii noastre, ca o mare per-
sonalitate”; „sunt convins că sunteţi cea mai importantă
personalitate teleormăneană şi una dintre cele mai
proeminente din cultura română”) şi care-l fac pe desti-
natar să deschidă în text o paranteză ca o roşeaţă în
obraz: „evident, o exagerare, n.m.”.

Scrisorile, zice Stan V. Cristea, justificând ideea pu-
blicării unui astfel de volum, scuturat totuşi, am convin-
gerea, de multe insanităţi, „luminează” (printre altele, aş
adăuga) „istoria personală” trăită, pe care autorul tele-
ormănean şi-a construit-o, cărămidă cu cărămidă, ne-
abătut din drum nici măcar de sfaturile unui prieten
precum Adrian Bucurescu. „Scoate la lumină acel dic-
ţionar teleormănean dar după aceea leapădă-te de cul-
tura strict provincială şi aruncă-ţi ochii pe spaţii mai
largi, româneşti”, îi scria acesta în „făurar 1988”. Nu s-a
„lepădat”, a rămas fidel preocupărilor sale, stârnind
reacţia admirativă a unui cercetător de calibrul lui Iordan
Datcu: „te admir pentru demersul constant ce-l faci pen-
tru cunoaşterea variilor aspecte ale culturii, tradiţiilor,
chiar şi arhitecturii rurale şi urbane a meleagurilor tele-
ormănene.”

editorial
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Onoarea de familist este legea morală fundamentală
care conduce personajele domnului Caragiale spre îm-
plinirea propriului destin! Mai ales doamnele din piesele
domnului I.L. Caragiale ţin la această lege sfântă, care,
încălcată chiar din greşeală, poate duce răul la mai rău,
până la abjecţie! Şi chiar ar putea răsturna scara politică
a zilelor pe care şi le petrec aceste neveste în fericire!...
Doamna domnului Zaharia Trahanache ştie să apere cu
orice preţ politica de stat pe care o profesează iubitul ei
consort, ea având grijă, în acelaşi timp, să nu strice
măcar o secundă politica de pat pe care o împărtăşeşte
din plin cu domnul Tipătescu! Noaptea furtunoasă de la
marginea Bucureştiului respectă aceeaşi morală cas-
nică: doamna domnului ins cuprins şi de grija de a nu
se petrece nicio furtună de noapte în Bucureşti, îşi în-
treţine soţul într-o iubire desăvârşită, convingându-l că
apariţia unui posibil Aventuriano n-are nicio tangenţă
murdară cu nobila lor căsnicie... Coanelor din cele două
piese eu le zic doamne, fiindcă aşa şi sunt în inimile
domnilor lor soţi… Ele, într-un fel, par surori gemene,
fiind alcătuite din aluatul căsniciei magice! Şi în întâm-
plările ce pot avea loc în de-ale carnavalelor istorii, Iu-
birea rămâne scrisă cu literă mare! Iubirea femeilor,
desigur, fiindcă ea conduce orice carnaval sexual sau
politic! De altfel, ca să fim exacţi, trebuie să spunem că
dacă şi trădarea e scrisă până şi în poveşti, în Biblie
totul e limpede: trădarea vine de la un bărbat, ca mijloc
abject ce duce până la crimă – căci şi răstignirea lui
Cristos e o crimă! Trădarea, chiar şi a Fiului lui Dumne-
zeu, vine de la insul care se numea Iuda, şi nu de la o
insă… Aşa că bărbaţii ajunşi soţi nu sunt lăsaţi de Conul
Iancu să devină amnezici în faţa adevărurilor biblice!...
Cum să fie ei nemulţumiţi de propriile lor stele cas-
nice?!... Ei nu se lasă orbiţi de anumite posibile senti-
mente pasagere… Mai ales atunci când în zona
intimităţilor lor productive, nimeni nu îi dă jos din patul
legalizat la primărie!... Sigur că există nopţi şi epistole
ce pot provoca furtuni şi chiar utopii cu trădări conju-
gale! Mai ales la vegetarieni, la cei care nu descoperă
în ziare adevărul mărit al zilei sau nu sunt în stare să
se bucure de un succes electoral – şi să cânte sub ba-
gheta unui apostol al statului de drept, cum este Pris-
tanda, poliţistul irefutabil! Cine vrea neapărat să fie
anacronic n-are decât să se desprindă din realitatea de
pe pământ şi să catalogheze armonia conjugală drept

o utopie imbecilă a viitorului – şi în niciun caz a prezen-
tului!

Coana Zoiţica, tânără şi superbă, scrisă în actul de
căsătorie cu împăratul orăşelului de sub munte, în care
îşi ducea zilele, Zoe, aflând că a pierdut o epistolă de
dragoste, care certifica iubirea ei cu Tipătescu, subal-
ternul soţului ei îngalonat de ani, simte cum inima o cam
ia razna prin pieptu-i de aramă, arătându-i cum se poate
muri, deşi ea, neînfricată, se preface, duios, că n-o
doare nimic” Şi tocmai când lumina casnicei sale între-
prinderi, curată ca lacrima, putea să devină un vis pier-
dut în univers, apare de la Bucureşti reîncarnarea, cam
uzată, fireşte, a marelui Agamemnon, cel care turtise
Troia!... Devenit Agamiţă – diminutivul Agamemnonului
de altădată – dâmboviţeanul-pontic vrea să câştige ale-
gerile din oraşul cu pricina, tocmai când grupările poli-
tice municipale se luau, democratic, de păr!... Dar
dintr-o degradare a liricului ritm cardiac, doamna dom-
nului Zaharia Trahanache descoperă Politica – magia
care te învaţă cum să nu mori şi cum să-ţi amplifici iu-
birea clătinată printr-o scrisoare pierdută!... Partea ini-
mii, moartă, înviază, în final, în ritmul cântecului dirijat
de Pristanda, poliţaiul ce redevenise şi el un erou al
păcii politice şi sentimentale!... Toţi poporenii râd, cântă
şi dansează, alături de marele biruitor, Agamiţă, iar pre-
zentului nu-i mai este teamă de îmbârligăturile politicii,
căci posibilul infern electoral al prostiei politice a devenit
un paradis muzical!...

Caragiale Ion Luca i-a făcut pe toţi alegătorii şi can-
didaţii posibili în alegeri pentru fotoliul de la Bucureşti –
să se închine la unicul altar, în care trona reînviatul Aga-
memnon – Agamiţă dâmboviţeanul!... Extraşi din pustiul
politic ce putea să ducă şi la apariţia unor tragedii cas-
nice, reîncărcaţi cu acelaşi vis al iubirii, danubiano-pon-
ticii domnului Ion Luca Caragiale fac din istoricul lor,
I.L.C. – un mare poet! Nimeni nu va mai putea fi con-
damnat de alegători să-şi trăiască iubirea sfântă pe o
rogojină plină de lacrimi sau pe lumea cealaltă, nimeni
nu va mai suspina precum trandafirii neînfloriţi, iubirea
nu va mai îmbătrâni nici în pieptul împăratului obştii,
Dandanache, politica va fi lipsită de incertitudini, aşa că
totul va fi OK! 

Iată de ce orice cuvânt scris de Caragiale trebuie
citit!

Dumitru Radu Popescu

DOAMNELE DOMNULUI CARAGIALE
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Avem o aparentă libertate de a alege. Ce? Zapezi și
dai de Tatoiu (scriitorul la ziar Tudor Octavian s-a împo-
trivit nărăvașei: „Mai lăsați-ne și pe noi să vorbim,
doamnă!”; cu Bahmu a fost mai frust: „Gata, fă,
ajunge!”), de opulenta din Clejani, îmbolnăvită de di-
vism, dar și de Veta sau Saveta cu bondiță și basma.
Dacă o auzi râzând pe (Sa)veta, nu mai deschizi tele-
vizorul o săptămână și mai mult. Frumoasă libertate de
alegere mai avem!

Cumplitul meșteșug de prostire prin divertisment ief-
tin al televiziunii a început cu lambade peste lambade
și cu șlagăre jalnice („La mare, la mare/ fetițele sunt
goale”; „Seniorita, numai tu exiști/ atunci când te miști!”).
Acuma, „Țara o arde pe comedie!”, deși cuvântul potrivit
ar fi bășcălie. Da, umorul s-a degradat în bășcălie.

„O să ne și râdem în emisiune”, promite mereu
Măruță la ProTV. De el? Mi-ar fi plăcut să rămână mai
mult în izolare (covidul nu alege după haz sau nehaz).
Și nu numai el, ci și „fierbinții”, ci și vedetele cu hormonii
în floare. Noroc de plecarea Hormonicăi în SUA, că
i-am fi serbat ziua de naștere pe 17 ianuarie (cândva, a
coanei Lenuța Ceaușescu). Doamnei Columbeanu nu-i
plăcea Rembrandt pentru că „a pictat numai femei
grase, oribile”. Presa a spus că Virinel a cheltuit 75 de
mii de euro pentru televizarea stupidităților soaței. Cât
despre doamna Tatu, de trei ori femeia a ținut s-o încu-
rajeze: „Te văd în diplomație!”„România e prea mică
pentru ambițiile mele”, a declarat Monica miresica.

Prostirea prin TV se face matinal (și matitudinal) în
serial, spre asfințit sau târziu, în miez de noapte. Me-
diacretinizarea prin talk-show are rețetar sigur. Avem
show total și fără egal cu vedeta Cocuța, adulta cu per-
sonalitate, nepedepsită de părinți, în copilăria-i. Nu (se)
merită s-o auzim când se plânge că, din cauza pande-
miei, nu-și poate face unghiile de Cruelă, roșu- crimă?
Și nu-i „unica care” își asumă cacofonii. La zaparea cea
de toate zilele și nopțile (zapping= flipping), poți da de
Kiki Cioran care ni-l prezintă pe regele Cioabă al Ro-
mâniei, de vedeta Mara care crede că Poe e poet sim-

bolist, iar Serghei Mizil n-o poate corecta. Li s-o fi pă-
rând cool tinerilor manifestările lui Mizil-fils, tatuat
până-n dinți? Astroloaga Mariana Cojocaru, cu voce hâ-
râită, nu mai termină cu povești despre „sfârșituri de
lume”, o poetă din Iași vine pe sticlă pentru că vede în
bucătărie extratereștri (salonul 9 o fi ocupat?), o tera-
peută vorbește despre sinucidere, cu evantai roz și
buze mov, iar o doamnă sociolog ne persuadează „să
rupem majoritatea”, în numele LGBT.

Aflăm totul (dacă vrem) despre iubiții lui Miss Pistol,
care nu mai știe de farfurie, ci de dish (ea pronunță diși,
ca pe Dâmbovița).Vă interesează telenovela fără sfârșit
a Biancăi Drăgușanu? Nici pe mine. Când se mărită fata
lui Salam vă interesează? Nici pe mine. Nu vreau să
știu nimic despre a treia nuntă a doamnei care se crede
Liz Taylor. Nici la a câta operație de augmentare a sâ-
nilor a ajuns cutare vedetă (vipușoară, îi spune Con-
stantin Călin). Oare pe cine interesează că don’șoara
Crudu a apărut goală pe tortul de aniversare și și-a
băgat deștu-n cremă? E la modă să mănânci sushi de
pe dezbrăcate, poate și disperate. 

Și câte celebrități nu inventează mass media! Viorel
Savin le spune mass media tabloidiotizate.

Corona nu le-a ținut acasă. Una dintre multe ne
urează ceva de genul „Covid ușor”, altă dezbrăcată ne
dă „un kiss pe suflet”, plescăind din buze siliconate:
„Moa!”, iar Carmen Șerban ne cântă „Mă îmbărbătez/
ca să nu clachez”.

De la epoca „Marilenei lu’ Marin”, cum glumea Ni-
chita Stănescu, s-a ajuns la Epoca Simona senzual,
Sânzi Buruiană, Trașcă, Păsărin, Adelina, plus alintă-
cioasele cruduțe. Oare de ce trebuie să le știm noi pe
fetele astea, „formatate” pe varii canale?A, și mai sunt
și emisiunile doldora de tâmpenii femeiești, legate de
cârpe și cârpițe vintage, deși vedetele filmate la vreme
de iarnă covidică și-au arătat coatele goale și umerii goi,
decolteele adânci; la Brancu, buricele. Femeia „ațâțată”
a devenit calitate la Capatos.

La urma urmelor, de ce numai vedetele de șaptișpe

Magda Ursache

NU-I DE GLUMIT CU UMORUL!
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anișori (că la optișpe-s expirate) să fie filmate aproape
goale, pe față și pe dos, nu și politicienele open mind?
Șlagărul „Fata mea este model”, în timpuri (mai) noi ar
trebui rescris: „Fata mea-i parlamentar”, slipul rămâ-
nând la fel de mititel, ca să rimeze cu model.

Glumim, bas comique, în lipsă de haut comique al
lui Caragiale. Și câtă nevoie am avea de cerneala lui
„violentă”. Am refuza hazul mărunt de Las Fierbinți,
unde se află Muntele Venus, chiar dacă serialul face de-
liciul unui angelolog care nu pierde niciun episod. În Las
Fierbinți, se exultă cele trei patimi: desfrâu, lăcomie,
beție. Un actor (bun de altfel) joacă atât de bine prostia,
că am ajuns să mă tem să nu rămână acolo.

De la televiziunea liberă, care agreează hazul mic,
mărunt, te poți aștepta la orice. Stai la televizor lângă
tine cu trusa de prim ajutor medical. Rugăciunea lui
homo videns? Să se spargă proteza tatutaoiu, să-și
piardă vocea săvuicile, să ne slăbească de tot fata lu’
tata Roman.

Vine vara și încep concursurile de fundulețe – fetițele
vor dansa cu bucușoarele goale spre ochii telespecta-
torilor, în tricouri ude. Dar de unde un pic de decență
într-o emisiune de divertisment? Poți apărea la microfon
cu lenjeria la vedere, ca și cum microfonul ar fi sexofon?
Și nu știu de ce fetele care-și arată chiloții la televizor
sunt complet agramate.

Cum n-o fi obosind Dezbrăcatu s-o facă pe idiotul și
Teo pe proasta, doar Sfântu` Rating știe. Iar Duban,
dacă a iubit-o pe Ceaușeasca de mic, poate orice, cu
oricine. Ce-i sigur: olimpica nu va ajunge vedetă, ci
eleva porno (model: profa porno), care poate urca
oriunde vrea, chiar și în Parlament. Avem
animatoare/vedete, escort girls/vedete, fete proaste/ve-
dete. Vedete/vedete? Mai greu.

Deschizi televizorul și vezi cum ești purtat spre ener-
vare, apoi, luat de val, ajungi la inconștiență. Și te uiți,
te uiți... Divertismentul tâmp sălbăticește, așa că începe
să-ți placă jocul de-a ferma animalelor. De Paști, apar
concursuri-divertisment cu ouăle pe masă. La Dan
Negru s-au spart „oo” în cap. Sau la Măruță, pe
canapeluță? Dar cu cine a ciocnit madame Tatu oul pas-
cal?

Am o cunoștință mediamaniacă, dependentă de
tocșouri, și constat cum i se degradează gândirea și lim-
bajul. Știe tot: cum poți scoate pete de morcov de pe
„bliuza lu Matiz” (pictorul, nu automobilul) și ce „braț lu-
crat” are Iohannis când se vaccinează.

Un pic de citit? Ce, ești nebun? Ce, ești prost? Fre-
donezi ultimul hit, „Când plouă număr bani” și te-ai scos
„vădetă”. Ați observat? Cu cât sunt mai slabi cântăcioși,
cu atât au vile mai mari, ca să poată face jogging, la
vreme de ciuma lui Iohannis, pe scări sau în balcoane.
Piscina vilei are rol important la televizor. Prințesa
Brianna Caradja nu s-a aruncat în apă îmbrăcată în ro-
chie lungă de seară, exemplu princiar urmat de toți?
Sau de tonți. O vedetă exoftalmică, tehnologic pulpă,
cum zic Mondenii și cum ar zice dr. Oprescu, s-a izolat...
în propria piscină: Ludovic III la Lac I. Și dacă tot am
ajuns la ludovici, nimerind pe un canal presărat cu sur-
prize, surprize, am auzit-o pe o teleastă închipuită vor-

bind despre Revoluția Franceză care a avut loc la 1879,
nu cum știm noi, la 1789. Ei, nu le poți ști chiar pe toate:
și viața Vulpiței, de-a fir a păr, și istorie. Sau literatură.
Huidu cârcotașul era convins că epigrama lui Păstorel
Teodoreanu e din... Caragiale. Veronica nu era Veronica
Micle, ci Veronica Porumbacu. Rușinică, Huidule! Ia să
ți-o spun.

Odi profanum vulgus et arceo. L-am citat pe Horațiu
și traduc, pentru că s-a scos latina din școală: „Urăsc
mulțimea ignorantă și-o țin departe”. Numai că maha-
laua ține aproape.

„O vedetă dispărută între timp, zisă Nikita, confunda
vampira cu vampa. Se visa femeie-vampiră (nu
vampă,care merge de patru ori pe săptămână la coa-
for). De ce? De-aia: „ca să mă cunosc pe mine însuși”.
Era lăsată să găvărească cu orele, ca și cum televiziu-
nea ar pregăti analfaboi și analfavițele. Neamuri proaste
date drept vipuri? Fără număr la Gherghe, unde Mocu-
leasca urla: „Boșorogule! Ce dobitoc! O lepră!”, ca să
arate spre propriul obraz și să spună, fără obraz, că „e
nevoie de caracter”.Țigănizare? Cât încape.

Am întrebat un umorist redutabil, Dumitru Hurubă:
Mit, ce părere ai de toate astea? „Ce ușor te poți aco-
peri de ridicol ca umorist”, mi-a răspuns Hurubă, un cas-
cador al râsului. „Nu-i de glumit cu umorul, Magda.
Umorul ăsta e un lucru foarte serios.” Am fost de acord
cu uimitorul domn Hurubă, care-mi trimite umor de ca-
litate, carte după carte, ultima citită fiind Descreierații
de la scara X7 (Editura Limes, 2020). Ce număr are blo-
cul? Desigur, 9. Și, pentru că nu m-am născut tristă,
le-am savurat. LOL, cum scriu internauții pentru râs cu
hohote. Alte titluri inspirate? Iubita mea, e ora indexării,
Scuzați că ne-am cunoscut, Misoginul bine temperat,
...Da’ cine-a zis că suntem normali, ca să nu mai pome-
nesc de Epigrame și... poeziuri.

Umorul tranziției e imens, iar Mit, simerianul meu
prieten, încearcă și reforma umorului, cu vervă mare.
Firește, „orice asemănare cu persoane, situații și întâm-
plări reale este absolut întâmplătoar”. Îl cred, de vreme
ce și eu cer imunitate ficțională. 
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…şi era un timp înalt de iarnă, luceferi tremurau
blând prin cetini, peste păduri de brad luneca luna, co-
drii se clătinau, apele cântau şi ecoul lor se înălţa la ce-
ruri împlând bolţile de-un murmur înalt…

Atunci, în miez de veac, se întrupa, în ceas de gra-
ţie, duhul poetului-voevod. Cornul suna prelung, egal
de intens, şi codrii se înfiorau ca de-o vestire îndelung
aşteptată…

…şi treceau anii şi codrii creşteau uriaşi, umbroşi,
nesfârşiţi şi era un timp de sfârşit de baladă când pe
de asupra codrilor şi pe deasupra mărilor se purta un
dor, unul singur, şi dorul acela era al cuiva care se ruga
să fie înmormântat la marginea mării „cu codrul
aproape”, se mai spunea, într-o mult nesfârşită şoaptă.

Şi se făcea o tăcere înaltă şi luna trecea, iarăşi, peste
păduri de brad, şi se-auzea numai codrul întunecat şi
marea întunecată îngânându-se într-o jale fără sfârşit…

…şi un cortegiu de pustnici urca, apoi, un munte
foarte înalt şi în vârful acelui munte ei aşezau, deasupra
tuturor, capul lui Eminescu, poetul-voevod, să-l bată
vânturile şi ploile, să-l ningă ninsorile şi soarele să ră-
sară în toate dimineţile, tânăr mereu, şi întâiele şi ulti-
mele raze să cadă pe creştetul Lui, şi să se pogoare din
cer înserările şi ele să fie înalte, să tremure peste codri
luceferii, şi luna, şi întâiele şi ultimele lor raze să cadă
peste creştetul Lui, să-l lumineze pre El, şi El să lumi-
neze de-acolo, de sus, peste toată Ţara…

Teofil Răchiţeanu

POETUL-VOEVOD

Eminescu văzut de Ligia Macovei
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Mihai Eminescu

PeSte vârfuri

Peste vârfuri trece lună,
Codru-şi bate frunza lin,
Dintre ramuri de arin
Melancolic cornul sună.

Mai departe, mai departe,
Mai încet, tot mai încet,
Sufletu-mi nemângâiet
Îndulcind cu dor de moarte.

De ce taci, când fermecată
Inima-mi spre tine-ntorn?
Mai suna-vei, dulce corn,
Pentru mine vreodată?

1876-1977

fiind băiet Păduri cutreieram 

Fiind băiet păduri cutreieram
Şi mă culcam ades lângă isvor,
Iar braţul drept sub cap eu mi-l puneam
S-aud cum apa sună-ncetişor:
Un freamăt lin trecea din ram în ram
Şi un miros venea adormitor.
Astfel ades eu nopţi întregi am mas,
Blând îngânat de-al valurilor glas.

Răsare luna, -mi bate drept în faţă:
Un rai din basme văd printre pleoape,
Pe câmpi un val de arginţie ceaţă,
Sclipiri pe cer, văpaie peste ape,
Un bucium cântă tainic cu dulceaţă,
Sunând din ce în ce tot mai aproape...
Pe frunze-uscate sau prin naltul ierbii,
Părea c-aud venind în cete cerbii.
[…]

1878

Sur leS cimeS 

Sur les cimes la lune passe,
Dans le bois les feuilles frissonnent,
Des rameaux des aulnes, sonne
Cor mélancolique de chasse.

Loin, plus loin, toujours, encore,
Doucement, plus doucement,
Dans mon âme en apportant
Miel amer de dor de mort.

Tu ne sonnes plus? Pourquoi, 
Quand heureux, j'ouvre mon cœur?
Sonneras-tu, tendre cor,
Une nouvelle fois pour moi?

1876-1977

À l'âge de mon enfance, la forêt  

À l'âge de mon enfance, la forêt
Était la mienne et, j'y venais souvent
Me coucher à la source murmurante,
Le bras droit sous la tête, en oreiller.
De branche en branche, un doux frémissement,
Une fraîche fragrance envoûtante me berçait.
Des nuits entières à cet âge-là je dormais
Dans le murmure des vagues ondulées.

La lune se lève et baigne mon visage,
Je vois un Paradis sous mes paupières,
Dans le ciel – des éclats, sur l'eau – des lumières,
Quelque part un buccin sonne doucement
Tantôt loin, tantôt près, tantôt loin…
Sur les feuilles mortes et dans les hautes herbes
J’entend le bruit des pas furtifs des cerfs. 
[...]

1878

Traducere de Paula Romanescu



memoria istoriei

8 SAECULUM 3-4/2021PR
O

Fie ca gândul de mai sus, exprimat în volumul de Cugetări,
tipărit în urmă cu 110 ani, de cel mai de seamă cărturar și sa-
vant român de la Cantemir până în zilele noastre, să ne că-
lăuzească în anul în care România marchează 150 de ani de
la nașterea acestui titan al culturii românești și universale. Ni-
colae Iorga a fost considerat încă din timpul vieții: Dascălul
Neamului; a fost cel care a îndemnat cu slove de aur pe con-
temporani și pe urmașii săi la acțiune și mai ales să își iu-
bească țara. A propovăduit neîncetat: Nu scrie și nu fă nimic
de care să-ți poată fi rușine însuți. În condițiile tulburi de azi,
departe de a ne fi limpezită gândirea, când evenimentele și
prefacerile ne trag mai degrabă în jos, societatea româ-
nească simte o nevoie acută de un asemenea patriot, de o
minte atât de luminată, nu de plagiatori sau de indivizi, citiți
politruci, cu o „pregătire” rușinos de precară. Exodul de ma-
terie cenușie, care se produce la noi de 30 de ani, ne-a adus
într-o  situație nefericită, din care cu greu vom ieși, dacă vom
mai reuși. De aceea evocarea de față, cu prilejul a 150 de ani
de la nașterea sa, o facem prin prisma realităților, subliniind,
totodată, factură tolstoiană a gândirii învățatului nepereche
din insula de românitate pe care personal a creat-o – cum a
subliniat Arghezi – la Vălenii de Munte.

***
Impresionant cum, după un secol de la conceperea

lor, maximele și aforismele istoricului, literatului și mo-
ralistului român, în sensul cel mai larg al cuvântului –
își păstrează actualitatea. Este uimitoare factura
sapiențială, etică și culturală a gândurilor istoricului-li-
terat; ele dovedesc o perenitate aparte, făcând parte in-
tegrantă dintr-o operă prodigioasă atât pentru cultura
românească, dar și pentru cea universală.1 Am în ve-
dere cele peste 1.000 de cărți și cca 20.000 de studii,
articole și recenzii publicate timp de o jumătate de
secol. Savantul român a lăsat posterității drept
moștenire nu zece, nu o sută de volume, cum încearcă
unii contemporani să o diminueze, ci o bibliotecă în-
treagă. Unele dintre acestea le-a scris direct în limbi
străine, fiind și un mare poliglot. Din scrierile sale, atât
de diversificate, nu exclud ca în viitor să se găsească
exegetul, cărturarul capabil să  extragă din sutele de mii
de pagini, numeroase volume de gânduri nemuri-

toare.  Pentru aceasta însă, va fi nevoie de o altă viață
de om, la fel de prodigioasă și plină de dăruire ca a ma-
relui înaintaș. Mai ales că, în cei 80 de ani scurși de la
trecerea sa în veșnicie, un asemenea demers n-a fost
încă inițiat, probabil și datorită faptului că nici până
acum nu s-a născut înfăptuitorul unui asemenea pro-
iect. Pentru istorie și pentru contemporaneitate am ales
câteva din zicerile sale, care completează „Cugetările”
pe care le-am reeditat, tocmai pentru a fi cunoscute și
înțelese de „europeniștii” noștri din toate etniile, plătiți
atât de mănos de contribuabilul român.2 Cu siguranță
zicerile luminatului învățat, Nicolae Iorga, ar trebui să
înlocuiască temenelele rușinoase făcute de diriguitori
actuali la înalte curți. Iată vorbe pline de tâlc rostite de
bardul de la Vălenii de Munte în urmă cu un secol: „Sun-
tem un stat de necesitate europeană. Răzimată pe
cetatea carpatică şi veghind asupra Gurilor Dunării,
străjuind aici în numele şi interesul întregii Europe din
spatele ei, ba încă şi mai departe, se cheamă că Româ-
nia noastră trăieşte şi vorbeşte aici nu numai pentru
dânsa singură. Statul nostru este deci în atenţia estului
şi vestului, nordului şi sudului deopotrivă şi în tot timpul”;
„Statul român  deţine, cum s-a spus, o poziţiune cheie,
iar atenţia aceasta a altuia pentru tine poate fi grijă şi
simpatie, poate fi ocrotire, dar poate fi şi apetit sau
primejdie. Un stat cu o astfel de situaţie în care te
urmează în tot locul vânturile valurile, dator este cel din-
tâi să cunoască această situaţie, să-şi dea permanent
seama de toate, bune şi rele, câte se ascund într-însa”;
„Toţi membrii acestui stat şi în primul rând pătura lui
conducătoare trebuie să-şi aibă gândul mereu aţintit la
ele”; „Boala cea mai gravă, care macină societatea
românească, este lipsa caracterelor”; „Independenţa nu
este un dar pe care ni-l face Europa, ci o recunoaştere
a drepturilor străbune ale românilor, în conformitate cu
sacrificiile lor”; „În vecii vecilor, cât va mai dăinui su-
flarea românească pe acest pământ, să nu-i ierte Dum-
nezeu pe netrebnicii şi făcătorii de rele.”

Nu văd un contemporan cu autoritate morală și
intelectuală să grăiască asemenea adevăruri azi. Nu
poate spune așa ceva indivizi, care cu greu și-au termi-

Nicolae Mareș

IORGA CUGETĂTOR 



memoria istoriei

9SAECULUM 3-4/2021PR
O

nat liceul sau care la angajare prezintă drept act de fi-
nalizare a studiilor superioare niște fițuici de frecventare
a unor cursuri nerecunoscute nicăieri în lume, ajungând
pe Dâmbovița în fotolii de miniştri sau prim-miniștri?
Sigur se întoarce în mormânt Iorga cel drept și mare!

În 1911, în momentul tipăririi volumului de Cugetări
/327 pp./, la tipografia sa de la Vălenii de Munte, exact
în urmă cu o sută zece ani, Nicolae Iorga împlinea
30  de ani. El străbătuseră câteva țări europene la studii
și documentare, studiaseră în Franța și în Germania,
unde și-a luat doctoratul cu învățați de seamă ai acelor
timpuri și de a căror prietenie s-a bucurat toată viața.3
Impresionantă rămâne până în zilele noastre perenita-
tea maximelor și afirmațiilor tânărului autor. Gânditorul
român a considerat totdeauna cugetarea drept – o la-
tură de adevăr care scânteie. Nu întâmplător, pentru o
înțelegere și răspândire cât mai largă, maximele sale
pleacă de la universal, cel mai adesea de la Scrierile
biblice, pentru a pune accentul pe realități cotidiene,
adresând îndemnuri concrete, sfaturi care ne pot că-
lăuzi, pe fiecare în parte și mai ales pe cei din fruntea
comunității, cum am subliniat mai sus. Remarcăm cu
ușurință cum din volumul de referință nu lipsesc idio-
muri, esențialități, chintesențe verbale unice, proaspete
la acea vreme, dar și azi, peste un secol de la apariție.
Și azi mai simțim la lectura lor acel  parfum unic de pe
filele scrise îngemănarea secolului XIX și XX, denumit
prin extindere și fin de siècle. 

Culegerea din 1911 a premers apariția pe firmamen-
tul culturii românești a unor artiști de talia lui  Arghezi,
Blaga sau Brâncuși, iar în politica internă a unui
I.I.C.  Brătianu sau I.G. Duca, iar în cea externă a lui
Take Ionescu ori Nicolae Titulescu. 

Amintim că prin scrierea de față Nicolae Iorga a dat
o nouă dimensiune aforisticii românești, urmată fiind la
scurt timp de opusul blagian: – Pietre pentru templul
meu – tipărit imediat după Marea Unire, și care s-a bu-
curat de o receptare mult mai largă. Dând Cezarului ce
este al Cezarului, trebuie spus că primatul în promova-
rea gândirii aforistice contemporane o are însă Nicolae
Iorga.4 Maximele sale ne duc cu gândul la paremiologia
românească în ansamblul ei, dar și la marii cronicari
Grigore Ureche și Miron Costin. De ce nu, la părintele
literaturii românești, la Dosoftei și la Cantemir, domni-
torul iluminist, sfetnicul lui Petru cel Mare, membru în
timpul vieții al Academiei de la Berlin. Nu întâmplător
gânditorului Iorga i s-a spus un Voltaire al românilor.
Găsim în cugetările sale ecouri din creația lui Anton
Pann și mai ales ale Eminescului. O lucrare compara-
tivă pe această temă ne lipsește. În gândurile lui Iorga
domină relativitatea și simplitatea: „Viața nu e bună, nici
rea, e cea ce este.” 

Iată cât de clar a exprimat neîntrecutul cugetător fap-
tul că fericirea prea multă nu strică, ci veștejește. Idio-
mul – a veșteji din această expresie surprinde esența
existenței umane, oglindită și în natură. În cugetările
sale Nicolae Iorga spune: Pentru cei mulți Dreptatea a
fost o temniță, iar pentru câțiva un templu. La asocierea
dintre Dreptate și Temniță gândurile ne pot duce azi la
faptele DNA-ului de ieri, cel  care a ajuns să transforme
Justiția în Templul atotputernicilor vremelnici, într-o
instituție pusă pe fabricat nedreptăți, de cele mai multe
ori cu sprijinul organelor represive, jucând pe placul
unor lideri primitivi, hrăpăreți și mincinoși. De aceea, nu

întâmplător, referirile la scrierile biblice abundă în afo-
ristica istoricului semănătorist. Vrei să fi fericit? «Ia-ți
patul tău și umblă!». Da, umblă prin lume azi peste cinci
milioane de români, căutând o soartă mai bună. Și nu
doar scrierile biblice îl inspiră pe cugetător, ci în primul
rând realitățile cotidiene ale vremurilor sale; are însă
înțelepciunea și premoniția de a le viza și pe cele de
azi. Spune Iorga: „Sunt oameni cari au nevoie de
dușmani – politicieni am spune în momentul de față  –,
cari pentru ura lor se consumă astfel – când nu găsesc
dușmani, ei îi creează”. Autorul Cugetărilor din 1911,
devine pentru anul 2021 un Confucius al românilor afir-
mând: „Societățile au nevoie de guvernare, nu de
guvern” /s.m. N.M/. Îl găsim pe autorul Istoriei Româ-
nilor în 12 volume cu ochii ațintiți în patru nu doar spre
Palatul Victoria, ci și sus pe deal, la Cotroceni. „Sunt
oameni, cari se hrănesc numai din jignirea  altora. Și ei
sug sânge.” Iorga definește a fi obrăznicie situația de a
cere de la alții mai mult decât ți se cuvine. Nu cumva
aceste gânduri incendiare l-a pus pe gânditor la index?
Și culmea, l-a ținut și îl mai ține țintuit acolo! Pentru că,
nu-i așa: „Înțelepciunea nu se împrumută cu carul, ci se
câștigă cu bobul”. De aceea, definiția pe care o dă Iorga
geniului i se potrivește azi de minune lui însuși: „Geniu
e numele pe care oamenii de talent îl dau talentului lor”. 

N. Iorga nu face parte din tagma celor cari își cruță
inteligența și n-o aprinde decât la zile mari în odăile de
gală; el e conștient că: Cine ți-a făcut o nedreptate, nu
rămâne cu o datorie față de tine, ci cu o pierdere față
de el însuși. Și, mai departe, câtă generozitate întâlnim
în zicerea: „Ai drept să dai, n-ai drept să ceri”. 

Să se refere autorul la cei care au azi o sumedenie
de case sau palate, zeci de mii de hectare, munți
împăduriți etc. etc.? Rezultă clar că, la fel ca Eminescu,
Iorga n-a scris doar pentru vremurile sale, ci pentru
urmașii urmașilor săi. Dreptatea e chipul prin care se
înfățișează în viața oamenilor legea prin cari lumile
/omenirea/ se țin în ființă. Din același registru alt gând
luminos, drept: Unele legi sunt obiceiuri scrise, altele un
program pentru a câștiga obiceiuri noi. Să privim la dez-
baterile de azi asupra Justiției!

Publicistica și aforismele neîntrecutului savant s-au
constituit de-a lungul anilor în îndemnuri la muncă, la
muncă neobosită și cinstită. Ca megieș al Vălenilor de
Munte, încă din copilărie îmi amintesc zicerea sa: Când
chemi la muncă, să te văd cu sapa în mână, cugetare
pe care o spuneau părinții mei, rostită și de învățătorul,
Ion Diniță, gând pe care îl regăsesc în volumul la care
mă refer. N-am fost surprins, când în paginile opusului
său am citit aforismele: Lenea e fiica nedreptății; De ce
odihna înainte de moarte, când te așteaptă cea de după
moarte? Sau – „Să nu fie moartea între două vieți ca
noaptea între două zile”. 

Într-un limbaj în genere baroc pentru cititorul con-
temporan, ca un veritabil iluminist Iorga a reînviat para-
doxul, genul literar pe care îl va ridica pe noi trepte,
pentru a exprima și mai clar adevăruri perene. „Cei ce
ucid dușmanul fac aceasta pentru că nu pot ucide
dușmănia în el”: „Fug oamenii de cine sunt desprinși să
fugă, nu de cine-i poate bate”; „Cei ce merg toată viața
lor în trăsura altora  pentru a-și cruța picioarele, trebuie
să și plătească pentru aceasta”; „Nu întoarce totdeauna
vorba înapoi, fiindcă se poate să te lovești tu însuți pe
tine” etc. Spunând: Porcul capătă laude numai pe far-
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furie – Iorga apelează la proverbul românesc neaoș,
fără să renunțe la sintagme pline de sensibilitate de
genul: Pe morți nu-i căutați la morminte, ci în inima
voastră. Grăiește cuvintele acestea  panegiristul nepe-
reche al literaturii române, la fel ca și în aforismul:
„Trăind, gândește-te la moarte, muncind, nu te gândi la
viață”, ori „Gândul morții să-ți slujească în orice clipă
pentru a înțelege prețul vieții”. 

Istoricul universal, fostul Bărbat de stat, Nicolae
Iorga, constata – aviz Bruxelles-ului de azi – că: „Sunt
popoare superioare legilor lor și altele, inferioare. Cele
dintâi le calcă cu nerușinare, celelalte cu pietate”.

Trecând la stilistica sau poetica din aforistica sa, așa
cum menționam la început, Iorga îl urmează pe Tolstoi,
dar și pe Diderot sau Swift. Menționez că pentru  marele
creator rus, scriitorul din Carpați, ca și Regina Elisabeta
/Carmen Sylva/ a avut o aprehensiune aparte.5 Îndem-
nând la bună creștere, la compătimire sau milostenie,
despre care azi printre mai marii lumii, vorbește numai
Papa Francisc, Iorga constată că: Pâinea care te satură
mai bine e aceia pe care ai dăruit-o. Și te îndeamnă ca:
„La sfârșitul fiecărei zile, socotește, nu ceia ce alții au
făcut față de tine, ci ceea ce ai făcut tu față de dânșii”.
Cu viciile umane profesorul Iorga este nemilos: Toate
tarele individului sunt înfierate de dascălul românilor, în
primul rând lăcomia și prostia: Prostul ambițios trebuie
să fie rău, căci prostia singură nu dă notorietate. Și, îi
avertizează pe cei avizi de putere:  Faima se ruginește
dacă nu o cureți prin muncă în fiecare zi. Îi avertizează,
totodată, pe cei care caută gloria cu orice preț, și câți
veleitari de asemenea factură nu sunt pe lume, pentru
a lua seamă. Azi citeam de un Dinu Păturică, ajuns la
38 de ani ambasador în America, iar personajul care
inițial l-a propulsat își punea cenușă în cap pentru
contribuția avută. Ce ne spune Iorga despre asemenea
indivizi? „Poți zbura pe aripile altuia, dar nu cu ele”.

Marele orator, parlamentarul Iorga constată că
„Există o disciplină a convingerilor, una a fricei și una a
lăcomiei”; Așadar, „Nu este elocvent cine e totdeauna
elocvent”, pentru că „Accentele elocvente vin numai din
inimă”. Nu e lipsită de umor aserțiunea: „Câinele, ca
poet, să-nchină lunii urlând”. El transformă cu ușurință
parabolele biblice în aforisme: „Vițelul cel gras a fost
tăiat când s-a întors fiul pierdut. Erau doi vinovați: fiul
pentru că fugise de-acasă și vițelul pentru că era gras”. 

În afara antinomiei, omonimiei, polemistul folosește
extrem de meșteșugit paradoxul, prin care dă forță
neașteptată ironiei. Iată un gând despre poezie și poeți,
nu e vorba de poeți bucătari. „Poesia? Uneori un
cântăreț și o liră de cele mai multe ori o liră fără
cântăreț. Se întâmplă să fie și un cântăreț fără liră”. În
legătură cu criticii, verbul istoricului este mai acid decât
cel pe care l-am întâlnit în vremurile noastre la Stanis-
law Jerzy Lec: Criticul e adesea  strigoiul unui poet care
n-a putut trăi. La fel de nemilos este enciclopedistul Ni-
colae Iorga cu polemiștii vremurilor sale, dar și cu cei
de azi, care se  autodenumesc analiști: Polemistul con-
vins e un soldat, polemistul plătit un călău, polemistul
diletant un pervers.

Fostul prim-ministru, dar și ministru al educației, das-
călul N. Iorga constata, în 1911, că „Nenorocirea vremii
e că din viață lipsește școala vieții și că din școală
lipsește viața școlii”. Oare numai atunci, nu cumva mai
abitir în zilele noastre? Sigur istoria nu va trece cu ve-

derea că în fotoliul lui Spiru Haret, pe care și el l-a ocu-
pat o vreme, au fost întronați în 2020 și nu numai
semidocți notorii pentru o asemenea misiunea. Îmbătați
de putere mulți politicieni nu realizează că: „Revoluția
e păretele ce se dărâmă asupra celor ce l-au clădit rău”.

Sunt prea multe și arzătoare cugetările gânditorului
Nicolae Iorga, din postura de „contemporan al nostru”.
Închei, amintind spusele sale cu privire la rolul și meni-
rea Bărbaților de Stat. Iată-i, pe unii dintre aceștia, în
penița sa  neiertătoare: „Bărbat de Stat, – spune Iorga
– e unul care nu spune ce știe, până ce, la urmă, nu știe
ce spune”. Dar poporul? „Un popor care sufere e un
popor care n-a găsit încă în el puterea ce respinge
suferința”. Poporul român a respins-o cu mari jertfe în
1989. Ajută-ne, Doamne, ca răzvrătirea de atunci să nu
se mai repete! N. Iorga se autodefinește în zicerea: Cu-
getător înseamnă acela care cugetă lucruri noi; înțelept
acela care cugetă lucruri cuminți.

Acest meteorit6 de la Vălenii de Munte numit Nico-
lae Iorga s-a născut în urmă cu 150 de ani. Este și va
rămâne veșnic în Panteonul culturii românești prin tot
ceea ce a scris, actual prin premonițiile din gândurile
sale nemuritoare. Nu avem altceva de făcut decât a-L
urma.

februarie  2021

1 Potrivit celor mai credibile surse, Nicolae Iorga a scris
1003 volume, 12755 articole și studii și 4963 recenzii
(https://ro.wikipedia.org/wiki/). Opera sa culminează cu Istoria
României, în zece volume. A predat la Universitatea din
Bucureşti, la Academia Comercială, la Sorbona și la alte
instituții de învățământ academice din străinătate; a fondat
Congresul Internaţional de Studii Bizantine și Institutul de Stu-
dii Sud-Est Europene (ISSEE). A transformat orașul Vălenii
de Munte într-un centru academic și cultural. Principalul său
exeget, Barbu Theodorescu, a numărat 1250 de cărți și
25000  articole ieșite de sub pana marelui savant și publicist. 

2 Nicolae Iorga Cugetări, ediție anastatică, București 2021;
idem ePublishers, 2021

3 N. Iorga – Orizonturile mele – O VIAȚĂ DE OM – așa
cum a fost, ediție Valeriu și Sanda Râpeanu, Editura Minerva,
București 1984

4 Mai bine de un secol /110 ani/ Cugetările lui Iorga au mai
fost tipărite doar o singură dată, și nu integral, de renumitul
cărturar Barbu Theodorescu, distinsul său biograf. Aceasta
prin anii 70 ai secolului trecut /anul tipăririi nu figurează/, la
Editura Tineretului. În alte părți, nu știu ce cultură și-ar fi per-
mis un tratament asemănător cu un florilegiu de asemenea
factură.

5 La moartea marelui scriitor rus, Nicolae Iorga a scris
/15  iulie 1907/ că Tolstoi a fost unul dintre „cei mai mari oa-
meni ai timpurilor de față”, care „prin sufletul său de credință
și bunătate, cum nu mai este altul nicăieri în timpurile noastre”.
/cf. N. Iorga, Oameni cari au fost, ediție Valeriu și Sanda Râ-
peanu, București, 2009, p. 149; cf. Nicolae Mareș,
Corespondența inedită dintre Lev Nicolaevici Tolstoi și Regina
Elisabeta a României, în Ară și literatură – Eseuri, Editura
Fundației România de Mâine, București 2019, pp. 100-105.

6 Epitet folosit de poetul polonez, Emil Zegalowicz,
traducător al Eminescului în limba polonă, care l-a cunoscut
și l-a prețuit nespus de mult pe Nicolae Iorga. La propunerea
diplomatului Aron Cotruș a frecventat în 1931 Cursurile de
vară de la Vălenii de Munte.
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Premise şi anticipări
Autodesemnări etnologice/endonime [= numiri date

din interior, de subiecţii (locuitorii) înşişi]: Vrancea (ge-
nitiv Vrăncii), vrăncean, -eni.

Denumiri standardizate, administrative: Vrancea,
vrâncean, -eni.

Transcrieri/deformări într-o limbă străină: Varancha,
Varantscha, Vranczia, Vranzia, Wranzia. 

Termeni culţi: Vrancea geografică, Vrancea istorică,
Vrancea arhaică. Termeni populari: Ţara Vrancei, Ţinu-
tul Vrancei.

Serie antroponimică (prenume masculine > nume de
familie): Vrană, Vraniu, Vrancu, Vrăncuţ, Vranciu, Vrăn-
cilă, Vrancea. 

Terminologie toponomastică: morfonim = nume de
forme de relief; oronim = nume de munţi; hileonim =
nume de păduri; choronim = nume de ţinuturi, regiuni,
ţări, continente etc.; oiconim = nume de areal locuit de
oameni, aşezare în sens larg (engl. settlement); topo-
nim (sens restrâns) = nume de localitate; onimizare =
numire, „botezare” cu un nume propriu a unei entităţi,
prin transferarea / adaptarea / derivarea unui cuvânt
comun (uneori compunerea din două sau mai multe).
[Apud I. Toma 2015: 61, 63, cu modificări]

Abrevieri: ro. = român(esc); alb. = albanez; arom. =
aromân; skt. = sanscrit; (v.) sl. = (vechi) slav;  lat. = latin;
it. = italian(ă);  fr. = francez(ă);  celt. = celtic; bret. = bre-
ton; gr. = grec (antic); frig. = frigian;  v. maced.= vechi
macedonean; srb. = sârb(esc). 

Notă asupra referinţelor bibliografice (v. la sfârşitul
eseului): 

Vor fi făcute în paranteze cu numele autorului – dacă
nu figurează în propoziţie/frază – urmat de anul editării
(versiunii) operei citate şi numărul de pagină: model [X
2013: y]. 

Ipotezele etimologice
Încercările de explicare a numelui Vrancei au fost

atât de stăruitoare, încât există numeroase  etimologii:
A lui Hasdeu: origine dacică, de la un termen ce1

ar fi însemnat ‘munte’, raportabil la sanskrit vrana
(cam aşa a fost reţinută ulterior de mai toţi investi-
gatorii, parcă din amintire sau din auzite). 

A lui V. Bogrea, preluată de mulţi: de la v. sl.2
vranŭ ‘corb’. Aceasta a devenit aproape consen-
suală în perioada oportunist-slavistă (comunistă),
chiar şi printre oamenii de litere.

A lui Iorga, urmat de S. Mehedinţi: de la ro.3
vrană ‘gaură de butoi’, considerat tot slavon. 

A lui Pericle Papahagi: de la un antroponim ro-4
mânesc (însă de origine slavă, fie sudică, fie nor-
dică) Vrană. 

A lui V. Motogna: de la vran + ik, unde vran, slav5
= bran ‘strâmtoare’, ca şi bron, „rădăcina cuvântului
Brodnic” (apud N. Al. Rădulescu, Vrancea. Geo-
grafie fizică şi umană, (Ed.) Societatea Regală
Română de Geografie, Buc., 1937, p. 150).

A lui A. Berinde & S. Lugojan (Contribuţii la cu-6
noaşterea limbii dacilor, Ed. Facla, Timişoara,
1984, pp. 203-204). Vrând să dovedească autohto-
nismul lexemului rană, îl raportează şi la skt. vrana,
ajung să se îndoiască de slavismul ro. vrană (căruia
îi remarcă şi înţelesul de ‘deschidere prin care se
scurge făina la moară’) şi în cele din urmă suge-
rează originea dacică a toponimelor Vrancea (din
Mehedinţi), Vrani, Vrana, Vrăneşti, Vrăniuţ, Vrân-
ceni, Vrâncioaia, Vrancea (judeţul) etc.

Ion Conea (în lucrarea publicată postum Vrancea.
Geografie istorică, toponimie şi terminologie geo-
grafică, Ed. Academiei Române, Buc., 1993, p. 38)
aminteşte amuzat, într-o notă, „ipoteza” unui „original”
„etimologist de pe vremuri Răsmeriţă”, în al cărui Dic-

Ioan Dumitru Denciu

VRANCEA, NUME DE ŢARĂ
(O aventură etimologico-literară)
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ţionar (!?) susţinea că Vrancea (depresiunea noastră)
şi pădurea omonimă de la S de Drobeta-Turnu Severin
se trag de la... frângerea Carpaţilor respectiv a Dunării.

Iar un necunoscut contemporan, pornind de la ob-
servaţia (referinţă biblio) că în română frânc, frâncu în-
seamnă „occidental, franc”, furnizează o etimologie
ad-hoc francea – vrancea, „având în vedere vecinătatea
zonei Vrancea cu zona populată în evul mediu de saşi”,
după care plasează ipoteza lui Hasdeu cu vrana, ce
s-ar traduce „pădure” sau „munte”, ori poate cuvântul
sanscrit vran („munte”) [A se vedea
ro.wikipedia.org./wiki/Judeţul_Vrancea]

În rezumat, bazându-ne doar pe opiniile ştiinţifice,
am avea de ales între următoarele semantisme, filtrate
din 2 surse prezumptive: a. Munte (de un anume fel?),
b. Negru (precum corbul), c. Gaură, deschidere, vrană
> strâmtoare, trecere, uluc. Concret, denumirea s-ar fi
născut de la un apelativ (substantiv ori adjectiv comun)
ce ar fi surprins cea mai frapantă caracteristică a ţinu-
tului sau de la un nume propriu (având în spate o pore-
clă... definitorie), de întemeietor. Este ceea ce eu
numesc [Dansul originilor] în bună tradiţie Eponim.
Numai că legenda locală – de un mare prestigiu – por-
neşte ţara, oarecum matriarhal, de la o eroină: baba
Vrăncioaia. Care însă nu-i mitică precum baba Dokia
(invenţia preromanticilor noştri) şi cu atât mai puţin Eu-
ropa, Asia, Libya etc. Dimpotrivă, este istoricizată (de-
clarată contemporană cu Ştefan cel Mare),
atribuindu-i-se şi un prenume (Tudora). Ea poate fi con-
siderată cel mult eponimă a localităţii (şi comunei) târzii
Vrâncioaia şi nicidecum a Vrancei. În fine, (supra)nu-
mele ei ar însemna „una/nu oarecare/din Vrancea” (o
aşezare unică până la „roirea” fiilor săi) sau „soţia/vă-
duva lui Vrancea”. Un antroponim Vrancea a descoperit
I. Conea (1993: 37, 41, 52) chiar în jud. Vrancea (satul
Popeşti) şi l-a pus în legătură cu alte 3 antroponimice
aflate personal Vranciu (în Rm. Vâlcea), Vrăncuţ (pe
valea Motrului şi pe Cerna superioară), Vrăncilă (în Ţara
Haţegului). Un nume care, potrivit aceluiaşi autor
(Conea 1993: 165) a fost atestat şi de I. Iordan în 1926
(în satul Vârvor, jud. Dolj). Se vede că e o raritate, fiind-
că cei doi învăţaţi nu spun că l-au găsit şi altundeva,
însă era de aşteptat. Înainte de redactarea acestui
eseu, căutându-l (şi fiind gata să-i pun asterisc), l-am
intuit printr-o analogie instinctivă cu seria Oană, Onu(l),
Oancea, sugerată poate de N.A. Constantinescu Dic-
ţionar onomastic românesc [Ed. Acad. RPR, Buc.
1963] sau I. Pătruţ Onomastică românească (vezi Re-
ferinţe bibliografice), studiate de mult. Acum am posibi-
litatea să controlez doar în al doilea şi, iată, citesc...
gruparea Oană, Oancea, Oncea (1980: 52). De altmin-
teri, se conturează şi în cazul nostru o paradigmă por-
nind de la Vrană al lui P. Papahagi, continuând cu
Vrani(ul) [coroboraţi Berinde & Lugojan 1984: 203-204
şi Toma: 2015: 267], Vrancu, Vranciu etc. şi sfârşind cu
Vrancea de la Conea şi Iordan. Şi încă: să se observe
că Oncea al lui Pătruţ „suportă” o variantă *Vrăncea, în
ton cu pronunţarea locală amintită abrupt, de la început. 

Pare, deci, că ne-ar rămâne doar sarcina de a căuta

originea şi înţelesul eponimului restituit, interpretându-l
prin care limbă?

Dar problema se complică deoarce există omonime
ale choronimului nostru: cel amintit din Mehedinţi, unul
în fostul judeţ Tutova (Ţara Codrenilor de la Cantemir?)
şi analogii în Peninsula Balcanică. Primele două sunt
‘păduri’ şi cei care au scris despre ele le-au calificat
drept ‘întunecate’, cu referinţă la sl. vranŭ şi la întâm-
plarea (?) că în apropiere (la Cotul Dunării, dar în partea
iugoslavă!) se află toponimele Ostrovul Corbului, Cor-
bovo, Corbulovo – situaţie din care s-ar deduce un soi
de „bilingvism toponimic” (Conea1993: 38, vezi şi harta
/Fig. 3: 39).

Toponimele asemănătoare din Balcani formează,
după N. Al. Rădulescu [1937: 150, cu hartă la p. 149]
două grupuri: unul mare (coasta dalmată, Istria, de-a
lungul râurilor Bosna, Drina, Morava şi la N de Drin) şi
celălalt mic (Bulgaria, cu râul Vrana şi poate top. Varna).
Dar, în majoritate (observ eu) nu sunt derivate precum
Vrancea, ci altfel ori reduse la temă ‒ ca importantul
Vranje, oraş şi district din sudul Serbiei, pe o vale „căl-
dare” din apropierea frontierelor bulgaro-macedo-koso-
vare. Excepţie fac Vranče (Rep. Macedonia), Vranča
(Croaţia) şi Vrnčani (Serbia), unde n-o fi vorba de niscai
vrânceni emigraţi de pe Zăbala şi Putna!

Însă altceva s-a remarcat acolo: „împerecherea iz-
bitoare” a toponimelor respective cu „topice” ca Vlas’ka,
Vlasina, Vlasič, Voloşca. „Ce legătură poate fi între to-
picul Vrancea şi aceste amintiri de Vlahi dispăruţi în
bună parte?” – se întreabă Rădulescu (op. cit., p. 151).
S-o fi gândit şi la Voloşcani, satul din afara ţinutului nos-
tru (pe Putna, în aval de Vidra), dar nu l-a adăugat la
serie deoarece a găsit că era vorba de un sat Conţeşti,
care în 1545 a fost vândut – de domnul Moldovei? – lui
Lupu Voloşca şi în 1608 apare ca... Voloşcani. P. Pa-
pahagi, pe care îl citează şi comentează (măcar că într-
o notă), nu ştiu să fi făcut această asociere. În schimb,
bazându-se pe frecvenţa antroponimului Vrană la S şi
la N de Dunăre – de unde trage Vrăneşti... –, afirmă „po-
sibilitatea unei origini româneşti sudice pentru Vrancea”.
Adnotatorul precizează că nu subscrie la ipoteza aces-
tuia, deşi reţine „cu titlu de curiozitate” unele antropo-
nomastice vrâncene identice cu cele aromâne: Beza,
Topa. Ambii necunoscând, prin fatalitatea mijloacelor de
informare ale timpului, faptul existenţei toponimului
Vranča /azi punct de referinţă turistico-schiabil, ca şi
omonimul croat/ în Moravia (septentrională) din Cehia,
asociat munţilor Beskizi-Valakia. Mai târziu, Conea se
ocupă şi el de Voloşcani, dar mai ales de Vlaşca, pe
vremea cercetărilor şcolii lui D. Gusti [1935] un simplu
deal de lângă Nereju, apoi un sat (cătun) omonim, se
străduieşte să demonstreze că şi aici am avea o situaţie
similară celei din sudul Dunării ‒ aceeaşi întrepătrun-
dere de slavi meridionali şi români ‒ şi nu prea reuşeşte
[a se vedea 1993: 165-167]. Toponimul în discuţie nu
are nici el adâncime istorică, putându-se trage din an-
troponimul boierului Vlaşca de pe timpul lui Matei Ba-
sarab, un muntean (?) din Câmpuri de la care
domnitorul a cumpărat moşie pentru mănăstirea So-
veja. Dacă acela deţinea proprietăţi pe Şuşiţa supe-
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rioară, de ce n-ar fi achiziţionat teren şi pe la Nereju? 
În sfârşit, trebuie să subliniez, reamintesc, insist ‒

valorificând magistrala trecere în revistă a lui Conea
(1193: 53-58) ‒ că Vrancea a fost şi un oiconim: locali-
tatea (aşezarea, satul) cu numele acesta e menţionată
în documente în 1679, 1694, 1709 (unde se vorbeşte
de un locuitor „ot [de la] Vrancea din sat”, deci pe atunci
exista şi regiunea cu acelaşi nume), 1737 (harta lui
D.  Cantemir, tipărită în Olanda, pe care Vranczia nu fi-
gurează ca nume al ţinutului, dar ştim din Descriptio...
că era şi aşa-ceva), 1773 (hartă în fr. de la Petersburg;
printre localităţi apare Vranzia), 1777 (hartă în fr. editată
la Veneţia; aceeaşi formă), 1779 (hartă fr. a Europei,
ed.  II; cu Vranczia, deci receptare a transcrierii cante-
miriene), 1782 (în it., Veneţia: Vranzia). Pe a doua hartă
din acest an a veneţianului (Rizzi Zannoni, autor şi al
celei fr. din 1777)... nu mai apare! Iar 1789 (harta lui
A.  von Wenzely intitulată Siebenbürgen) se citeşte o
sintagmă mai mult decât instructivă Varantscha
Pudna, aplicată Putnei dinspre izvor, tradusă de Conea
(p. 58) „Putna vrânceană”, şi care arată, printre altele,
că autorul avea cunoştinţă şi de alte Pudne. Hotărât
lucru, ar trebui s-o preluăm drept nume oficial, adminis-
trativ, al actualului district (judeţ) al nostru:
VRANCEA-PUTNA.

Soluţia morfonimică lui B.P. Hasdeu
Cu o viziune pozitivist-descriptivistă şi totodată ro-

mantică, Hasdeu porneşte de la aspectele geofizice
(geomorfologice) ale unei entităţi de felul microregiunii
noastre, considerând ca de la sine înţeles că ele sunt
nemijlocit sesizabile, o caracterizează şi o delimitează.
Mai presupune că termenul care o desemnează e po-
pular şi străvechi şi a funcţionat cândva ca apelativ
comun, al cărui sens, intuit prin cunoaşterea uneia sau
alteia dintre trăsăturile „obiectului”, poate fi redescope-
rit/validat cu ajutorul unei hermeneutici filologice. Dar
să urmărim demonstraţia sa propriu-zis lingvistică. Am
regăsit-o în Istoria critică a Românilor (reeditare la
Ed. Minerva, Buc., 1984, pp.87-88) şi o citez in extenso
ca să n-o mai deformez la rându-mi prin interpretare
fără mărturia textului:   

«Pentru a găsi etimologia vorbei, vom observa
mai întâi că sonul n nu este aci adiţional ca în mai
multe alte ziceri române de origine slavică şi chiar
latină, bunăoară: poruncă (poruka), oglindă (ogle-
dalo), muncă (muka), osîndă (osuda), rînd (red),
dînsu (desso), mărunt (minutus), pecingine (petigo),
pătrînjel (petroselinum) etc., căci atunci, după legea
analogiei fonetice, nu l-ar precede un a deschis:
Vrance, ci am avea Vrunce sau Vrînce.

Vom mai adăuga că departe de Putna, tocmai în
cuibul anticului banat al Severinului, se află până
acum în plasa Blahniţei o pădure numită, de aseme-
nea, Vrance.

Oriunde dar am voi noi a căuta originea acestui
cuvînt, el trebui să derive dintr-o radicală v+r+n, care
să fie egalmente aplicabilă la noţiunea de deal şi la
aceea de pădure.

În limba sanscrită tema var „a acoperi” produce

pe varâha „munte”, pe vâra „grămadă”, pe varana
„zid” şi „arbore” [Notă, în care se face trimitere la Pic-
tet, Origines /indo-européennes/, I, 123, 194; II,
194.]

În dialectul tracic al dacilor zicerea vrana, indicată
prin numele Vrancii, să nu fi fost oare corelativă
sanscritului varana? [n. m. Ceea ce a dus aiurea pe
preluatorii grăbiţi a fost nefolosirea *-ului, probabil
neobişnuită pe atunci, în faţa formei reconstituite!!]

Pentru a verifica acestă ipoteză ne vine în ajutor
o consideraţiune foarte ponderoasă.

Comunele popoarelor primitive, aşezându-se ge-
neralmente pe locuri rădicate sau în mijlocul codrilor,
se întîmplă adesea că urbea şi muntele sau pădurea
poartă în limbele cele vechi neşte denominaţiuni
omogene.

Aşa la germani urbea este burg, muntele berg; la
slavi urbea – gorod, muntele şi pădurea – gora. 

Strabone şi Ştefan Bizantinul ne spun că traci-
ceşte urbea se zicea vria.

Iacă dar un termen istoriceşte sicur, prin care se
verifică existinţa la daci a zicerii [*] vrana în înţeles
de munte şi de pădure, referindu-se la vria întocmai
ca berg cătră burg sau gora cătră gorod şi restabi-
lindu-se sub privinţa formei prin numele Vrancii şi
prin sanscritul varana.» 

Se vede de ce argumentaţie riguroasă a fost capabil
Bătrânul. (Îi spun astfel ca să-l imit: când îl aminteşte
pe autorul Descrierii Moldovei, îl numeşte „bătrânul
Cantemir”). Mai întâi şi-a înlăturat bănuiala cu privire la
nazală, stabilind că nu este un fenomen secundar, ci
face parte din rădăcină. Apoi a adus o probă că eşan-
tionul asupra căruia se apleacă nu e un unicat. În pasul
al treilea a reconstituit scheletul consonantic al vocabu-
lei... Dar nu are niciun rost să-l rezum până la capăt; se
poate parcurge cu uşurinţă textul. 

Am răscolit şi eu ce mi-a stat la îndemână despre
sanscrită şi am aflat două teme [cum scrie el] *var-,
omonime, sau una singură, contradictorie, de aşteptat
la o limbă arhaică: 1. vṛ, vṛnoti (ūrno, ūrnoti) ‘a aco-
peri’ şi 2. vṛ, vṛnīte ‘a separa, a alege, a distinge’. Cu
prima s-ar ajunge în special la sensul ‘pădure’, iar cu a
doua la cel de ‘închidere, despărţire’ (ca şi în ale noas-
tre vrană, vraniţă). I s-a reproşat marelui învăţat că nu
s-a ocupat şi de sufixul -cea, care ar fi de origine slavă
şi ar contrazice, fiind diminutival, ipoteza sa (de fapt şi
pe altele). Or, trebuie să observăm că pentru el nu
există în choronimul nostru acest „sufix”. Ceea ce per-
cepea simţul său lingvistic (şi dialectal) era doar o ba-
nală terminaţie după palatalizarea lui -c-, precum ‒ citez
intenţionat numai nume de ţări ‒ în Grecia, Turcia, Fran-
cia, Tracia, Dacia ş. a. Am impresia că şi notaţia Vrance
(cu genitivul Vrancii) trădează asta, pe lângă faptul că
sugerează posibilitatea de a desluşi în palimpsest o
*vrance! Prin urmare, bine a făcut că nu a decupat şi
nu s-a prevalat de secvenţa -cea, spre a explica denu-
mirea întreagă. De altminteri, eruditul slavist I. Pătruţ a
zguduit între timp faimosul derivativ, despicându-l ‒ cel
puţin întru cât priveşte antroponimele şi toponimele
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noastre ‒ în -ĉ+a, variantă a lui -c+a [Cf. 1980: 29 pen-
tru metodă, 33 şi 84-91 pt. cazuri]. 

Aşa încât, readucând în actualitate intuiţiile şi cerce-
tările hasdeiene, etimonul Vrancei ar fi o formaţie traco-
dacă *vran-k-ie cu semnificaţia ‘suprafaţă muntoasă
împădurită delimitată /delimitabilă’. Tema *vran- va fi
funcţionat şi independent, în paralel cu *vrak- (de unde
probabil ro. vrac). Doar palatalizarea lui -ki- şi modifica-
rea terminaţiei datorită onimizării sunt de atribuit limbii
române, cam de pe timpul când surorile occidentale se
„dedau” la transformări similare (cf. it. Franciacorta,
Francia; fr. Franche-Comté, France). Lexemul nostru
vrană pare reluarea aproape directă a unui cuvânt antic,
iar vraniţă exitul unei *vraniče străromâneşti, după cum
Franţa este al Franciei. Nu ştiu dacă toate acestea tre-
buie puse şi în raport cu toponimele Variana din Moesia
şi Varinia, al doilea centru ‒ după Ratiaria, capitala ‒ al
Daciei (aureliene) Ripensis. 

Prin soluţia lui Hasdeu s-a ajuns la un maximum ce
se putea obţine într-o perspectivă fizicală, ţinând cont
de Vrancea geografică. Ea nu exclude apariţia unor
sensuri secundare (conotaţii) ale cuvântului-matrice, de
pildă acela al „întunecimii” (dar de ce precum negreala
corbului?!), însă n-o presupune, deoarece ar implica o
percepţie dinafară, înalt-subiectivă. Cel puţin în Vrancea
vrânceană , străinii au pătruns târziu şi niciodată în
număr mare, nefiind admişi în obşte: nu primeau „drept
de munte” (şi de sare, de la ocna ţinutului, cea din Valea
Sării sau altă „vână”). Este, în schimb, pe deplin satis-
făcătoare pentru lămurirea unor omonime ce desem-
nează morfonime şi hileonime care presar, parcă, întreg
lanţul muntos carpato-balcanic şi apendicele său dina-
ric. Din nefericire, înlătură ipoteza antroponomastică,
fie în varianta realistă a „descălecării” unui întemeietor,
fie cea mitică, a unui Eponim. Între altele, pentru că ar
fi prea multe cazuri de asemenea ctitorii. 

Soluţia antroponomică
Voi examina în continuare ipoteza provenienţei

dintr-un antroponim. Purtătorul acestuia, da, putea avea
tenul brunet sau chiar părul „ca pana corbului” ‒ nefiind
rasial mai puţin „alb” (caucazian) şi etnologic traco-fri-
gian, local (dialectal) geto-daco-moesian, ulterior român
/vs. slav/ sau, din punct de vedere turanic, „supus” /vs.
„liber”/!  

Această secţiune de eseu se pretează cel mai mult
la literaturizare: Moşul care ar fi fost „cap şi începătură”
a lucrurilor în ţinutul nostru ‒ nelocuit anterior sau locuit
de nişte troglodiţi (deşi situl arheologic de la Bârseşti şi
alte săpături spun cu totul altceva) ‒ nu putea să se
cheme Vrancea, pentru că aşezarea întemeiată de el
ar fi trebuit, aplicând o regulă de derivare cu -sc- de sor-
ginte tracică (-sk-), să se numească Vrănceşti. Şi nici
Vranciu, din acelaşi motiv. E adevărat că terenul desţe-
lenit de (unul dintre) ei, cu familia, putea căpăta numele
de *vranĉe, dar numai din partea unor observatori stră-
ini, fie acei localnici din bordeie, fie nişte sedentari di-
nafara depresiunii, din contingenţa cărora evadaseră.
Dacă s-ar fi numit Vrancu, „satul” ar fi devenit Vrăncu-
leşti, iar „moşia” *vrancă. În sfârşit, dacă numele său

era Vrană, Vraniu ar fi deschis o **vraniče (>vraniţă), ce
s-ar fi contras ulterior în ***Vranc(i)e şi ca domeniu
(choronim in nuce), şi ca aşezare (toponim) unică o
vreme, sortită dispariţiei. Să fie aceasta soluţia optimă?

O (altă) variantă a fost propusă de Ionel Boamfă,
geograf istoric de vază, într-o discuţie particulară cu
Fl.  Roman, prietenul său şi al meu, care mi-a comuni-
cat-o: Să ne închipuim că un numit Vrăncea a avut ini-
ţiativa de a convoca ‒ pe dealul Dumbrava, de pildă ‒
un sfat al bătrânilor celor câtorva familii aşezate, Dum-
nezeu ştie când, pe terasele căuşului zăbalo-putnean.
El a devenit firesc speaker-ul acelei (prime) adunări, ce
urma să se repete periodic şi / sau în caz de nevoie.
Ipso facto, se accepta ideea că teritoriul lor alcătuia co-
munitate, o singură «moşie» şi  se instituiau prin con-
sens nişte reguli. Cu timpul, iniţiatorul va fi socotit ori
chiar ales lider al  reprezentanţilor şi, dacă „satul” său
era oarecum central şi va mai fi clădit şi vreo Casă a
Sfatului, iată premisele transferării numelui „starostelui”
asupra locului mediator şi mai târziu (în secole) a oe-
cumenei. „Unde te duci?” puteau întreba unii obşteni pe
alţii întâlniţi pe o anume cale şi mai aferaţi. „La Vran-
cea!” puteau răspunde aceştia. Desigur, ar merita să
coborâm mai precis şi în cronologic, cu instrumente de
sociologie istorică precum: clan, gintă, trib etc. Dar,
această analiză fiind mai curând arhetipală, mă mulţu-
mesc să caut implicaţiile filologic-lingvistice.

Antroponimul celui care pare a fi la temelia Vrancei
‒ sau mai exact al „tatălui” sau „bunicului” său, Vrană ‒
i-a dus cu gândul pe studioşi la o vocabulă slavă cu în-
ţelesul de ‘corb’. După care au cogitat că un autohton
romanizat s-ar fi chemat Corbu / Corbea (de unde o
mulţime de toponime de la baza aceasta, latinească).
Desigur, că nu e exclus ca un vorbitor de armână, vlă-
şească sau rumârească ‒ fac trimitere la autodenumirile
date idiomurilor lor de către macedoromâni, megleniţi
şi istrioţi ‒ să fi primit un nume străin, dintr-o vecinătate
înconjurătoare. Dar aceea ar fi trebuit să fie prestigioasă
şi nu ostilă! Mai ales în Vrancea această probabilitate
scade şi poate chiar în întreaga Moldovă, unde sub to-
ponimele Corbi, Corbeanca, Corbeasca, Corbeni, Cor-
beşti s-ar putea să se ascundă vechii carpi (daci liberi).
Ba şi urme ale incursiunilor acestora în Romania (zona
balcanică a Imperiului Roman), pe un culoar mehedin-
ţean, ar „transpira” prin aceleaşi atestări toponimistice. 

Numele de familie din Vrancea propriu-zisă care au
aspect „aromân” sunt, unele, foarte vechi şi eponimice
(Beza > Bezari,Topa > Topeşti, poate Boda > Bodeşti),
dar din asta nu reiese o urcare a păstorilor vlaho-români
către nord, nici a celor vrânceni invers, ci mai degrabă
o moştenire comună. Care ar cuprinde şi evoluţii fone-
tice identice, independente de cele din slavă, în special
dacă le-ar împărtăşi cu albaneza. Mă încumet să pre-
supun o transformare BR- > VR-, intuită din observarea
corespondenţei dintre celticul bran- şi slavismul vran-
(ambele „corb, cioară”), din oltenismul (recesiv) brabete
pentru vrabie, din delabializarea lui β în greacă (antici-
pată poate în tracă; Hasdeu culege vria în loc de bria
„oraş” şi mai avem actualul hidronim Vedea faţă de frig.
bedy „apă”). Punctual, remarc similitudinea antroponi-
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melor alb. Vrioni, arom. Vrani, ro. Vrană, care refractă
mai mult ca sigur celtismele Brian, Bren-, Bran. Or, în
celtică ‒ ansamblu ce s-a întrepătruns în epoca prero-
mană cu pânzele antropolingvistice tracodace şi ilire ‒
constatăm o încălecare a sensurilor ‘corb’ (în bretonă
bran cu o alternanţă vocalică sugestivă, la plural brini)
şi ‘alteţă, putere, nobleţe’ (bren-), ambele generatoare
de antroponime (Bran, Brennus, Brian) şi etnonime
(Brannovices, Brandobrices, Breuni / Breones / Brio-
nes). Intersecţia lor a făcut ca zeul Brennan (al războ-
iului) să fie reprezentat sub forma unui corb. Se vede
ce „ascendenţă” ilustră ar avea simultan dinastia sârbă
Brankovici şi Brâncovenii noştri! Mai serios vorbind,
seria noastră Bran, Branea, Breană, Brancu, Brâncă
etc. ar fi versantul „celălalt” al izoglosei VR / BR.  Iar
prin aceasta ajung, în mod cu totul surprinzător, la an-
troponimele trace Brincainos, Brincazeis, Brincozis,
Brincazeris şi parcă aş citi în primul un „Vrânceanu” şi
în al doilea şi al treilea un Brâncuş(i)! De la ce lexem
(apelativ) comun puteau proveni acestea:  unul de felul
şi cu înţelesul celticului amintit, cel cu -e- > -eo- > -eu-
> -io- > -ia-?  Pe această cale aş ajunge la reconstitui-
rea unui „antroponim-fondator” pentru cauza noastră
*Brenkas / Brenkos şi chiar a unui derivat *Brenkia, bun
de folosit ca nume de familie şi / sau de loc.

De unde ar fi putut intra în viitoarea Vrance noii săi
„civilizatori”, în frunte cu eponimul lor în V sau B? Din
est ori din vest, desigur. Legăturile cu cele două zone
adiacente, valea  Putnei şi Ţara Oltului, sunt uşor de
stabilit şi de altfel cunoscute prin diferite dovezi. Bifez
aici doar prezenţa unui „bârsan” printre fiii legendari ai
Babei Vrâncioaia, pus la temelia Bârseştiului (măcar că
acesta nu s-a numit niciodată „Bârsăneşti”). Şi când s-ar
fi petrecut „evenimentul”? După arier-gândul cercetăto-
rilor noştri s-ar presupune că în perioada coexistenţei
cu slavii care păşeau din secol în secol spre zările su-
dice. O pătrundere din partea cealaltă, de peste munţi,
nefiind sugerată. (Asupra posibilelor datări voi reveni.) 

Dar toată această nouă mişcare argumentativă, cu
parfum narativ, nu este nici ea satisfăcătoare pentru eti-
mologia Vrancei şi a Vrâncenilor (sau invers), şi ipoteza
acum consolidată are obiect de aplicare doar în dome-
niul antroponomastic, explicând bine, printr-un prototip
comun, mai ales cele două serii de nume. Ba parcă ne
aruncă ‒ se transferă oarecum de la sine ‒ într-un alt
orizont, al etnonimiei, corelat cu o eponimie mitică.
Ce-ar fi dacă denumirea Vrancei noastre n-ar fi un oi-
conim-chroronim, ci mărturia unui phylonim [fir, „aţă” ge-
netică]-etnonim? Spre a ne înţelege adaug aici, din ce
cunosc, că: 1. Etnonimele (în special cele autoatribuite)
sunt mai reale decât numele date teritoriilor (locuite de
neamurile respective), abstracţiuni târzii, de exemplu
Phrygiē însemna iniţial „Frigienii” şi nu „Frigia”; 2. Epo-
nimele, dimpotrivă (şi spre deosebire antroponimul
«Moşului» întemeietor), sunt mai degrabă imaginare,
ex. frigienilor li s-a închipuit un cap de stirpe Phryxos.
De aceea, eponimia mitică este un cod arhaic filiativ-
clasificator de ginţi, triburi, neamuri constatate tradiţio-
nal într-un habitat. Şi Vrancea nu beneficiază de
aceasta întrucât, dacă a avut un Eponim fondator (re-

constituitul *Brenkos de mai sus?), l-a uitat şi l-a sub-
stituit cu o proiecţie teritorială legendară: «Baba» Vrăn-
cioaia. Suntem noi, prin cercetările noastre de...
arheologie spirituală, pe punctul de a i-l restitui? 

Spre o soluţie etnonimică
Ideea că Vrâncenii ‒ folosesc acum varianta stan-

dardizată, favorizată de ipoteza precedentă ‒ ar putea
fi urmaşii unui trib preromân nu e tocmai trăsnită. De ea
s-a apropiat un mare sociolog, H.H. Stahl, ce susţinea
[1958: 143-177] că Vrancea păstrează vestigii ale unei
vechi organizări tribale şi chiar că ar fi un caz unic în
România, lucru de care eu mă îndoiesc. (El a cercetat
îndelung, împreună cu alţi membri ai şcolii lui Gusti, cel
mai tipic sat al Vrancei, Nereju, despre care au publicat
în 1938 o lucrare monumentală, în franceză: Nerej, un
village d’une région archaïque.) 

Mai înainte, Dimitrie Onciul a găsit o posibilitate de
a coborî în timp, în perioada prestatalităţii moldave, re-
marcând apropierea dintre teritoriile „republicilor” can-
temiriene a Câmpulungului şi Tigheciului (Codrenilor) şi
cele ocupate în sec. XI-XIII de misterioasele grupuri ale
Bolohovenilor şi Brodnicilor [1946: 294-295]. Pentru
Vrancea n-a putut să indice unul concret. Astăzi recu-
perarea sa nu mai este valabilă, deoarece pentru Ocolul
Câmpulungului Moldovenesc s-a aflat şi o altă posibilă
sursă, spre vest (botezată nu mai ştiu de ce „Ţara Ro-
mânilor”), s-a descoperit atestarea unei Ţări a Berlad-
nicilor – din care s-ar putea trage „marca” de călăraşi a
tighecenilor –, iar Brodnicii sunt localizaţi acum cam de
la gurile Prutului până în dreptul Vrancei. 

În fine, am semnalat încă de la început tentativa lui
Victor Motogna de a lega numele Vrâncenilor de al
Brodnicilor. Eu n-o cunosc decât din N. Al. Rădulescu
(op. cit.) şi ar trebui s-o aflu de la sursă. Deocamdată,
glosez că prin rădăcina bron, presupusă de autor la
baza celui de-al doilea, etnonimul „real” al Brodnicilor
ar fi sunat *Brondici! În ricoşeu (ecou), să „auzim” şi
pentru Vrânceni ceva de genul *Brentici? Dacă şi vene-
rabilul Hasdeu ar fi avut senzaţia asta, ar fi obţinut o re-
construcţie *Brent-ia, de natură să lămurească de
asemenea unele Vrancii din Balcani? 

NOTA BENE: Această verigă nu este sigură. Ea
depinde de rezolvarea etimologiei numelui Brodnici-
lor şi să nu se adeverească ipotezele cele mai la în-
demână: de la o veche numire a Prutului sau de la
sl. brod ‘vad’ (şi prund al nostru ar merge, chiar mai
bine!) ori de la un celt. *brog ‘ţară’ (de unde actualul
bret. bro id.). În schimb, ar fi întărită cât de cât, mu-
tată pe o pistă istorică, de faptul că implantarea Ca-
valerilor teutoni în Ţării Bârsei de către regele ungur
Andrei II se făcea „până la hotarele Brodnicilor”, de
înlocuirea ‒ în copiile (din acelaşi an, 1222) de la Va-
tican ale diplomei ‒ cuvântului Brodnicorum cu Bla-
corum, din care rezultă că brodnicii erau vlahi şi de
atestarea cu doar vreo două decenii mai devreme
(1200, cronicarul bizantin Niketas Choniates) a Bor-
donilor, un grup de războinici care alături de cumani
atacau Imperiul, în ajutorul românilor şi bulgarilor de
la sud de Dunăre. Mărturisesc că, datorită acestui
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nou etnicon ivit în zariştea minţii, mi-a fulgerat ideea
unui traiect Buridaveni > Bordoni > Brodnici.  
Însă nu vreau, nu merită să-mi reprim impulsul de

continua investigaţia etimologică şi a trage denumirea
ţinutului nostru de la un nume tribal: dacă şi acolo, în
creuzetul balcanic s-a întâmplat procesul pe care îl in-
tuiesc aici, Vrancea putneană n-ar mai fi singulară. Mai
mult, în acea zonă am găsi, cu imaginaţie cognitivă spri-
jinită de informaţie, cheia enigmei: am cădea peste nişte
antici dalmaţi, pe nume brenti. Phylonimul lor e analog
cu al unor traci: brianti (sau prianti). Ştiu că pentru primii
indoeuropenistul Bernard Sergent [2008: 204] a impro-
vizat ori cules o etimologie: = „cerbi” (probabil de la ilir
brention ‘cap de cerb’ şi messapic brendon ‘cerb’), atră-
gând la ea şi pe frentani, un trib sabin. Cauţiune ne-ar
fi redarea cu b a unui tendenţial v (vezi supra la „Soluţia
antroponimică”).

Brentii, brianti, prianti ar fi putut face parte din
aceeaşi încrengătură cu triburile celtice amintite, dar
mai ales cu brygii ulterior deveniţi Frigieni. Am cunoş-
tinţă, din păcate precară, şi despre nişte brincasti, traco-
macedoneni din uniunea edonilor. Breucii, un trib iliric
din Pannonia, au locuit şi în Voivodina (regiunea Sir-
mium/azi srb. Srem, pe unde este şi oraşul Ruma). Pe
breuni, stabiliţi în Rhetia (au lăsat amintire numele pa-
sului Brenner şi poate toponimele Brienz în Elveţia,
Brianza în Italia, apariţii la capătul tunelurilor timpului
din spaţiul alpin ale etimonului ce va fi generat şi Vran-
ciile carpato-balcanice!), unii îi mai chemau în vremea
lui Strabon briones şi breuci. Acesta îi considera de
neam ilir. Eu sunt tentat să-i leg concomitent de auto-
denumirea bretonilor (breizh-) şi de a frigienilor (bryg-),
care ţin de o a treia filiaţie din cadrul ansamblului traco-
ilir (între/pe lângă getodaci şi moesieni), din cel galic
(ramura belgă a Galliei de la Caesar) şi chiar din cel
germanic (prus, cf. brysi variantă ilirică de brygi, apoi
varaengjar = varegi, şi în fine franci). 

E ca şi dovedit arheologic că grupul paleofrigienilor,
coborînd dinspre centrul Europei, au avut de-a face cu
teritoriul nostru cel puţin în sud-vest şi sud-est, în aşa-
zisul complex dunărean Insula Banului [Mehedinţi]-Ba-
badag-Cozia [de Iaşi], de la începuturile epocii fierului.
Ultimul aspect, cel estic, reperat şi la Răcătău şi Brad
[Bacău], de prin sec. X-IX î. e. n. putea duce la brod-
nici... vrânceni! Într-o „excursie” arheologică intra-vrân-
ceană, de atunci spre noi, sunt de notat următoarele
etape: 

‒ cultura Ferigile-Bârseşti /sec. VI-V î.e.n./
‒ cultură carpică /sec. II-III e.n./
Nu este atestată cultura Ipoteşti-Cândeşti /

sec.  VI-VII e.n./, atribuită cu uşurătate de arheologii
noştri slavilor trecători spre sud şi care le-a surâs ruşilor
sovietici atât de mult, încât au preluat-o ca un „bun câş-
tigat” şi au comunicat-o iute Occidentului! Într-o in-
cur siune pe internet (Google, Wikipedia) am sesizat o
discrepanţă între receptarea acesteia acolo şi a celor-
lalte culturi de pe teritoriul nostru din perioada „ob-
scură”. Altminteri, denumirea ei, dată de „naşul”
V.  Teodorescu, se referă la Cândeşti-Buzău şi Ipoteşti-
Olt. 

Acoladă finală
Revin însă la calea pe care am pornit, predominant

filologică. Acel cel ciudat „bilingvism toponimic” slavo-
român, presupus de lingvişti pentru aprox. sec. VI-IX,
pune în ecuaţie trei populaţii, nu două: 1. pe purtătorii
antroponimiei-toponimiei cu Vran-, Vrancea, Vranceani,
ce nu sunt originali deoarece continuă pe nominatorii
cu Bran- Bren-, Brinc- (mai mult ca sigur traco-daci);
2.  pe cei cu Corbul, Corbeni etc. şi, după I. Boamfă
[2019: 62, 70], chiar amintirea carpilor prin patronimul
Carp; 3. pe slavii (de sud), infiltraţi între, care n-aveau
altceva de făcut decât să (re)boteze slavoneşte numele
şi toponimele celorlalţi; de preferinţă cele găsite în munţi
şi păduri! Dacă primii sunt numiţi vlasi, vlasini, vlasci,
vlahi şi prin astea se înţelege ‘romanici’ (indiferent de
suşă, dar mai ales celtică şi tracă), este inexplicabil de
ce nu i-au declarat pe secunzii de-a dreptul râmleni, ru-
mâni, români. Apoi, de ce era nevoie ca „vlahii” să folo-
sească în locurile lor retractate, securizante geografic,
un nume alogen pentru identitatea lor, choronime, hi-
dronime, antroponime aşijderea, dacă proprie, intimă le
era latina, fie şi vulgară? (Doar ştiuseră să dea unele
denumiri precum Durmitor, Văcărel, Frumuşel etc.!)

Dilema e rezolvabilă numai distingând între două fi-
loane intrate în convergenţă: al „Valahiilor” şi „romaniilor
populare”. Al doilea termen este o invenţie genială a lui
Nicolae Iorga (1928) ‒ acceptată, pare-se, de istorio-
grafia occidentală ‒ menită să explice romanizarea
postfactuală a teritoriului nostru (inducerea latinizării în
zonele şi la populaţia autohtonă ce nu fuseseră ocu-
pate) şi totodată să aducă o contribuţie la iluminarea si-
tuaţiei din Occident după pierderea „umbrelei” imperiale
romane. De regulă, în Evul Mediu (micile) formaţii ro-
manice propriu-zise vor fi funcţionat în preajma, margi-
nea „insulelor” (mai puternice) volcae, dar vor fi fost şi
cazuri de fiinţare la distanţă, independente (după păre-
rea mea, al bolohovenilor, al vlascilor din Ilfov-Argeş şi
al romanşilor din Elveţia).  

Aşadar, în loc de „româniile populare” – presupuse
motoare de romano-latinizare – ale lui Iorga, am avea
un şir de ţări getodacice (în sud traco-ilire), supravie-
ţuitoare în puncte nodale din arcul carpatic (sau înălţi-
mile/depresiunile dinarice, balcanice), ariile lor fiind
talonate sau nu de romanizanţi. Această situaţie ar fi
găsit-o infiltrările/fluxurile slave şi vârtejurile migratorilor
eurasiatici. 

Însă multe depind de soluţionarea problemei (con-
troversei) dacă etnonimul valah provine de pe un traseu
celto-germano-slav sau din interiorul Imperiului Bizan-
tin, ca o resuscitare a etnoidului italic/preroman volci şi
conotaţia adusă de termenul social lat. vulgus. În prima
eventualitate, statutul său ar fi într-adevăr de exoetno-
nim [nume etnic dat din afară], iar din a doua ar decurge
că era un endonim, autodenumirea celor care nu se
(mai) recunoşteau drept romani.

Îndemnul meu de rămas-bun este să nu se neglijeze
profunzimea genezei naţiunilor moderne din orbita fos-
tului Imperiu Roman. Cu referire specială la a noastră,
îmi exprim opinia că seria de individualităţi populare nu-
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mite Ţări reflectă o situaţie anterioară cnezatelor şi vo-
ievodatelor din Oltenia şi Muntenia (sec. XIII) şi chiar
voievodatelor lui Gelu, Menumorut şi Glad din Transil-
vania – Banat (sec. IX-XI). Şi că unele ‒ cele mai ar-
haice, mai bine specificate ‒ pot avea rădăcini în
realitatea /diversitatea tribală/ premergătoare uniunilor
ori statelor getodace. Aplecarea asupra „cazului” Vran-
cei, dintr-un fel de datorie etico-spirituală, m-a ajutat să
înţeleg asta. Cineva tot atât de aventuros, adică făcând
etimologie precum Monsieur Jourdain (al lui Molière)
făcea proză, ar putea avea aceeaşi revelaţie scrutând
Ţ. Bârsei, Ţ. Loviştei, Ţ. Făgăraşului, Ţ. Haţegului,
Ţ.  Moţilor, Ţ. Zarandului, Ţ. Oaşului, Ţ. Maramureşului
‒ ca să le amintesc doar pe cele mai cunoscute.  
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Nu e prea comod să fii „avocatul diavolului”, mai ales
unul înverșunat, chiar „mai catolic decât Papa” în misia
sa. Societatea mondenă preferă căldicelul, nu extre-
mele, „aureas mediocritas” – aurita cale de mijloc. 

Raportată la diverse situații, după cum centrul de
greutate e „avocat” ori „diavol”, expresia a intrat copios
în limbajul curent, folosită uneori depărtișor de sensul
originar, după evoluția sensului în istoria sa, fenomen
lingvistico-semantic firesc în evoluția societății, ori ușor
denaturat, după cultura fiecăruia. 

Preluată ca titlu de romane (de exemplu la Platon
Pardău ori la Andrew Neiderman, „The Devil’s Advo-
cate”, roman ecranizat, cu Al Pacino), ajunsă astfel și
titlu de film, „Avocatul diavolului” – adevărată cavalcadă
în universul judiciar și culisele sale – titlu tradus în
românește „Pact cu Diavolul”, o adjudecare a mitului
faustic diferită însă de sensul primar al expresiei, dar în
consens cu genul thriller al filmului). Titlul filmului „Pri-
mal Fear”, cu Richard Gere, e tradus în românește tot
cu expresia „Avocatul diavolului”, pentru că persoana
apărată, crezută inițial inocentă, se dovedește demo-
nică. 

Fidelă sensului primar este sintagma într-o emisiune
la Europa FM, „Avocatul diavolului”, un fel de „podcast
show”, ca un Minister al Adevărului, unde cei doi reali-
zatori se erijează în doi avocați pe poziții opuse, în ca-
drul unor dezbateri cu subiecte foarte controversate, cu
scopul de a afla adevărul… „gol-goluț”. 

Ca orice cuvânt din limbă, și expresia are sinonimele
ei (bineînțeles, după același principiu că nu e posibilă
sinonimie perfectă), regăsibil sensul într-o droaie de alte
expresii similare: sarcina „avocatului diavolului” e de „a
căuta nod în papură”, nu în sensul de a căuta motiv de
ceartă, „a fi cu arțag”, pus pe ceartă (pe harță), ci motiv

de dezbatere continuu în contradictoriu, a alimenta cu
îndoieli siguranța unor decizii ori afirmații, prin metoda
„a pune gaz pe foc”, căutând chichițe, motive de-ndoială
„până-n pânzele albe”, până-n ultimul ungher posibil,
scoțând contraargumente „și din piatră seacă”.

„Avocatul diavolului” are misiunea (îndeplinită cu vo-
luptate!) de „a despica firul în patru”, în stilul unui dialog
socratic, după metoda problematizării euristice. O prac-
tică gen „piciorul în ușă”: „Nu închide ușa, stai să mai
vorbim puțin!”. Nu închide cazul, cu verdict final, mai
sunt elemente neclare de elucidat! Metoda dezacordului
e fertilă, explorând și dezvoltând subiectul.

Într-o dispută, pe baza unei „cestiuni importante, ar-
zătoare la ordinea zilei”, general acceptată, când ci-
neva, de pe o poziție complet opusă, pledează pentru
un punct de vedere alternativ, contrar normei, mai „pune
paie pe foc” anume pentru a susține dezbaterea, i se
spune că e „avocatul diavolului” (vorba ceea: „ții cu
ursul?!”).

Măiestria și inteligența sa constau în a găsi argu-
mente valabile raţional, ca o alternativă posibilă: e o
provocare-test a celorlalți, la argumente similare întru
victorie, care să-i deconstruiască pledoaria pas cu pas. 

Astfel că, la început, sensul expresiei era pozitiv, un
compliment și un elogiu privind inteligența, logica sa,
forța gândirii speculative în a descoperi orice fisuri unei
pledoarii pro domo, slujind deopotrivă obiectivitatea ab-
solută.  

Treptat, după un fenomen de „degradare semantică”
(așa cum ar fi cel de „prost” sens originar „om din
popor”, din „prostime” cum erau numiți țăranii de către
cei bogați), acum, pentru majoritatea vorbitorilor, care
nu știu originea expresiei, dar practică fenomenul eti-
mologiei populare, ad litteram, înseamnă că „iei partea

Maria Nițu

„AVOCATUL DIAVOLULUI” 
„MAI CATOLIC DECÂT PAPA”
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diavolului, îl aperi, să-l scoți basma curată” și
moralicește gândind, este cu iz de insultă, o acuză de
injustiție, că iei partea nedreptății, militezi pentru victoria
răului. 

Conotația depreciativă e explicabilă în conjuncturi
ale societății actuale, când scade încrederea în justiție,
dreptatea fiind în forța banilor (care sunt „ochiul dracu-
lui”, nu!?), un bogat plătește un avocat foarte bun (adică
„uns cu toate alifiile” – care știe toate tertipurile legilor)
și îl scoate nevinovat pe diavolul de ticălos.

&
Analizând originea, „Avocatul diavolului” („Advoca-

tus diaboli”) desemna, cu multișor timp în urmă, prin se-
colul 16, o poziție oficială în cadrul Bisericii Catolice, de
important funcționar al Sfintei Congregații pentru Cau-
zele Sfinților, numit „Promotor Fidei” – „Promotor al
Credinței”, cu rol decisiv în procesul de canonizare
(beatificare). Acesta veghea asupra corectitudinii și
dreptății actului, să fie evitată orice injustiție, fraudă, și
pentru aceasta explora orice contraargumente posibile,
elemente din biografia și comportamentul candidatului
ce ar fi putut întina canonizarea, știrbind integritatea-i
juridică. Era o argumentație împotriva beatificării, în
scopul de a descoperi fisuri posibile în perfecțiunea
celui propus, consolidând concluzia supremă ca fiind
decizie justă, îndreptățită, că nu există nicio îndoială pri-
vind virtuțile celui beatificat. Astfel, „avocatul diavolului”
oferea deciziilor siguranța juridică. 

De fapt, îndoiala sinceră este acel avocat al diavo-
lului de care are nevoie credința autentică, totală. 

În contradicţie cu „advocatus diaboli”, papii l-au creat
pe „advocatus Dei”, „avocatul Domnului”. Acesta repre-
zenta un alt prelat al cărui rol era acela de a aduce ar-
gumente în favoarea persoanei care urma să fie
beatificată (canonizată). Folosind acelaşi discurs ca şi
„advocatus diaboli”, „advocatus Dei” („promotor al cau-
zei”) încerca să convingă printr-o argumentaţie des-
ăvârşită că alegerea spre beatificare este cea corectă. 

Instituționalizarea acestei sarcini, pentru a asigura
puritatea canonizării, a fost inițiată de Papa Sixtus al
V-lea, pe la 1587, ca urmare a unor defecte ale politicii
de descentralizare anterioare, când, pentru că episcopii
aveau dreptul de a acorda titulatura de sfânt fără acor-
dul de la Roma, fenomenul beatificării scăpase de sub
control, generând o avalanșă de sfinți locali, din per-
soane foarte evlavioase.

Din nevoia de a readuce la ordine, acest drept va re-
veni exclusiv Papei. Prima menţiune a unui „avocat al
diavolului” datează de prin 1513, din timpul pregătirii ca-
nonizării Sfântului Lorenzo Giustiniani, primul patriarh
al Veneției (1381-1456) (Sf. Laurenţiu Iustiniani), mi-
siune asumată de Papa Leon X. 

După 400 de ani de existență, Papa Paul al II-lea o
desființează, în procesul său de modernizare prin flexi-
bilizare și simplificare a practicilor religioase (ducând iar
la avalanșă de canonizări, peste zece pe an). Sarcina

avocatului diavolului a trecut la un secretar care susține
și documentează dosarele, iar, după caz, se apelează
la alte instanțe, diverse personalități critice. Par exem-
ple, în contemporaneitate, în timpul procesului de ca-
nonizare a Maicii Tereza, în 2003, contraargumentele
au fost oferite copios și cu încrâncenare de jurnalistul
ateu Christopher Hitchens și biograful Aroup Chatter-
jee.

&
În practica de zi cu zi a societății, expresia „avocatul

diavolului” definește o personalitate aparte, un stil
anume de poziționare față de aspectele realității încon-
jurătoare, al celor care sunt în permanenţă în contradic-
ţie cu oamenii din jur.

Sunt „avocaţi ai diavolului” cei care pun sub lupa în-
doielii tot ce este dubios sau necunoscut, acei
perfecționiști care caută eroarea în orice aspect și pot
fi, pe drept cuvânt, ironici ori zeflemiști, pentru că, logic,
nimic nu e perfect. Sunt acei polemiști de invidiat pentru
că reuşesc să vadă partea ascunsă a lucrurilor pe care
majoritatea, în grabă și superficialitate nu reuşim. Sau
nu dorim să vedem anumite lucruri, le „ascundem sub
preș”, din comoditatea sau lașitate. Chiar din
inconștiență criminală, când acele aspecte descoperite
și soluționate ar putea îmbunătăți situația dată, chiar ar
garanta reușita.

Nu oricine poate deveni un „avocat al diavolului”, îți
trebuie inteligență, perspicacitate, perseverență în lupta
de idei. 

Pe de altă parte, pentru omul confortului și
jemanfișismului, în varianta negativă, sunt persoane
agasante, incomode, aflându-se mereu în opoziţie, un
fel de „Gică contra” care mereu are ceva de comentat
preventiv: „da, daar…”, din tagma cârcotașilor.

Un „avocat al diavolului” veritabil are în permanenţă
o atitudine negativistă, neîncrezătoare, neagreată de
curentul gândirii pozitive – al încrederii în sine din start,
ca dat primar, care asigură jumătate din succes – ca
fiind nesănătoasă, maladivă.

Dată fiind originea sa, bineînțeles că nu e specifică
limbii române – care e a unui popor preponderant orto-
dox (cum e expresia „a purta sâmbetele” – străină de
catolici, care nu au aceste pomeniri de sâmbăta ale
morților). În schimb, e larg răspândită în idiomurile altor
limbi, la popoare preponderent catolice, pentru a ex-
prima conceptul de a contrazice un fapt, fără a avea
însă o viziune contrară, ci adjuvantă la întărirea acelui
fapt.

Religia este conștiința științei, iar în cadrul științei,
aplicabilă este teoria disonanței. Studiind substraturile
neurale responsabile cu procesele de negare și revi-
zuire, s-a localizat în lobul stâng un centru neural „avo-
catul diavolului”, care declanșează ca o alarmă, când
apar elemente disonante, ce atentează la conexiunile
neurale de credință bine bătătorite. În lobul drept însă
este o droaie de alte conexiuni care iese în întâmpina-
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rea zarvei, ca o antifonare. 
Abordând problema schimbării, strategii de terapie

cu persoanele ambivalente în legătură cu schimbarea
prevăd, de asemenea, introducerea paradoxului, prin
tehnica „avocatul diavolului” – terapeutul vine cu argu-
mentele împotriva schimbării, pentru a-l determina pe
pacient să adopte o poziție în favoarea schimbării, 

Același sistem de pârghii, cu argumente pro și con-
tra, prin metoda „avocatul diavolului” e aplicabil și în ca-
zurile de suicid: „De ce să te sinucizi? Sunt argumente
și contra!”

&
În studiul personalităților, printre tipurile de persona-

litate, unul aparte este Polemistul. Opus e tipul Diplo-
matului, care caută mereu înțelegerea, aplanarea
stărilor conflictuale. 

Polemistul este imaginea avocatului diavolului, cu
voluptatea dezbaterilor intelectuale, cu plăcerea de a
deconstrui argumente, convingeri, de a-și exersa mobi-
litatea minții, agerimea, conexiunile rapide între
cunoștințele vaste acumulate, în argumentări solide, im-
batabile, capacitatea de a se pune în locul celuilalt, pen-
tru schimbare de perspectivă. Caracteristica rară pentru
misia lor este că sunt total onești, chiar inflexibili, „mai
catolici decât Papa”, nu acceptă compromisuri – căci ar
fi un nonsens, lupta lor fiind tocmai contra jumătăților
de măsură, pentru integritate perfectă. Darul aparte e
că trebuie să cunoască bine gândirea celorlalți, ca la
șah, cu multe mutări înainte, să preîntâmpine mutarea.
Cunosc la perfecție jocul, cu regulile contradicției, sunt

așii sesiunilor de brainstorming și ai dezbaterilor la cote
încinse, cu alergie la „munca de rutină”.

Această trăsătură e și dar, și deopotrivă pedeapsă:
nu acceptă compromisuri dictate de sentimentalism,
astfel că nu ştiu nuanțele, circumstanțele atenuante
date de diverse stări de compasiune, milă, înţelegere,
dor, de sentimente profund umane, dincolo de
raționalitatea pură. Nu pot fi sentimentali și romantici.
așa că nu e comodă o relație cu un polemist care mereu
te contrazice, încât discuția degenerează în ceartă,
când partenerul nu are același scop al dezbaterii pure.
Sunt outsideri, pentru că societatea, în viața cotidiană,
evită conflictele, preferând compromisurile sentimen-
tale, confortul și chiar minciunile mai mult sau mai puțin
vinovate, în locul adevărurilor neplăcute și raționalității
dure. Sunt și masochiști, pentru că își asumă condiția
de outsideri cu aceeași voluptate a contradicției.

În fapt, în ultimă instanță, ei sunt cheia succesului,
a progresului societății: performanța de a regândi siste-
mele existente și a le revoluționa prin noi direcții, prin
idei originale. Polemicii alcătuiesc doar circa trei pro-
cente din populație, celelalte tipuri, masa, sunt pentru
faza de implementare și întreținere a modernității. 

Îmi place altețea intelectuală a filosofiei lor
existențiale: „Alege calea (riscantă!) a gânditorului in-
dependent, expune-ți ideile pericolului controversei,
spune ce gândești și teme-te mai puțin de eticheta de
excentric, decât de stigmatul conformității.” (Thomas
J.  Watson)
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Parşivă-i ftizia. Tuşeşte un tuberculos în tramvai, la
o şedinţă sau într-o sală de spectacol şi împroaşcă ba-
cilul Koch la cei din jur, să-l poarte de la tinereţe pân’ la
bătrâneţe, rămânând perfect sănătos, dacă n-are ghi-
nionul să dea de beleaua vreunei suprasolicitări sau su-
balimentări, sărăcii, fiindcă plămânul nu-i cimitir, ci
închisoare de bacili, Eu mă voi fi contaminat din copilă-
rie, de la o soră mai mare, de 16 ani, ce se stingea spre
disperarea mamei, ce n-avea cum să nu-l asculte pe
dr.  Urlăţeanu – o somitate în materie la acea oră.

– Înainte de a încerca să salvaţi fata bolnavă, izolaţi
ceilalţi copii.

Eu de vreo patru ani şi-o soră de şase, expediaţi
imediat cu jupâneasa casei, o unguroaică din fostul
judeţ Trei Scaune, unde la ţară, în Macşa, avea o gos-
podărie bine întreţinută, comună în care, în afară de
câine, repede împrietenit cu noi, nimeni nu ştia să vor-
bească româneşte.

Aşa că de acolo ne-am întors folosind perfect limba
maghiară la care, foarte curios, apelam numai când ne
certam, spre disperarea mamei ce trebuia să apeleze
la Marişca să priceapă şi ea de ce ne ciorovăim, Azi,
limbă moartă, rău pronunţată, dar care auzită de regre-
tatul confrate Ion Moise cum o vorbesc în târg la So-
vata, unde breslaşii aveau o casă de odihnă, l-a
determinat să scrie involuntar fals despre mine că pen-
tru a înţelege literele ungureşti din anii de ucenicie lite-
rară a lui Oliver Rebran, am învăţat limba maghiară,
Spre deosebire de Zaciu, care la chef mă implora să
cânt ungureşte, amuzându-se copios, enervându-mă:

– De ce te hlizeşti, omule?
– Nu, nu. Te ascult cu mare satisfacţie, că înţeleg

totul. Dar pronunţia e precum carcasa unei broaşte ţes-
toase descărnată. Sună straniu. 

Se zice că în orice rău e şi-un bine. În ce mă pri-
veşte, mă îmbolnăvisem din prostie şi noroc, pe cât de
„păgubaş”, aveam să mă autopersiflez, odată cu gene-
raţia mea, zisă „de sacrificiu”. Din „prostie”, pentru că
făcusem foamea, mâncând o dată pe zi, la cantina ti-

pografilor, cu 3,50 lei prânzul, în loc de 5, la corpul re-
dacţional, să-mi pot face şi eu un costum de haine mai
ca lumea. Degeaba, fiindcă, croit când, înalt de 1,82,
aveam 60 kg, la părăsirea sanatoriului cântăream 82 de
kile, ce m-a obligat să-l dau de pomană unui văr sărac
cu aceeaşi boală. „Norocos”, că depistasem boala că-
rând în spate un coleg cu dureri intercostale la un spital
din apropiere, unde administrator era cumnatul meu, ca
în cele din urmă să se dovedească la radiologie că bol-
navul n-avea nimica grav, pe când eu mă procopsisem
cu un infiltrat pulmonar. Pură întâmplare s-aud: „Dacă
tot ai venit şi tu la spital, iar radiologul şi-a făcut aclima-
tizarea în întuneric, să te vadă şi pe tine”.Profitând că
cealaltă soră de-a mea era asistentă la Filaret, am avut
bafta să mă vadă o somitate în ftiziologie,
prof.  univ.  Marius Nasta, devenit ulterior academician,
azi instituţie:

– Amice, ai devenit clientul tuberculozei. Dacă vrei
să nu te mai întâlneşti cu boala, faci un an cură de sa-
natorizare. Cu antibioticele nou apărute – „Pas” şi strep-
tomicină – ameţeşti maladia, însă n-o vindeci.

– Dar eu am doar un biet infiltrat, fără caverne cât o
nucă sau o portocală.

– Numai că toţi cavernoşii au început cu ce-ai dum-
neata. Profită că statul îţi acordă un an concediu şi in-
ternează-te la munte. În America s-au construit oraşe
pentru ftizici, cu tot ce presupune o existenţă civilizată.
La noi, abia încercăm să-i depistăm.

Preocupaţi cu serviciul şi învăţătura de dimineaţa
până seara, numai la sănătate nu ne gândeam, câtă
vreme reorganizările şi epurările stăteau ca sabia lui
Damocles deasupra capetelor noastre. Neplăcut era şi
că mania profilării şi reprofilărilor guvernamentale ne tot
muta firma şi sediul, ca ţiganul cu cortul, mereu depen-
denţi de tutela funcţională, precum Direcţia Generală,
afiliată Consiliului de Miniştri, Ministerului Culturii, Mi-
nisterului Învăţământului, ca departament aparte (ulte-
rior din nou instituţie de sine stătătoare), iar mai târziu,
Consiliul de Stat al Culturii şi Artei (CSCA), transformat

Niculae Gheran

ADUCERI-AMINTE
(2)
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în Consiliul Culturii şi Educaţiei Socialiste (organ de stat
şi de partid).

Pentru mine, toată harababura organizatorică putea
fi şi un mijloc de a sparge câteva găşti consolidate trup
şi suflet, unele venite cu tancurile sovietice, cu veleităţi
prioritare în preluarea puterii de stat – având-o ca pivot
incontestabil pe Ana Pauker, veche în branşa cominter-
nistă –, cu nucleul microfonic din jurul emisiunii pentru
români de la Radio Moscova şi cadrele de partid bolşe-
vic, ce activaseră în Basarabia după cedarea teritoriului,
în urma tratatului Ribbentrop-Molotov din 23 august
1939. În celălalt colţ al ringului, se aflau foşti deţinuţi po-
litici de la Târgu-Jiu, Aiud, Caransebeş, Doftana, deloc
mai breji, dar dispuşi să-l slugărească şi ei pe marele
Stalin. Numai că mai puţin uniţi, orgolioşi în fixarea ade-
văratului rol avut în istoria mişcării de stânga – cazul lui
Doncea, adevăratul conducător al revoltei griviţene –,
capabili să se şi ucidă între ei, precum asasinarea unor
conducători comunişti ca Foriş şi Pătrăşcanu, acu-
zându-se continuu de trădare.

Din dihonia ambelor aripi, ploconite aceluiaşi stăpân
sovietic, cu demascări, şantaje, iar peste ani „rotiri” de
cadre, au urmat schimbări departamentale şi organizări
multiple, amânându-se sine die alcătuirea unei Istorii a
Partidului Comunist Român, deşi solicitată la multe con-
grese. Cine s-o scrie şi, mai ales, cum s-o prezinte,
când rolul minor din istoria ţării deranja, iar fabulaţia l-ar
fi depăşit şi pe Baronul Münchhausen?

„Schimbarea domnilor, bucuria nebunilor” – se zice
în popor, mai ales când majoritatea şefilor de pe atunci
erau lipsiţi de şcoală. Cum să cântăreşti dreptatea, când
ministrul Justiţiei era Ion Tatu Jianu, văduv de carte, fără
să ştie de ce zeiţa Themis din mitologia greacă poartă
o eşarfă peste ochi şi o sabie atârnată la brâu?

Şcoala? Cine-o are să trăiască, cine nu să n-o râv-
nească, atâta timp cât dictatura proletară, după scoa-
terea lui Călinescu de la catedra de literatură, îl
schimbase cu dentistul Ion Vitner, iar când ş-o fi dat
seama c-a greşit i-a înlocuit pe amândoi cu George Ma-
covescu, de la care singura contribuţie ştiinţifică din is-
toria literară era că sărăcia lui Sahia îl obliga la frig să
se încălzească înghiţind aspirină. Pentru că în calitate
de salariat aveam obligaţia să urmez, la alegere, o
formă de învăţământ politic – ca Bazele marxism-leni-
nismului, Istoria Partidului Comunist bolşevic, Viaţa to-
varăşului Stalin – am profitat că studenţii erau scutiţi,
beneficiind de materii similare în programa lor analitică
şi m-am înscris la filologie. Dorită de mult, am prins
acum ocazia că se ridicase obligaţia să prezint la în-
scriere o adeverinţă de salariat a părintelui meu, fost
comerciant. Admis fără efort dintre 300 de candidaţi, am
avut surpriza să constat că majoritatea dascălilor erau
sub nivelul profesorilor mei din liceu. Până când şi şeful
de catedră Macovescu – mult prea ocupat cu alte funcţii
de stat se lăsa înlocuit de un oarecare Mircea Brătucu,
având –pare-se - antecedente în poliţia românească,
iar un specialist în filologia clasică, Fischer, se străduia
să ne înveţe latina începând cu „silva-silvae”, când în
liceu din clasa III-a începeam cu declinarea, iar în a VI-a

(azi a 9-a) scandam din „Eneida”.
Aşa că întreruperea cursurilor universitare şi inter-

narea într-un sanatoriu, dotat cu o rară bibliotecă ne-
epurată, devenise un dar ceresc. Citeam pe nesăturate
pe pofta inimii, de dimineaţă până seara, ca în anii li-
ceului, când profesorii de română se rugau în cancela-
rie de colegii lor de matematică, de fizico-chimice,
materii pe care le ignoram total, să nu mă lase corigent
şi repetent, Adevărat noroc, mai ales că acum, citind în-
truna, mi se iscase şi pofta de scris proză satirică, spre
care aveam o aplecare deosebită, Pe Caragiale l-am
citit şi recitit continuu, chiar cu voce tare, cu intonaţie,
pentru colegii de cameră, doi studenţi la medicină şi
transporturi, Victor Ţicău şi Emil Pârvu, ajungând să re-
produc textul pe dinafară.

Datorită lui Eugen Lovinescu, l-am descoperit pe
Gh.  Brăescu, considerat de critic a fi cel mai demn
urmaş al lui Caragiale, umorist pe care şi azi nu-l con-
sider cu nimic mai prejos de G. Courteline sau J. Hašek.
„Maiorul” – cum i se spunea ofiţerului nostru – era şi un
ilustru model de moralitate, fiindcă, lipsit de mâna
dreaptă, luat prizonier de nemţi din spitalul Colţea, a re-
fuzat să semneze o declaraţie că niciodată nu va mai
ridica braţul împotriva Germaniei, braţ ce abia-i fusese
amputat. Sfidând neajunsurile, în lagărul de la Stralsund
a dictat unui camarad volumul „Vine domnul şi doamna
general”, cu excelente satire umoristice, Lui i-am con-
sacrat ca debut editorial două volume de „Scrieri alese”,
în colecţia de clasici „Scriitori români” (1962), iar în anul
următor monografia „Gh. Brăescu” (urmată de o cronică
elogioasă a lui Şerban Cioculescu, după redobândirea
dreptului de semnătură).

Debut întârziat, pentru că în sanatoriu şi în preven-
toriu scrisesem, în anii 1954-1955, un volum de proză
umoristică, în care, revenit la matcă, încercasem să-l
valoric pe Maior. Debutul literar s-a produs cu o schiţă
satirică din revista „Tânărul Scriitor” (1955), apariţie ce
mi-a retezat „păcatul” de-a persevera în susţinerea ge-
nului, după ce am citit raportul lui Jdanov asupra revis-
telor „Zvezda” şi „Leningrad”, prin care anatemiza
literatura satirică ce persiflează realităţi socialiste, ma-
nuscris din care am salvat pagini în primul tom al tetra-
logiei „Arta de a fi păgubaş” şi mai de curând în revista
„Pro Saeculum”, file răzleţe din ce s-a găsit în vechea
arhivă nestudiată.

Cu atari restricţii, critica şi istoria literară păreau do-
menii mai apropiate veleităţilor mele. Aşa că botezul ti-
parului ar fi de datat la „Contemporanul”, în urma unui
referat extrem de critic la adresa literaturii adresate sa-
tului, prezentat de mine la o şedinţă cu directorii şi re-
dactorii-şefi din edituri. Cu recomandarea prof. Silvian
Iosifescu, referatul a fost trimis la revistă, unde Sami
Damian, deranjat de judecata globală, mi-a sugerat să
localizăm observaţiile la colecţia „Albina”.

Săturaţi de „lămpi arse”, mai-marii proletari din con-
ducerea ţării – care prin slugărnicie oarbă şi vicleşug
tradiţional izbutiseră să clintească puterea suverană a
Anei Pauker et comp., începură să dobândească o oa-
recare iniţiativă în mişcarea cadrelor naţionale. Teroa-
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rea unor „reeducări” à la „Pantiuşa” (Gheorghe Pintilie,
n. Timoftei Bodnarenko) şi „Şobolanul” (Alexandru Ni-
colski, n. Boris Grunberg) era mai mult decât conclu-
dentă, dovedind „Marelui Frate”, prin penitenciare ca
Piteşti, Aiud, Canalul Dunăre-Marea Neagră, că supuşii
valahi pot concura şi chiar depăşi experienţa gulaguri-
lor, că pot să-şi retragă armata de ocupaţie. Cum e tur-
cul şi pistolul, fiindcă după compromisuri similare,
schimbările păreau să fie şi ecouri ale jocurilor politice
din URSS, dar şi externe, de când, extrem de labil,
Gh.  Gheorghiu-Dej se va oferi să fie arbitru în conflictul
chino-rus.

Schimbări cu duiumul, dintre care, de-a lungul anilor,
mă rezum să disting reabilitarea lui Tudor Arghezi –
Gheorghiu-Dej dând dispoziţie să i se trimită o Volgă
nouă la poarta din Mărţişor de CSCA, iar mai târziu să
i se pună la dispoziţie un apartament deosebit în fosta
Piaţă Stalin, din faţa Parcului Herăstrău, mergând
uneori la plimbare pe bulevardul Aviatorilor – cunoştinţe
vechi, că se ştiau din lagărul de la Târgu-Jiu –, desfiin-
ţarea Editurii Cartea Rusă şi, pentru a nu bate la ochi,
directoarea instituţiei, faimoasa Ilca Melinescu, numită
redactor-şef la ESPLA, peste toată literatura universală;
promovarea lui Petru Dumitriu, director la aceeaşi edi-
tură-mamut; înlocuirea lui Mihai Beniuc, preşedintele
Uniunii Scriitorilor; numirea unor noi directori generali
la noi, precum Vasile Bihari (ex-şef al sectorului edituri
din secţia de propagandă la C.C.), Aurel Mihale (scriitor,
fost militar); Dumitru Trancă (ex-director adjunct la Bi-
blioteca Centrală de Stat, absolvent al Facultăţii de filo-
logie) –, iar ca şefi de direcţie la noi Teodor Constantin
(scriitor, absolvent de teologie şi filosofie), cunoscutul
M. Şora, Caruso (repartizat de la „Ştefan Gheorghiu”),
iar mai târziu Ion Marinescu. Dintre toţi, cu care în ge-
nere am avut raporturi colegiale, m-am ataşat de Teodor
Constantin, o fire deschisă, picat de la Cenzură, unde
figurase ciudat ca director general adjunct, eliminat că
un subaltern lăsase într-o carte sintagma „Răpirea Bu-
covinei”. Cum numirea lui se nimerise într-un concediu
de-al meu, la sosire mi-a dat un teanc de plachete cu
versuri contemporane, să stau acasă, să le citesc în li-
nişte. M-au dezamăgit într-atât, încât la întoarcere nu
m-am sfiit să-i spun că le consider de-o rară mediocri-
tate, că n-m găsit un singur vers care să-mi placă şi să-l
reţin ca atare.

De-atunci am rămas prieteni, el autor de „proză
veche”, descurajat de proletcultismul la modă, eu sti-
mulându-i râvna, ca prim cititor, de a scrie şi a se im-
pune cu o serie de romane de aventuri, mult căutate în
epocă, mai ales după ce a fost transferat director la Edi-
tura Tineretului. Devenise obicei să luăm masa săptă-
mânal la Casa Oamenilor de Ştiinţă, împreună cu
Alexandru Piru, încă din anii când lucra la „Timpuri Noi”.

Lucrurile se mai mişcaseră în bine, odată cu numi-
rea lui Constantin Prisnea, adjunctul Constanţei Cră-
ciun, absolvent de geografie şi om de carte cu mare
trecere în lumea multor ilegalişti pe care i-a găzduit la
moşia socrului său. (Tânăr socialist, chipeş, umil şef de
haltă, primise sarcină să admită căsătoria cu fiica boie-

rului, urâţică, dar ideală gazdă în anii de clandestinitate.
Ulterior, băiatului i s-a iertat libertinajul – de altfel ca şi
altora –, până la puternicia academică a Elenei Ceau-
şescu, mama moralităţii ipocrite.)

Lui Constantin Prisnea şi echipei guvernamentale,
din care făcea parte, li s-au datorat ani buni de liberali-
zare culturală, cu multe schimbări organizatorice în con-
ducerea instituţiilor subordonate, pe mine numindu-mă
în centrală coordonator al editurilor de artă şi literatură,
după cum, în domenii înrudite, ca învăţământul, se pro-
duseseră numiri asemănătoare, precum înlocuirea lui
G. Macovescu cu G. Ivaşcu, reabilitarea profesorului
Al.  Piru (ambii asistenţi ai lui Călinescu), oameni cu sim-
ţul valorii. Prin 1963, eşuarea editorilor care compromi-
teau realizarea unui plan special – elaborat de
conducerea statului pentru aniversarea celor 20 de ani
de la „Eliberare”, condiţionat de investiţii mari în moder-
nizarea poligrafiei –, mi-au delegat interimatul în con-
ducerea Editurii Meridiane, unde am călcat canoanele
unor comisii, imposibil de convocat prin gradul înalt de
partid şi de stat al membrilor, şi mi-am asumat deplina
responsabilitate. E posibil ca la această mutaţie să fi
contribuit monografia Gh. Brăescu, dar şi foşti colegi cu
care lucrasem cu mulţi ani în urmă la Uniunea Tinere-
tului Muncitor, ce ajunseseră să fie numiţi în funcţii mari
din conducerea PCR. Mai ales când, la 16 aprilie 1964,
eram promovat în conducerea operativă a Comitetului
de Stat pentru Cultură şi Artă ca secretar al Consiliului
Editurilor şi Difuzării Cărţilor. Dată istorică, nu doar că
marchează o plenară de partid, ci şi pentru „Declaraţia
din aprilie” prin care PCR îşi reafirmă poziţia solidară în
rândurile mişcării muncitoreşti, precizând totodată însă
autonomia şi suzeranitatea ţării.

În prealabil se întâmplaseră multe: Petru Dumitriu,
cu care mă înţelesesem perfect, a „plecat” din ţară –
deşi termenul „evadat” e mai adecvat, explicând deopo-
trivă compromisul romanului „Drum fără pulbere” şi
grandoarea „Cronicii de familie”. (La 23 August 1944
avea 20 de ani, student bursier în Germania, aflat în va-
canţă, tatăl condamnat politic, sora eliminată din facul-
tate, mama lipsită de serviciu.) Înlocuirea lui cu un poet
minor ca Ion Bănuţă, om de bine, „cu spate tare”, a girat
toate îmbunătăţirile aduse de redactorii-şefi Balaci, Şora
şi cu mine, din Centrala Cărţii, fără temerea unor „su-
periori” potrivnici, om care a provocat îndepărtarea altor
doi redactori-şefii dependenţi altor aripi, Ilca Melinescu
– a cărei plecare a dus le crearea Editurii de Literatură
Universală, sub conducerea lui Pompiliu Marcea, şi a
lui Mihai Gafiţa, ce-şi va găsi sălaş la Editura Cartea
Românească, sub conducerea lui Marin Preda.

Pe mine sufletul mă trăgea spre reconsiderări, teren
nedefrişat, putându-ne mândri ca editori cu serii com-
plete de clasici ruşi şi cu grave lacune în cultura naţio-
nală. Sufletul de răspopit mă ducea spre Panait Istrati,
iar demascarea crimelor lui Stalin îmi oferea cheia rea-
bilitării, pe când profesorul Piru mă împingea spre Re-
breanu. Aproape zece ani nu i se pomenise măcar
numele, până când Ov. Crohmălniceanu, criticul oficial
de partid, s-a aplecat asupra operei „trădătorului de
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ţară”, publicând, cu ciupituri în text, romanele „Ion”, „Pă-
durea Spânzuraţilor” şi „Răscoala”, restul creaţiei fiind
considerat un tribut adus ideologiei fasciste.

Mai mult din pricina unui diagnostic greşit – cancer
renal, din cauza unei pietre opace la radiologie –, m-am
apucat să recitesc şi să caut toată proza scurtă a lui Re-
breanu,  publicată în trei volume în BPT (Biblioteca pen-
tru toţi), în care inclusesem şi povestirea „Calvarul, şi
romanul „Ciuleandra”, abuzând de aprecierea lui Căli-
nescu c-ar fi o nuvelă mai lungă. De m-aş fi oprit la bu-
curia editării integrale, treacă-meargă, dar greutăţile
întâmpinate la fixarea textului definitiv m-au determinat
să alcătuiesc o lungă notă explicativă, cu normative
pentru reconsiderarea unei viitoare ediţii. Ca să nu spun
că mi-am săpat singur mormântul.

– E prea mare căciula pe capul meu, îmi vine pe ochi
şi mă aruncaţi în cuşca leilor!

– Nu-i mare deloc, Studiul introductiv, baza funda-
mentului, ţi-l dau. Am publicat eu micro-monografia şi
„pâs” n-au zis. Bate un vânt nou, „de dezgheţ”, nu-l
simţi?

De simţit, simţeam dar, incredibil: sursă de primă
mână, şefii cei mari. Ce nu ştiam 100% era dacă de la
ei provine noutatea, ori, dimpotrivă, „lumina vine de la
răsărit”. O ştire de neignorat o aflasem de la dr. Burghe-
lea, cum l-a invitat Dej să-i mulţumească pentru cele
două operaţii ce i le făcuse, „sperând să mă mai ofer
din nou, intervenţie absurdă, fiindcă peste câteva luni
înflorea tumoarea ca o crizantemă”.

Se zice că la Moscova ruşii l-ar fi iradiat şi ar fi prins
o furie pe ei că de unde fusese slugă între slugi, cea
mai ordinară otreapă în susţinerea cauzelor murdare –
precum prezentarea Rezoluţia Biroului Informativ împo-
triva lui Tito –, implicat în ordonarea multor crime, în
afara oricăror justiţii, acum, toată protipendada părea
să-l asculte, dar ce intra pe-o ureche ieşea pe cealaltă.
„Ce-i trece acum prin cap e treaba lui, dar cât s-a târât
de-a buşilea în faţa ruşilor nu se poate uita, Cum nici
să mori şi să ne laşi cu vecinii în spinare, că ne-nghit
de vii precum Crimeea. Unde-i America, unde-i Rusia,
când aceasta ş-acum nu-şi retrage armata din Repu-
blica Moldova, în pofida tratatelor şi termenelor fixate
pentru părăsirea Transnistriei?

Dej? Minte diabolică. Aflat la înghesuială, l-a găsit
pe Prâslea, bun la toate, ca la închisoare. Respectiv, îi
ordonă să opereze schimbări în aparatul executiv: di-
rectori, consilieri, directori generali, chiar şi secretari de
stat, cu condiţia ca la 23 August 1944 să fi avut în jur
de 10 ani.

Scopul era simplu: nou recrutaţii să fie atât de pro-
fesionişti şi lipsiţi de prejudecăţi, încât numai o inechi-
tate să poată dăuna economiei naţionale.

La evenimentul cu pricina aveam 14 ani.
Data de 14 martie 1964, data angajării mele rapide

ca secretar de Consiliu în Comitet, părea să vină în în-
tâmpinarea rezoluţiilor din plenara convocată în aceeaşi
zi. Deosebită prin „Declaraţia din Martie”, ce menţiona
solidaritatea noastră în cadrul mişcării muncitoreşti, su-
bliniind totodată unitatea, autonomia şi independenţa

ţării. De la început, mi s-a precizat că pe plan extern re-
laţiile cu URSS nu trebuie să lezeze suzeranitatea ţării,
folosindu-mă la nevoie de dreptul de veto împotriva
creării vreunor formaţii CAER pe ramuri, ce ar diminua
enorm gradul de independenţă a ţării, dreptul deciziilor
proprii, fără aprobarea fraţilor, de fapt a tătucului.

Sincer vorbind, la Centrala Editurilor mă simţeam
mai bine; angajaţi puţini, cu buni colegi şi prieteni ex-
trem de devotaţi, după cum vecinătăţile Complexului
Brătianu ne ademeneau ispititor: la dreapta, Casa Scrii-
torilor, unde luam masa de prânz şi pendulam automat
la Biblioteca Academiei Române, locaş în care frunză-
ream periodice şi studiam manuscrise până când se ter-
mina programul şi reveneam la restaurantul USR. La
stânga aceluiaşi complex din Piaţa Amzei, dimineaţa,
la serviciu, mai dispuneam de două filiale, la „Grădiniţa”
şi „Poiana”, unde cunoaşterea vieţii literare, necesară
alcătuirii planului de apariţii, era obligatorie. Pentru că
întârziam dimineaţa la serviciu, aveam obligaţia să re-
cuperăm două zile pe săptămână, la fel ca şi directorul
general, el singur, eu împreună cu o tânără rusoaică ce
preda estetica grafică la Institutul de Artă, ea cu bună-
voinţa de a mă învăţa să citesc „Pravda”, eu cu intenţii
mai bune de interes reciproc.

Noua poziţie dobândită în aparatul de stat abia l-a
determinat pe conu Pirache să insiste la editarea pri-
melor volume de „Opere”. În plus, se vorbea de mai
mult timp despre posibilitatea desfiinţării Cenzurii. De
altfel, şi de eliberarea deţinuţilor politici. Hotărârea fu-
sese luată din 1963, numai că Securitatea solicitase un
răgaz de 5-6 luni de discuţii cu deţinuţii pentru pertrac-
tări obligatorii. Şi astfel, strategic. s-a apelat la „securiştii
cei buni”, oameni cu gândire dreaptă, dispuşi să reveri-
fice dosare, sentinţe judecătoreşti şi temeinicia acuza-
ţiilor. Ca peste câteva luni, aceiaşi inspectori să
vorbească şoptit, aproape complicitar. „Dumneata stai
în închisoare aproape degeaba; nimeni nu ştie dacă ai
zis-o în glumă, oricum sancţionată prea grav. Oameni
ca dumneata ar trebui să ne reprezinte în afară. Fii
atent: eu te-am pus pe-o listă de-a mea, cu un alt nume,
pe care s-o semnezi retroactiv, cu onomastica reală, să
fie bine.” La firi recalcitrante sau cu fapte grave, o de-
claraţie că va respecta legile ţării şi că nu va ridica mâna
împotriva ordinii de stat.

Câte ceva din şurubăriile astea se ştiu, altele nu. Nici
până în ziua de azi, când vrei să-ţi vezi şi tu dosarul, să
ştii şi tu cine ţi-a fost prieten adevărat sau amic-turnător
şi primeşti o făcătură dosariată cu ştersături, ce în-
seamnă că legăturile radiate sunt active sau de necon-
spirat.

Dar să nu lungesc vorba. La scurt timp, revenind la
Biblioteca Academiei, mă scoate afară din sala de lec-
tură Nicolae Liu, şeful secţiei de „manuscrise” să se
plângă că de doi ani a oferit Editurii Didactice şi Peda-
gogice bibliografia Rebreanu, s-au declarat interesaţi
s-o publice şi e al doilea an când refuză s-o introducă
în planul de apariţie.

Să leşin, nu altceva. „Ecce homo!” – mi-am zis. Şi,
fără să aştept până a doua zi să vorbesc cu Nuţu, di-
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rectorul editurii, i-am propus să colaborăm la o ediţie de
tip academic, eu oferind pe loc nuvelistica, deja cu tex-
tele îngrijite, nota criteriilor filologice deja elaborată, plus
studiul introductiv al lui Alexandru Piru, ultima prospă-
tură în comentarea creaţiei rebreniene, deşi era o reve-
nire la judecata lui Călinescu.

– N-ar fi rău să trecem la urmă în sumar câteva pa-
gini rămase în periodice şi nişte manuscrise maghiare
de proză scurtă literară.

– Le băgăm şi p-astea, scoatem trei volume şi facem
totul pe din două, chiar dacă aportul meu a fost mare.
Eu mă ocup acum de alegerea, stabilirea textelor şi al-
cătuirea aparatului de variante şi caiete de creaţie, iar
tu de bibliografie, caiete de creaţie şi referinţe critice în
epocă şi posterioare.

A doua zi, dornic să cunosc bibliografia, vorbind cu
Nuţu, directorul editurii reclamate, rămân interzis în faţa
replicii:

– E nebun, domnule Gheran, ne-a reclamat şi la Mi-
nisterul Învăţământului că nu l-am programat în planul
de apariţii, dar nu spune că n-a predat niciodată o ase-
menea lucrare redacţiei, dacă e o broşură sau o carte
cât Biblia de groasă, or planul de apariţie se transmite
reţelei de librării pentru colectarea şi fixarea tirajelor, în
funcţie de volum şi preţ.

După apariţia, în 1968, a primelor trei volume, sem-
nate împreună, s-a dovedit că nu Liu fusese cu mintea
risipită, ci eu însumi, că de unde bibliograful se anga-
jase să predea imediat notele de istorie literară, nu le-a
predat nici în doi ani, ceea ce a determinat ESPLA să
ne rezilieze contractul.

Cum în 1967 Lucian Raicu a tipărit un eseu masiv
„Rebreanu” – compartimentat pe titulatura creaţiei sale
–, i-am propus să public romanele şi operele prozato-
rului însoţite în final cu date selective din consideraţiile
lui, premiate de USR. Şi-a dat acordul şi, cum termina-
sem de mult coroborarea multelor ediţii „Ion” (12), „Pă-
durea Spânzuraţilor” (12), „Adam şi Eva” (6), plus câte
două manuscrise şi alte două transcrieri integrale, con-
sideram că găsisem o formulă ideală de colaborare, mai
ales că fixasem textul definitiv al fiecărui roman, cu apa-
ratul de variante, ca rezultat al comparării multor ediţii
văzute şi revăzute de autor, dar greşit numerotate de
editor.

Spre regretul meu, Raicu, pe cât de înzestrat era cu
discernământ critic, pe atât de puţin dotat se dovedea
în informaţii istorico-literare. După cele scrise de el, cel
care ar fi relevat valoarea romanului „Ion” ar fi fost Tudor
Vianu. în nr. 2 al „Vieţii Româneşti”, din 1921 – recenzie
blajină –, când încă de la sfârşitul lui 1920 Eugen Lovi-
nescu publicase, concomitent cu apariţia operei, o cro-
nică elogioasă, în patru numere consecutive ale
„Sburătorului”. Ca peste vreo doi ani şi ceva tot el să
afirme într-un interviu că pe altarul lui Rebreanu sacrifi-
căm întreaga proză românească de la Filimon la Sado-
veanu.

Când i-am spus că în caietele de creaţie se găseşte
schiţa unui plan rudimentar al romanului, datat în lunile
de detenţie din Gyula, şi-a retras colaborarea, convins

că ce ştiu e suficient şi colegial are încredere în mine.
Or, eu nu de asta mă îndoiam, ci mai mult de lipsa in-
strumentelor bibliografice, apropo de oceanul periodi-
celor interbelice, după unii în jur de 10.000, după alţii
20.000, după alţii mai mult.

Atunci l-am înţeles şi pe Liu. Fiind şef de secţie la
manuscrise, ştia de existenţa uriaşei arhive Rebreanu,
neclasată, şi, inevitabil, o carte într-un plan de apariţii
gira un loc de prim ocupant, evitarea unei concurenţe.
După mine, o colaborare era binevenită. Ceea ce mă
şoca era de ce Rebreanu îşi revedea continuu reedită-
rile, aproape obsedat de greşeli de tipar, şi nu doar de
greşelile zeţarului. Măcar dacă tipăriturile ar fi fost bine
numerotate, îmbunătăţirile ar fi fost ascendente, evi-
tându-se harababura de acum, când. adesea. ultima ti-
păritură revine la o ediţie deja depăşită, cu greşeli
groaznice de tipar, Sau, dimpotrivă, o expresie corectă
din ediţia princeps, repetată în a doua – simplă prelun-
gire de tiraj –, se va degrada în a treia, după care se va
impune în următoarele zece retipăriri, multe revăzute
de autor, care printr-o singură literă degradează textul
până la ilaritate. Comicăria se petrece într-un context
tragic în „Pădurea Spânzuraţilor”, unde glasul lui Bologa
„şerpuie ca un scâncet de bolnav” se degradează în
„cântec de bolnav”. După cum, în acelaşi roman, tot de-
gradarea unei litere face ca feţele asudate ale spânzu-
raţilor să clipească, în loc să sclipească.

Am dilata prea mult expunerea cu lămuriri contex-
tuale, aşa că ne rezumăm să exemplificăm cu greşeli
marcate cu litere cursive, iar în paranteze forma corectă
(doar în L.R. „Opere”, se menţionează volumul, pagina,
rândul şi versiunea în aparatul critic): curtea strâmbă
(strâmtă); îndreptându-se (îndepărtându-se); sub părul
pădureţ (mărul); îl salutară cu întrebări (asaltară); îm-
barcat (îmbrăcat); a înghiţit bărbăţia (îngheţat); [trei
spânzuraţi stau] nepăsători şi neliniştiţi (neclintiţi); ve-
selă şi zbuciumată (zburdalnică); braţele din coaste
(coate); lumină vorbitoare (orbitoare); sentimentele găr-
zii (sentinelele) etc.

Nu există ediţie din multele incluse în ediţia de
„Opere” – Rebreanu, fără ca aparatul de variante să nu
releve atari greşeli, care nu toate aparţin romancierului,
motiv ce-l determină, la prima ediţie, să alcătuiască o
lungă erată, consultată sau nu de cititor. Cert e că fan-
tastic l-a afectat pe autor recenzia lui Tudor Arghezi,
„Cum se scrie româneşte”, apărută în „Cuget româ-
nesc”, la 1 februarie 1922, din care spicuim:

„Platitudine de plăcintărie şi mediocritate totală. Un
artist se spânzură şi nu dă la tipar asemenea rezultate.
[…] O carte în care îţi e cu neputinţă să treci peste
27  de  pagini câte am avut puterea să îndurăm, în «Ion»,
nu este cartea unui scriitor. O carte în care de-a lungul
acestui imens număr de pagini nu găsesc o invenţie, o
surpriză, o lumină, nimic care să mă intereseze cu toată
marea mea bunăvoinţă, e-o carte de funcţionar de re-
gistratură, nu de scriitor.”

Exceptând faptul că poetul „Cuvintelor potrivite” era
stilist prin excelenţă, un temperament artistic la antipod,
mărturisirea că a citit doar 27 de pagini din carte îl scu-
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teşte de multe acuze. N-ar fi prima oară când un scriitor
major are o reacţie minoră şi un autor mai puţin impor-
tant reacţionează major. Iată ce scrie tânărul I. Peltz la
aceeaşi dată în „Cuvântul liber”:

„L-am cunoscut pe d. Liviu Rebreanu în câteva ipos-
taze. Am găsit în complexitatea stilului d-sale bogat re-
surse multiple. Cu puţină anticipare, puteam prevesti pe
romancierul de mai târziu. Cu toate acestea, «Ion» ne-
a uimit. Şi concepţia viguroasă, şi limba atât de armo-
nios potrivită genului, şi structura întregii opere ne
determină să considerăm apariţia romanului d-sale ca
o răspântie a literaturii noastre.”

Editând operele lui Liviu Rebreanu – schiţe, nuvele,
povestiri, romane, piese de teatru, eseistică („Amal-
gam”), între 1912 şi 1943 – am realizat-o integral în
12  volume în care, pe deasupra, s-a inclus şi proza de
sertar maghiară dinainte de 1908.

Această reconsiderare s-a desfăşurat în intervalul
1968-1983, în decurs de 15 ani, plus alţi trei pentru pre-
gătirea celor trei volume în colecţia BPT („Golanii”, „Cal-
varul”, „Ciuleandra”), în total 18.

La capătul drumului, nu regret că în loc de şapte ani,
cât socotisem timpul necesar împlinirii angajamentului
luat, am folosit 18. Greşeala pe care nu mi-o pot ierta
este că, odată realizată editarea şi comentarea cărţilor
sale de sine stătătoare, nu trebuia să mă avânt în cer-
cetarea fondului de periodice şi de manuscrise. Lipsit
de unelte bibliografice, m-am bazat pe velele mele şi pe
solidaritatea unui grup de cercetători permanenţi de la
Biblioteca Academiei României, de-am ajuns la volumul

23, sprijinindu-ne reciproc, prin divizarea periodicelor şi
urmărirea lor paralelă în interes reciproc, Aceasta a pre-
supus o prelungire de 24 de ani, într-o primă fază, fiin-
dcă noilor 11 tomuri li se vor adăuga trei volume
academice din uriaşa arhivă Rebreanu, care a presu-
pus, de fiecare dată, prelungirea condamnării. Elibera-
rea a venit din partea instituţiei judeţene Bistriţa-Năsăud
– pentru care demisionasem din funcţia de director la
Institutul Cultural Român, ca să mă angajez ca simplu
muzeograf, care, peste un timp, la porunca onor Con-
siliului de Miniştri m-a pus să optez între salariul de
1601 lei în mână sau 2800 pensia, cât primeam atunci,

Am ales pensia şi m-am apucat să scriu „Arta de a
fi păgubaş”.

Cu un ochi râd, cu altul plâng. După primul tom, scris
pentru copiii mei, mi-a fost dat să mi se ceară de cititori
continuarea până la al patrulea volum. Ca autor satiric,
debutasem la 25 de ani şi frânasem scrisul împotriva
firii, adoptând istoria literară ca refugiu. Pe de altă parte,
mă gândesc la cărţile rămase în urmă, ce vor face ca
mulţi cititori să le simtă lipsa, Între altele, nefireasca în-
trerupere a corespondenţei scriitorilor către Rebreanu
la literele A-B (savurând epistolele particulare ale unor
Arghezi, Blaga, Brătescu-Voineşti ş,a), renunţarea la
editarea „Operei magna”, la întocmirea „Biobibliogra-
fiei”, a „Dicţionarul personajelor din opera lui L.R.”...

La urma urmei, bine şi aşa, după cum lansarea unei
serii populare de „Opere complete” – Rebreanu, îmbu-
nătăţită sub aspectul acurateţei textului şi adaosului
unor date bibliografice, e un pas înainte.
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Pe drept cuvânt încununat cu premiul filialei de cri-
tică și istorie literară a Uniunii Scriitorilor pe anul 2020,
volumul lui Ioan Adam, Duiliu Zamfirescu, fața din
umbră. Studii, eseuri, documente (București, Editura
Academiei Române, 2019) conține eseuri „scrise și pu-
blicate de-a lungul a două decenii în diverse ediții și re-
viste”, după cum precizează autorul, și care „au ca
punct de plecare zone umbrite din opera și biografia lui
Duiliu Zamfirescu, neinvestigate în cele două cărți” pe
care i le dedicase până acum: Introducere în opera lui
Duiliu Zamfirescu (1979, ediția a II-a, 2002) și teza de
doctorat din 2001, Oglinda și modelele. Ideologia li-
terară a lui Duiliu Zamfirescu. Munca sa de benedictin
a fost recompensată cu Premiul „Titu Maiorescu” al Aca-
demiei Române pentru ediția integrală a romanelor
zamfiresciene și este consacrată în prezent editării
corespondenței.

Sunt în volum studii consacrate sagace câte unei
probleme de istorie literară. Astfel, Ioan Adam aduce ar-
gumente în favoarea atribuirii către Duiliu Zamfirescu a
pseudonimului Rienzi, cu care este semnat articolul cri-
tic la adresa lui Eminescu din revista Literatorul, Frunze
găsite prin volume. Identificându-l pe viitorul roman-
cier în spatele pseudonimului, Ioan Adam confirmă ipo-
teza lui Nicolae Iorga, a lui Lucian Predescu și a lui
Tudor Vianu, polemizând cu Augustin Z.N. Pop, cu
Al.  Săndulescu și cu Mihai Gafița, care îl atribuise lui
Macedonski.

Articolul Frunze găsite prin volume este, însă, în
opinia istoricului literar, „un «păcat al tinereții» ispășit
de Duiliu Zamfirescu prin multe alte referințe elogioase
consacrate lui Eminescu”, culminând cu medalionul
Eminescu din 1914. De altfel, Ioan Adam observă, în
lirica zamfiresciană, atitudini eminesciene precum refu-
zul „omenescului” și stoicismul disprețuitor și remarcă
similitudini între Fiica Haosului și Luceafărul. Cât
privește afirmația: „«German», mai «german» decât
Zamfirescu, nu mai fusese înainte la noi decât Emi-
nescu în Veneția, Egipetul, Memento mori, unde pa-

norama deșertăciunilor umane e proiectată pe fundalul
impasibil al eternității, al timpului ce macină…” ne-am
putea însă întreba de ce ar fi prin excelență „germană”
această perspectivă a istoriei ca succesiune a
civilizațiilor pe fundalul veșniciei, de vreme ce un amplu
poem ca Legenda secolelor este opera lui Victor
Hugo?

Pline de sugestii sunt judecățile critice prin care is-
toricul literar privește opera lui Duiliu Zamfirescu din
perspectiva viitorului, văzând în el un precursor al unor
scriitori de mai târziu. El descrie Dobrogea înainte de
Emanoil Bucuța, Zaharia Stancu, Vintilă Horia, Ștefan
Bănulescu, Anda Hristu sau Constantin Vremuleț, iar
prin „nomadism geografic” îl anticipează pe Ion Pillat.
Ca „virtuoz al prozei statice”, Duiliu Zamfirescu îi prefi-
gurează pe Gheorghe Brăescu și Mihail Sadoveanu.
Lume nouă și Lume veche este unul dintre primele ro-
mane citadine din literatura română. În romanele lui,
„fantezia, realitatea dorinței supun realul”, ca mai târziu
la Anton Holban și la Gib Mihăescu, iar Lydda ar repre-
zenta „prima demistificare a miracolului romanesc din
literatura noastră”. Ioan Adam are dreptate să vadă în
Duiliu Zamfirescu un precursor al romanului psihologic
românesc. Mai neașteptată, dar incitantă este semna-
larea unor indicii premergătoare ale modernității târzii
și chiar ale postmodernismului: partizan, în teorie, al
„poeziei de idei”; „primul nostru prozator indeterminist”
prin absolutizarea întâmplării, precedându-l pe autorul
Patului lui Procust; creator, în proza scurtă, al unor
personaje ce prefigurează „victimele datoriei” din teatrul
lui Eugen Ionescu; „precursor”, e drept, „timid”, al
„autoreferențialității” prin pendularea între imaginar și
real.

Prin erudite comparații cu literatura universală, au-
torul studiului identifică  modele ale operelor lui Duiliu
Zamfirescu: Monsieur de Camors de Octave Feuillet
pentru În fața vieții, Vita dei campi de Giovanni Verga
pentru Viața la țară.

Imaginea pe care o impune Ioan Adam este aceea

Gheorghe Lăzărescu
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a unui Duiliu Zamfirescu al contradicțiilor, personalitate
caracterizată prin dualități ce se reflectă în operă: filozof
și artist; visător fascinat de magia depărtării, dar reve-
nind mental la meleagurile natale; autor preocupat de
iluzia realității și totuși obsedat de imaginar; pendulând
între două mari filoane ale prozei: „idealismul distins,
psihologizant” și „realismul grav”; preocupat de lupta
dintre imprevizibil și stereotipie. Reflexe ale uneia dintre
aceste dualități ar fi personajele din Lydda, Filip și Mir-
cea.

Cu acribie, istoricul literar semnalează o primă ediție
a romanului În război, apărută la Paris, sub titlul Temps
de guerre, în 1900, cu doi ani înaintea primei ediții
românești. De asemenea, identifică adevăratul nume al
lui Diogène, autorul întâiei recenzii despre roman, apă-
rută la 18 aprilie 1900 în LʹIndépendance roumaine.
Este vorba de Oscar Briol, francez născut la București,
ziarist și secretar-arhivar al Legației Franței. Tot în 1900,
dar la 1 septembrie, avea să apară și la Paris, în
LʹIllustration, o cronică la romanul Temps de guerre,
care semnalează pentru prima dată „filonul tolstoian al
operei zamfiresciene”.

Un alt studiu de istorie literară încearcă să reconsti-
tuie conținutul revistei Îndreptarea literară, apărută în
1918 în doar câteva numere – din care nu s-a păstrat
niciun exemplar – sub conducerea lui Duiliu Zamfirescu,
unul dintre fondatorii Ligii Poporului (condusă de gene-
ralul Averescu), care edita ziarul politic Îndreptarea. 

De altfel, generalul Alexandru Averescu, ca prim-mi-
nistru, avea să-l trimită pe Duiliu Zamfirescu la
Chișinău, în calitate de Comisar General civil pe lângă
Consiliul Directorilor Generali din Republica Democra-
tică Moldovenească, desprinsă de Rusia și proclamată
la 2 decembrie 1917. Cum și-a îndeplinit Duiliu Zamfi-
rescu, timp de circa o lună, misiunea pentru care îl re-
comandau experiența și talentul lui de diplomat aflăm
din remarcabilul și incitantul capitol „Guvernator” al
Basarabiei, bazat pe mărturiile scriitorului din serialul
În Basarabia, apărut în mai 1918 în Îndreptarea, măr-
turii corelate de Ioan Adam cu cercetări istorice care
pun în context activitatea lui Duiliu Zamfirescu. Manda-
tul pe care i-l dăduse generalul Averescu prevedea „au-
tonomie, pe baza dezvoltării simțului național; dispariția
latifundiilor, prin împărțirea lor la țărani pe baza despă-
gubirilor în bani; libera dezvoltare a naționalităților și
participarea lor la viața publică, în limitele noțiunei de
stat moldovenesc, orientare politică pur democratică.”
Duiliu Zamfirescu combate cu documente pretențiile
Ucrainei asupra Basarabiei (conștient totuși că, pentru
România, un stat ucrainean independent este preferabil
unei Rusii mari la hotarele ei), se străduiește să-i con-
vingă pe marii proprietari agricoli de necesitatea refor-
mei agrare, susține democrația, precizând însă, pentru
a evita excesele revoluționare, că a o servi „nu însem-
nează a linguși pe Robespierre”. Scriitorul-diplomat su-
bliniază necesitatea activității culturale a României în
Basarabia pentru „infiltrarea cu orice preț în sufletul
țăranului a noțiunii de patrie comună”. Misiunea sa l-a
pus pe Duiliu Zamfirescu în contact cu conducători ai
Republicii Democrate Moldovenești, precum Ion Inculeț

și Pan Halippa, cărora le schițează portrete pregnante.
Coperta volumului, realizată de Mariana

Șerbănescu, prezintă portrete ale scriitorului, la diferite
vârste, imprimate pe fotogramele unui film cinematogra-
fic. O asemenea idee grafică nu este fără legătură cu
conținutul volumului. Analizând opera literară a lui Duiliu
Zamfirescu, Ioan Adam face numeroase comparații
între aceasta și arta filmului, sugerând caracterul cine-
matografic al prozei zamfiresciene. În textul intitulat Din
Dobrogea, „succesiunea rapidă a imaginilor” vădește
că „pictorul e dublat de un cineast”, care „filmează
strâns, fără risipă de cadre”. Proza Drumul din urmă
„filmează au ralenti o înmormântare”. Descriind biroul
unui personaj, „camera întârzie” asupra mobilelor, „în
stilul care va fi cândva al lui Alain Robbe-Grillet”, scrii-
torul român având „instinct de cineast”. Romanul Viața
la țară se impune prin „filmarea procesului sufletesc”.
De altfel, chiar Duiliu Zamfirescu vorbise despre o „ci-
nematică abstractă” în textul Metafizica cuvintelor și
estetica literară.

Bogată în informații de istorie literară (în mare parte
inedite) și în pertinente observații critice, cartea lui Ioan
Adam se remarcă și printr-un stil de o admirabilă
fluență, perfect adecvat studiului consacrat unui proza-
tor de talia lui Duiliu Zamfirescu. 

Duiliu Zamfirescu
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În 1958, singuraticul poet călătorea dârz pe calea
adevărului și a vieții, prevestind martirajul care avea să-i
împlinească existența. În perimetrul experienței căpă-
tate la Antim a presimțit pericolul politic și a căutat să-și
pună la adăpost manuscrisele. Când Andrei Scrima a
plecat în India cu o bursă de studii, doctorul i-a
încredințat un carnet cu poeme frumos caligrafiate
[89  de poezii și 64 de sonete, n.n.]. Reputatului teolog
aromân, pe care îl cunoscuse în 1953, când era asistent
universitar, adus la cunoscuta mânăstire de Mihai Mar-
cel Avramescu, aflat, la rândul lui, sub autoritatea inte-
lectuală a profesorului de logică și de matematică de la
Filozofie, Anton Dumitriu, i-a dedicat cinci poeme: „Po-
varna” (vineri, 22 iulie 1955, București), „Busola” (luni,
31 ianuarie 1955, București), „Bulb trândav” (joi, 3 fe-
bruarie 1955, București), „Taborul” (18 martie 1954,
București), „Versuri baroce” (7 decembrie 1953,
București). „Manuscrisul Scrima” (140 de pagini nenu-
merotate) este însoțit de dedicația „Fratelui Andrei
Scrima din toată inima mea creștină. București, 1955”
și de o strofă din poezia „Busola”, cu ușoare modificări
morfologice și de punctuație față de textul aflat chiar în
prețiosul document ascuns de tânărul prelat, la plecarea
din țară, în fundul dublu al geamantanului. El cuprinde
câteva erori. Sonetul CLIX este transcris de două ori,
pe două pagini consecutive. Puţin mai departe, acelaşi
CLIX este, de fapt, CCIX. Când transcrie sonetele de la
190 la 199, redă cifra 40 prin XXXX. Se ştie că simbolul
X poate fi consecutiv de cel mult trei ori. Corect este
CXC, CXCI, etc., nu CLXXXX, CLXXXXI. Două poezii
nu au titlu: „Aş zice că nu mă tem de diavoli şi infern… ”
(primul vers) şi „De ce mă cerţi frăţâne Ananie” („dumi-
nică 2 oct 1955 Buc”), întâlnită în Caietul negru cu titlul
„Adaos pe o poezie a părintelui Anania”, dar absentă în
primele ediţii Sorescu, din 1998 și 2004. În caietul păs-
trat acasă (149 de pagini, numerotate de autor) poetul
a transcris sub presiunea timpului textele realizate în-
cepând cu 30 decembrie 1956 (sonetul 74), dar şi multe

piese anterioare redactării Manuscrisului Scrima, defi-
nitivat pe 26 noiembrie 1956. Pentru două compoziţii,
poetul nu a stabilit titlul „Cu mari depărtări de sine-mi
întrerupt” (primul vers), pag. 72 şi „Unde tânjeşte,
Doamne, acum gralul”, pag. 73. În copia… fotocopiei,
majoritatea textelor sunt lizibile, însă, cu cât se avan-
sează în conţinutul caietului, se constată graba creato-
rului de a-şi salva producţia lirică inedită de temuta
poliţie politică a partidului comunist. Caligrafia este vi-
zibil afectată de emoţie şi nerăbdare. Textele sunt scrise
pe orizontală şi pe verticală, unul singur sau mai multe,
cu titluri şi versuri modificate, corecturi, ezitări. Este dra-
matică îngrijorarea autorului că toată munca s-ar putea
pierde. În „Caietul negru” se află şi ultima variantă de
titlu pentru sonete, inclusiv mottoul „Înapoi, locuitori ai
Turnului Babel! ”, în limba greacă în original. Se află şi
un poem, datat „Luni Sf. Arhangheli, 1954”, intitulat
„Babel” („M-adun, urc iar, mă nărui cu tot lăuntrul meu /
Şi mă clădesc ca turnul lui Babel, humă arsă / Şi nu-mi
pasă de toată risipa ce se varsă / În lupta grea cu taina
s-ajung pe Dumnezeu”), prezent şi în Manuscrisul
Scrima (identic). Cele mai vechi versuri sunt realizate
în anul 1944: poezia „Facerea” (publicată deja în „Gân-
direa” şi în „Revista Fundaţiilor Regale”), poezia „Corola
Răului”, scrisă în timpul refugiului la Buşteni, dar şi în
1946 („Versuri pe un vas de Argeş”), 1947 („Vodă
Rareş”, „A.Ω”, „Zice Domnul”, „Veche mahala bucureş-
teană”). Cele mai noi sunt din 1958: „Taina mărului”,
„Agonie”, „Nou Iacob”, „Gnoză”, „Vuet”, „Mirungere”,
„Vorbesc şi eu în dodii”, „Jălanie la icoana glicofiluzei”,
„Liturghia cosmică”, „Pâinea punerii înainte”. „Cântec
pentru o negresă” şi „Divertisment african” sunt varian-
tele aceluiaşi poem inclus în „Opera literară. Poezia”,
din 2004, cu titlul „Cântec pentru negresa Nilunga-Lula-
Landa” (pag. 709), probabil o a treia variantă, existentă
într-un manuscris necunoscut nouă.

Părintele Andrei Scrima, devenit cetățean francez, a
adus în ţară în 1992 o fotocopie, dând asigurări că

Gheorghe Postelnicu
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există şi originalul. Cele mai multe texte [190 de poezii
şi toate sonetele, n.n.] se aflau în enigmaticul Caiet
negru, confiscat la data arestării, recuperat de Ion Voi-
culescu după desfiinţarea sentinţei penale prin adresa
nr. 4444/1968 a Plenului Tribunalului Suprem, dar dis-
părut după moartea sa neaşteptată (24 octombrie
1973). Întors în ţară, fiul acestuia, Andrei Cătălin Voicu-
lescu, a recuperat toate documentele sechestrate, mai
puţin pe cele de urmărire secretă. Un manuscris al so-
netelor fusese încredinţat lui Apostol Apostolide, în casa
căruia se făceau audiţii muzicale, iar alt manuscris cu
poeme mistice a fost luat de miliţie din locuinţa lui Ale-
xandru Mironescu. Prin bunăvoinţa administratorului
moştenirii literare voiculesciene, cercetătoarea Roxana
Sorescu a îngrijit mai întâi Integrala prozei literare (Ed.
Anastasia, 1998), apoi Integrala operei poetice (1999),
o ediţie completă, în trei volume, a operei lui V. Voicu-
lescu la Editura Cartex 2000 din Bucureşti: „Opera lite-
rară. Proza”, 715 pagini – 2003; „Poezia”, 750 de pagini
– 2004; „Dramaturgia. Documente biografice. Manus-
crise sechestrate – Manuscrise regăsite”, 982 de pagini
– 2004. Acelaşi distins voiculescolog a îngrijit Antologia
de poezie mistică intitulată „În grădina Ghetsemani”,
apărută la Editura ART în anul 2009. Dificultăţile privind
stabilirea variantei definitive a postumelor au fost pre-
zentate de domnia sa într-o Notă asupra ediţiei la volu-
mul „Poezia” (2004). În opul care cuprinde dramaturgia,
a anexat documente biografice, manuscrise seches-
trate – manuscrise regăsite, reproducerea fotocopiilor
după Caietul negru şi după Manuscrisul Scrima. În le-
gătură cu cel din urmă se face precizarea că a fost în-
credinţat de Scrima, la trecerea sa prin Paris, lui Ioan
Cupşa, care a publicat în revistele exilului românesc,
mai multe poezii, printre care şi „Adio Libertăţii” (sub
pseudonimul Valeriu Anghel), text ajuns în Franţa dato-
rită lui N.I. Herescu. „V. Voiculescu este unul dintre pri-
mii scriitori ai rezistenţei intelectuale care şi-au salvat
scrierile trecându-le (cu toate riscurile) peste hotare”
(R.  Sorescu). Securitatea nu ştia chiar tot. Totodată,
R.  Sorescu atrage atenţia că arhivele oficiale sau parti-
culare nu păstrează forma de mână a tuturor poeziilor
voiculesciene, în această situaţie găsindu-se, de exem-
plu, „Muntele Îngerilor” şi „La coborârea de pe cruce”,
singura sursă fiind cea tipărită şi mergând, cum s-ar
spune, pe prezumţia de corectitudine a altor editori. Ca-
ietul negru (Caietul cu scoarţe negre), un obiect de mă-
rimea unei agende personale de astăzi, cu ştampila
Ministerului Afacerilor Interne pe fiecare filă, a stat la
baza sumarului  cărţii în două volume „Clepsidra” (Edi-
tura pentru Literatură, 1968), îngrijite de I. Voiculescu şi
Victor Iova. În 1994, la Editura Fundaţiei Culturale Ro-
mâne, Radu Voiculescu a publicat 163 de poeme reli-
gioase, dintre care 31 inedite sub titlul „Călătorie spre
locul inimii”, cu o prefaţă de Zoe Dumitrescu-Buşulenga.
Reputatul istoric literar îşi aminteşte cum, ascultând mu-
zică la locuinţa chelnerului-meloman-colecţionar de artă
Apostolide, a intrat deodată „un bărbat cu o înfăţişare
uimitoare, înfăşurat în tăcere. Vibra, parcă, în jurul
acestei figuri de mag o aureolă nevăzută. Mâna părea
transparentă în lumina scăzută a camerei, iar capul

christic, cu părul şi barba sură, radia o linişte ciudată,
îngemănată cu o concentrare dramatică, ce treceau
dincolo de percepţia noastră comună”. S-a aşezat pe
un scaun lângă pick-up, a ascultat „Sonata pentru
vioară şi pian” de César Franck şi „a plecat în aceeaşi
tăcere în care venise” (p. 5). 

În 1998, prin stăruința Ministerului Culturii și Cultelor,
la Editura Anastasia, din București, s-a tipărit „Integrala
prozei”, iar, un an mai târziu, opera poetică voicules-
ciană. Lucrările au fost îngrijite și prefațate de cercetă-
toarea Roxana Sorescu, agreată de legatarul întregii
moșteniri literare, Andrei Voiculescu, nepotul scriitorului.
Scoaterea la lumină a operei celui care stătuse în în-
chisoare 1345 de zile, între 5 august 1958 și 30 aprilie
1962, începuse în 1964, cu „Ultimele sonete închipuite
ale lui Shakespeare în traducere imaginară”, cu o
prefață de Perpessicius, la EPL.

Cei doi fii, Radu Ilie Vasile Voiculescu (n. 1914),
medic virusolog la Institutul „Ion Cantacuzino”, din
București, și Ion Voiculescu (n. 1916), avocat, au intuit
momentul favorabil de dezgheț ideologic, după atâtea
refuzuri și umilințe suferite în încercarea de a-și elibera
tatăl din arest. Ionică, „vioara întâi” a acțiunii de aducere
în actualitate a operei tatălui său, nu mai putea fi oprit.
Mergea zilnic la Securitate, arătând zeloșilor lucrători ai
acestui serviciu sinistru, că scriitorul Voiculescu nu era
mai prejos decât Sadoveanu și ceilalți, și că trebuia să
fie scos la lumină. După două săptămâni a fost chemat
și a plecat cu un portbagaj de manuscrise care fuseseră
confiscate, înregistrate și ștampilate în august 1958.
După mica izbândă, temerarul fiu a pornit asaltul editu-
rilor din București, reușind, în scurt timp, să scoată pri-
mele cărți de versuri și de proză, excluzând piesele
mistice și patriotice. În 1968, sub îngrijirea poetului
Aurel Rău, redactor-șef al revistei clujene „Steaua”, de-
putat în Marea Adunare Națională, a apărut, în colecția
„Clepsidra”, o selecție de versuri în două volume. Cu-
noscuta ediție, apreciată la vremea respectivă, a fost
urmată de o fasciculă care va fi apoi alăturată, în 1986,
volumului „Gânduri albe”, 550 p., Editura Cartea Româ-
nească, tabel cronologic de Victor Crăciun și Radu Voi-
culescu. În 1994, fratele cel mic a îngrijit „Călătorie spre
locul inimii”, care cuprindea 163 de poeme religioase,
preluate din varianta Aurel Rău, din colecția Biblioteca
pentru toți (1982) și din „Gândurile albe”, ale lui Victor
Crăciun. 31 erau poeme necunoscute, păstrate în ma-
nuscris, în trei caiete de lucru, într-un carnet mic de ma-
tematică și în diverse file scrise de mână, predate
Muzeului Literaturii Române. Nu s-a putut folosi enig-
maticul Caiet negru, dispărut la moartea lui Ionică, îm-
preună cu câteva piese de mobilier și cu scrierea
biografică a acestuia, intitulată „Povestea unei camere”.
A fost bănuită Elisabeta Iliescu, despărțită de fapt, nu
și de drept, de Voiculești.

Victor Crăciun afirma cândva că „Manuscrisele ră-
mase de la V. Voiculescu nu seamănă cu cele ale ma-
rilor scriitori din literatura noastră. El nu a fost un
voluptuos al foii albe sau liniate, al caietelor indiferent
de mărimea sau grosimea lor”, completând că poetul
s-a remarcat ca un pelerin al gândului, al căutării filo-
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zofice și artistice în texte așternute pe hârtie volantă sau
pe agende banale. De altfel, nici autobiografia nu a con-
stituit preocuparea sa. 

În 1947, Vasile Voiculescu s-a gândit să strângă po-
vestirile într-un volum, dar „sporul creației” s-a îmbogățit
continuu, ajungând, după zece ani, să proiecteze 4 vo-
lume intitulate: „Zahei Orbul”, „Capul de zimbru”, „Iubire
magică” sau „Satul magic” și „Sakuntala”. Prima ediție
a nuvelelor Voiculescu s-a realizat în 1966, a purtat nu-
mele „Povestiri” și a avut două volume: „Capul de zim-
bru” și „Ultimul berevoi”, apărând la Editura pentru
Literatură, fiind considerată de fiii autorului „total
depășită”, care contestă titlul și subtitlul unuia din vo-
lume, ordinea întâmplătoare din sumar și textele defici-
tare „sub aspectul stabilirii și al transcrierii”.

Ideea fundamentală a unei noi ediții, din 1972, a fost
aceea de a se subordona „gândurilor și planurilor auto-
rului”. Noua antologie, apărută în îndrăgita colecție Bi-
blioteca pentru toți a Editurii Minerva, are două volume:
„Capul de zimbru” (cuprinde sumarul stabilit de autor)
și „Iubire magică”. La sfârșitul primului volum s-au
atașat patru nuvele scrise după 1947: „Proba”, „Ciobă-
nilă”, „Ispitele părintelui Evtichie” și „Pescarul Amin”. În
revista „Luceafărul”, nr. 50, din 14-XII-1968, apăruse
„Vaca blestemată”, text inclus în al doilea volum al an-
tologiei prefațate de criticul Mircea Tomuș, redactor-șef
al revistei „Transilvania”.

În ce privește controversa povestire-nuvelă, care a
însoțit permanent proza lui Voiculescu, stau mărturie,
ca probe de necontestat, afirmațiile autorului desprinse
din corespondența cu fiicele aflate în Franța. Astfel, în
1947, scria: „Eu lucrez acum, ca să mă distrag de la
gânduri, la o serie de nuvele care să apară, poate la
toamnă, în volum. Am scris deja șase. La citire am avut
mare succes, chiar la criticii moderni, ostili versurilor
mele”. În același an, pe 12 iunie, comunica: „Am gata
un volum de 12 nuvele, care...e posibil să apară la
toamnă”. Apoi, un an mai târziu: „Firul nuvelelor s-a cam
subțiat și e drept că am ajuns la a 14-a. Mă bântuie gân-
dul unei încercări mai grele: nu-mi lipsește decât stimu-
lul, îndemnul...”. Varianta din 1972, ca și Integrala
prozei, din 1998, rămân soluțiile editoriale cele mai cre-
dincioase dorinței autorului. 

În 1969 s-a tipărit, în limba maghiară, la Editura Kri-
terion, în traducerea lui Veress Zoltan, volumul „Că-
prioara din vis”, iar în colecția „Prima mea bibliotecă” a
Editurii Tineretului, culegerea „Viscolul”. În 1970, la Edi-
tura Kriterion, în traducerea profesorului Wolf Aichel-
burg, cu o prefață a universitarei Mariana Șora, s-au
adunat 15 nuvele, sub titlul generic „Iubire magică”. În
același an, a văzut lumina tiparului nuvela de mari di-
mensiuni „Zahei Orbul”. Se întâmpla la Editura Dacia,
din Cluj. Prefața era semnată de Mircea Tomuș. În
scurtă vreme s-au scris cronici favorabile, semnate de
Ov. S. Crohmălniceanu, Ion Vlad, Liviu Grăsoiu, care
considerau proza voiculesciană o revelație, iar scriitorul,
cu un destin straniu, un autor renăscut, „ursit să reali-
zeze târziu, la sfârșitul vieții, triumful carierei sale
scriitoricești” (Ion Voiculescu).

Printr-o lăudabilă inițiativă particulară, s-a realizat,

în 2006, la Editura Nemira, într-un tiraj de 2500 de
exemplare, varianta definitivă a prozei, volum îngrijit de
Roxana Sorescu, cea care a scris și o cuprinzătoare
postfață („V. Voiculescu în perioada scrierii prozei. Pre-
mise biografice ale interpretării”). Față de Integrala din
1998, sunt incluse, în partea a doua („Între epică și li-
rică”) evocarea „Amintiri despre Vlahuță”, iar în partea
a treia („Addenda”), textele „Exemplul piersicului”, „Spi-
ritul răscumpărător de moarte” și „Tatăl nostru”. Pe
prima pagină este reprodusă o dedicație de pe un
exemplar al „Poeziilor” din 1916, adresată avocatului
Horia Vasilescu (1956, Sept. 19, Buc.): „Îmi ceri o
dedicație...târzie.../ Atâți ani răi bătură prin volum.../ S-a
scuturat puțina-i poezie/ Ca o grădină devastată-acum/
De un sfârșit de toamnă grea, pustie:/ Și-n pâcla ce se
lasă fumurie/ Poetul însuș, chip-păr-barbă,-i fum”. Inte-
grala Nemira a apărut simultan cu o ediție în format bi-
bliofil, de 50 de exemplare numerotate. Sumarul
cuprinde 10 povestiri. Fiecare exemplar este însoțit de
o mapă care conține 10 gravuri originale inspirate de
conținutul povestirii, executate de un colectiv de profe-
sori și elevi de la Liceul de Arte Plastice „Nicolae To-
nitza”, din București, și absolvenți ai Universității de Arte
Plastice, coordonat de graficianul Iuri Isar. Ilustrația de
pe copertă și mapă a fost realizată după un desen inedit
de Victor Ion Popa. 

Susținătorul material al prețioaselor ediții este un in-
giner bucureștean, cunoscut colecționar de artă, Cristi-
nel Pompiliu Popa, născut și școlarizat în Pârscov, cu
vatra părintească situată la mică distanță de gospodăria
Voiculeștilor și de Casa Memorială, în nucleul geografic
și cultural al localității. 

Vasile Voiculescu
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Orientarea juridică a cercetării Mioriței se sprijină pe
o metodologie defectuoasă. A fost combătută încă de
când a fost lansată, însă continuă să fie mult îndrăgită
de cei ce nu au timp să acorde atenția necesară poe-
mului nostru național și cred că au înțeles totul de la
prima lectură sau știu totul fără să verifice. 

Ovid Densusianu afirma în 1923 că Miorița
oglindește rivalitatea economică dintre ciobani în
Carpați. El își întemeiază această afirmație pe 37 de
documente juridice din arhivele statului, unde sunt re-
latate conflicte dintre ciobani. Consideră că aceste do-
cumente dovedesc că Miorița are o bază istorică
documentată juridic și o datează în istoria recentă. Me-
toda lui O. Densusianu a stârnit râsul studenților lui Du-
mitru Caracostea. Acesta arată că O. Densusianu se
bazează pe documente scrise după descoperirea Mio-
riţei. Cum să fie Miorița inspirată din întâmplări care
s-au petrecut ulterior? 

Amzulescu, Fochi, Chițimia și Vrabie (Istoria litera-
turii române, 1964) afirmă că variantele din nordul și
estul Transilvaniei conțin un conflict juridic. Filozoful
marxist-leninist Pavel Apostol (fost Pàl Erdös) amplifică
interpretarea juridică. Adrian Fochi, în monumentala sa
monografie și antologie Miorița (1964), insistă asupra
interpretării juridice. Cercetarea făcută de Erdös și
Fochi are scopul de a confirma corectitudinea lor poli-
tică și justețea documentelor de partid. Mircea Eliade,
în bine-cunoscutul său studiu de 29 de pagini despre
Miorița, susține concluziile lor, fără comentarii și fără
vreo rezervă.

Orientarea juridică atinge apogeul cu Romulus Vul-
cănescu. El respinge cercetătorii care văd altceva decât
criminalitate în Miorița și afirmă că „tema esențială a
Mioriței … este în ultimă instanță o judecată pastorală,”
ce se încheie cu condamnarea și pedeapsa la moarte
în toate variantele, dar culpa poate fi reală sau fictivă.
El vorbește de „elementele constitutive ale mitului juridic
al Mioriței”, fără să arate care sunt acestea. E de mirare

cum poate un caz juridic să fie un mit juridic.
Vulcănescu recurge la documente etnografice cu ca-

racter general și trage concluzia că ciobanul din Miorița
a comis toate cele 11 fărădelegi, care în etnologia juri-
dică românească se pedepsesc cu moartea. El afirmă
că ciobanul e condamnat la moarte, cu sau fără dovezi,
pe toate aceste 11 puncte. Concluzia lui se întemeiază
pe fapte etnografice, care se află în alte materiale, din
afara obiectului de cercetat. E greu de înțeles
raționamentul după care ciobanul din Miorița este jude-
cat și pedepsit pentru fapte pe care nu le-a comis, dar
le-au comis alți ciobani, în alte documente juridice. Vul-
cănescu spune că nu găsește în Miorița nici măcar o
faptă pentru care ciobanul să fie condamnat la moarte
și recunoaște că nu se pot găsi cauzele unui conflict
între ciobani. Și totuși clasifică în Miorița trei categorii
de cauze conflictuale: a) infracțiuni contra avutului co-
munitar de grup profesional, b) infracțiuni de serviciu,
c) rivalități de tip erotic. El afirmă că: „Produsele folclo-
rice pe tema Mioriței, le acordă însă tuturor acestor mo-
tive o importanță aproape egală, pe planul creației
epice.” Vulcănescu nu observă contradicția dintre pro-
priile sale afirmații, pe aceeași pagină.

Cercetarea făcută de Vulcănescu duce la neclarități:
1. Din moment ce el însuși recunoaște că nu

găsește în textele Mioriței nicio infracțiune, de ce caută
criminalitatea ciobanului în afara variantelor Mioriței? 

2. Cum poate o documentație care stă în afara tex-
telor Mioriței să dovedească infracțiuni comise în
Miorița? 

3. Cum se pot invoca infracțiunile comise de alți cio-
bani, ca dovezi că și ciobanul din Miorița a comis
aceleași fapte?

4. De ce nicio variantă nu arată infracțiunea și cauza
condamnării? 

5. Pot infracțiunile specificate într-o lege să fie atri-
buite oricui și astfel oricine să poată fi condamnat și pe-
depsit fără dovezi, pe motiv că există o lege pe care nu

Victor Ravini

OMORUL ÎN MIORIŢA 
ARE TEMEI JURIDIC SAU RELIGIOS?
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a încălcat-o? 
6. În ce fel culpa și condamnarea e justă sau ne-

justă? Și în care variante? 
7. De ce judecătorii nu îl interoghează și nimeni nu-l

acuză pe cioban? 
8. De ce pedeapsa e comunicată de către oaie și nu

de judecători? 
9. În ce sistem juridic poate simpla existență a legii

să fie o probă juridică împotriva cuiva?
10. Unde mai există un precedent pentru o astfel de

procedură juridică?
11. Cum poate exista poezie într-un caz juridic?
12. Unde e logica?
Toate interpretările juridice au carențe de logică și,

în loc să clarifice ceva, prilejuiesc nelămuriri, confuzii și
nedumeriri: 

1. Interpretarea juridică vede în Miorița atât crimina-
litatea celor doi ciobani, cât și criminalitatea personajului
principal. Afirmă că baciul e sau victimă nevinovată sau
criminal total. Dar nu poate dovedi nici una, nici alta.

2. Orientarea juridică vede în Miorița criminalitatea
tuturor personajelor. Ce altă operă literară din lume mai
prezintă confruntarea dintre rău și rău? Dacă interpre-
tările juridice ar fi corecte, înseamnă că însușirea cea
mai reprezentativă a românilor ar fi criminalitatea. Cine
a mai proslăvit în poezie și cântec criminalitatea?

3. Dacă ciobanul a comis vreo infracțiune profesio-
nală, cum se face că oile îl îndrăgesc, îl regretă și îl
plâng? 

4. Autorii anonimi și rapsozii populari îndrăgesc per-
sonajul principal, iar auditorii se identifică cu el. Cititorii
din alte culturi, care citesc Miorița în traduceri, sunt de
partea ciobanului. Cum ar putea toată lumea să simpa-
tizeze cu un criminal sau cu un laș? 

5. Din ce cauză orientarea juridică nu permite cer-
cetarea Mioriței dintr-o altă perspectivă decât cea juri-
dică și ce vrea să dovedească? Ce scop urmărește?

Cercetarea juridică e totuși oarecum folositoare, în-
trucât iese la iveală că transmiterea orală a modificat
conținutul variantelor auzite și a introdus improvizații
stângace, care au stârnit confuzii atât printre țărani, cât
și printre cercetători. O cercetare care pornește de la
versuri sporadice improvizate mai târziu, pentru a ex-
plica variantele mai vechi, duce la regretabile erori. Ne-
temeinicia interpretărilor Mioriței din perspectivă juridică
are echivalent în absurditatea din procesele iacobinilor
în timpul Revoluției franceze sau în absurditățile din
Procesul lui Kafka și din procesele lui Stalin.

Fochi afirmă că: „În cele mai multe variante se
vorbește despre lege.” În realitate, cuvântul lege, cu de-
rivatele sale, apare doar într-o cincime din variantele
cuprinse în antologia lui. În studiul său despre Miorița,
Eliade afirmă: „Cauzele crimei nu sunt întotdeauna
foarte clare.” Nu spune când sunt foarte clare și nici
care sunt cele clare. Întrucât cauzele crimei nu sunt
clare, cum să fie clare motivele reacției ciobanului?
Cum poate să fie clar ce spune ciobanul mioarei, care
e mesajul lui și ce vor să ne spună nouă poeții anonimi?
Neclaritatea cauzelor crimei duce la concluzii neclare
despre scopul ei, despre reacția ciobanului și despre

mesajul din poem. 
Caracostea atrage atenția asupra versului „lui grea

lege îi făcea” și arată că lege aici are un înțeles meta-
foric și nu poate avea legătură cu legile juridice, ci cu
grecescul nomos (lege religioasă, ce reglează legătura
dintre om și divinitate). Constantin Noica scrie că româ-
nii au luat cuvântul lege de la romani și i-au dat înțelesul
grecescului nomos. El zice că nomos vine de la nemein,
care în greaca veche însemna a distribui ciobanilor
pășuni și citează expresii românești, ce arată că
înțelesurile religioase ale cuvântului lege covârșesc
implicațiile lui juridice. El precizează că latinul lege în-
seamnă constrângere din afară, pe când grecescul
nomos înseamnă eliberare dinăuntru. El mai arată că
românii și-au însușit legea în credință și în conștiință.
Lege a intrat în credință și în conștiință. În întreaga cul-
tură orală populară, românii concep legea ca o eliberare
din interior, iar nu ca o constrângere din afară. Cu refe-
rire la Caracostea și la Noica, rezultă că acțiunea în
Mioriţa pornește de la lege în înțelesul de nomos și ast-
fel ciobanul, prin ceremonia uciderii simbolice, se simte
eliberat, iar nu constrâns. O lege care vine din interior,
și nu din exterior de la alții, este o lege religioasă săr-
bătorească și îndrăgită, iar nu o lege juridică și temută,
așa cum au înțeles unii din cercetătorii anteriori. 

Erdös, Fochi, Vulcănescu și Eliade întâmpină
observația lui Noica și a lui Caracostea cu o discretă tă-
cere și pleacă de la premisa că lege în Miorița este o
noțiune juridică. Niciunul din cercetătorii anteriori ai
Mioriței, nimeni nu s-a uitat într-un dicționar român-
român, să vadă cum e definit cuvântul lege. De la ma-
rele dicționar DLR al Academiei și până la cel mai mic
dicționar de buzunar, toate dicționarele noastre preci-
zează că lege are două înțelesuri. Principalul și cel mai
vechi sens al cuvântului lege este religios, singurul ates-
tat în cultura populară orală, singurul cunoscut de marii
noștri scriitori clasici, singurul folosit în literatura con-
temporană pentru a da o culoare populară. Sensul se-
cundar al cuvântului lege, este juridic, mai nou și încă
necunoscut de Alecsandri, Grigore Alexandrescu sau
Alexandru Vlahuță, avocați. Pentru ei, lege avea sens
religios. În domeniul juridic, ziceau pravilă. Cum să aibă
lege în Miorița sens juridic? Dacă omorul din Miorița ar
avea temei juridic, de ce cuvântul pravilă nu apare în
nicio variantă?

Varianta lui Alecsandri nu conține cuvântul lege, dar
menționează sfatul ciobanilor: se vorbiră și se sfătuiră.
Aproape toate variantele spun că hotărârea se ia în ca-
drul unui sfat sau sobor. Cuvântul lege apare în 28 din
cele 40 de variante ale Mioriței din antologia lui Virgil
Medan, uneori repetat în aceeași colindă. Este semni-
ficativ faptul că lege apare mai des în colindele transil-
vane, care, după cum se știe, sunt cântece religioase
de origine precreștină și sunt mult mai vechi decât ce-
lelalte variante, care au evoluat spre alte genuri literare.
Studiul comparativ al celor 973 de variante ale Mioriței
(analizate în Miorița – Izvorul nemuririi, Editura Alcor
EDIMPEX, București 2016 și 2017) scoate la iveală că
mentalitatea societății a evoluat în pas cu evoluția isto-
rică a societății. Mulți rapsozi nu au mai înțeles simbo-
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lurile din metaforele și alegoriile create pe un nivel ezo-
teric, de taină. Textul unor variante a alunecat de la my-
thos, accesibil ciobanilor inițiați în misterele arhaice, la
logos, la o înțelegere exoterică, accesibilă tuturor
neinițiaților.

Pentru a înțelege ce poate fi legea din Miorița, am
apelat la cărți scrise de savanți care s-au preocupat de
acest cuvânt. Max Gluckman (1911-1975), profesor de
antropologie socială la universitatea Victoria din Man-
chester, în cartea sa despre legi și rituri arhaice, în ca-
pitolul What is Law? – The Terminological Problem,
spune că s-au scris multe cărți despre înțelesul cuvân-
tului lege (law). S-a pornit de la premisa că lege e un
cuvânt ce trebuie să aibă un singur și același înțeles
pentru toți. Problema a fost când s-a văzut că, de fapt,
este exact invers. Gluckman arată că toate limbile au
cuvinte care se referă la fenomene sociale importante
– așa cum lege evident că se referă. Cuvintele cu
înțeles social, în mod inevitabil, au mai multe definiții și
înțelesuri. Știința juridică este plină de concepții contra-
dictorii despre ce e legea sau despre problema definirii
termenului lege. Cu atât mai mult sporesc contradicțiile
când oamenii de știință cercetează societățile arhaice,
cu culturile lor foarte diferite de ale noastre. Întrucât pro-
priile noastre cuvinte pentru lege și fenomenele legate
de aceasta sunt încărcate de mai multe sensuri ambi-
gui, cei care cercetează vechile societăți se izbesc de
greutăți îndată ce încearcă să aplice aceste cuvinte
altor culturi, conchide Gluckman.

În Miorița sunt numeroase cuvinte folosite în formu-
lări neobișnuite. Ne oprim aici la unul singur. Nu e ușor
de înțeles ce înseamnă pentru autorii anonimi: grea
lege, tare lege, mare lege, pre lege, pă lege, se legiuiră
și altele. Nici măcar rapsodul unei variante nu înțelege
ce vrea să însemne grea lege îi făcea și modifică: rea
lege îi făcea, crezând că astfel capătă sens. Sau poate
că a auzit greșit. Structura gramaticală a propozițiilor
este și mai neobișnuită. Orice traducere în vreo altă
limbă e dificilă sau imposibilă. Iată doar câteva versuri
în care apare cuvântul lege:

Lui legea i-o face (Medan, p. 322)
Lege să-l omoare (Medan, p. 324)
Noi legea ţie ţi-om face (Medan, p. 364)
Lui pă leje i-o făcut (Medan, p. 385)
Gre lege-i făce (Medan, p. 332)
Grele legi i-o fost umblat (Medan, p. 338)
Gre lege i-o fost gătat (Medan, p. 340)
Legea lui i s-o gătat (Fochi, I:555 r 9)
Gata legea i i-o dat (Fochi, VII:558 r 10)
Lui lege i s-o legat (CXLIX:628 r 6)
Lui de lege i-o făcut (LIII:582 r 7)
Lui pre lege i-a făcut (CCCV:711 r 8)
Grea lege îi legiuia (CXL:624 r 8)
Gre lege ţi s-a umbla (CVI:608 r 13)
Lui grea lege i-o umblat (CXI:610 r 7, CXIII:611 r 6,

CXIX:614 r 8)
Lui grea lege i-o picat (XXIV:567 r 6) 
Lui grea lege i-o făcut (LIX:584 r 8)
Lui grea lege îi făcea (CXXXIX:624 r 8)
Şi lui rea lege-i făcea (CXXXVIII:624 r 5) 

Tare lege că-i făce-re (CXLV:627 r 8)
Lui mare lege-i făcea (CCXC:700 r 7, Medan, p. 378)
Lege mare hoherească (CVIII:609 r 12)
Lege mare tâlhărească (CX:610 r 11)
Pe cel mic îl legiuia (XLIX:580 r 6)
Ei se legiuiră (DLIV:918 r 7)
Ei se-n legiuiau (DLII:917 r 6)
Ei se legiuiau / Unul pre de altul (DCLXI:965 r 7-8)
În ultimele patru variante apare verbul a legiui.

Complicația este că verbul e într-o variantă tranzitiv, iar
în altele reflexiv. Să analizăm mai întâi verbul din ultima
variantă. Aspectul reflexiv al verbului conține o
semnificație complicată, subiectul predicatului fiind de
fapt două persoane, care fac o acțiune directă și reci-
procă unul asupra altuia. 

Și mai complicat e versul din penultima variantă. La
verb se adaugă un prefix, care însă nu e legat de verb,
ci de pronumele reflexiv. Aceste situații gramaticale sunt
atât de neobișnuite, încât niciun dicționar român, nici
chiar DLR, nu citează aceste versuri și nici vreun alt text
folcloric sau de vreun scriitor, care să mai fi folosit
aceste expresii. 

Dicționarul lui Candrea sau al lui Ciorănescu nu con-
semnează verbul a legiui. DEX menționează că a legiui
este neobișnuit, e tranzitiv, înseamnă a hotărî prin lege,
a legifera, dar nu spune că mai poate fi și reflexiv.
DLRM și DLRC spun că aspectul tranzitiv este învechit,
iar cel reflexiv e regional și înseamnă a chibzui.
Dicționarul lui Hariton Tiktin definește aspectul reflexiv
al verbului ca a duce o dispută cine are dreptate, a se
disputa și citează o poezie populară: Ei (copacii) să le-
giuesc Şi să sfătuiesc: Care-or fi mai mari.

Printre cele mai clare versuri ar putea fi: Cei şapte
legea-i făcea sau Faceţi-mi lege pe scurt / Şi mă omo-
râţi curund. Și totuși nu este ușor de priceput ce vrea
ciobanul să spună. Sunt versuri bine cizelate, frecvente
în mai multe variante, însă formulările se abat de la vor-
birea obișnuită, într-un fel care arată că poeții populari
sunt extrem de conștienți de posibilitățile limbii. Se pare
că folclorul stăpânește sensurile cuvintelor mai bine
decât colectivul de redactare a dicționarelor. Limbajul
din Miorița pare să fie intenționat enigmatic și poate as-
cunde ceva pe care poeții anonimi vor să-l spună, dar
și să-l țină secret. În ce scop folosesc autorii un limbaj
enigmatic? 

Émile Durkheim spune că „sunt unele ceremonii în
care se folosește un limbaj special, interzis în situații
profane. Acest limbaj ocazional e începutul unei limbi
sfinte.” Expresiile din Miorița în care apar lege și legiui
au legătură cu o ceremonie bine pusă la punct de către
ciobani. Faptul că se folosește un limbaj special, cu o
sintaxă ce nu se obișnuiește în vorbirea obișnuită, pro-
fană, dezvăluie că poate fi vorba de o ceremonie sacră.
Se știe că Miorița este un mit, așa cum a afirmat George
Călinescu. Prin urmare, textul este ezoteric, ca să îl
înțeleagă doar unii, iar nu oricine.

Vasile Pârvan afirmă că lege vine din latina populară
și înseamnă credință religioasă și religie. El spune că
lege în expresia lex christiana avea clar, sens religios.
Dicționarul lui Şăineanu confirmă etimologia lui Pârvan
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și citează: In lege sancta christiana (În lege sfântă creş-
tină). Sensul juridic al cuvântului nu este atestat sub stă-
pânirea romană. După retragerea administrației
romane, singurele norme care reglau societatea daco-
romană erau poruncile bisericești și normele
precreștine bazate pe legile naturale ale societății,
tradiții, obiceiuri și datini. Funcțiile juridice din dreptul
roman, împărțite între judecător, procuror și avocat –
corespunzătoare structurii tripartite din mitologia greco-
romană, a tracilor și a altor societăți indo-europene –
nu se reflectă în aplicarea legii de către ciobani în Mio-
riţa. Este cu totul neverosimil ca lege din Miorița să aibă
vreo legătură cu gândirea juridică a romanilor sau cu
sensul juridic al cuvântului în latină. 

Cuvântul lege apare în primele tipărituri românești
din secolul al XVI-lea și la cronicari, întotdeauna folosit
în legătură cu religia și niciodată cu justiția. Petrache
Poenaru, în dicționarul său din 1840, traduce cuvântul
francez loi cu lege, legiuire, pravilă. El arată că în limba
franceză, înțelesul religios primează covârșitor față de
cel juridic. Înțelesul juridic are legătură cu legile făcute
de autoritatea statului, nicidecum cu legile făcute de
țărani. Poeții populari, care au compus și transmis Mio-
riţa, sau ciobanii din poem, nu reprezintă autoritatea
statului și nu se pot gândi la vreun sens juridic când fac
legea.

Dicționarul de „vorbe streine” al lui G. M. Antonescu
din 1886 înregistrează neologismele și rezultă că lege
începe să fie folosit în context filozofic și juridic. Anto-
nescu susține că aceste cuvinte sau înțelesuri sunt
ceva încă străin în limbă. La fel și în dicționarul lui Tiktin,
înțelesul religios e mai vechi decât cel juridic.
Dicționarul lui Ciorănescu, publicat în 1958, consem-
nează că sensul religios al lui lege precumpănește sen-
sul juridic chiar și la un secol după publicarea Mioriței.
El pune mai întâi înțelesurile etice de normă și regulă,
apoi două înțelesuri religioase, iar abia pe ultimul loc
două sensuri juridice. 

Cea mai înaltă instanță lexicografică, DLR, al Aca-
demiei, clasifică definițiile și înțelesurile cuvântului lege
în ordinea importanței și pune pe primul loc definiția re-
ligioasă, cu patru înțelesuri diferite, și în al doilea rând
definiția juridică. DLR ilustrează înțelesurile religioase
cu citate din cărțile tipărite de Coresi în secolul al
XVI-lea și din scrierile lui Bălcescu, Alecsandri, Alexan-
drescu, Creangă, Eminescu și alții. Toți folosesc lege
numai în sens religios. Cuvântul lege are înțeles religios
în limbajul popular, ba chiar și în ziarul de avangardă
Contemporanul în secolul al XX-lea. DLR și alte
dicționare citează scriitori reprezentativi care în context
juridic folosesc pravilă și niciodată lege. Chiar și în se-
colul al XX-lea scriitorii zic pravilă în loc de lege. Până
și ziarul Viaţa Românească (în 1954) sau scriitorii mai
noi, ca Dan Deşliu, preferă pravilă în loc de lege, când
vor să dea limbii lor o culoare de autenticitate
țărănească. 

Dicționarele documentează folosirea cuvântului lege
în texte vechi și în cultura populară orală numai în con-
text religios. Înțelesul juridic nu este cunoscut în folclor.
Sensul juridic al cuvântului lege a venit în limbă din stră-

inătate, după formarea statului național. Până și
dicționarele comuniste atestă că, în gura poporului, cu-
vântul lege are un înțeles religios, iar nu un sens juridic.
În limbajul țăranilor și în întreg folclorul, lege e sinonim
cu religie, obicei și datină și nu este atestat cu sens ju-
ridic, iar lege nescrisă înseamnă tradiție și obicei al pă-
mântului în sens religios, nu în sens juridic.

Dacă ciobanii din Mioriţa s-ar fi gândit la o lege juri-
dică și cauza omorului ar fi avut un caracter juridic,
atunci poeții populari ar fi folosit cuvântul pravilă, iar nu
lege. Cuvântul pravilă nu apare în nicio variantă a
Mioriței. Poeții populari și ciobanii zic întotdeauna lege,
nicidecum în sens juridic, ci în mod evident religios. 

Pe ce s-au bazat cei ce au pretins că lege în Miorița
are un sens juridic? Dicționarele arată că, în cultura
orală, cuvântul are un sens religios. Cuvântul lege
apare în context juridic numai în timpurile mai noi, dar
nicidecum și pe vremea când s-a compus Miorița, cum
și-au închipuit unii cercetători, cu o autoritate mai pre-
sus decât a tuturor dicționarelor. 

Mai rămâne o singură întrebare: Cum se face că ni-
ciun dicționar, nici măcar DLR, nu citează niciun vers
din variantele Mioriţei, care să conțină cuvântul lege?
Răspunsul e simplu: Aceasta arată nesiguranța lexico-
grafilor cum să plaseze cuvântul lege din Miorița, printre
definițiile juridice sau religioase. Ezitarea lingviștilor este
demnă de toată atenția și e firesc că au evitat să ia
poziție în disputa dintre O. Densusianu și Caracostea,
ca să nu intre în conflict cu alți colegi cercetători la Aca-
demie, aliniați la interpretarea juridică a Mioriței, inge-
nios adoptată de linia partidului comunist, pentru
mistificarea Mioriței în scopuri politice. 

Se știe fără nicio îndoială, că folclorul nu folosește
cuvântul lege în înțeles juridic, ci religios. Așadar con-
textul în Miorița nu poate să fie juridic, ci religios. Cu-
vântul lege în Miorița nu se poate referi la vreo
infracțiune, ci la legătura dintre oameni și divinitate.
Omorul din Miorița nicidecum nu poate avea cauze ju-
ridice, ci exclusiv religioase. Mesajul literar din Miorița
nu poate să fie juridic, ci religios. Miorița nu poate fi
înțeleasă prin etnologia juridică, așa cum pretinde Vul-
cănescu, și nici prin folcloristică cum pretinde Fochi, ci
printr-un studiu bazat pe metodologia științei religiilor,
care apelează la toate științele și ramurile umaniste po-
sibile. 

În concluzie, analiza de mai sus confirmă justețea
observației lui Noica și a lui Caracostea, că lege, în
Miorița, are un înțeles religios și nicidecum juridic. Cu-
vântul lege este o cheie – pierdută chiar și de către unii
țărani, dar regăsită de Caracostea și Noica – pentru a
putea înțelege despre ce fel de ucidere e vorba. Cuvân-
tul lege din Miorița dezvăluie cauza religioasă și scopul
religios al omorului. Este un omor ritual. Vom vedea în
alt eseu, dacă uciderea ciobanului din Miorița este un
sacrificiu religios sângeros sau un ritual simbolic, un fe-
nomen liturgic cu aspect teatral, ce se repetă periodic. 

Cercetarea anterioară a înțeles greșit cauzele și sco-
pul uciderii. Nu e de mirare faptul că reacția ciobanului
n-a mai fost înțeleasă așa cum fusese gândită de autorii
anonimi din străvechime. Nu e de mirare nici că mesajul
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literar din așa-zisul testament al ciobanului a fost înțeles
alandala. Așa s-a ajuns la înțelegerea pe dos a poemu-
lui nostru național. Așa s-a ajuns la născocirea doctrinei
cum că Miorița ar fi tragică, deprimantă, dăunătoare in-
dividului și națiunii. Așa s-a ajuns la denigrarea români-
lor, prin falsificarea mesajului din cea mai valoroasă
creație folclorică. Înțelesul religios al cuvântului lege
dovedește că este folosit în contextul unei datini cu ca-
racter sacru precreștin și cu semnificații spirituale lumi-
noase, de fericire sublimă, cum nu toate religiile pot
oferi. Nu baliverne întunecoase, așa cum ne-a îndoctri-

nat cercetarea anterioară și totalitarismul științific. Cer-
cetarea Mioriţei dintr-o nouă perspectivă este justificată,
ba chiar necesară, oricât ar deranja unele certitudini fo-
silizate. 

Redacția editurii care a elaborat Kindlers Neues Li-
teratur Lexikon nu acordă atenție orientării juridice a
cercetării Mioriţei, cu toate că aceasta a fost acceptată
de Mircea Eliade. Lexiconul nu menționează contribuția
lui Eliade la studiul Mioriței, ci doar la studiul baladei
Meșterul Manole.

„Taica popa”, cel care le spunea poporenilor săi „de
prin gazeturi tot”, cel care îi citea mamei scrisoarea de
la feciorul dus de acasă, în război, a fost – și continuă
să fie – un factor de cultură, un purtător de învățătură,
un aducător, în mintea și în sufletul celor care îl ascultă,
al cuvântului lui Dumnezeu și al vorbei bune a slujitorilor
Săi. La fel, dascălul de la țară, ca și bădița Vasile din
Amintirile lui Creangă ori învățătorul Herdelea al lui Re-
breanu, ca Dăscălița lui Goga, erau luminătorii satului,
deschizând, pentru elevii lor, căile spre lumina cărții și
a învățăturii. Cu atât mai mult, aceste calități se mani-
festau în vremurile mai de demult, când accesul la
știința de carte era mult mai limitat decât astăzi, puțini
fiind cei care știau să scrie și să citească. Preotul sau
învățătorul, uneori una și aceeași persoană, suplinea
această lipsă, însemna pe hârtie sau pe un alt suport
fizic (lemn, piatră, zidărie), informații despre viața de zi
cu zi sau despre evenimentele mai deosebite din
existența sătenilor, lăsând posterității prețioase
informații despre cei care au fost și despre cele ce se
vor fi întâmplat cândva. 

Un volum masiv Despre oameni și ziduri. Cronicari
ai arealului bolintinean (Editura Sud, Bolintin Vale,
2020, 1 445 p.) publică istoricul Vasile Grigore în cola-
borare cu Ștefan Crudu și Marian Grigore, cu un „Cu-
vânt înainte” de Ioana Ruxandra Fruntelată,
conferențiar la Facultatea de Litere de la Universitatea
din București și cercetător științific la Institutul de Etno-
grafie și Folclor „Constantin Brăiloiu” din București. Câ-
teva scurte lămuriri despre „arealul bolintinean”, despre
sursele folosite, dau editorii acestui masiv op, în „Intro-
ducere” pp.  21-24) și, mult mai pe larg, în „Postfață”
(pp.  1201-1345), adevărat ghid de lectură al unei cărți
nu ușor de parcurs și nici de comentat.

De fapt, editorii cărții adună între copertele acesteia
mărturii scrise despre „oameni și ziduri”, despre „făpturi”
(„făptuitori”) și „faceri” („înfăptuiri”) cuprinse într-un
spațiu geografic concret și sentimental totodată, „arealul
bolintinean”, având în centru Bolintinul din Vale, „cea
mai importantă așezare din toate punctele de vedere”,
zic autorii, în jurul căreia   s-au grupat localitățile despre
care au scris învățători și preoți în cercetările lor „mo-

Nicolae Constantinescu

ISTORIE LOCALĂ ÎN SCRIERILE
UNOR PREOŢI ȘI ÎNVĂŢĂTORI 

DIN MUNTENIA
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nografice”, lucrări de grad și o teză de licență în teologie
semnată de preot Radu Gh. Ioan, „Bisericile din jurul
Floreștilor și Stoeneștilor”, susținută în anul 1932, axul
central al întregului edificiu, autorii deschizând fiecare
capitol al cărții, atunci când este cazul, cu fragmentul
din lucrarea de licență referitor la biserica din satul (lo-
calitatea) în discuție (numele preotului este menționat
de 38 de ori în lucrare). O biografie succintă a preotului
Radu Gh. Ioan conturează editorii din înscrisurile ace-
stuia, din care rezultă și „metoda” utilizată de tânărul ie-
rarh în alcătuirea tezei sale de licență. Rezultă, mai
întâi, o cercetare de teren, cu observații și însemnări
exacte despre starea lăcașurilor de cult din cele
18  localități incluse în arealul ales, între care, prima în
ordine alfabetică este Biserica din Bâcu, cuprinsă în
teza de licență a seminaristului Radu Gh. Ioan și
valorificată, prin tipărire, în volumul Despre oameni și
ziduri, 2020, pp. 31-41. Contribuției prelatului i se
adaugă „Monografia model nr. 1, Satul Bâcu, comuna
Joița, plasa Bolintin, județul Ilfov” reprodusă în volumul
menționat, pp. 41-45, un alt tip de document de istorie
locală scos din arhive și readus acum în atenția
cercetătorilor.

Volumul cuprinde, în ordine alfabetică, satele, paro-
hiile din „arealul bolintinean”, de la Bâcu până la Zur-
baua. Pentru unele, singura sursă documentară scrisă
se află în lucrarea de licență a preotului Radu Gh. Ioan,
precum Biserica din Deleni, din Drugănești, din Icoana,
din Ornești, din Stoenești, din Trestieni, din Ulmi. Pentru
altele, alți vrednici slujitori ai bisericii sau ai școlii au
adăugat considerațiile lor despre respectivul lăcaș de
cult, despre școala sau localitatea în ansamblul ei, cum
ar fi parohia din satul Malu Spart, căreia îi face un „scurt
istoric” preotul Gheorghe Iordache, despre sat scriind
și profesorul Ion Carbarău (1906-1992), una dintre
personalitățile arealului, alături de fiul acestuia, gazeta-
rul Constantin Carbarău, director fondator al publicației
„Sud”, aflată în al 25-lea an de existență. La fel, biserica
din Cămărașu, cuprinsă în teza de licență a preotului
Radu Gh. Ioan, beneficiază și de o „Monografie model
nr. 1”, alcătuită în anul 1939, pentru „autoritățile satului”
semnând, în absența primarului și a altor „autorități”,
inexistente, numai preotul. V. Guriță (de altfel, satul
însuși a dispărut, fiind înglobat în alte structuri adminis-
trative locale, din care făcea, de facto, parte.)

Aceeași situație pentru o localitate, precum Roata,
„unul din satele vechi ale Țării Românești, a cărui primă
atestare documentară coboară tocmai în veacul al
XV-lea, la 5 august 1451” (p. 1051), înglobată acum în
comuna Roata de Jos (RDJ, în glumele locale de la mij-
locul anilor ’80, auzite de noi când am făcut o inspecție
de grad la școala de acolo), în care intră și localitățile
Cartojani, Sadina și Roata Mică (Zgaia). Investigațiile
de ordin istoric sunt realizate cu multă știință, coordo-
natorul acestei impresionante cercetări despre „oameni
și ziduri din arealul bolintinean” fiind domnul Vasile Gri-
gore, istoric de meserie, autor a numeroase studii de
specialitate, cele mai multe având ca obiect de studiu

tocmai zona respectivă.
Monografia localității Roata este realizată de

învățătoarea Ana Țurlea în 1944, editorii de astăzi apre-
ciind că lucrarea s-a conformat, „în bună măsură, pla-
nului întocmirii unei monografii sociologice” (p. 1204),
propus sau impus de modelul expus de Henri H. Stahl,
Monografia unui sat, cum se alcătuiește spre folosul
Căminului Cultural. Cu o prefață de D. Gusti, Fundația
Culturală Regală „Principele Carol”, București, ediția I,
1937; ediția a II-a, 1939. Autoarea formulează, în partea
introductivă, câteva gânduri care trimit, cu necesitate,
la orientările din scrierile unor reprezentanți ai școlii so-
ciologice de la București: „Satul, ca realitate socială, tre-
buie cunoscut în toate amănuntele sale fiindcă numai
cunoscându-l ne vom da seama de ce isvoare de ener-
gie dispune, numai cunoscându-l vom ști de ce lucruri
are nevoe și în ce măsură. [...] Cunoașterea satului mai
e necesară cetățenilor lui și pentru mândria lor
personală. Cunoscându-i părțile bune se vor mândri cu
ele, cunoscându-i defectele vor căuta să le remedieze”
(p. 1059). Micromonografiile însumate de editori în
acest volum refac imaginea unui sat „etern”, dintr-un
areal desenat pe criterii mai mult sentimentale,
convenționale, întărind concluzia pe care pe care o
trage sociologul Zoltán Rostás în urma convorbirilor cu
unul dintre „părinții” monografiilor sociologice, Henri
H.  Stahl, căruia, în urma experiențelor avute, monogra-
fia îi apărea ca o „utopie”, poate nu în sensul etimologic
al termenului, „ceea ce nu există nicăieri”, cât ca „de-
scriere concretă a unei ordini sociale raționale, care
reprezintă pentru autorul ei idealul unei societăți
omenești armonioase”, cum citim în Dicționar de științe
umane, de François Gresle et al., Nemira, 2000. Cer-
cetarea concretă de teren, instituită ca procedeu
esențial al monografiilor realizate de sociologii din
școala Gusti, a fost favorizată de calitatea autorilor
inventariați în volumul Despre oameni și ziduri de a fi
oameni ai locului, învățători și preoți, cei mai mulți ori-
ginari din satele respective sau adoptați de cei de acolo,
încât observațiile lor sunt obiective, reale, exacte, în cea
mai mare parte, oglindă a unor fragmente de istorie
locală, utile pentru reconstituirea întregului areal inves-
tigat.

Sunt reînviate, dacă se poate spune astfel, perso-
naje istorice reale (mari proprietari, învățători și preoți,
personalități locale), identificate și fotografiate „ziduri”
(biserici, școli, cămine culturale, case vechi sau recon-
struite pe vechile amplasamente), înscrisuri despre lo-
curile respective și despre trăitorii lor, observații despre
viața de zi cu zi a acestora, despre modul de lucrare a
pământului și despre obiceiurile lor alimentare, uneori
sunt inserate în lucrare mici fragmente din viața
spirituală a sătenilor, povești locale sau amintiri despre
un trecut mai îndepărtat sau mai apropiat de acela când
„timpul nu mai avea răbdare” – anii ’30-’40 ai secolului
trecut, îngropați într-o istorie „mică”, locală, cuprinsă în
istoria mare a țării, a continentului, a lumii...
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– Stimate Domnule Aurel Rău, datorez privilegiul de
a vă fi cunoscut mentorului meu, regretatul scriitor și om
de cultură Ion Brad, de care vă leagă primii pași în lite-
ratură pe reduta „Almanahului Literar”, prima revistă li-
terară românească din Ardealul postbelic, sub
comanda, ca să inspirăm prudent aerul epocii, lui Miron
Radu Paraschivescu secondat de un alt maestru al
meu, poetul Geo Dumitrescu. Mi-ați și făcut onoarea de
a încheia magistral volumul pe care cu trudă l-am
încredințat tiparului în 2018, „Un catastif ciudat și per-
sonajele sale”, care consemna și mărturiile lui Ion Brad
și Dumitru Micu, de care, de asemenea, am fost apro-
piat, despre acea perioadă, și de aceea vă propun să
începem dialogul nostru ce se vrea a fi o călătorie sen-

timentală, sub semnul ineditului, prin ungherele neștiute
ale literaturii române din ultimii 60 de ani, cu unele
secvențe ale începutului. Ați amintit în discuțiile noastre
anterioare originea Dumneavoastră sănătoasă, în con-
textul numirii ca șef al resortului de poezie de la „Alma-
nahul Literar”. Puteți detalia?

– Discuția care mi se propune este despre un timp
foarte îndepărtat, care v-a devenit apropiat și datorită
faptului că, intrând în posesia unui „jurnal” din redacția
„Almanahului literar”, din anii 1951-1952, un soi de dări
de seamă ale redactorilor, scriitori tineri, despre munca
fiecărei zile, una literară, v-ați ocupat, printr-o devotare
asiduă și merituoasă, de descifrarea lor din manuscris,
copierea, redactarea, și în final publicarea, cu aparat
critic, într-o carte, sub titlul „Un catastif ciudat...”, în anul
2018, beneficiind de lămuriri și îndrumări din partea
poetului Ion Brad, fost ca și mine, și criticul Dumitru
Micu, personaj fără voie într-o piesă de teatru document
de timp. Timp când, într-o răsturnare de regim politic și
social, consecință a războiului, toate lucrurile sunt altfel.
Despre care e greu să te pronunți, răspunzând, la în-
trebări, cu da și nu, dacă m-aș referi chiar la rândurile
de început, din care mulți termeni, pentru o posibilă in-
trare în subiect, cer umblări la infinitezimal, printre
exactități. Începând din prima frază, cu formulările  „Ion
Brad de care vă leagă primii pași în literatură pe reduta
Almanahului Literar (…) sub comanda (…) lui Miron
Radu Paraschivescu secondat de (…) poetul Geo Du-
mitrescu”. La termenii „vă leagă” și „primii pași” și „pe
reduta” și „secondat”, trebuind răspuns că în redacția
revistei, care după cinci ani va deveni „Steaua”, eu mă

Aurel Rău

„UN MOMENT DE REFLECŢII 
ȘI BILANŢ, CA UN PROMONTORIU
DE PE CARE SĂ SE POATĂ SPERA 
CĂ SE POATE PRIVI ÎN VIITOR…”

- Interviu de George Corbu Junior -
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aflu de la constituirea ei: din Ianuarie 1950, într-o echipă
de șase membri. Ion Brad, împreună cu care comentați,
în carte, începuturile revistei, ajungând redactor abia în
pragul toamnei, când profilul noii prezențe revuistice în
viața literară e în multe privințe constituit, și când – la
detașarea, temporar, a trei dintre redactori, la o „Școala
de literatură”, printre care și eu – ca membri ai redacției
trebuie cooptați alții dintre colaboratorii revistei externi,
printre care și el; iar dacă Miron Paraschivescu e „se-
condat”, el e secondat de Geo Dumitrescu, venit din
București, abia de prin luna iunie. Sau: pașii, făcuți îm-
preună, „pe reduta”, nu sunt, pentru toți redactorii pri-
mului an, primi. Amănunte, văzut totul mai din aproape,
cu nuanța lor. Pentru că nu trebuie purces cu ceva, să
spui, neconform, ca bunăoară în fraza „Ați amintit în
discuțiile noastre anterioare originea Dumneavoastră
sănătoasă, în contextul numirii ca șef al resortului de
poezie de la Almanahul Literar”. Respectiv, cu o formu-
lare care, printr-un amestec de timpuri, poate fi
înțeleasă greșit, ceea ce ar însemna să ne contaminăm
de „aerul epocii”, despre care însă spuneți: „să-l inspi-
răm prudent”. Când vă voi fi vorbit de originea mea „să-
nătoasă”, va fi putut fi în referire la momentul angajării
mele la redacție, cum originea socială era în epocă un
criteriu nu de joc de salon, aici mai trebuind adăugat și
faptul că, întâmplător, toți cei de origine rustică, dintre
redactorii revistei, provenim din familii aproximativ cu
aceeași situație materială, de „mai înstăriți”. Deci mă re-
feream nu la momentul când eu conduc „resortul” de
poezie, pe care înainte îl conducea A.E. Baconsky. Lu-
cruri de amănunt, fiindcă a fost întrebarea: „Puteți de-
talia?”. 

– V-aș ruga să zăbovim puțin la Miron Radu Paras-
chivescu, înzestratul poet care pe un exemplar din
prima ediție a „Cânticelor țigănești” din 1941 scria:
„Domnului Tudor Vianu, profesorului și poetului strălucit,
omagiul si admirația lui Miron R. Paraschivescu,
28  Aug. 1941”, iar pe „Basmele lui Pușkin” din 1946:
„Scumpului meu Sașa Pană, «maestrul» și tovarășul
admirabil al începuturilor mele poetice în paginile neui-
tatului «Unu», toată dragostea şi prețuirea lui Miron
Radu Paraschivescu, 10 Februarie 1946, Buc”. Un fapt
mai putin cunoscut este că el picta și în colecția fiului
lui Sașa Pană, prietenul familiei noastre Vladimir Pană,
am văzut un foarte interesant portret al lui Lenin, care
a figurat în expoziția din 1933, „Miron Radu, Ion Vlasiu
și Ion Vittner”, de la sala Hasefer din București, tablou
care pe verso înfățișează într-o compoziție suprarealistă
un alt cap, cel al poetului Dan Faur. Ar mai exista vreun
episod în legătură cu el pe care nu l-ați relatat în cartea
menționată mai înainte sau până acum și care ar fi
demn de favoarea unei destăinuiri? 

– În cartea „Un catastif…”, unde mi s-a cerut și mie
un comentariu, am spus câte ceva în legătură cu
„M.R.P.”, ca fost un mai apropiat al său, încât acum,
așa, pe loc, nu știu la ce ar fi să mai fac referiri. Poate,
ca o evocare, la un episod precedând mutarea lui la
Brașov, din Cluj, în toamna lui 1951, unde se va afla
într-o implicare conjugală nouă, cu o ingineră, de la care
va aștepta un copil, pe care o văd o singură dată, invitat

în locuința lor, o casă cred că a ei, într-o seară, când
am participat, pe timp de iarnă, cu Victor Felea și Mircea
Zaciu, din partea revistei, la înmormântarea poetului
Radu Teculescu. Episod pe care mi l-a relatat, impre-
sionat, cu lux de amănunte, în legătură cu o relație sen-
timentală, ultima din Cluj, cu o farmacistă – încheiat
printr-un deznodământ ca dintr-o nuvelă. Îi am în minte,
pe amândoi, ca fotografiați, venind de la o pensiune de
pe o străduță din centrul orașului, întorcându-se, la braț,
de la niște cumpărături, sau împărțind ca soț și soție
apartamentul său, de etaj, unde doamna, îmbrăcată
într-un halat ca o rochie, făcea toate oficiile casei, cu un
firesc și o tandrețe. Într-o după masă, când se stă la o
cafea, se grăbește ea, la sunetul soneriei, crezând că
e cineva de la redacție, sau un poștaș, să deschidă, ca
de obicei, ușa, de unde se întoarce pășind în spatele
unui bărbat de vârstă mijlocie, pe care-l prezintă „Soțul
meu!”. Care, după ce e invitat să ia loc, cere îngăduința
de a-și exprima un punct de vedere în privința proiectu-
lui de plecare a celor doi, lui cunoscut, din oraș, respec-
tiv în privința stricării unei căsnicii. Și va avea loc o
explicație, între părți, ca în fața unui judecător de pace,
cu ceva despre cum îndrăgostiții se vor plictisi după un
timp, cum și despre cum acasă ar rămâne doi copii încă
mici, lipsiți de mamă. Moment când gazda, într-un calm
de personaj neutru, are brusc ideea ca decizia, verdic-
tul, să-i revină iubitei (chercher la femme), științei ei de
a potrivi substanțe. Iar aceasta, ca într-o amnezie, să
răspundă că rămâne lângă soț. 

– Deși am fost foarte apropiat de Geo Dumitrescu,
figura sa ocupând o bună parte din volumul pe care, cu
generozitate rarissimă, mi l-a dedicat, în anul 2016, Ion
Brad, „Comorile unui prieten tânăr: George Corbu Ju-
nior”, nu posed nici un număr din intruvabila revistă „Al-
batros” pe care „nenea Geo”, așa cum îi spuneam Ion
Brad și cu mine, a editat-o în doar șapte numere în
1941, ea fiind repede interzisă de cenzură. Aveți vreun
număr din această revistă? Profit de această deschi-
dere pentru a vă ruga să evocați câțiva dintre scriitorii
din generația zisă a războiului care au semnat acolo și
pe care i-ați cunoscut – Dimitrie Stelaru, Dinu Pillat, Vir-
gil Untaru (Ierunca).

– Nu s-a întâmplat să-mi cadă în mână, din revista
„Albatros”, nici un număr, iar dintre poeții publicați în vo-
lume, acolo, personal i-am cunoscut doar pe Ben Cor-
laciu și Dinu Pillat. Dacă nu-l pun la socoteală și pe un
Tiberiu Tretinescu, publicat cu un mic volum de schițe,
pe care Geo Dumitrescu îl aduce în redacția „Almana-
hului”, ca redactor tehnic, apărând și el în „Catastif”, cu
însemnări mai mult tehnice, prin doi ani cât rămâne aici,
înainte de a dispărea, în ceva neelucidat, cu toți banii
reprezentând onorariile unui întreg număr, la un mo-
ment dat, în 1952, negăsit de autoritățile polițienești.
Despre Dimitrie Stelaru n-am amintiri, de vreo discuție
cu el, știu doar că l-am publicat cu un grupaj de poezii
de o linie modernă, în 1960. Din care una despre un
„Tren electric” aducându-l în Ardeal, alta despre „Portul
Constanța” și una despre „Galați, cetate siderurgică”.
De la „Forum” aveam însă multe dintre volumele
poeților tipăriți de editură, Ben Corlaciu, cu un portret
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de Ion Vlad, Victor Torynopol, Nina Cassian, cu un por-
tret de Perahim, Margareta Dorian, Mihail Cosma, de-
senat de Petru Vintilă, Ion Frunzetti, desenat de
G.  Tomaziu. În legătură cu Ben Corlaciu păstrez în
minte două imagini. Una din redacție, unde, oaspete al
lui Geo Dumitrescu, e venit, cu un ciclu de versuri
proaspăt scrise despre o gospodărie agricolă colectivă,
„Luna de Jos”, de lângă Cluj. Iar alta de după vreo trei
ani, când într-o gară, Sângeorz Băi, unde eu, aflat la o
cură de ape minerale, merg cu Lucian Valea, să-l salu-
tăm pe poetul Lucian Blaga, despre care acesta știa că,
venind de la Casa de Creație de la Valea Vinului,
schimbă aici un tren. În micul grup răzleț, în ținută vă-
ratică, așteptând trenul, aflându-se și el, stând pe mar-
ginea unei valize, lângă fiica autorului „Spațiului
mioritic”, cu un aer familiar, adresându-i-se tatălui ei, de
pe marginea unei alte valize, cu „Lucian”, iar acesta
spunându-i, cordial, pe un ton cântat, „Ben”. 

– În legătură cu debutul Dumneavoastră în volum,
vă mărturisesc că am citit cu mare atenție placheta
„Mesteacănul” din 1953 din care am exemplarul dedicat
lui Ion Brad: „Poetului Ion Brad în amintirea începuturilor
noastre literare de la Cenaclul «Făcliei» – și apoi de la
«Suplimentul Cultural», în amintirea drumului alături
până azi și a șezătorii studențești la care el a cântat în
tăcerea din sala plină iar eu am scandat cu sfințenie,
noaptea în aceeași sală. În așteptarea noului său
volum, Aurel Rău, Cluj, 24 Aprilie 1953”, pe care acesta
a notat pentru mine: „Însemnare – document pentru is-
toria poeziei românești, Ion Brad, oct. 2008”, pentru ca
în final să închideți acest circuit afectiv cu o foarte
prețioasă mărturie: „Lui George Corbu junior care a de-
venit proprietarul acestui exemplar din volumul meu de
debut, sub un semn de destin. Volumul e nu numai un
plătitor de tribut timpului, ci și un martor de timp. Nu tre-
buie să-l judec eu, despre el s-au pronunțat critici literari
buni, între care și George Călinescu, și cu elogii multe
și cu judecăți severe, îndreptățite, ca un Cornel Reg-
man, coleg al meu, cândva, de redacție. Prietenia mea,
gânduri dragi, Aurel Rău, 4 iunie 2019. O precizare. În
forma versurilor, așa cum au fost tipărite au intervenit
și redactori de la Editură, după cum și alte condeie ici
colo, dar și propriul condei, pentru trecerea unei punți,
a tiparului. Structura primară, de («fenomen») plantă
originară, spre care se urcă într-un proces de decan-
tare, elaborarea artistică, din care amestecurile ulte-
rioare au îndepărtat-o până la forma din volum, a
poeziei care dă titlul întregului, regăsindu-se în versiu-
nea anexată (lipită) acum pe pagina 86, din fața Cuprin-
sului, preluată din «Fântâni și stele» (2016). A se vedea
și citi cum s-ar da deoparte o draperie grea. A.R.” 

Am fost plăcut surprins, v-am și spus la momentul
respectiv, să descopăr, în ciuda impunerilor deceniului,
o singură poezie pomenindu-l pe Stalin și doar în rugile
mamelor din Grecia. În plus, volumul, chiar
resimțindu-se apăsarea și asprimea vremii, este zgârcit
în ceea ce privește etalarea faptelor timpului, ținând
cont că poemele despre realizările noului regim și lupta
de clasă trebuiau să predomine (să ne amintim doar
poemele-fluviu „Minerii din Maramureș” și „Lazăr de la

Rusca” ale lui Dan Deșliu sau „Balada lui Barta Iosif și
ortacii lui” și „La frasinii de la răscruce” de A.E. Bacon-
sky). Puteți adăuga vreun amănunt mai puțin cunoscut,
revelator, în legătura cu acest debut?

– În poezia „Urarea mamelor din Grecia”, din volu-
mul „Mesteacănul”, într-adevăr, tema, una aproape obli-
gatorie, e abordată  indirect, prin preluarea cuvintelor
unor femei, referitoare la Stalin, un dublu ocol, aceasta
din spusele unui grec. Temă enunțată printr-un citat,
dintr-un ziar, ca motto, triplu intermediu, în care se adu-
cea un Salut la un Congres; versificare pe o hiperbolă:
fie ca „din viața noastră” să se „ia ani”, și în schimbul
lor „să i se dea” tot atâtea „minute”, unui bolnav, consi-
derat „părintele popoarelor”. Și cu încă o componentă:
„urare”, într-o formă de „rugăciune”, mod de
recunoaștere, într-un plan secund, în cele din urmă, a
existenței divinității, un răsfăț, față cu un  regim al unui
fost teolog care și-a schimbat numele din Djugașvili în
„oțel”. 

Poemele lui Baconsky „Balada lui Barta Iosif și orta-
cii săi” și „Frasinii de la răscruce”, pe care le alăturați
poemelor „Minerii din Maramureș” și „Lazăr de la
Rusca”, n-au făcut chiar un tandem, prin rol jucat, în
epocă, aceasta putând fi subiect unei alte discuții, de
sociologie și istorie a „obsedantului deceniu”. Dar din
ele vor fi făcut parte și versurile pe care, la Congresul
Scriitorilor din 1956, printr-o formulă retorică inspirată,
Baconsky i le va dărui celuilalt, într-o aruncare de acuze
reciproce de proletcultism, cu adresarea către public,
deci și către feluriți factori de „îndrumare” prezenți în
sală, memorabilă: „Țin să precizez, în fața dumnea-
voastră, că asemenea versuri le consider cu totul regre-
tabile și dacă, bunăoară, Dan Deșliu care le tot citează
mereu ar fi ispitit să le revendice paternitatea, i le-aș
ceda cu deosebită plăcere”. Ele aparținând perioadei
de la „Almanah”, chiar dacă apărute în alte publicații,
centrale, când asemenea tributuri, cu versificări de slo-
ganuri, fabricate în „secții de propagandă”, plătește, de
voie, de nevoie, toată lumea, de  aceea pasajul, din
„dedicația dedicatarului”, „scris și după modelul acestui
poet”, cuprinde cel puțin o neconcordanță. 

– Unul dintre poemele emblematice ale epocii este
și „Copiii din Valea Arieșului” din 1951 pe care A.E. Ba-
consky îi scria lui Ion Brad pe prima filă: „Poetului Ioan
Brad – cincisutistul – îi revine acest volum din partea
autorului – odată cu dorința de a se realiza deplin – pe
acest teren dificil și spinos al poeziei. A.E. Baconsky”,
dedicație urmată de explicația dedicatarului: „Așa mă
numea, pentru primul meu poem epic, scris și după mo-
delul celor compuse atunci de acest poet talentat și om
capricios, mort în tragedia din martie 1977. Ion Brad,
oct. 2008”. Vă rog să-mi spuneți dacă sunteți de acord
cu această caracterizare a autorului „Corăbiei lui Se-
ba stian” și să ne povestiți căror factori pot fi atribuite
schimbarea numelui revistei „Almanahul Literar” în
„Steaua” în 1954 și responsabilizarea lui A.E. Baconsky
în funcția de redactor-șef al celei din urmă.

– Cât privește cuvântul „cincisutistul”, din dedicația
de pe volumul „Copiii din Valea Arieșului”, nimic de mi-
rare, Baconsky, care aici îl folosește la modul amical,
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fiind un renumit într-o voluptate de a da porecle, în
funcție de vreo caracteristică a celui în cauză. Atestări,
acestea, și ale unui, ieșit din comun, spirit de
observație. Inventându-le pe loc sau adoptându-le,
dacă i se par la obiect. Și de care nimeni nu scăpa. Ast-
fel eu sunt „Reu” –  între altele, de la felul cum semna
un poet dintre două războaie, din Aiud, încă activ,
„V.  Reu”, sau, un poet militar (Traian Reu), despre care
spunea că îmi sunt concurenți la o faimă; Gurghianu e
„Bătrânul”, de la mersul rar, al unui deficitar în materie
de gimnastică; Felea e, pentru un timp, „Prelingeanul”,
de la felul cum dispărea dintre noi, pe stradă sau într-o
discuție, se prelingea, fără să-și ia la revedere – iar pe
urmă, numai „Kafka”; Zaciu e „Țah”, o insinuare la o
proveniență etnică, nemțizat; Ioanichie Olteanu, de la
un nas coroiat, e „Tapirul”, diminutivat „Tapi”; Cornel
Regman, „Dănuț”, de la un pseudonim „Dan Costa”, la
care criticul a recurs în urma unei interdicții de semnă-
tură cu numele propriu, o sancțiune în urma excluderii
din Partid; Neamțu e „Fachirul”, diminutivat „Faki”;
Ge orge Munteanu, de la felul cum își ducea o mână,
din încheietură, purtând stiloul, când scria: „Mână mo-
horâtă”, o traducere a numelui Menumorut; Zorina Mo-
canu, viitoarea soție a lui Regman, e „jai!”, după o
interjecție ungurească pronunțată afectat, cu „a” închis,
pe care o folosea; Petru Dumitriu, prieten, e, după fuga
în străinătate, o farsă pe care le-o joacă romancierul
oficialităților, care nu s-au așteptat la o asemenea sur-
priză, într-o persiflare a unei etichetări, din partea aces-
tora, „Infamul”; Beniuc, „Bènyuk, cu „e” închis, cum
acesta, apărut la Cluj pentru o ședință, într-un grup, și-a
rostit, cândva, pocindu-și, amical, în timp ce da mâna
cu Nagy Istvan, maghiarizat, numele; iar prozatorul fost
tâmplar și „ilegalist”, acum academician, președinte al
Filialei Cluj, mereu supărat pe foștii „exploatatori”, e „a
kòmbátivișta”, încrucișare miciurinistă româno-ma-
ghiară preluată dintr-un „epitaf”, datorat, ca epigramă,
unui umorist conațional („It nyukszik Nagy Pișta,/a
kòmbátivișta”); Ion Oarcăsu, transferat de la „Almanah”,
e „Arcașu”, cum îi memorase, cu un simț al firescului,
romanizat, o curieră, numele, după ce, în pronunția
președintelui Filialei, unde activase un timp ca secretar
tehnic, fusese „Arkészul; „Nea lipsă” e, o prescurtare a
unei răutăți „nea lipsă de humor”, spunător de bancuri
prea explicate, Ion Lungu, colaborator titular la rubrica
noastră „Carnet sovietic”; Ilie Balea, cronicar muzical,
secretar literar la Operă, citând ades din sovietici, e „Ba-
liov”, cum i-a pronunțat odată numele un ziarist rus,
venit în redacție cu un prilej; Dumitru Micu, în acte Du-
mitru Chiș Micu, e doar „Kiș”; Ion Brad avându-și și el
partea: „Nenea”, de la versul, din „Cincisutistul”, „Ia-mă,
nene, pe mașină!”, cuvânt, se vede, preferat, căci
spuneți, în chestionar: „nenea Geo, așa cum îi spuneam
Ion Brad și cu mine”; M.R. Paraschivescu, care purta
iarna o înaltă pălărie neagră, țurcană, când pășea cu
un aer marțial, în niște pantofi cu talpă groasă, moale,
de crep, era „Peneș R. Curcanu” („R” fiind pronunțat
„Re”); Iar Leonte Răutu, șeful Direcției de Propagandă
de la Comitetul Central, pe care îl considera aranjor al
tuturor trebilor, în ideologie și nu numai, era „Papa”,

când nu „Malvolio”; iar Lucian Blaga, traducător din pri-
mitivi, trecând pe străzi cu pași de profet, rari, și ținută
dreaptă, venind la redacție sub un nimb de mister și de
înțelept oriental, e „Bătrânul John Brown” (pronunțat
„Gion Braun”, uneori fără „Bătrânul”), de la un vers al
unei frumoase poezii de Wachel Lindsay, tradusă de Ion
Pillat. Vorbind, toate, de o vocație de portretist. 

Altfel, lui Ion Brad, în dedicația reprodusă, doar îi
urează, cordial, e drept ca din partea unuia cu un pas
înainte, acum la al doilea volum, în împliniri literare, la
un mod general, succes: „Poetului (…) îi revine acest
volum din partea autorului, odată cu dorința de a se rea-
liza deplin”, în fond numai pe un teren nu „spinos” – spi-
nos rămânând, mai curând, cel pe care s-ar situa, să-mi
fac un păcat, dacă s-ar umbla la infinitezimal, pasajul
„acest poet talentat și capricios mort în tragedia”, for-
mulat fără un fior. Sau cu o nuanță, despre care nu-i
locul de vorbit, și nici chip. O dedicație, aceasta, adu-
când într-o privință cu alta, dată mie, pe aceeași pla-
chetă, poate puțin mai târziu, pe care, pentru un joc, dar
și de dragul evocărilor, să o citez: „Poetului Aurel Rău,
pentru acele poezii care mi-au plăcut și pe care îm-
preună cu altele le aștept într-o carte în genul acesteia
scrise  în 1951, de A.E. Baconsky”. 

– Ca să parafrazez un titlu vestit, vă rog să relatați
despre „creșterea” din 1954 și „descreșterea” în 1959
a lui A.E. Baconsky, precum și despre numirea Dum-
neavoastră în locul lui în funcția de redactor-șef, res-
ponsabilitate copleşitoare asumată timp de peste 40 de
ani, mai mult decât cea a lui Iosif Vulcan la „Familia”,
după cum îmi preciza cu mândrie Ion Brad, înlocuire ce
a alimentat multe speculații despre posibile urzeli și tră-
dări. Și fiindcă a venit vorba de A.E. Baconsky, să ne
oprim în final la Primul Congres al Uniunii Scriitorilor din
R.P.R. din 1956 unde, în afara faptului că acesta a rostit
o frază ce a făcut epocă, s-au petrecut lucruri impor-
tante dar puțin cunoscute fie și numai pentru că volumul
cuprinzând toate luările de cuvânt a devenit o raritate
bibliofilă. Frază adresată celui care realizase raportul
despre Poezie, autor printre altele, al versurilor „Slavă
izbânzii zâmbind din senin,/ sdrobind temelii de otravă/
slavă luminii acestei lumini/ lui Stalin pururea slavă!” din
volumul „Goarnele inimii” (1949), pe care autorul a ca-
ligrafiat o dedicație revelatoare: „Tovarășului Sașa
Pană, cu toată prețuirea și dragostea unui ucenic sâr-
guincios pentru înaintașii săi pe aceste drumuri roșii ale
cântecului slobod. Dan Deșliu, 20 Mai 1949”.

– O altă expresie, constând dintr-o parafrazare,
poate indusă, „creșterea din 1954 și descreșterea în
1959 a lui A.E. Baconsky”, parcă o  contaminare de
operări cu semitonuri, venind dinspre un moment al
unei desprinderi dintr-o unitate, care a fost câtă a fost,
afectiv, în acționări împreună – despărțire de prin 1953,
după o alta, din redacția „Almanahului literar”, a lui Geo
Dumitrescu, pentru o sihăstrire, într-o aventură gazetă-
rească moldovenească, în Munții Bicazului. Unitate pe
care o poate ilustra și o fotografie publicată într-un
volum de evocări din 2019, în care sunt surprinși, mer-
gând împreună, prin centrul Clujului, spre o cantină res-
taurant a Casei Universitarilor, unde se lua zilnic masa
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de prânz, după orele de redacție, toți componenții unui
desant, constituit de prin 1951, proveniți din cenaclul
anterior formării filialei Uniunii Scriitorilor, din 1948-
1950. Fotografie, iată, și ea istorie. 

– Să o reproducem şi noi, cu precizarea personaje-
lor: de la stânga la dreapta, Aurel Rău, Aurel Gurghianu,
Victor Felea, A.E. Baconsky, Mircea Zaciu și Ion Brad. 

– Dar pentru o poposire la o „creștere” mai mult, sau
mai întâi, o accentuare pe o realitate: că ea, creșterea,
își vădește semne îndată după numire, spre vara lui
1952, în funcția de redactor-șef, a viitorului autor al „Co-
răbiei lui Sebastian”, cu două volume, publicate, la activ
(primul, „Poezii”, din 1950), când un cuvânt își vor fi
putut spune, alături de altele, ținând numai de valoare,
și devotările din respectivele prin versuri prestări, din
poemele la care v-ați referit – și, mai distinct, de prin
mijlocul anului 1953, lunile de după moartea lui Stalin;
sau o despărțire, pe un alt plan, de doliul ținut de revistă
pentru un „cult”, printr-un număr „3”, cu un grupaj amplu
de „poezie și proză”, la finalul său, texte originale și tra-
duceri – ca într-o încheiere a unui capitol care a fost
deschis printr-un omagiu, la 70 de ani de viață, în primul
număr, din 1949 (o tactică pentru grăbirea unor apro-
bări, să putem apărea, ca revistă românească, la patru
ani după război, în Ardeal, pentru a cărui revenire în ho-
tare firești, ale țării, conducătorul de la Kremlin și-a ex-
primat, în 1947, un acord). Printre acțiunile în curs,
cărora le este un inspirator, în afară de arhitecturarea
sumarelor cu o antrenare a tuturor condeielor, în întâm-
pinarea vreunui moment semnificativ din actualitate, ca,
după numărul de pe martie, axarea numărului din iunie,
„6”, pe întâmpinarea evenimentului important care va fi
organizarea în luna august în București a Festivalului
Mondial al Tineretului și Studenților, numărându-se și
inițierea unui viitor șir de șezători literare în țară, pentru
un contact direct cu un public de cititori care trebuie cu-
cerit, cum și pentru descoperit noi talente și colabora-
tori. Întâi, în orașe din împrejurimi, Turda, Zalău, Dej,
apoi Oradea și Iași, aici în cadrul Universității; în ani
imediat următori, în Brașov și Galați – prilej și de docu-
mentări, nu doar de schimb de păreri, unde poeții revis-
tei se consideră  purtători de un mesaj. 

În numărul pentru întâmpinarea Festivalului, eveni-
ment în care vedeam o promisiune de adieri de aer

proaspăt, într-un climat stătut, și de cuvinte în libertate,
printr-un zid, semnând toți cei din respectiva fotografie
– poeții, pe această temă: eu o poezie „Întâmpinare (ti-
nerilor oaspeți ai Festivalului)”, A.E. Baconsky o poezie
„Manifest”, Aurel Gurghianu „Oaspeților noștri”, Victor
Felea „Sunt tinerețea”, Ion Brad „Un dar festivalului”, iar
Mircea Zaciu o proză „Pasagerii de pe corabia beată” –
lor fiindu-le asociat, ca un simbol, poetul, membru al
Academiei, Emil Isac, cu o poezie „Moțul, capra și co-
pilul”. În același număr fiind publicate și două poezii fără
subiect tematic, o abatere, să spui, de la o regulă a
publicațiilor vremii: o satiră „Rutină”, a lui Baconsky, la
adresa unui poet nenumit1, autor de poezii „cuminți și
cenușii”, de clișee de limbaj proletcultist, ca „vrere
dârză”, „limbă-nțepenită”, „crâncen gând”, și o
„Romanță”, în care eu vorbesc de o despărțire de o iu-
bită, fără nimic despre social. Cu subiectul Festivalului
fiind publicate poezii ale acelorași poeți, dar și de alții,
inclusiv în numerele „7” și „8”, cum și traduceri din vreo
doi tineri poeți străini, prezenți la evenimentul
internațional, după cum un act de îndrăzneală e și pu-
blicarea unui grupaj de traduceri de poezii de Vladimir
Maiakovski, la 60 de ani de la naștere, în numărul „7”,
dar și a piesei de teatru „Baia”, de același, ținută o
vreme sub obroc, în țara de origine, traducători fiind,
cum i-am fi contemporani, cu o excepție, sau cum am
reface prin semnături fotografia ca un alt act de identi-
tate al unei grupări, Baconsky, eu, Aurel Gurghianu, Vic-
tor Felea și Mircea Zaciu (acesta în colaborare cu un
tânăr universitar V. Covic). Când publicăm piesa, va fi
în numărul 11, care strălucește și printr-un prim frag-
ment din „Faust”, de Goethe, în traducerea lui Lucian
Blaga, prima prezență în revistă și în publicistica de
după 1948, a lui Blaga, „Prolog în cer”, pentru care se
cer aprobări, și număr în care este publicată și o cronică
despre volumul meu de debut, apărut prin primăvară,
scrisă, nu de pe poziții de familie, de Cornel Regman. 

Dar înainte cu o lună, în numărul „10”, tot în acest
an, va apărea un articol autocritic, scris de criticul Geor-
ge Munteanu în numele redacției, pornind de la un arti-
col publicat în ziarul „Scânteia”, intitulat „Căi neprielnice
creației literare”, urmat de o „dezbatere organizată de
conducerea Uniunii Scriitorilor în zilele de 3 și 4 octom-
brie”, cu participarea unor trimiși de la organe centrale,
de presă dar și de partid, alături de autorități locale, ar-
ticol în care se spune că, așa cum semnala și articolul
bucureștean, și cum  a reieșit și din discuțiile purtate,
„în ciuda succeselor înregistrate, ultimele numere prin
câteva materiale se abat în mod primejdios de la linia
unei orientări sănătoase în literatură, alunecând pe
panta apolitismului, a concesiilor făcute spiritului artei
formaliste și în ultimă instanță procedeelor literaturii de-
cadente burgheze”. Respectiv ar fi ieșit „la iveală că în
sectorul de beletristică predomina în ultima vreme o
căutare cu orice preț a originalității, care a dus, datorită
izolării crescânde de realitate și de problemele cele mai
importante  ale construirii socialismului, la lucrări a căror
caracteristică era o falsă originalitate”. „De o astfel de
abatere, „rupere de viață”, resimțindu-se „toate sectoa-
rele revistei”, în primul rând poezia, „copleșită de expri-
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marea confuză a unor sentimente”, „astfel poeziile Ma-
nifest, de A.E. Baconsky” și „Romanță, de Aurel Rău”.
În continuare, mai spunându-se: „Tot astfel, în proză,
greșita orientare a scriitorilor a dus la precumpănirea
aspectelor negative”, cu ajungere „chiar la situația ca
aspectele vechiului să invadeze întreg cuprinsul vizual
al autorului, împiedecându-l să vadă eroul pozitiv,
forțele noului și semnificația lor revoluționară (Mircea
Zaciu, Pasagerii)”. Să citești, din urmă,  și să nu crezi!

Am insistat pe aceste date, într-un an cu vagi semne
de un prim dezgheț, pentru a face mai cunoscut un con-
text, în care, inclusiv în baza angajamentelor pe care ni
le luăm la sfârșitul articolului autocritic, doar generale,
cum și al respectivei ședințe, că vom întări „contactele
cu viața”, s-a reușit să fie exprimată o doleanță, reluată
prin toamnă, în unele drumuri la București, în ce ar privi
o schimbare a titlului revistei, cât și a statutului ei admi-
nistrativ. Ne gândeam la numele de „Luceafărul”, arde-
lenesc, dar și eminescian, cât și să nu mai apărem ca
ai Filialei, ci direct ai Uniunii Scriitorilor, de perimetru re-
publican, cum ne și aflăm prin implicări ale scrisului în
probleme ale unei întregi culturi, un scut față de
ingerințe ale ambianței, dinspre factori de putere regio-
nali. Solicitări cărora, în timp ce redactăm numărul „12”,
întâmplător deschis cu un grupaj al meu de versuri ne-
tematice, avem vești că li se va da, de prin sferele de
mai sus, un răspuns afirmativ. 

Pe care, e drept, va trebui să-l așteptăm, în forma
lui concretă, timp de trei luni. Interval când vom fi
anunțați că nu poate fi aprobat titlul propus, întrucât în
viața revistei pornite în celălalt veac a existat și o etapă
sibiană, cu păcate politice ca orientare, și va veni o su-
gestie, susținută de secretarul ardelean al Uniunii, fost
contemporan un timp cu ea, în anii Refugiului, să optăm
pentru un nume înrudit, de un rodaj revuistic
internațional, căci de revistă și din Uniunea Sovietică
(„Zvezda”) și din Ungaria („Csillag”), cuvânt și din Emi-
nescu și din colinzi: „Steaua”. Despre care, să ne con-
vingă, acesta, într-o împrejurare, va spune: „Dacă n-are
un trecut, i-l puteți da voi”. Și care e preluat cu entu-
ziasm. Între timp, ca să nu se cheme că nu existăm,
găsim cu cale să procedăm la pregătirea și publicarea,
între timp, a încă unui număr, căruia să-i zicem „50” (al
cincizecilea „Almanah”), ca de o despărțire festivă.
Unde va putea fi inclus și un anunț, către cititori, cu pre-
cizările: „revista noastră își încetează apariția în forma
ei de până acum. Începând cu numărul viitor ea va apă-
rea cu titlul «Steaua» – revistă a Uniunii Scriitorilor din
RPR – își va schimba totodată coperta și condițiile gra-
fice care vor fi îmbunătățite – și își va îmbogăți rubricile”.
Formatul devenind mai înalt, coperta 1, cu titlul din litere
elegante gri, fiind desenată de „pictorul Tassi Demian”,
menționat pe coperta 3, fapt cu tâlcul său, cum autorul
e fost ilustrator al revistei „Gândirea”, o taină a noastră
pe sub ochi – numai pe post – de Arguși, dar unde nu
se va afla scris și numele celor care fac revista, ci doar
formularea, pusă sub cuvintele „Literatură – Artă – Cul-
tură”: „Apare lunar sub conducerea  unui comitet de
redacție”. O casetă tehnică, deslușitoare, urmând să fie
introdusă abia în septembrie 1955, cu acest conținut:

„Redactor-șef: A.E. Baconsky; Colegiul redacțional:
acad. Ion Agârbiceanu, Ion Breazu, Teofil Bușecan,
acad. Constantin Daicoviciu, Aurel Gurghianu, Dumitru
Isac, Lajos Létay, Dumitru Mircea, George Munteanu,
Liviu Onu, Iosif Pervain, Aurel Rău (secretar general de
redacție), Tiberiu Utan”. Listă de nume vorbind de criterii
nu numai din redacție. 

Numărul „1” deschizându-se cu două poezii de Mihai
Beniuc, dintre care prima (să crezi că scrisă la eveni-
ment) „Fulgere și stele”, din două strofe, în care strofa
a doua, prin primul vers, „Dar de e stea, să fie stea po-
lară”, parcă ni s-ar adresa nouă cu o urare, astfel ca în
ea să vedem un îndemn, într-o „luptă”, pe care ne-o pro-
puneam, în discuțiile despre literatura clipei, „cu vechiul”
din poezie. Motiv pentru care unui grafician tânăr, Mir-
cea Bălău, viitor rector, pentru un timp, al Institutului de
Artă, i se va sugera o convertire heraldică într-o vignetă
având desenată o stea străbătută de un fulger, care va
ocupa, mică, gri, centrul copertei a patra, pe durata a
mai mulți ani. Strofa sunând astfel: „Dar de e stea, să
fie stea polară, / Ce-arată drum spre depărtatul port; /
De-i fulger, să topească-n foc și pară / Tot ce e putred
și uscat și mort”. 

La poezie originală, mai figurând doar poeții din
redacție, cinci, A.E. Baconsky, Aurel Rău, Victor Felea
și Aurel Gurghianu, cu un mai tânăr Leonida Neamțu.
Lor fiindu-le asociat și un buchet de versuri de Emil
Isac, însă acestea postume, cu un necrolog, scris de
redactorul-șef, cum autorul volumului „Impresii și
senzații moderne” s-a stins din viață, după o grea
suferință, nu de mult timp. Dar și „două sonete” de Mi-
chelangelo, cu această poveste: mijlocind și prezența,
alături de noi, a poetului „Poemelor luminii”, semnat
„L.  Blaga”, e drept, la adăpostul numelui pictorului Ca-
pelei Sixtine, sărbătorit acum, inclusiv cu un articol, în
rubrica de „Aniversări” („Michelangelo la 500 de ani”);
și un poem de A.S. Pușkin, „Contele Nulin”, în traduce-
rea lui Ioanichie Olteanu. 

Și în cuprinsul, cu un substrat sărbătoresc, al numă-
rului, avându-și un rol și asocierea unei colaborări, la
începutul nou de drum, care nu se mai vrea numai una
a zonei, a lui Petru Dumitriu, cu un fragment din roma-
nul „Pasărea furtunii”, un prestigiu, pe care, pentru
generația lui, în proză, acesta îl împarte doar cu Marin
Preda. Va deveni în curând un colaborator permanent,
cu publicarea, la noi, în serie, a unui viitor roman, pe
măsură ce capitolele vor fi scrise, „Cronică de familie”,
dar și a unor alte texte, până în 1960. Odată urc după
noul capitol, în locuința lui, la un etaj, dintr-o casă de
lângă parcul Cișmigiu, autorul doarme, a scris toată
noaptea, iar textul e pregătit, pe o comodă, îl pot prelua.
Altă dată, aflându-se în Cluj cu soția, clujeancă prin
naștere, organizăm o excursie în munții Orăștiei, în
compania și a lui Victor Felea, la cetățile dacice, cu
mașina lui, un Buick negru. 

– Cât despre formula cea nouă a revistei…?
– De noutatea noii formule a revistei spunând și

abundența rubricii „Note și comentarii”, gândită ca o
tolbă cu săgeți, cu substrat polemic, în care elemente
de un program revuistic radicalizat transpar, indirect, și
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dintr-un „Salut frățesc «Gazetei literare»”, semnat
„a.e.b.”: „De la primele ei numere s-a profilat așa cum o
așteptam: vioaie, plină de nerv, prezentă în intimitățile
profesionale scriitoricești, deschisă rodnicelor și mult
râvnitelor discuții (care astfel nici măcar formal nu mai
au motive de întârziere) – gata de atitudine și de luptă”.
Salut, în care parcă s-ar pertracta o alianță.

Dintre poeții de dinainte lipsind Ion Brad, care, plecat
din redacție definitiv, din  primăvara lui 1953, când a fost
„numit”, cum spune în volumul său de amintiri „Aicea,
printre ardeleni”, tipărit în 2007, secretar al Filialei din
Cluj a Uniunii Scriitorilor, în acest timp fiind publicat, cu
versuri, doar în două numere din nouă (în „4” și „7”) în
1954, și în două numere din douăsprezece (în „2” și „6”)
în 1955, ca din 1956, când este mutat la București, de-
venind în curând redactor-șef al revistei pentru pionieri
„Cravata Roșie”, apoi ocupând alte funcții în organisme
din sfera politicului, într-o vreme fiind numit redactor-șef
al  revistei „Luceafărul”, să nu mai fie prezent în paginile
noastre până prin 1962, pentru ca în 1964, în numărul
pe decembrie, când vom serba 15 ani de la apariție, să
fie prezent cu o poezie dedicată lui Miron Radu Paras-
chivescu, „Stelarii”, în care într-o strofă emblematică are
și aceste versuri, frumoase și de regăsiri: „Puteți lăsa
tăcerea dacă vreți,/ Să-și ningă peste mine lin zăpada:/
Toți ne-am născut în iarnă, ca poeți,/ Când genul prefe-
rat era balada”; cum și de această viziune: „Atâtea zări,
pentru un singur drum,/ Atâtea drumuri clar înscrise-n
zare!/ De ne întindem aripile-acum,/ Le-atingem și de
munte și de mare”. 

Din redacție având loc, în curând, și alte plecări, ale
unor Mircea Zaciu și Cornel Regman, cum, după niște
ani, ale lui George Munteanu și Dumitru Vatamaniuc,
acesta angajat în redacție de prin 1952, semnând cu
pseudonimul Dumitru Drumaru; sau a lui D. Florea
Rariște; între angajații noi în redacție aflându-se și trei
forțe tinere, la poezie Leonida Neamțu, la proză Dumitru
Radu Popescu, la critică literară Mircea Tomuș.  

Prin 9 apariții în 1954 și 12 apariții în 1955,
„Steaua”, încă trasă în jos de „tematic” dur, își întâmpină
cititorii, pe care și-i sporește față de „Almanah”, în anul
1956, care-i jumătatea din perioada în care e condusă
de A.E. Baconsky, altă jumătate fiind intervalul dintre
anul 1957 și 1958, cu un profil de  maturitate și un pro-
gram în radicalizări; interval posibil a fi redus, cu tributuri
plătite, în chiar domeniul poeziei, din rațiuni strategice,
la vreo șapte componente: militări pentru diversitatea
mijloacelor de expresie, raportare la valorile culturii uni-
versale, opțiune pentru modernitate, spirit critic, bătălii
pentru specific în literatură, situare echilibrat între
tradiție și inovație, criteriu estetic. Într-o măsură, aceste
obiective fiind regăsibile și în cuvântul de la Congresul
Uniunii Scriitorilor, de care am amintit, unde suntem
parte și ceilalți poeți din redacție, cu intervenții. Într-o
altă proporție, ele găsindu-și tratări diferite, la amănunt,
în rubrici ca „Studii”, „Confluențe”, „Viața artistică”, „Ani-
versări”, „Note și Comentarii”, chiar – prin felul cum sunt
alese, pentru a fi reproduse, unele texte – „Carnet so-
vietic”. Pentru o idee, câteva titluri: „Lirismul și contem-
poraneitatea”, „Bacovia”, „Împletitorii de ciorapi”, „Critica

literară – gen beletristic” (A.E. Baconsky); „Universali-
tatea lui Shakespeare” (Tudor Vianu); „Rainer Maria
Rilke” (Lucian Blaga); „Henrik Ibsen” (G. Călinescu);
„Despre traduceri și traducători” (Ion Marin Sadoveanu);
„Don Quijote – cel dintâi roman realist european” (Henri
Jacquier). 

Profil și program care, în următorii doi ani, 1957-
1958, vor suferi nuanțări, completări, dar și decantări,
reflectate în mai-bunul din ce s-a putut tipări, în care o
ieșire din „ambiguitate”, cuvânt dintr-o formulare despre
un propriu scris, de mai târziu, din prefața la volumul
antologic, de versuri, „Fluxul memoriei”, publicat în
1967, folosită pe seama unei proprii deveniri, una ce va
înregistra un salt începând de pe acum, marchează nu
în mică măsură, într-un mod particular, și luările de ati-
tudine critice ale trăitorului în liric, al acestui sentiment.
După cum într-o intenție de ieșiri, de pe o linie a minimei
rezistențe, la un drum de deschideri, în dialogul literar
și de idei, se înscriu nu puține dintre colaborările cele-
lalte din sumare, multe cerute anume. Că ai vorbi de
eseul pe care îl publică în numărul „1” din 1958, al său,
criticat sever și într-un articol din oficiosul partidului,
„Scânteia”, scris de Nestor Ignat, reprodus, ca autocri-
tică, în numărul 4 din același an, despre Mateiu Cara-
giale, sau de începutul, cu un preambul, din același
număr „1”, al unui roman în mers „Biografii contempo-
rane”, de Petru Dumitriu; de pornirea unei rubrici „Pro-
filuri”, în 1958, despre autori români actuali, ca un
Zaharia Stancu, și ea cu un preambul; de un ciclu de
poezii din înțelepciuni și de meșteșug, refugii din militant
în ludic, de G. Călinescu, dar și de prezența lui, în con-
tinuare, cu articole de istorie literară, rescrieri sau re-
considerări, despre clasici români din secolul 19; de
articole despre literaturi străine, (despre un William
Blake, despre nuvela americană contemporană, despre
poezia sud-africană), într-o sete de informație; sau ar-
ticole scrise direct pentru noi, într-o relație creată cu au-
tori străini, ca un critic fin Corneli Zelinski cu articole
despre poezia lui Maiakovski și Block; italienii Gino
Lupi, profesor universitar din Milano, cu un salut revistei
„Steaua”, aniversar, Giancarlo Vigorelli, critic literar și
secretar general al unei Uniuni europene de scriitori;
Rosa Del Conte, profesoară universitară cu amintiri
românești, traducătoare și din Eminescu; și un Leo-
nardo Patané, despre literatura italiană de după războ-
iul de-al doilea; un irlandez Roy MacGregor-Hastie,
viitor autor al unei antologii de poeți români contempo-
rani, traduse de el, cu un interviu, pe care, cu ocazia
unei vizite la redacție, timp când  redactorul-șef al re-
vistei se află într-o călătorie cu trenul în Coreea, îi pro-
pun să-l ia poetului T.S. Eliot, pe care, ca  să-l putem
trece prin furcile cenzurii, îl însoțim cu o notă de subsol
unde e spus: „După cum se știe, opera poetică a lui
T.S.  Eliot ilustrează un moment important în dezvoltarea
liricii engleze contemporane, fără a fi scutit de unele ele-
mente mistice, nerealiste”, dar și un articol despre lite-
ratura australiană contemporană, și altul despre critica
literară engleză; un profesor de la Universitatea din
Montpellier, Charles Camproux, venit odată, pe linie uni-
versitară, lingvistic vorbind, la rude, cu mai multe cola-
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borări, una despre „literatura occitană de azi”; și un pro-
fesor universitar din Iran, Z. Safa, cu un articol („scris
pentru revista Steaua”) „Câteva cuvinte despre Saadi”.
Sau cum ai vorbi de versuri ale poeților din redacție, eli-
berate de un rol de scuturi, ca două cicluri de
impetuozități și discurs elevat, unul în 1957 și unul în
1958, de A.E. Baconsky, dar și o insignă „Destin” și un
ciclu cu evocarea lui Ștefan cel Mare, la „500 de ani”;
un ciclu al meu pe același subiect și un altul, de paste-
luri, cântând Delta Dunării, cum și un drum, în schimb
cultural între Uniuni de Scriitori, între țări, prin Mongolia,
cu o poezie „Am fost în Asia”; vreo două grupaje de
poezii numai intime, îmbinând reflexiv și prozaic, de Vic-
tor Felea, unul în numărul 9 din 1957, bucurii intime; și
la fel, vreo două, în care Aurel Gurghianu împacă, în
acorduri de „notație”, amintiri dintr-un sat natal de câm-
pie ardeleană cu imagini dintr-un Cluj vara străbătut de
calești iar iarna de sănii, care mai târziu vor da titlul unui
volum „Ascult strada”; un șir, în mai multe numere, de
traduceri, datorate unor poeți mai tineri, făcând parte
din ceea ce se va numi „generația 60”, Nichita Stă-
nescu, Petre Stoica, Matei Călinescu, Cezar Baltag,
Mircea Ivănescu, Modest Morariu; și de alte inițiative re-
vuistice, într-un avânt. Într-un an, sau într-un contra-
sens, de înăspriri, ale unui climat, care, toamna, își va
pune o pecete care să-l definească, prin condamnarea
la ani de închisoare a unor scriitori din grupul zis al „Ru-
gului aprins”, între ei poetul Vasile Voiculescu, ale cărui
proze de realism magic, o revelație, vor fi lansate, după
detenție, adică postum, de „Steaua”.  

Inițiative, acțiuni, angajări în timp, care-i defi-
nesc tot mai perceptibil revistei un loc într-un peisaj, dar
își au un corespondent și în terenul de exerciții indivi-
dual al conducătorului ei, sau într-un laborator în care
relația e numai între eul întrebător și demonul său plăs-
muitor, pe un principiu de vase comunicante, ca poet și
critic, el reușind să tipărească în 1957 trei cărți, două
volume de versuri, „Dincolo de iarnă” și „Fluxul memo-
riei”, și un volum „Colocviu critic”, în care adună selectiv
– sub un generic „Portrete și cronici” și unul „Opinii”,
acestea dintr-o rubrică purtând același titlu, introdusă și
susținută de către el, timp de o jumătate de an, în 1955,
durând până ce este oprită – articole și eseuri. Într-o
monografie de Magda Wächter, „A.E. Baconsky, Scrii-
torul și măștile” (din 2007), apreciindu-se momentul,
pentru poet, ca unul de cotitură, se va spune: de „rup-
tură” de un „prim Baconsky”, al „realismului socialist”; și
respectiv, de început al unei „a doua perioade de
creație”, apreciere privind și revista, cu aceste
considerații, de generalizări: „Meritul revistei, recunos-
cut, peste timp, este acela de a fi promovat un program
estetic adoptat în literatura noastră abia după 1960, de
a fi militat înaintea altor publicații pentru depolitizarea
literaturii, atât în plan teoretic, prin articole de atitudine,
cât și prin calitatea artistică a textelor tipărite. Steaua
este, de altfel, singura școală literară a  deceniului șase,
iar programul său «modernist» este de fapt unul anti-
realist-socialist, care respinge tacit dezideratul subor-
donării esteticului față de politic. Prin această
generoasă deschidere, revista câștigă o maximă noto-

rietate în epocă”.     
– V-aş ruga să ne oprim puţin asupra numărului 100!
– Parcă spre o exemplificare a spuselor de mai sus,

recomandându-se unei menționări și un, ca o expoziție
itinerantă, număr festiv, gândit antologic, „100”, al o su-
tălea de la apariția revistei, de lună iunie, din 1958.
Care, după o însemnare a mea, de pe exemplarul pe
care îl păstrez, privind data de apariție, dovadă că atât
s-a așteptat pentru aprobările de tipar, este pus pe piață
abia în 30 septembrie. În el semnând Ion Agârbiceanu,
Tudor Vianu, Eugeniu Sperantia, Mihai Beniuc, Henri
Jacquier, Petru Dumitriu, Rafael Alberti, istoricul C. Dai-
coviciu, și Tudor Arghezi. Autorul „Cuvintelor potrivite”,
o poezie, dar și o tabletă de felicitare, în care se spu-
nea: „Steaua e de căutat prin cerurile regiunii Luceafă-
rului unui predecesor, printre nebuloase, pe latura
șoselei diamantine, denumită, de ciobanii noștri răbdă-
tori, Calea Robilor”. În număr  figurând  și  un alt cuvânt
de salut, al criticului G. Călinescu, din care să reiau, ca
o legitimare, aceste două citate: „Urmăresc de ani de
zile Steaua. La început m-am temut de o anume
abstracție, proprie unor publicații, excesiv locale, de di-
nainte de anul 1940, care priveau cultura așa de parti-
cular încât ignorau chiar pe marii creatori ardeleni.
Mi-am dat seama apoi că lucrurile s-au schimbat.
Steaua lucește pentru  toată literatura și arta progresistă
a țării, ea nu este o publicație provincială”; „Admirabilă
la Steaua este marea echipă mereu lărgită de tineri cri-
tici, care studiază și analizează, în spirit nou, ideile și
formele, dovedind  competență, însușiri de dialecticieni,
curajul opiniilor”. La care să mai adaugi: „Steaua e lu-
mină  clară” și „îi urez să strălucească îndelung pe cer,
făcând mii de traiectorii de scântei  și flăcări în jurul nos-
tru”.  Deci „Steaua” încercuind.  

Coperta revistei Steaua din iunie 1958

– Să ne întoarcem la Baconsky…
– Văzând în A.E. Baconsky numai scriitorul, nu se

poate vorbi de o „descreștere”, cuvânt jucat, în legătură
cu faptul, din sfârșitul aceluiași an 1958, care survine
surprinzând, al propunerii de o mutare la București, în
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perspectiva unei alte funcții de redactor-șef, fiind vorba
de revista, de literatură universală, pe cale de înființare,
„Secolul XX”, considerată ca o promovare –  propunere,
în fond decizie luată anterior, la un alt nivel, cu care au
venit în teritoriu, din partea Conducerii Uniunii Scriitori-
lor și Secției de Știință și Cultură a Comitetului Central,
poetul Mihai Beniuc și viitorul îngrijitor al ediției de
„Opere”, în două volume, de sub patronajul Academiei
Române, Pavel Țugui, în jurul căreia s-au purtat mai
multe discuții, prin trei zile, încheiate cu o ședință orga-
nizată la redacție, în prezența și a unor autorități locale,
discuții în care s-a pledat, fără succes, și pentru rămâ-
nerea la vechea stare de lucruri, respectiv renunțarea
la această „promovare” – ci doar de un incident definind
un timp, în ultimă instanță conform cu o ursire de un
scris care să-l slujească singur pe el, să-i împlinească
o proprie efigie, într-un spațiu mai larg, al unei întregi li-
teraturi, cum se va vedea și din ediția pomenită, care
va apărea după vreo treizeci de ani de la o dispariție de
infern, parcă presimțită și de titlul de volum, din 1969,
„Cadavre în vid”, cutremurul din 1977. Această rezu-
mare a unui episod redacțional de hotar, cu laconismul
ei. 

– După care a urmat, într-un firesc am zice acum,
numirea Dumneavoastră.

– Vor rămâne multe într-o uitare, din mai multe lu-
cruri care vor urma, unele poate în vreo legătură și cu
o afirmație privind „speculații despre posibile urzeli și
trădări”, altele numai cu firul faptelor, bunăoară cel al
neaducerii în zona conducerii, la „Steaua”, a cuiva din
afară – constând din promovarea ca redactor-șef a
unuia din redactorii-șefi adjuncți (fiindcă eram doi, unul
„adus” din afara grupării) și încadrarea, pe postul deve-
nind vacant, de adjunct, a poetului Aurel Gurghianu, fost
șef al resortului de poezie; și nu eventual din rândul
unora care ar fi cerut, constituiți într-o „delegație”, con-
ducerii regionale de partid, „scoaterea lui A.E. Baconsky
din funcția de redactor-șef”, o tentativă de care eu nu-mi
amintesc să fi știut în epocă, și care, în temeiul și al unei
afirmații dintr-un „raport” la o plenară regională de par-
tid, comentat în ziarul local, prin începutul de an 1959,
că fostul redactor-șef „a trebuit să fie schimbat din
funcție, în urma unor repetate greșeli ideologice”, o
practică de cinism, vor lupta în curând și pentru a nu
mai fi admise în paginile revistei nici niște „note” nesem-
nate, simple spicuiri de informații din reviste străine,
dintr-o sub-rubrică anterioară, susținută, de când a fost
inițiată, numai de către el, „Addenda”, paginată la
sfârșitul rubricii „Confluențe”. Totul, în cadrul unei
ședințe „de analiză” organizate din exterior, cu „colabo-
ratorii”, la care e asociată și Filiala Cluj, din care o parte
sunt redactori la altă revistă, printre trăgătorii mai de
elită, la țintă, situându-se și un fost redactor al „Alma-
nahului”, acum un universitar. În consecință, sub-rubrica
vizată având să apară în revistă ultima dată în numărul
„12” din 1960. 

– Într-un firesc și pentru A.E. Baconsky, cu care
Dumneavoastră și ceilalți membri ai redacției ați rămas
în cele mai bune relații.

– Când se scriu aceste rânduri, pot afla că numirea

mea la conducerea revistei, finalizată în ianuarie 1959
– după ce a fost propusă de către cei doi veniți din ca-
pitală, în ședința din toamnă – trebuise să înfrunte unele
dificultăți, dată fiind afirmația că „instituțiile amintite”,
într-un referat înaintat forurilor superioare, au cerut „ca
redactor-șef la «Steaua» să fie numit poetul Aurel Rău
și nicidecum una dintre persoanele propuse de orga-
nele locale”; și că fostul redactor-șef, după ce măsurile
„aprobate de cei în drept i-au fost prezentate” și respec-
tiv „a acceptat mutarea”, „a insistat să se ia toate mă-
surile” pentru „dejucarea” încercărilor „de a numi
redactor-șef pe unul dintre denigratorii redacției
„Steaua” (Pavel Țugui, în „Cronologie” la ediția A.E. Ba-
consky menționată, pag. LXXXII). 

Din sursa la care mă refer, avându-și rostul să fie
preluată și informația despre continuarea prieteniei,
după despărțirea de Cluj, cu poeții și alții din redacție,
datorată poetului Petre Stoica, un apropiat al ambelor
părți, care își va aminti: „Oaspeții lui scumpi erau steliști.
În trecerea lor prin orașul lui Bucur, Aurel Rău, Gur-
ghianu, Victor Felea, D.R. Popescu, până la un moment
dat Mircea Tomuș, așteptau cu emoție clipa  revederii”.
Aceasta, ca o anticipare a ceea ce ar mai fi de adăugat
în privința faptului că revista își va vedea de orientarea
ei, cu prețurile care vor fi de plătit în dreapta și stânga,
în funcție de alți urși la poduri, păstrându-și crezul dintru
început, în care își spune cuvântul un capital de idei,
caractere, opțiuni și aspirații care au făcut posibile
performanțele care i-au dat unei publicații fără vechime
o strălucire, în ea cu șanse și de un viitor. 

În continuare, de mai menționat că în anul 1959, în
care plasați „descreșterea”, A.E. Baconsky „informează”
că „dorește să se facă pregătirile de mutare” – „procu-
rarea locuinței și cheltuielile de mutare” intrând „în
obligația secției gospodăriei de partid”. Și, prin lunile
iunie-iulie, părăsește Clujul, instalându-se în București
într-un apartament central, cu o terasă cu plante, de pe
strada Dionisie Lupu, azi Tudor Arghezi, despre care
epigramistul Tudor Măinescu îi va spune, colorat, unui
alt scriitor: „Știi ce e la Baconsky? Trăiește nababic. Un
luxos apartament mare. Picturi celebre. Lucrează la mo-
nografia Botticelli. Nu mai vorbesc de bibliotecă. Belșug
de cărți românești, străine”. Prin zile și luni de privațiuni
multe, acest exil. Pentru ca în decembrie 1960 să i se
comunice hotărârea Uniunii Scriitorilor prin care Marcel
Breslașu este numit redactor-șef al revistei „Secolul
XX”. „Gestul” părându-i-se „ingrat”, și o lovitură
„parșivă”. 

De aici înainte, timp de 16 ani, fostul dăruit numai
cauzei unei reviste de pe malul Someșului, timp de
10  ani, urmând a fi numai un dăruit, pe malul
Dâmboviței, unei opere care, regăsindu-și un chip de
până ieri, poezie, proză, eseu, inconfundabilă, îl poartă,
definitiv, în istoria literaturii, printre nume în care a cre-
zut, ca într-o poezie scrisă după plecarea din redacție,
înainte de mutarea din Cluj, într-o cameră devenită
locuință, de deasupra Librăriei Universității, din fața sta-
tuii lui Matei Corvin, „Umbra marelui domn”, nu cu mori
de vânt. Având, în mai adâncul a tot, sentimentul numai
unui alt al său moment de „creștere”. 
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– Ce „creşte” acum?
– Vor fi în 1962 volumul de versuri „Imn către zorii

de zi”, în 1964 „Fiul risipitor”, despre care criticul Eugen
Simion va spune că este „cartea cea mai frumoasă a lui
A.E. Baconsky” și „una dintre cele mai substanțiale, sub
raport valoric, apărute după război”, iar Mircea Martin –
că „încheie o etapă”, a doua după „Fluxul memoriei”,
volumul din 1957; în 1967 antologia cu același titlu, în
care autorul crede că își privește într-o oglindă „adevă-
ratul chip”, delimitându-se deci de mai multe „ghipsuri
mistificatoare”, dintre care „unele se vroiseră autopor-
trete”; la câteva luni mai târziu, volumul de proză fan-
tastică „Echinoxul nebunilor și alte povestiri”; tot în acest
an, un volum în proză „Remember – fals jurnal de călă-
torie”; și în 1969 volumul de versuri „Cadavre în vid”,
„întâmpinat cu uimire de majoritatea criticilor”, „versiu-
nea lirică a universului negru fantast al povestirilor”, „re-
plica antitetică” a propriei poezii de până acum și
expresia unei noi delimitări de lirica timpului”2, amintit –
într-un destin de expresie a unui timp istoric, și delimi-
tare de el, și într-o conștiință vizitată amplu de tensiuni
și premoniții în notă gravă. O linie numai ascensivă. 

Cu privire la poezie, putându-se vorbi de trei vârste
artistice, cum se va formula într-o „Concluzie”, din
aceeași exegeză critică, despre o lucrare poetică defi-
nindu-se prin „pendulația între identitate și alteritate,
printr-o dialectică a afirmațiilor și negațiilor, prin dezvă-
luiri și învăluiri succesive, asimilate, printr-un termen ge-
neral, măștilor”. Și, în consecință, de „trei Baconsky”,
cel de al doilea definindu-se „în chip contrastant cu cel
dintâi”, anterior volumului, cu titlul simbolic, „Dincolo de
iarnă”, iar cel de al treilea: „al poemelor negre, al para-
bolelor și antiutopiei anticomuniste”; într-o „opoziție cu
timpul propriei biografii”. 

Și, dacă de o evoluție se poate vorbi – într-o apa-
rentă contradicție cu o formulare a lui Dumitru Micu pe
seama volumului de pasteluri, că acolo are loc doar „o
accedere la timbrul artistic propriu, epurat de măștile
conformiste, mistificatoare”, și că poetul „nu s-a con-
struit zidindu-se zilnic, trudnic, piatră cu piatră”, ci „a de-
venit el însuși în întregime prin simplă eliminare”, în
baza unui dat inițial, de un balast și de un impur – ,
aceasta  fiind „de la afirmație la negație, de la confor-
mismul circumstanțial la atitudinea protestatară, de la
expresia concesivă la un negativism radical”3.   

Într-o poezie a elementelor, efuziunii, antinomiilor,
naturii, imaginației, peregrinărilor, elevației, visului, nos-
talgiei, memoriei, mistificărilor, culturii, lirismului,
sincerității, transcenderilor și eului.

– A fost covârşitoare răspunderea conducerii unei
asemenea publicaţii?

– Că a fost „covârșitoare” răspunderea încredințată,
a conducerii revistei, o instituție cu vreo 15 angajați, din-
tre care 4 personal tehnic, restul redactori, gestionând,
ca scriitori, câte o „răspundere” proprie, fiecare cu pro-
blemele lui, gen iritabil, dintre care cei mai mici ca vârstă
pot crede că distanța dintre vârsta lor și a ta e prea
mică, iar cei mai vârstnici că distanța dintre vârsta lor și
a ta e prea mare, ca să se cheme că jucători la cărți, de
vieți, din niște nori, n-au greșit, sau să-ți fie menită

această „stea” de purtat pe umeri „ca o povară”, să pa-
rafrazezi un vers din Lucian Blaga – s-ar putea spune
și așa. Dar preluarea noilor obligații, cu care în parte
ești familiarizat, sau în care ai fost implicat – bunăoară
în ce privește planul  numerelor, conceperea, acoperi-
rea, urmărirea, și ducerea lor la capăt, desigur în
echipă, cum și relațiile cu colaboratorii, inclusiv
corespondența, dar și cu oamenii de „îndrumare”, de
toate calibrele, când titularul se putea afla în vreo
drumeție, odată în Coreea, în timpul zisei revoluții din
Ungaria, din 1956, cu trenul, prin Eurasia, de două luni
– se face din mers. Concret, dacă ai privi din urmă Cu-
prinsul General al revistei pe anul 1959, categoriile de
colaboratori, comparând cu anii 1957-1958, nu se
schimbă. A.E. Baconsky și Petru Dumitriu sunt într-o
prezență neîntreruptă, primul semnând și cu vreo două
pseudonime, în toate rubricile, poezie originală, tradu-
ceri (din poeți italieni, nord-americani și suedezi), arti-
cole, proză de călătorie („Cântecul stepelor”); la proză,
în completare, Ion Agârbiceanu, D.R. Popescu și un re-
porter promițând, Romulus Rusan; la poezie, cu versuri
originale, dar și cu traduceri, într-o continuitate strânsă
Mihai Beniuc și Veronica Porumbacu, dar și Maria
Banuș și Geo Bogza; și alți bucureșteni, mai tineri, într-o
frecvență, aproape manifest, ca o aderare la visul re-
vistei, cu poezii originale și traduceri, dar și cu articole,
publicați, cu aceeași semnificație, și în numărul „100”,
între ei Matei Călinescu, Nichita Stănescu, Mircea Ivă-
nescu și Cezar Baltag. Și, ca într-o lojă de onoare, ma-
rile tunuri George Călinescu și Tudor Vianu, dacă ar fi
să plusezi, cărora să li-i adaugi și pe un academician,
Perpessicius, și un prozator, nu doar poet, Ion Vinea. 

– Şi am ajuns în anul 1960…
– Căci se vor petrece în același fel lucrurile și în anul

1960, în pagini, din care să mă refer și la trei isprăvi dis-
tinctive, într-un climat care pe nesimțite se înăsprește.
Prima, un număr „5” din revistă, cu un grupaj aniversar,
de texte, și un portret comandat graficianului Eugen Mi-
hăescu, datat „13 aprilie”, pe copertă, „Tudor Arghezi”;
la realizarea căruia obținem din partea sărbătoritului o
proză „Mogoșoaia”, și pentru care scriu și eu un articol,
„Sărbătoarea poetului”, nu oricum, ci înghesuit, într-un
sanatoriu pentru nevroze, funcționând în fostul castel al
regelui Mihai, din Săvârșin, azi restituit, unde sunt ne-
voit să merg pentru a scăpa de un lanț de insomnii,
printr-un program constând din interzicerea oricărei
preocupări ținând de profesie, ca scrisul și cititul, cum
și din datul pe gât al unui lichid, în fiecare seară, „clo-
ral-hidrat”, cu care închini, într-un balcon cu expunere
sudică, din partea dinspre un mic parc, de incintă, a clă-
dirii, cu alți vreo doi colegi de salon, între alții un inginer
de aviație, la lună. „Înghesuit”, în sensul că, saloanele
fiind cu multe paturi, câte vreo zece, eu pot încălca o
regulă, în trei dimineți, tacit, cu știința medicului condu-
când domeniul, un iubitor de literatură, ascunzându-mă
în cabinetul său, amenajat la poarta de intrare. 

A doua, în același număr al revistei, fiind o colabo-
rare, ca o altă floare închinată unui mare, din patru mari
ai începutului alfabetului, a lui Lucian Blaga, prin care
sărbătorim o victorie într-o acțiune pornită în urmă cu
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vreun an, pentru obținerea dreptului de a-l publica și cu
poezie originală, nu numai cu traduceri, în premieră:
„Fântânile”. Eveniment pe care cineva îl va numi „relua-
rea marelui zbor”, în baza și a faptului că, prin întregul
an, îl vom putea avea pe autor în pagini, cu poezie, încă
de două ori, o dată în numărul 8, cu o antologică „Mira-
bila sămânță”, iar în numărul 12 cu un grupaj de patru
frumuseți, între care un sonet „Cerbul”, și o metaforă
despre ce i se întâmplă poetului care se reîntâlnește cu
un cititor de absența căruia a suferit, „Risipei se dedă
florarul”. Sărbătoare și în național, cum candidatul la
premiul Nobel, parcă din acest an, e publicat, cu poezie
originală, numai aici, în timpul vieții, în „socialism”, și
nici într-o altă revistă, și cum firul vieții lui, „pe care par-
cele îl torc”, va fi rupt, o cruzime căzută din zodii, în pri-
măvara anului următor, ca să fie înmormântat în ziua
de naștere, 9 mai, în vârstă de  66 de ani. În revistă, în
acest an, Blaga mai având o prezență, cu un articol pe
care i-l solicit pentru un număr 10, pe octombrie, „Pa-
triarhul pădurilor”, număr consacrat unui alt mare născut
în anul 1880, o premieră, redacțional. 

Acesta, a treia ispravă, pe copertă cu un portret, în
sepia, de același grafician; și, pe lângă un „capitol ine-
dit”, din „Cântecul Mioarei și Ultimul cântăreț”, cu un
portret și din cuvinte: „O zi cu Sadoveanu” – un text între
interviu și reportaj, aparținând unui trimis al nostru la
Mănăstirea Neamț, în baza unei înțelegeri prealabile,
poetul Petre Stoica. În Cuprins mai intrând (pe lângă o
„Bibliografie sadoveniană”) și vreo zece texte ale redac-
torilor  revistei, un buchet de „saluturi” din partea unor
nume mari, străine, între care Mihail Șolohov, Illyés
Gyula și Constantin Fedin, și două buchete cu articole
de substanță, unele într-o rubrică „Amintiri și Mărturii”,
obținute de la scriitori reconstituind o epocă, din istoria
literară, ca Cezar Petrescu, Ion Agârbiceanu, M. Sevas-
tos, N. Dunăreanu, Ion Marin Sadoveanu, Ion Vinea; și
alte texte, de critici și cercetători literari mai tineri. 

Coperta revistei Steaua din octombrie 1960

Și vor urma vreo doi ani mai negri, ca apoi cerul să
se mai „răzbune”, în 1963 eu putând publica un prim

volum de versuri scuturat de poveri tematice, „Jocul
de-a stelele”, iar în 1964 un volum de traduceri din An-
tonio Machado, poet de-o modernitate. An, acesta din
urmă, când în redacție să ne putem angaja în alcătuirea
unui nou număr la împlinirea unei vârste a revistei, ca
o foaie de temperatură a momentului, cu colaborări din
toate generațiile, dar  și cu  o nouă „Urare” din partea
poetului din Mărțișor, în care, „răsăritei la Cluj acum
15  ani”, i se spunea: „Îi sărut pagina pur de albă a co-
pertei și cu voia lor binecuvântată fruntea redactorilor
ei”. Un alt moment de reflecții și bilanț, ca un promonto-
riu de pe care să se poată spera că se poate privi în vii-
tor, pe un același drum, de pândiri după noi deschideri,
în raport cu valoarea, despre care n-ai nicio idee că ar
putea fi unul de peste 40 de ani. Iar într-un rost de un
dialog, dintr-o întreagă viață literară, un loc numai din
întâlniri. 

Note
1 Eugen Frunză, despre care în numărul „5” al revistei

A.E.B. publică un articol persiflator „Pe scurt”.
2 Monografia menționată
3 Monografia menționată
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– Știind că în revista „Magazin Istoric” aveți o rubrică
permanentă care se intitulează Pe vremuri oamenii își
trimiteau scrisori, v-aş ruga să ne spuneţi ce credeți că
se va întâmpla în era post-email, fiindcă va exista și
aceasta, nu-i aşa? Când se va reveni la porumbeii vo-
iajori?

– În istorie regăsești însumarea faptelor omenești
trecute. Ca să devină inteligibile pentru contemporani,
cercetătorii parcurg mii de informații: urme arheologice,
coduri de legi, acte publice și particulare, presă, jurnale,
corespondență. Aceasta din urmă are o însușire care o

face unică: comparativ cu celelalte mărturii, are un grad
sporit de sinceritate. Constatarea o faci după parcurge-
rea a mii de scrisori. Ți se dezvăluie o lume, înțelegi tâl-
cul unor fapte, se completează verigi lipsă, portretele
prind contururi nebănuite. În plus, față de celelalte
surse, unele epuizate, corespondența se vădește
mereu nouă, surprinzătoare, neașteptată. Asta m-a de-
terminat, acum aproape 20 de ani, să încep o rubrică la
„Magazin Istoric”, Pe vremuri oamenii își trimiteau scri-
sori. Adunate în volum, piesele acestea – peste 500
numai până în 2017 – constituie o oglindă a societății
românești: un tânăr, prizonier la tătari în vremea lui
Ștefan cel Mare, îi scrie disperat fratelui său să-l răs-
cumpere căci „i-a putrezit cămașa pe el”; Doamna Ma-
rica a lui Constantin Brâncoveanu face schimb de
informații privind semințele de flori cu nevasta unui jude
al Brașovului; Gheorghe Ghica, viitor ambasador al Ro-
mâniei la Atena și complotist pentru răsturnarea lui
Vodă Cuza, scrie cuiva mărturisind cum ascundea în tu-
reatca cizmelor manifeste împotriva domnitorului, răs-
pândindu-le prudent în noaptea abdicării; severul
D.A.  Sturdza, președinte al PNL și în repetate rânduri
prim ministru, are un schimb înduioșător de misive, de
la Miclăușeni, cu Gheorghe Hurmuzaki de la Dulcești,
despre semănături, reumatisme și bucuriile căsniciei.

Și exemplele pot continua.
Evoluția societății a însemnat și accelerarea trans-

miterii informațiilor. Arta scrisului de mesaje, cu maeștrii
ei recunoscuți ca doamna de Sevigné, s-a transformat,
în zilele noastre, într-o comunicare rapidă, cu date
esențiale și, vai, mai mereu agramată.

Pentru un tânăr de azi pare de neconceput că odi-
nioară oamenii învățau să scrie de mici (am, așa,
corespondența soției lui Gheorghe Cantacuzino [Naba-

Georgeta Filitti

„CORESPONDENŢA SE VĂDEȘTE
MEREU NOUĂ, SURPRINZĂTOARE,

NEAȘTEPTATĂ”
- În dialog cu George Corbu Junior -
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bul], tante Catherine, cu nepoții ei de 6-8 ani), că exis-
tau coduri complicate de adresare, de redactare ca și o
industrie prosperă a hârtiei și uneltelor de scris. Era mai
elegant să faci o dedicație cu creionul decât cu stiloul!

Nu cred că se va mai reveni vreodată la transmiterea
ritmică a mesajelor atent elaborate, pe hârtie persona-
lizată, cu stema ori cifrul autorului. Același Dimitrie Stur-
dza îi scria zilnic fiului său, viitorul colonel Alexandru
Sturdza, aflat la studii în Germania. De la Zoe Suțu,
Elena Lahovary, Zoe Sturdza, Dora DʹIstria, Martha Bi-
bescu s-au păstrat mii de astfel de scrisori: parfumate,
caligrafiate, într-o limbă îngrijită (franceză, germană și
mai rar română) și uneori cu  o floare uscată, mesager
uitat al cine știe cărei iubiri pierdute. Iată de ce
corespondența păstrată în arhivele din lumea întreagă
își sporește valoarea ca oglindă a societății de odi-
nioară. Cât despre epoca noastră, când va deveni, la
rându-i, istorie, peste o sută de ani, cercetătorii din viitor
vor reuși să deslușească, probabil, ceva din mesaje de
tipul: n.p.vb acum pup you.

– Să ne oprim și asupra românilor ce au trăit în afara
granițelor țării reușind să scape in extremis de urgia re-
gimului totalitar pe care unii nu au avut intuiția să o an-
ticipeze, pornind de la volumul alcătuit de
Dumneavoastră Din viața exilului românesc
(1954-1968) din 2008 pe care mi-ați scris: Lui George
Corbu junior, cu speranța, poate ciudată, că va con-
tinua această serie. Îi urez succes. Georgeta Filitti,
14 oct. 2020. Aici întâlnim multe personalități ale exilului
pe care le-ați cunoscut, printre care Eugen Ionescu din
al cărui prim, aproape intruvabil, volum, Elegii pentru
ființe mici (1931) posed un exemplar cu o dedicație ce
ar putea să vă provoace un tremur al amintirilor:
Domnișoarei Puica Enăceanu, afecțiunea (dacă-mi
dă voe) prietenia și omagiul meu. Eugen Ionescu,
Ianuarie 1933.

– Pentru mulți dintre noi Eugen Ionescu era o le-
gendă și a-l cunoaște personal părea aproape un vis.
Soțul meu, Manole Filitti, prieten cu el dinainte de răz-
boi, aranjând cea dintâi ieșire a noastră în Occident, în
1991, m-a întrebat: „Ce vrei să vezi la Paris?” I-am răs-
puns fără ezitare: „Aș vrea să-l văd pe Eugen Ionescu,
uite așa, doar să-l ating puțin cu degetul”. Malițios, Ma-
nole a reprodus întocmai acest dialog în fața maestru-
lui… Firescul, gentilețea, disponibilitatea lui Eugen
Ionescu și a doamnei sale, Rodica, mi s-au părut pildui-
toare pentru oameni atât de reprezentativi ai vremurilor
noastre. Până și cochetăria lui („Spui că la București se
joacă Rinocerii, dar acolo lumea a auzit de mine?”) ră-
mâne unică. Am primit un fel de bilet permanent la Tea-
trul La Huchette unde, din 1956, fără întrerupere, se
joacă  piesele lui Eugen Ionescu. În antracte, lumea de
pe stradă se apropia întrebând dacă nu puteam ceda
biletul măcar pentru un act. Trec anii, revăd adesea Pa-
risul și una din impresiile cele mai stăruitoare rămâne
cea legată de vizitele repetate în casa Eugen Ionescu,
cu acuarelele gazdei înșirate pe pereți și explicarea lor
răbdurie. Ironia lui reținută la evocarea unor prieteni din
România (între care Puica Enăceanu, sora soției dinain-
tea mea a lui Manole Filitti) se adaugă la portretul aces-
tui spirit fără egal al secolului XX.

– Tulburând odihna bibliotecii, îmi cade privirea pe

volumul O scurtă istorie a românilor povestită celor tineri
(2002) ornat cu o inscripție care mă definește parțial:
Pentru Dl. George Corbu Junior încurajându-l în
setea lui de colecționar. Cu drag, Neagu Djuvara
27.  01. 2004. Cum l-ați descrie pe acest  vechi amic că-
ruia ați avut amabilitatea de a mă recomanda călduros,
personalitate ce a aparținut diasporei, revenită în țară
după 1990 și reintegrată în peisajul cultural în special
datorită participării la multiple evenimente în compania
Dumneavoastră?

– „Un personaj la modă”, așa l-aș caracteriza pe
Neagu Djuvara, revenit în țară a doua zi după Revoluția
din 1989. Neîndoios, acum făcea parte din acei vieux
beaux, alături de Alexandru Paleologu sau Manole Fi-
litti, care în perioada interbelică se lăudau, tineri fiind,
cu succesele lor la cucoane. În 1990 era seriozitatea
întruchipată. Voia să se adreseze românilor, în primul
rând tineretului. A avut această șansă la Televiziune și
la Universitatea din București. Apoi a început seria
cărților care aveau să-l consacre ca pe unul dintre cei
mai interesanți istorici ai timpului nostru. De ce? Pentru
că s-a vădit interogativ pentru devenirea istorică a ro-
mânilor, a căutat să-i integreze în mersul general al
omenirii, a respins naționalismul simplist al atâtor cer-
cetători formați în perioada totalitară. Neagu Djuvara,
prin opera lui  ilustrează ca nimeni altul acea capacitate
fără greș  de apreciere a „României profunde”: respins
de mai toată comunitatea istoricilor, considerat „ama-
tor”, el s-a bucurat, la studenți și la marele public, de o
prețuire imensă, bine meritată. Îmi spunea cu încântare:
„Deunăzi a venit la mine un tip din provincie. Un vecin
l-a rugat să-i aducă de la București un Djuvara”. E un
semn de notorietate, izvorât din bun simț, care îl
asemuiește pe istoricul nostru cu Larousse sau Robert.
Cărțile lui rămân statornice și valoroase peste timp,
ținuta lui, cu faimoasele cravate râvnite de atâția tineri
bărbați ori splendida limbă română folosită revin mereu
în mintea noastră. Aș mai adăuga ceva: prin spiritul no-
vator sugerat cercetării, prin deschiderea spre
comparație, Neagu a dat posibilitate să se manifeste,
vai, și spiritul retrograd, surd la dialog al unor istorici, al-
tminteri erudiți, dar factori decidenți în ce e corect și ce
nu în istoria românilor. 

– Pentru că parcursul Dumneavoastră profesional
se definește în strânsă legătură cu pulsul intelectual al
Institutului de Istorie „Nicolae Iorga”, vă rog să
conturați portretele cele mai reprezentative ale unor is-
torici care v-au lăsat o impresie indelebilă. Putem pleca
de la distinsul învățat C.C. Giurescu, din a cărui lucrare,
Istoria Bucureștilor din cele mai vechi timpuri până
în zilele noastre (1966), am un exemplar cu dedicație
către un important specialist în medievistică: Lui Radu
Manolescu, în semn de deosebită prețuire pentru
activitatea sa științifică și de afecțiune.
Const.  C.  Giurescu, 30 VI 1967.

– Mai toți absolvenții Facultăților de istorie ajung în
învățământ. Dacă ai șansa, cum a fost cazul meu, să
treci direct de pe băncile Facultății pe cele ale Institutu-
lui de Istorie „Nicolae Iorga”, resimți un șoc ce te mar-
chează pe viață. Institutul, creat în 1936 de Nicolae
Iorga, condus după moartea lui de Gheorghe Brătianu
și reorganizat în 1948 după canoane totalitare, păstrase
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în 1961, miraculos, suficiente elemente de instituție eli-
tistă, pepinieră intelectuală, loc unde aveai ce învăța.
Acest statut era conferit de grupul de cercetători rămași
sau nou veniți (începând cu 1964, când s-au deschis
pușcăriile comuniste). Pentru cercetătorul tânăr, oferta
de informație, nu doar în profesie ci și în conduita coti-
diană era imensă. Printre cei care mi-au marcat înce-
putul carierei, profesorul C.C. Giurescu ocupă un loc
aparte. Cu un desăvârșit spirit pedagogic îmi indica ce
să citesc, cum să interpretez, cum să leg faptele istorice
între ele. Și, lucru de căpetenie, să nu intru în panică
dacă rezultatele nu pot însemna, de la început, tot atâ-
tea succese. Cel care fusese consilier regal, profesor
universitar, o voce ascultată și respectată până la in-
staurarea regimului comunist, nu considera înjositoare
controlarea unei fișe făcute de învățăcel. Tutela lumi-
nată mi se pare esențială în formarea unui cercetător.
În plus, ținuta distantă, politețea, răbdarea însemnau
adevărate lecții de viață. Să-ți începi cariera făcând fișe
pentru Bibliografia istorică a secolului al XIX-lea, mici
note, apoi recenzii – ca să continui cu articole și mai
apoi volume personale, mi se pare un parcurs profitabil,
mai cu seamă dacă printre îndrumători l-ai avut și pe
profesorul C.C. Giurescu. 

În ultimii ani, valul schimbărilor a atins și breasla is-
toricilor și procesul de formare, straniu, s-a inversat.
Mulți tineri fabrică sinteze, zestrea lor e plină de granturi
în străinătate și vin să-ți spună cu seninătate că la 1900
femeile cochete încercau să fie cât mai grase (adică
exact contrariul realității), afirmând acest lucru „ca
specialiști în feminism”…

– Rămânând în sfera istoriei v-aş ruga să vă referiți
și la I.C. Filitti, reprezentant de marcă al istoriografiei
românești, cu atât mai mult cu cât faceți parte din
această ilustră familie care a dat neamului nostru ne-
numărate personalități.

– Când ai urmat Facultatea de istorie între 1956 și
1961, cum a fost cazul meu, bagajul de cunoștințe ți-a
fost plin de lacune. Aveam să-mi dau seama intrând,
imediat după absolvire, la Institutul de Istorie „Nicolae
Iorga”. Cursurile unor „corifei” precum Barbu Câmpina
sau Eugen Stănescu erau pline de fapte, de date și de
interpretări. În treacăt, erau amintiți istoricii burghezi
Iorga, Giurescu, Filitti. Atât. Chiar dacă biblioteca de
acasă fusese bogată (păstrată inconștient, aș zice, de
părinții mei, căci avea, între altele, Enciclopedia Gusti,
cu chipul mareșalului Antonescu pe prima pagină, ceea
ce te putea trimite direct la pușcărie), abia intrată în In-
stitut am început să citesc sistematic lucrările „burghe-
zilor”. În 1969, când s-a pus problema întocmirii
Enciclopediei istoriografiei române, între alți istorici l-am
ales și pe I.C. Filitti. Din cele peste 120 de „voci” redac-
tate de mine, acest istoric, jurist și diplomat mi-a părut
printre cei mai expresivi. Școlit la Paris, membru în cor-
pul diplomatic român, disciplinat până la exces, el nu
și-a pierdut niciodată timpul. E cel dintâi care publică
două volume de Documente din arhivele Vaticanului pri-
vitoare la români; apoi corespondență diplomatică fran-
ceză de la Constantinopol, mărturii despre familia sa
originară din Epir. În 1985 i-am publicat un volum de
Opere alese. Cele 267 de lucrări excelează prin rigoare
științifică, verificarea la sațietate a celei mai mici

informații și, lucru mai puțin obișnuit pentru trufia unui
istoric, denunțarea publică a propriilor greșeli, concomi-
tent cu retragerea precipitată a lucrării de pe piață. Mă
grăbesc să spun că erorile lui priveau îndeobște arbori
genealogici, unde precizia e adesea pusă la încercare.
De altfel, el a fost și întemeietorul Societății noastre de
Genealogie și Heraldică și autorul a peste 700 de arbori
genealogici ai unor familii din arealul românesc. După
ce am intrat în familia Filitti, am găsit într-un cufăr, sub
un maldăr de paie și o pereche de cizme de vânătoare,
jurnalul său. A fost o încântare să-i public volumul I
(1913-1919). Al doilea, mai dezlânat, cu lungi absențe,
cu citate abundente reflecta o stare de spirit cu adânci
frustrări, proprie germanofililor după Primul Război
Mondial. Acribia istoricului, ținuta diplomatului nu l-au
scutit de ostracizare. Abia în 1926 a intrat în Consiliul
Legislativ, de unde a ieșit la pensie (în 1938). Nicolae
Iorga, una dintre vocile sonore în favoarea Antantei, ne-
îndurător, declarase răspicat: „Cât trăiesc eu, Filitti nu
ocupă un post universitar”. Și s-a ținut de cuvânt. Tot
patronul istoriografiei noastre i-a cerut, pentru o lucrare
cu care candida la un premiu al Academiei, s-o reducă
la o treime. Partea înlăturată fusese lucrată pe baza do-
cumentelor expediate la Moscova, odată cu tezaurul, și
care nu s-au mai întors niciodată. Acele capitole ar fi
căpătat valoare de unicat dar… n-a fost să fie. Nicolae
Iorga nu i-a purtat noroc socrului meu.

(va urma)

C.C. Giurescu
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Magia oglinzilor: de la salvarea Pălărierului Nebun
și până la reconstruirea imperiilor ideatice 

Conversații în oglindă cu Mircea Eliade (Bacău,
Editura Rovimed Publishers, 2021), primul volum
(Șopârla, Mansarda și Calea), recenta apariție edito-
rială semnată de Petre Isachi, „roman polifonic pe care
urmează să-l scrie Cititorul”, excelent discurs critic în-
drăgostit de virtuțile unui brainstorming care amintește
și de tehnicile lipite de sufletele unor spirite precum Um-
berto Eco, Jacques Derrida sau Roland Barthes, repre-
zintă un adevărat festin al cugetării. Spiritul scriiturii din
„Convorbiri imaginare cu Jorge Luis Borges” (2015), o
altă carte de referință a autorului, rămâne la fel de viu
și în „Conversații în oglindă…” Mai mult, Borges este
invitat deseori pentru a participa la conversațiile cu
Eliade. Asistăm la un spectacol în care, sub vraja ma-
giei unor oglinzi, actorii refac trecutul, proiectează ori-
zonturi. În „Alice în Țara Oglinzilor”, Lewis Carroll îi
insuflă protagonistei gândul că Pălărierul Nebun trebuie
salvat înainte ca Timpul să se scurgă. În „Conversații în
oglindă…”, Petre Isachi le șoptește interlocutorilor că
imperiile ideatice de excepție trebuie reconstruite îna-
inte ca Timpul să ne ofilească memoria afectivă, cea
care gestionează (și cu inima…) ființarea hărților noas-
tre mentale esențiale.  

Autorul și Teroristul

Cine este autorul volumului? „Eu, autorul nu pot să
fiu doar unul…”, mărturisește Petre Isachi. „Cine sunt
totuși? Sunt o posibilă identitate magică a celor două
personaje M.E. și p.i., voci (voce + semn, agent, ființă
de hârtie, simbol, caracter, idee, erou, număr, gând etc.)
implicate […] în această conversație în care Măria Sa
Cititorul își va crea, după chipul și asemănarea sa, un
roman poliedric, plutitor, scris de mulți oameni și de ni-

meni, o carte de nisip borgesiană” (op. cit., p. 9). Și încă
o mărturisire, pentru a înțelege și mai mult esența atitu-
dinii discursului său critic: „Voi rescrie o carte în care
Celălalt se caută și vorbește doar cu sine însuși prin
limbajul sufletului” (ib., p. 452). La un moment dat, Ro-
land Barthes, aflat în apogeul carierei, mărturisește fap-
tul că îi citește aproape cu disperare pe Tolstoi şi pe
Proust. Mai mult, semioticianul francez zice că are o
poftă nebună de a rescrie „Război şi pace”. Și Petre
Isachi trăiește, arde sub pasiunea unei asemenea
aventuri minunate: rescrierea unei părți din opera lui
Eliade. El vrea, într-o logică admirabilă a criticii mo-
derne, să ne ofere un Eliade al său. Demersul critic stă
mereu sub semnul unei exigențe inedite: „Teroristul ab-
solut al Autorului sunt Eu, Cititorul, cel mai «nebun» din-
tre toate instanțele comunicării” (ib., p. 448). Aferim!

Cine este Eliade?

Cine este Eliade din acest prim volum?... Fostul
prunc iubitor de pădure care, la vârsta de doi ani și ju-
mătate, a întâlnit o șopârlă albastră, aruncând parcă
peste timp întrebarea dacă nu cumva copilăria sa a fost
„spațiul sacru de refugiu al problemelor insolubile ale
lumii?” (ib., p. 24). Fostul adolescent care, rămas „sin-
gurul stăpân” al unei mansarde doldora de cărți, a
constatat că aceasta „era un loc de trăit” (ib., p. 19). E
gânditorul care a descoperit Calea, cea care „nu
înseamnă decât redescoperirea ritmului care ne poate
armoniza cu tot ceea ce e concret și unic în afara
noastră, precum dansul ne armonizează cu muzica
izvorâtă în afară de noi; e sensul care amplifică va-
loarea experienței noastre, care poate instaura o ie-
rarhie în anarhia conștiinței, fără a suprima sau refula
totuși câtimi din acea conștiință. A suprima, a refula, a
ignora sau a renunța nu înseamnă nimic. Cealaltă cale
e ispititoare: a integra toate aceste experiențe haotice,

Ion Fercu

PETRE ISACHI & MIRCEA ELIADE
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a le rândui organic, a le cosmiza” (ib., p. 352). Este un
Eliade al lui Petre Isachi: „Eu, lectorul, cred, probabil,
pe urmele lui Nietzsche, că nu există operă, există in-
terpretarea mea, a ta etc., pentru că fiecare cititor
poartă o altă mască modelatoare și instauratoare” (ib.,
p. 449). Este un Eliade care pare să fi avut „convingerile
și îndoielile lui Papini” (ib., p. 22), o „enigmă” („Cine l-a
împins pe adolescentul și apoi pe studentul M.E. spre
studiul religiilor?”; ib., p. 23), un spirit care are ceva din
metafizica lui Borges. Crede, ca și acesta, că „labirintul
este imaginea prin excelență a inițierii; omul se face
printr-un șir de inițieri (in) conștiente” (ib., p. 25). Este
„un Ulise în labirint, un Ulise timorat de tot ceea ce-i
atingea libertatea de expresie” (ib.), cel care a „prefigu-
rat războiul sacru-profan” (ib.). Eliade este spiritul care
a descoperit în India „acea disciplină spirituală care-ți
permite să ai ceva din voința lui Cristos sau a lui So-
crate” (ib., p. 36), este istoricul religiilor, scriitorul de
ficțiune, filosoful, profesorul, înnoitorul. Este „un om re-
ligios realizat” (Petre Țuțea), „un fost credincios, un spi-
rit religios fără religie” (Emil Cioran), cel care „se
ascunde, prudent şi doctoral, în formula «creştinismului
cosmic»” (Dan C. Mihăilescu), „asimilând agresiunea
dublă a celor două valuri războinice, cel slav din est şi
cel germanic din vest” (Cezar Ivănescu), omul care a
„tulburat” cultura și religiile lumii. Eliade este, pentru
Petre Isachi, și marginalizatul în comunism și postco-
munism, spiritul care a configurat sacro-profan „un uma-
nism fără precedent în cultura Lumii” (ib., coperta a
IV-a).

„Orice Poveste/Istorie se întemeiază 
pe o conversație”

Discursul critic isachian, centrat pe reflecții cu repere
seducătoare („Eu, autorul, nu pot să fiu doar unul”, „Eu,
naratorul”, „Vanitatea moralei”, „Vanitatea
gândirii/științei/creației”, „Ideocrația”, „Șeherezada și
mitul cărții totale”, „Fără Cititor/Receptor nu există
Operă”), ne sugerează că orice scriitură critică trebuie
să fie o tentativă de îmblânzire a mult prea egoistului
Eu, cel tentat să ofere mereu verdicte, să trimită săgeți
imperative către autori. De aceea trimite către rescrie-
rea operei împreună cu Măria Sa Cititorul, cu Timpul,
căci „orice Poveste/Istorie se întemeiază pe o
conversație” (ib., p. 59). Spectacolul dezbaterii unor
teme precum demnitatea/pierderea demnității scriitoru-
lui, lașitatea intelectualului/scriitorului, gâlceava scriito-
rului cu lumea, viitorul inteligenței artistice, scriitorul și
Istoria de poimâine, nenorocul în Istorie, ne tulbură fru-
mos cu tristețile, dar și cu optimismul din glasul lui
Eliade, cel din oglinzile isachiene fermecate. Pentru el,
„eternul intelectual/scriitor/artist” e „de-a dreptul înspăi-
mântat, e copleșit de frică, e paralizat de panică. Umblă
aiurit, pune întrebări, oricui, ascultă pe oricine îi
vorbește, are o încredere oarbă în orice dobitoc politic
– și tremură pentru viața lui ca cel din urmă dintre sclavi”
(ib., p. 85). Petre Isachi conchide: „Demnitatea ne va-
lorizează mai mult decât nașterea și decât meritul” (ib.,
p. 74).

În orice lucru locuiește sămânța 
unui Infern posibil

Cu „Vanitatea gândirii/științei/creației” (pp. 175-311)
suntem invitați pe teritorii minate minunat cu incertitu-
dini, cu întrebări care rodesc, cu „idei care sunt tot atât
de prezente ca și oamenii”, cu uimiri și certitudini despre
revoluțiile religioase, mitografii umane și cu eterna
renaștere a firii și a unor provocări precum: „Om sau
Zeu?”, „Om vs. Cosmos?”, „Vocația lui Mefisto”.
Înțelegem că „lumea trebuie privită ca o minune”, că „e
mai dificil să întrebi decât să răspunzi”, de vreme ce
„omul, asemenea zeului Proteu, nu trăiește decât în
măsura în care se transformă”. Meditația este „o rugă-
ciune simultan sacră și profană?” Limba” din rugăciuni
nu are alfabet?” „Care este zgomotul făcut de o singură
mână care aplaudă?” „Maestrul trebuie să predea fără
a vorbi, suveranul trebuie să conducă fără a porunci?”
„Femeia a fost creată ca să tulbure mintea?” Există o
simpatie „organică între Creator și Mefisto?”… Provo-
cări peste tot...

Ne tulbură învestirea cu demnitate a omului și prin
gândul noician care prefațează universul dezbaterii des-
pre ideocrație (pp. 321-442): „Nu uita că Dumnezeu
te-a trimis pe lume să-l înlocuiești: să dai sensuri, să
creezi, să duci începutul său înainte”. Și iar provocări,
provocări: „Numai ideea pe care o trăiești tu este ade-
vărată”, „Scriitorul nu produce nimic; el arde”, „Se pare
că nu există altă libertate decât cea pe care individul
și-o cucerește singur”, „Nu există pe lume un lucru care
să nu fie sămânța unui Infern posibil”, „Orice iluzie își
are obârșia într-un adevăr rău înțeles”, „Între un adevăr
și un paradox, aș alege paradoxul”… Să nu uităm nici
despre o declarație de dragoste rară: „Libertatea citito-
rului este una de tip demiurgic. Asemenea lui Dumne-
zeu, el face și desface totul”. „Conversații în oglindă cu
Mircea Eliade” nu este însă o carte de povestit, ci de
citit/recitit/reflectat/rezidit și de așezat lângă suflet. E un
ospăț ideatic, o călătorie fascinantă prin imperii ideatice
care se răsfață în oglinzi fermecate. 

Sărutul, aplauzele și îmbrățișările

Petre Isachi a purces să refacă, împreună cu Eliade,
invocând mari spirite ale umanității, fundamentându-și
discursul și pe o aplecare aparte asupra cugetării me-
tafizice, un crâmpei profund din istoria ideocratică a
lumii. Sprințar, erudit, el sparge și reconstruiește magia
oglinzilor conversației, aruncă prejudecăți în prăpăstii,
înalță îndrăzneli în piscuri paradoxale, învie scrumul
unor gânduri uitate, stă cu ochii pe beregata inerțiilor și
scutură praful de aur al stelelor peste roua primenirilor
îndrăznețe, așezându-se confortabil pe raftul critic de
onoare al bibliotecilor. Cartea sa seamănă cu o
Matrioșka în interiorul căreia, borgesian, o pluralitate a
vocilor elevate catalizează aparenta confuzie dintre per-
soană și mască, dinamitează granițele dintre Eul real și
Eul inventat, imaginat sau defulat. Eul polifonic isachian
este cuceritor. Jocul estetic prin care „masca” îşi câştigă
autonomia faţă de chip sau prin care chipul ajunge să
derive din mască e un pariu câștigat al autorului. Martin
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Buber, cel care ne spusese că „Nu există niciun eu în
sine, ci numai eu din cuvântul fundamental Eu-Tu, şi
Eu din cuvântul fundamental Eu-Acela” („Eu şi tu”, Bu-
cureşti, Humanitas, 1992, p. 30), l-ar îmbrățișa. Jacques
Derrida, care vorbea („Scriitura şi diferenţa”, Bucureşti,
Univers, 1998, p. 390) despre un raport, mereu schim-
bător, între o prezenţă şi o absenţă a Autorului în cadrul
fiecărui text, l-ar aplauda. În așteptarea următorului
volum, sărutul lui Mircea Eliade, dar și cel al lui Borges,
cel puțin, stau deja pe chipul lui Petre Isachi.

Final cu exerciții de… admirație, 
insinuându-mă în oglinzile lui p.i.

I.F.: M-am îndrăgostit, de mai multă vreme, de Char-
les Horton Cooley, sociologul american care, dorind să
înțeleagă de ce oamenii se comportă așa cum o fac de
obicei, a pornit de la ideea că, pentru a obține această
înțelegere, cel mai eficient mod este să studieze
interacțiunile oamenilor. Este spiritul sociologiei
interacționiste aici. În „Human nature and the social
order” (1922), Cooley a „nășit” sintagma „Sinele-
oglindă”, cea care ne șoptește puțin paradoxal: „Nu sunt
ceea ce tu crezi că sunt. Nu sunt ceea ce eu cred că
sunt. Sunt ceea ce eu cred că tu crezi că sunt!” „Un cu-
vânt este un vehicul, o barcă plutind pe rând din trecut,
încărcată cu gândurile unor oameni pe care nu i-am
văzut vreodată; înțelegând (n. a. cuvântul) ajungem să
înțelegem nu doar gândirea contemporanilor, ci și
evoluția umanității de-a lungul vremii”, adaugă Cooley.
Deși aventurile acestui Sine-oglindă oferit de sociologul
american vizează o perspectivă mult mai amplă, citind
„Conversații în oglindă…” gândul mi-a alergat mereu
către Cooley… A alergat cu un anumit temei?... 

P.I.: Ai de ce alerga cu gândul după discursul lui Co-
oley. Personajul posedă un „în sine” indestructibil. Bi-
nomul autor-personaj sugerează și întreține iluzia
intimității inviolabile și inalterabile. Caracter, voce, sim-
bol, idee etc., personajul lasă impresia lectorului neavi-
zat, de culme a subiectivității; are un „conținut”, o
interioritate definibilă, un eu al său, o personalitate, o
mitografie inconfundabilă. În realitate. personajul acesta
nu are decât foarte puțin dintr-un Subiect veritabil. Eul
său nu e decât un simulacru. Eul nu se poate defini pe
sine și nu poate fi definit, fără ca, prin însăși acțiunea
definirii, să nu devină un Obiect, un El. Eul se constituie,
se știe, doar când la orizontul ființei se ridică Tu-ul co-
respunzător. Triunghiul echilateral Eu+Tu+El epuizează
sistemul pronominal al limbii, ceea ce înseamnă că
epuizează pe aceeași arie, ontologicul. Nu există
fabulație credibilă sau falsă. Există doar fabulație. De
ce? Pentru că bovarismul auctorial multiplică după „n”
paturi procustiene – estetic vorbind – măștile persona-
jului. Astfel, disimularea devine element de poetică/po-
ietică. Ca să nu mai vorbim de simulacrul generalizat
care guvernează Lumea, încât modifică permanent
măștile auctoriale. În afara personajului trialogic, Eu-Tu-
El, nu există literatură. Măștile personajului (inculpat,
victimă, judecător) din Teatrul Lumii perpetuează ste-
reotipul deghizării față de noi înșine. Există ceva mai
tragic? 

I.F.: Vom afla răspunsul la această interogație isa-
chiană în cel de-al doilea volum al „Conversațiilor în
oglindă…”? 

P.I.: După cum știi, nu există răspunsuri definitive. E
posibil să aflăm doar fragmente, frânturi de răspuns.
Dar cum Măria Sa Cititorul trudește cot la cot cu noi la
scrierea/rescrierea cărții, aceste fragmente ar putea fi
consistente. Există doar două certitudini până acum.
Prima: cel de-al doilea volum are deja un titlu: „Exilul –
între farsă tragică și destin”. Cealaltă certitudine: la fi-
nalul primului volum, l-am lăsat pe M.E. la Paris. Pe ae-
roport l-a întâmpinat Cioran. De aici va începe aventura
volumului al doilea…

I.F.: Am recitit recent „Sub semnul confesiunii”, tul-
burătoarea carte a Rodicăi Lăzărescu, omul-orchestră
al unui segment profund/responsabil/seducător al dis-
cursului literar național. Acolo, răscolindu-i elevat sufle-
tul lui Ion Brad, R.L. ne amintește câteva versuri
memorabile ale acestuia: „Să stăm, ca unul singur,/ de
vorbă amândoi/ Și să săpăm în urmă,/ până vom da de
noi”. Ai așezat ca motto al volumului un gând din Goe-
the: „O carte cu totul nouă și originală ar fi aceea care
ar face să se iubească adevăruri vechi”. N-ai putea
așeza lângă el și versurile amintite?  

P.I.: Nu-mi spui o noutate! Rodica Lăzărescu știe să
citească un Text = Om/Lume. E un… decriptor rar, un
hermeneut de excepție. Cu siguranță, poetul Ion Brad,
fost și ambasador al României în Grecia, a cunoscut „în
direct” ce înseamnă să săpăm în urmă/ până vom da
de noi. Este exact ce nu facem noi astăzi și nu am făcut
bine niciodată. Noi, cei ce am jonglat toată viața și toată
moartea, cu teoria dublului adevăr, credem că putem
împăca vaccinul (opțiune/libertate personală) cu orto-
doxismul și cu românitatea reprezentată de I.P.S. Teo-
dosie, care-i dă o replică purtătorului de cuvânt al
B.O.R., intelectual căruia nu-i este frică să sape „în
urmă”, în speranța că va „da de noi”. Blaga spunea
până vom da „de apă”. Dar să-ți reamintesc replica
I.P.S., pentru a-ți dovedi și faptul că ți-am citit editorialul
de azi, joi 6 mai, în cotidianul „Deșteptarea”: „Mai mare
protecție ca a lui Dumnezeu nu putem avea. Nu murim
când vrea medicul, ci când vrea Dumnezeu, așa încât
să nu amestecăm lucrurile”. Mi se sugerează că murim
„când vrea medicul”?! Vrei totuși o certitudine? Profi-
tându-se de sfânta ignoranță, se amestecă inadmisibil
„lucrurile”. Ce vrei de la o Biserică „unde ascultarea este
o vedetă”... Da, dar nu ascultarea de Dumnezeu! Să-
pând așa, nu vom da niciodată „de noi” și nici de
înaintașii noștri... Ne este frică să stăm de vorbă cu noi
înșine: Să stăm, ca unul singur... Un tip din tagma noas-
tră spunea că singurătatea este soarta omului/neamului
superior... Spune-mi când am fost noi, românii, singuri
în ultimii 2000 de ani? Spiritul versurilor lui I.B., citate
de R.L., se află în alchimia vol. I al „Conversațiilor în
oglindă…”, prin implicarea lui Blaga, același care l-a
contaminat pe fericitul ambasador al României în Gre-
cia... Se înțelege că voi ține seama de sugestia ta, în
vol. II-lea, pe care nu prea știu când îl voi scrie. Nu-ți
spuneam că Măria Sa Cititorul va scrie/rescrie și
această carte pe care i-am dăruit-o? Ești unul dintre citi-
torii care au început deja truda la povestea asta.
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În cadrul generației șaizeciste, Emil Brumaru, care
a debutat în revista „Luceafărul” cu poeme, în 1966,
Leonid Dimov considerându-l între onirici la apariția vo-
lumului Detectivul Arthur, în 1970, este fără îndoială
cel mai reprezentativ și cel mai consecvent în promo-
varea unui lirism pur, ilustrându-se desăvârșit pe coor-
donata erotică („În dragoste-i uitarea cea mai dulce/ A
lumii noastre zgomotoase și năuce”). A publicat peste
douăzeci de volume de versuri, unele premiate (cu
îndreptățire) și a lăsat, după decesul survenit la 5 ia-
nuarie 2019, un imens dosar cu inedite – „e vorba de
1.499 de texte, dintre care unele sunt versuri”, ține să
precizeze Bogdan Crețu într-o Notă asupra ediției la
volumul al VII-lea din seria de Opere, pe care îl
îngrijește: La ruinurile galanteriei (Editura Polirom,
Iași, 2020). Poeziile acestea, reunite într-un sumar de
800 de pagini, nu diferă prin nimic de universul tematic
general al creației sale. El e același veșnic îndrăgostit,
căutător neostenit de plăceri opulente, de stări pasio-
nale cu ostentație, cultivând o metaforică insolentă,
mereu colorată, uneori violent, verbul aducând parfu-
muri tari, pe-alocuri de-a dreptul nerușinate, poetul
având plăcerea expresiei fruste, fără perdea. […]

*
Spiritele pudibonde ale timpului nostru se vor in-

digna profund (sau vor mima indignarea) citind volumul
de versuri al lui Emil Brumaru, Povestea boiernașului
de țară și a fecioarei cu lindic zglobiu. Pentru pudi-
bondici și vampirizole (Prefață de Ion Vianu. Desene de
Dumitru Gorzo. Editura Trei, București, 2008) fiind
îndreptățiți a face o obiecție, întrucât pe niciuna dintre
copertele cărții nu figurează mențiunea: interzis accesul
copiilor sub 16 ani, fără acordul părinților, așa cum se
obișnuiește la emisiunile tv. Dar interzicerea de felul
acesta nu anulează, în fapt, actul autentic al creației ar-
tistice, de niciun fel, ci doar amânarea cunoașterii lui și

păstrarea unei norme morale pentru sufletele ingenui.
Precauția aceasta e bună atâta timp cât nu devine un
act de condamnare (cu mai multă sau mai puțină auto-
ritate) a operei respective, în sine. Și, la urma urmelor,
de ce ar face-o? Erotismul, actul acuplării, ca să spu-
nem lucrurilor pe nume, ține de o formă a intimității in-
dividuale pe care e bine s-o respectăm. Dar când
realitatea acestuia – veche de când lumea – devine
obiect al transfigurării artistice (fie ea literară, picturală
sau sculpturală), aprecierea nu se mai face asupra ac-
tului fizic, ci asupra reprezentării sale artistice, ceea ce
impune, firește, alte criterii de judecată. Abia acum
avem a discuta asupra decenței sau indecenței, asupra
formei de obscenitate sau de pornografie, care poate,
și trebuie să ne indigneze, atâta vreme cât opera de
artă se prostituează și coboară la nivelul făcăturii, al
trivialității specifice oricărei maculaturi, produse în sco-
puri perverse ori, chiar, comerciale. Astfel, reacția de
respingere a unei atari producții literare, căci despre
una de acest fel vorbim, este abuzivă și nedreaptă, sor-
tită a nu avea consecințe în timpul ce decantează valo-
rile autentice, separându-le de cele datorate
promiscuității. Să luăm seama cu câtă indignare a fost
primit, la vremea sa, de către unii, Decameronul lui
Boccaccio, în ciuda faptului că se citea și se savura (în
particular) de mai toată lumea. Nici baladele lui Villon
n-au avut o altă soartă, la început, în ciuda succesului
de public, nedisimulat. Să nu uităm că împotriva textelor
goliarzilor, destul de grosiere, au fost luate chiar măsuri
administrative, ca să zic așa, în ciuda cărora cele mă-
iestrite s-au păstrat până în zilele de azi. La noi, bu-
năoară, soitarii și pehlivanii, cu limba lor piperată, aveau
un statut aparte la curțile boierești și domnești, iar prac-
tica spectacolelor cu perdea sau fără perdea, din teatrul
păpușăresc ori al aceluia de umbre, s-a perpetuat până
în saloanele aristocrate ale „Junimii”, unde Ion Creangă

Constantin Cubleșan

EMIL BRUMARU – 
DIN OPERA POSTUMĂ
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era solicitat să spună povești pe ulița îngustă sau pe
ulița mare, după cheful și apetitul ascultătorilor. Pătăra-
nia lui Moș Nechifor Coțcariul se știe că a avut și o va-
riantă mai picantă în care dulcile insinuări din textul
tipărit erau depășite copios în forma orală. Etc. etc. De
aceea, are dreptate Ion Vianu când scrie în prefața vo-
lumului: „Ce e firesc nu e rușinos” și, mai apoi: „unde e
frumusețe nici amănuntul anatomic, nici pasiunea ne-
îngrădită, nici amestecul vertiginos între oral, vaginal și
anal nu mai sunt obscene”. 

Lirica erotică a lui Emil Brumaru e frumoasă prin toc-
mai atitudinea poetică a autorului, dincolo de cruditatea
verbului, în spectacolul insolenței provocatoare pe care
o cultivă („Sunt delicat, dar pot fi și obraznic”) dezvol-
tând o imagistică pantagruelică („Atârnă sperma-n po-
licandre/ Feerice deasupra vieții scurte”) a actului
sexual, ca un protest exasperant împotriva plictisului, a
atmosferei leșinate dintr-o provincie în care nu se în-
tâmplă nimic notabil („Afară rage-un flutur, se balegă-
un vițel,/ și-aud mărfare, strigă cocoșul, țipă-o oaie./ O,
zgomote celeste mă-nduioșați și-ajung/ Să stau iar la
Dolhasca. Regine-i sunt bufon...”) și în care doar ero-
tismul, denunțat cu violența unei autentice revolte mo-
rale, poate salva omenescul din ființele ce par a nu mai
nutri niciun fel de scop existențial: „Îți scriu sonet după
sonet. E drogul/ Ce-mi apără secunda de gândaci”. Sub
acest imperativ își și îngăduie o clipă de nostalgică
revelație („Cât de adânc mă-mbibă viața-adevărată”) a
unei posibile, insinuante totuși, candori: „Erai nesimțit
de frumoasă!/Aveai căptușeli de mătasă/ Pe-acolo pe
unde nu-i voie/Să umbli decât la nevoie// Cu mâinile, ba
chiar și cu gura,/ În clipele date de-a dura/ De îngeri
ce-și lasă scriptura// Și-o iau halandala prin lume,/ Cu
nimbul și-aripile-n spume,/ Când muști dintr-o pară ze-
moasă.// Erai nesimțit de frumoasă...” (Cântec naiv). 

Dar nu acesta e mesajul adevărat al orgiilor sexuale
descrise de Emil Brumaru. El sfidează regulile de bună
purtate (E aici ceva din programul acelui volum avan-
gardist rus, de la începutul secolului trecut, ce se intitula
O palmă dată bunului gust) cu plăcerea unei batjoco-
riri pe față a stării larvare din jur („Urbea-i în mlaștini/
De mari parfume. Clocotesc sudori de Doamne ce
așteaptă...”), asumându-și impertinența ca pe-un rang
al puterii becisnice: „mă simt bogat, și sfânt, și rege/
Peste imperii dulci, paturi întrege”. Aici, în aceste paturi
se petrece carnavalul unor destrăbălări libidinoase:
„Acolo unde-i Moll, curva-nțeleaptă,/ Având atât de
multe-alte povești/ Oh, lasă-mă să-ți mușc pizda răs-
coaptă/ De cracii lungi ce-n soare raze-ar fi./ Și să-ți
deschid cu limba, între fese,/ Portița tainicelor plăceri
dese”. 

Sunt decantate anume, în versuri de-o picanterie
opulentă, ecouri vechi ce trimit, oarecum parodic, cu iro-
nie, se-nțelege, fină, la încantările erotice ale unor Apol-
linaire, Villon, Anton Pann, Sade, Rabelais ș.a., mimând
ofurile de dor ale lui Conachi, să zicem: „Oh, curul
doamnei Mericeanu!/ Oh, curul doamnei Bombonov!/
Sub fuste verzi ca leușteanul,/ Sub fuste ca amurgul

mov./ Primul, lipsit voios de minte,/ Purtat pe străzi fără
chiloți,/ Încât zefirii, din veșminte,/ Îl scot să-l vadă,
rumen, toți./ Al doilea, cu buci obeze,/ Ținut ascuns, la
proaspăt preț,/ De fragedele milaneze/Ale chiloților
măreți.// Dar unde sunt, Doamne, veșnicele cururi/ Întru
slăvirea Dulcilor Putori de-a pururi?” (Sonet nostalgic).

Ambalat într-o blamare violentă a convențiilor mo-
rale, poetul nu se sfiește/jenează a friza grobianul și ob-
scenul, scabrosul și libidinoșenia etc., compunând ludic
desene ce vin în atingere, totuși, cu imoralitatea: „Ele-
vele se duc la școală,/ Își pun chiloții în penar/ Și-apoi
pe săli pizduța goală/ Și-o plimbă-n recreații mari./ Și
cad când trece-un diriginte,/ Ca el să le miroase-n cur/
Și să le fută fără minte,/ Dacă nu-i nimeni împrejur./ Sau
măcar dânsele să-l sugă/ Îngenuncheate pe ciment/ În
cea mai delicioasă rugă,/ Pe capul pulei plimbând lent/
Buzele groase, limba-n floare,// Până când sună de in-
trare...” (Sonet școlăresc).

Baladescul evocărilor erotice ale lui Emil Brumaru
au farmecul unui pitoresc de epocă balcanic-levantină
(Povestea boiernașului de țară...) prelungit libidinos
și pervers până în actualitatea imediată. La adresa lui
se îndreaptă ostentația, sfidarea de falsă pudoare, a
poeziei erotice cultivate de Emil Brumaru, ca într-un soi
de programată exorcizare („Caut să-mi scot din suflet
murdăria,/ Mlaștina creierilor s-o usuc./ Muște-necate-n
aer, lepra, râia:/ Din mine curg ca apa din uluc./ Burla-
nele la colț de gând rău, muced/ Bolborosesc leșii în
puțuri vechi./ Ca floarea de pe-un borș stricat, din cuget/
Poftele-mi rele le arunc. Din strechi/ Trag fluturii, mo-
mesc epilepsia/ Melcilor grași, le-o scot cu ierburi tari./
Crinii lățiți de-amor cât farfuria/ Îi gâtui și-i dau pradă la
țânțari// Să-i sugă-n trompe; de polenul putred/ Îi scu-
tur... Iarăși să fiu pur mă-ncumet!” – Caut să-mi scot
din suflet murdăria). 

O poezie, violentă în fond, provocatoare și de aceea
scandaloasă, dar plină de umorul subiacent al unor pe-
treceri deșănțate, compuse anume sub semnul protes-
tului și al revoltei, al nonconformismului ca atitudine
creatoare. 

*
Cele aproape o mie cinci sute de texte pe care le-a

recuperat Bogdan Crețu din vasta creație postumă a lui
Emil Brumaru – La ruinele galanteriei. Opera pos-
tumă, vol. VII. Ediție îngrijită de Bogdan Crețu. Editura
Polirom, Iași 2020 („Baza acestei ediții o reprezintă
teancul de poeme scoase la imprimantă /Emil Brumaru
nu își mai scria de mult poemele de mână. Folosea tas-
tatura computerului/ lăsat pe biroul său și asupra cărora
a stat aplecat până în ultima clipă de viață”) – repre-
zintă, fără îndoială, un tezaur poetic autentic, ce se
adaugă spectaculos și surprinzător, printr-un anume
inedit – nu doar prin numărul mare de poeme, ci și prin
varietatea tematică abordată – la edificiul prozodic pe
care poetul l-a construit în timp cu pasionalitate și fre-
nezie. 

Cea mai mare parte a acestor creații se așază pe
coordonata liricii erotice, al cărei reprezentat și magistru
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a fost („Erai o femeie frumoasă/ Și-aveai coapse pline
de har/ Și-atât de necuviincioase,/ Pe umeri dorindu-le
iar/ Să mi le așezi ca s-arate/ Cu vârful din degete mici/
Cum stelele calde fac roate/ Pe cer învățându-ne-aici,/
Pe negrul pământ, că iubirea/ E tot ce-i mai sfânt și mai
bun/ Și-atunci te prindea blând uimirea/ Că pot toate
astea să-ți spun…” – Dimineața cuvintelor…), dar în
nu puține vibrează o undă religioasă, mai pregnant
decât în cele deja cunoscute („Vin ploile și tu la geam,
iubito,/ Privești grădina udă, prin perdea,/ Și frunzele
mototolite la-ntâmplare/ Și-n casă-i cald și mă lipesc de
tine:/ Mai lasă desfrunzitele grădine,/ Îți spun, și
cuibărește-ți sânul tare/ În palma mea ce blând o să-ți
mângâie/ Și talia cu miros de tămâie/ Din candela
aprins-a sărbătoare/ A Preacuratei Domnului Marie/ Să
fii ca dânsa Pururea Fecioară/ Ca-n zilele trăite-odi-
nioară…” – Vin ploile…) și, surprinzător pentru mulți
dintre cititorii de odinioară, un ciclu – Basarabia e
mama – o poezie de angajament manifest pentru lauda
și evocarea patetică a pământului natal, rămas cândva
sub ocupație sovietică: „Caut pe hărți ciuntite satul meu
natal/ Și nu-l găsesc, nici nume nu mai are./ Cum l-au
călcat, Tu, Doamne, în picioare/ Rusnaci puțind a votci
și-a bălegar” (Basarabia pierdută). E o altă poezie, o
altă fațetă a liricii lui Emil Brumaru, prea puțin cunoscută
(dacă nu cumva chiar deloc cunoscută) ca parte vizibilă
a creației sale antume.  

Poetul s-a născut la 1 ianuarie 1939 în comuna Bah-
mutea din județul Tighina, în Basarabia, de unde familia
(tatăl, Grigore, ceferist; mama, Elisabeta, învățătoare)
se refugiază în 1944 la Curtea de Argeș, apoi, ca im-
piegat de mișcare, tatăl este mereu mutat cu serviciul,
cum se practica în vremea aceea, la Ciceu, la Belcești
și, în fine, la Iași unde este elev în ciclul primar, apoi ur-
mează, în același oraș, școala medie și colegiul, pentru
a se înscrie mai apoi student la Facultatea de medicină,
iar la absolvire, cu licența în buzunar, să primească
repartiție ca medic la Dolhasca, unde va funcționa până
în 1975, când se decide definitiv pentru calitatea de
scriitor. Locurile de obârșie și le-a revăzut în 1958 când,
vara, împreună cu familia, petrece un timp în satul Fun-
durii, unde s-a născut tatăl său, și își notează exaltat în-
semnări, impresii, pe „caiete cumpărate de acolo,
pătrate”. Faptul izolării (al ruperii forțate) a Basarabiei
din trupul României produce revolta poetului („Doamne,
ce ne-au ciopârțit/ Țara spurcăciuni străine,/ De-am
rămas un biet pământ/ Necălăuzit de nime!/ Bunule,
Sfânt Dumnezeu,/ Mai adună-ne o dată/ Sub lacrima
ochiului Tău/ Ce din ceruri ni se-arată!/ Dă-ne viața iar
întreagă,/ Casa să ne fie casă/ Și ca să ne-ajute, dragă
–/ Maica Domnului Mireasă…” – Singura rugăciune).
Nostalgice, unele, dominate de sentimentul matern („O,
ce n-aș da să o visez măcar o dată/ Pe malul Nistrului,
când mama era fată/ Cu părul castaniu, sărind pe bolo-
vani,/ Râzând cum apa trece ani și ani/ De frumusețe
și de puritate/ Și nicio grijă sufletul nu îi străbate…/
Poate m-ar recunoaște și-mi va spune/ Că viața ei și-a
mea e-o rugăciune…” – Rugăciune, 3), altele de pei-

sajul ținuturilor natale („E-n mine-un cântec ne-ntrerupt:/
Murmurul Nistrului demult” – Cântec pentru mama),
unele având tonalități solemne de rugăciune, dar și de
blestem (în tradiția Bolintineanu, Arghezi, Topîrceanu),
cu o înverșunare și o ură funciară: „Cel care Basarabia
mi-a umilit,/ Să-i legene un fluture infinit/ Hoitul de colțul
lunii spânzurat,/ Când corbii scurmă-n putredul ficat/ Și
în plămânii tăbăciți de tabacioc/ Până-i rămâne
scârna-n vârf de cioc…” (Cel care…) sau: „Dea Domnul
să le sece-n inemi/ Sângele lor decolorat/ Și-n veci să
nu-i mai știe nimeni/ Ce-au fost, pe unde au căscat,//
Să li se șteargă-n baligi urma/ Și să audă, din coșciuge,/
Cum trece peste dânșii turma,/ Gonind bezmetică, și
muhe!!!” (Poeți, călcați peste cadavre). Încheind sub
semn sancționar de proroc: „Dumnezeu toate
le-nseamnă…/ O s-aveți și voi un gâde” (Ne-ați ciuntit
din suflet teii…).

E o lirică a mărturisirii suferinței unei altfel de
desțărare, în acordurile tragice ale evocării cu
rezonanță de doinire eminesciană ca și de mesianism
elegiac din versurile lui Alexei Mateevici: „Basarabia
mi-e leagăn/ Dulce clătinat de-un cântec/ Ce l-am auzit
aievea/ De la mama mea din pântec,// Mi-e destinul dus
de fluturi (…) Mi-e lumina prinsă-n crinii/ Ca smântâna
pe ulcioare,/ Geamătul ce-l latră câinii/ Către luna orbi-
toare/ Şi mi-e dorul și durerea/ Și nădejdea și puterea,/
Doamne, ce-n suflet ne-o scuturi!// Basarabia mi-e lea-
găn/ Dulce clătinat de-un cântec/ Ce l-am auzit aievea/
De la mama mea din pântec” (Basarabia mi-e leagăn).
Sau, cu un verb testamentar: „Basarabia mea tristă,/ Îi-
am rămas dator de-o viață (…) Basarabia mea tristă/ Îi-
am rămas dator c-o moarte” (Basarabia mea tristă).   

E multă tristețe și multă durere în poemele acestea,
ce par scrise de un alt poet, de un poet, desigur,
deșteptat la conștiința demnității umane a seminției
sale, a cărei istorie contemporană a fost frântă cu bru-
talitate. Poetul iubirilor pătimașe devine astfel un
pătimaș adorator al Basarabiei natale („Basarabia e
Mama/ Din care eu m-am născut”). 
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Într-adevăr, Ureche n-a scris cronica vremurilor
sale1, ci pe a celor cuprinse între 1359, cu dinceputul
domniilor vă leatul 68672, respectiv de la Dragoș vodă,
și până la sfârșitul celei de-a doua domnii a lui Aron
vodă, 1594, v leato 7103. Motivul principal al realizării
unei asemenea opere este cel patriotic: o istorie a Mol-
dovei extrasă și recompusă din vechile documente
românești trebuia scrisă, din cel puțin trei motive: 

a) al prezentării originii neamului său, ajungând la
cap și începătura moșilor, de unde au izvorât în țară și
s-au înmulțit și s-au lățit, 

b) al plasării moldovenilor pe un alt palier al
existenței, prin carte, palier deosebit de cel al fierălor și
dobitoacelor celor mute și fără minte... și 

c) al înscrierii Moldovei în rândul țărilor care au ase-
menea cărți de identitate istorică. 

Modelul îl găsește la polonezi și, sigur, va fi fost de-
ranjat de perspectiva subiectivă a prezentării victoriilor
leșești în luptele cu moldovenii. În plus, în anii formării
la Colegiul Iezuit din Liov, a înțeles că aparține latinității
prin limbă și origine etnică: de la râmleni, cele ce zicem
latină, pâine, ei zic panis, carne, ei zic caro, găină, ei
zicu galena, muieria, mulier, fămeia, femina, părinte,
pater, al nostru, noster și altile multe din limba lati-
nească, că de ne-am socoti pre amăruntul, toate cuvin-
tile le-am înțeleage, căci cu toții de la Râm ne tragem.
Și tot la Liov a descoperit că există în istoria Moldovei
un punct de referință, numit Ștefan vodă, prin care nea-
mul său și-a afirmat calitățile, de la curaj și vitejie la forță
morală și abilități politico-diplomatice. Aceste trei rațiuni
sunt, în opinia noastră, suficiente pentru a-i justifica or-
goliul generator de o primă cronică, în limba română,
cu dublă deschidere: spre recuperarea trecutului, inclu-
zând corecturi ale datelor din documentele consultate,
și spre educarea feciorilor și nepoților, să le fie de
învățătură, despre cele rele să să ferească, iar dupre
cele bune să urmeze și să să învețe și să să îndirep-

teze. A rescrie înseamnă a depăși foarte multe obsta-
cole, începând cu lectura critică a celor patru letopisețe:
cel latinescu, cel ungurescu, cel moldovenescu, numit
și letopisețul nostru, și cel leșescu, ultimele două for-
mând baza studiului său, și terminând cu punerea de
acord a datelor și faptelor contradictorii, pentru aprecie-
rea a ceea ce era valabil, demn de reținut din fiecare3. 

De la început, grație lui Simion Dascălul, aflăm, în
stil indirect liber, informații despre destinația și scopul
educativ al cronicii: feciorilor și nepoților, să le fie de
învățătură și despre dificultatea demersului întreprins
de Gligorie Ureche ce au fost vornic mare... care... cu
multă nevoință cetind cărțile și izvoadele și ale noastre
și cele striine, au aflat cap și începătura moșilor..., de-
mers motivat de dorința – adevărată profesiune de
credință – de a consemna numai realitatea: ca să putem
afla adevărul, ca să nu mă aflu scriitoriu de cuvinte
deșarte, ce de dreptate... Urmărită, ca principiu ordo-
nator al alcătuirii noului text, obținut prin coroborarea
informațiilor din sursele amintite, veridicitatea îl
detașează de scriitorii noștri..., scriitorii dentăiu ale căror
pregătire și informație au lăsat de dorit, fie că n-au avut
de unde strânge cărți, fiind mai mult proști decât să știe
carte, fie că au acordat prea mult credit informației po-
pulare orale, scriind mai mult den basne și den povești
ce au auzit unul de la altul... Sarcina lui, autor informat
și motivat, era să corecteze, să ordoneze toate pre
rându și să prezinte într-o formă finală rândul și poves-
tea țării sale, sarcină de care se achită studiind scriso-
rile streiinilor... și de acolo multe luund și lipindu de ale
noastre. Într-adevăr, va constata inadvertențe de da-
tare, când însemnarea anilor a scriitorilor noștri nu să
tocmește cu a streinilor, va (re)stabili succesiunea dom-
nitorilor, introducând în cronologia istorică pe ficiorii lui
Ștefan vodă..., pre Ștefan și pe Pătru, omiși de
letopisețul nostru și va compune o cronică în respectul
adevărului: ci eu, pe cum am aflat, așa am arătat... Pe-

Mihai Petre

GRIGORE URECHE. 
RELAŢII DE COMUNICARE
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nultima idee a predosloviei este irizată de conotații jus-
tificative: eventualele omisiuni ori greșeli de interpretare
se datorează atât estompării acelor lucruri vechi și de
demult, cât și faptului că omul este subiectiv în aprecie-
rea celor prezente: cela ce vede cu ochii săi și multe
zmintește, de au spune mai mult, au mai puțin. Și cro-
nicarul însuși, în ciuda obiectivității dublu clamate: să
nu mă aflu scriitoriu de cuvinte deșarte, ce de dreptate...
și... ci eu, pe cum am aflat, așa am arătat..., va fi su-
biectiv în reconsiderarea informațiilor obținute din sursă
poloneză care puneau într-o lumină nefavorabilă Mol-
dova. Viziunea sa despre oameni, domni și țară este
una mereu pozitivă, chiar cu denaturarea parțială sau
totală a realității documentare4, căci adevărul lui Grigore
Ureche este Moldova, cu domnitorii ei, cu pământul și
oamenii ei5. Rațiuni susținute patriotic, dar subiective, îi
motivează atitudinea de prezentare atenuată a înfrân-
gerilor suferite de moldoveni, de trecere sub rezerva
acelui impersonal zic să fie zis a unor replici – parte din
portretul unui domnitor, de noninsistență asupra unor
momente mai puțin plăcute din istoria țării sale etc. 

Simpatia constantă pentru moldoveni se traduce în
lumina de caldă duioșie pe care o proiectează peste fi-
gura domnilor apărători de țară și dătători de legi și da-
tini6, începând cu Ștefan, căruia îi zicu sveti... nu pentru
sufletu, că el încă au fostu om cu păcate, ci pentru lu-
crurile lui cele vitejești, carile niminea din domni, nici
mai nainte, nici după aceia l-au ajunsu... În jurul lui
Ștefan s-au clădit o țară și o conștiință a superiorității
față de alți megiiași de pinprejur, gata chiar de confrun-
tarea armată cu turcii pe care de atâta ori i-au și biruit...
Personaj central al cronicii, Ștefan este urmat, ca poli-
tică și acțiune, de alți domnitori, personaje din ce în ce
mai palide care semnează scăderea care se vede că
au venit în zilele noastre. Lumea cronicii sale este po-
pulată, în principal, de domnitori și boieri, cei care
declanșează și susțin conflictul istoric și social, redat fie
în puține cuvinte, fie într-o structură narativă mai
amplă7. De foarte puține ori, cronicarul transcrie și câ-
teva replici, semne ale unui dialog care înviorează re-
darea monotonă a evenimentelor. Tocmai dimensiunea
redusă a dialogului ne-a determinat să urmărim în ce
măsură putem vorbi de relații de comunicare, la acest
cronicar, știind că schimbul de informații se produce
între un locutor/ emițător/ emitent și un interlocutor/ re-
ceptor/ destinatar.

Orice operă, indiferent de natura ei, are un mesaj.
Pe baza unui cod, de obicei o limbă naturală, mesajul
este vehiculat, printr-un canal, de la un emițător către
un destinatar. În teoria comunicării, Jakobson  dezvoltă
triada emițător – mesaj – receptor8, stabilită de K. Büh-
ler, insistând asupra funcției poetice, fără a intra în amă-
nunte privind emițătorul și receptorul. Ar fi de observat
că, în cazul comunicării literare, fiecare din cele două
instanțe, implicate direct în actul comunicațional, pot fi
discutate din dublă perspectivă: 

1. a emițătorului – autor și a receptorului – cititor, cu
autorul fixat istoric în  epoca sa și cu cititorul aflat în con-
tinua succesiune a generațiilor, cu deschidere spre
mulțimea (re)lecturilor și a (re)interpretărilor, datorită și

presiunii timpului care guvernează acea mutație a va-
lorilor estetice9

2. a emițătorului și a receptorului – personaje ale
operei literare, capabile să evoce o anumită cultură, o
particulară inserție în mentalitatea epocii, o manifestare
volitiv-vocațională etc. Numai la acest nivel și doar între
aceștia se formează mesajul cu funcția lui poetică10. Ra-
portată la stilurile funcționale ale limbii, aceasta nu este
prezentă în cazul stilurilor științific și juridic-administra-
tiv, este parțială în cel publicistic, dar preponderentă în
stilul beletristic și în cel al conversației. În cazul acestui
ultim stil, comunicarea se constituie și se manifestă
în/prin dialog – structură nucleară a actului de comuni-
care interuman, implicate fiind dimensiunea lingvistică
și dimensiunea extralingvistică: mimică, privire, gest
etc11. Indiferent de operă, factorii care susțin schimbul
de informații sunt prezenți, în proporții diferite, la nivelul
actanților principali ai relației de comunicare: emițător,
mesaj și receptor, cu funcțiile corespunzătoare: expre-
sivă, poetică și conativă12. 

Spre deosebire de Dumitru Irimia, care consideră că
trăsătura semiotică distinctivă a comunicării literare este
caracterul ei unidirecțional, dinspre emițător (scriitor)
către receptor (cititor), noi opinăm că orice tip de comu-
nicare intermediată de o operă, literar-artistică sau
științifică, implică un unic sens comunicațional, dinspre
autorul emitent spre cititorul beneficiar. Emițătorul și re-
ceptorul nu-și mai alternează rolurile13, dar situația se
schimbă radical când cei doi sunt personaje ale operei
literare, caracterizate și prin dialog.

Ca emițător, în cazul cronicii sale, Ureche apare în
două ipostaze: 

Prima, întâlnită de-a lungul întregii cronici, ni-l arată
ca pe un emițător de tip 214, în sensul că informația ne-
fictivă nu-i aparține, ci o preia din letopisețele cercetate.
Munca sa e una de selectare și ordonare, prelucrare și
corectare a informațiilor, nu una de compunere
ficțională. El nu creează, căci invenție epică nu are și
să povestească propriu-zis nu știe15. Ca locutor, el doar
transmite și se prezintă în simpla calitate, de om real
sau individ istoric16. În câteva secvențe, și atunci cu
mare grijă să nu afecteze esența operei, aceea de pre-
zentare cronologică a evenimentelor, întâlnim ușoare
inserții personale. De dimensiunea unor mici digresiuni,
ele îi particularizează poziția față de un domnitor: de
nu-i ajunse lui Ștefan vodă ale sale să le ție și să le spri-
jinească, ci de lăcomie, ce nu era al lui, încă vrea să co-
prinză, sau altul, precum Lăpușneanul, condamnat
pentru atâta nedumnezeire comisă prin moartea celor
47 de boieri, fără altă curte, ce nu s-au băgat în samă.
Totuși, deși este exprimată și personalizată, atitudinea
de emoție pozitivă ori negativă nu are nici o consecință
asupra narațiunii secvenței, rămânând în exteriorul
acesteia. Faptele prezentate țin de timpul enunțului17,
adică al narațiunii ca diegeză, iar reacția de participare,
minoră fiind, de timpul enunțării, adică al scriierii, cu o
evidentă defazare a lor. Fără să se implice în comenta-
rea faptelor și preferând ipostaza de cronicar obiectiv,
el refuză narațiunii sale apropierea de arta literară, căci
timpul enunțării devine un element literar din momentul
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în care este introdus în poveste18. 
Aceeași calitate de emițător de tip 2 o întâlnim și în

cazul digresiunilor mai mari, de ordinul capitolelor de-
dicate țărilor ce sântu pinprejur. Prezentînd povestea și
tocmala acestora, respectiv Țara Leșască, Împărățiia
Tătărască, împărățiia turcilor și Țara Ungurească, cro-
nicarul demonstrează o reală capacitate de sinteză a
informațiilor preluate, în principal, din Cosmographia
Universalis a lui Sebastian Münster19. Datele pe care le
rulează nu sunt doar expresia unei culturi acumulate
prin studiu școlar, ci și a experienței de viață trăită în di-
verse ocazii, grație și funcțiilor deținute în stat, spătar,
vornic și mare vornic. Cîteva propoziții au clare nuanțe
reflexive, semn al implicării cronicarului care trăiește
sentimente diferite, de la admirație: leșii sântu oameni
războinici, oameni învățați de carte..., la ură, atunci
când e vorba de turcii care i-au transformat pe moldo-
veni în supuși umili: suptu mâna și suptu jugul lor sun-
tem șerbi. Consemnată doar ca existentă, componenta
reflexivă20 nu are urmări la nivelul comunicării, în sensul
că nu schimbă statutul emițătorului, și se pierde în masa
tranzitivă a limbajului său.   

A doua ipostază este aceea a unui emițător de tip 1
care, pe lângă statutul de ființă socială, cu funcții și
responsabilități în epoca sa, finalizează o cronică, în ca-
litatea asumată de autor implicit... sau constructor al
operei21. Din păcate, această competență este limitată
doar la cele șase capitole, două cu titlu în slavonă Na-
cazanie silnim, tradus în română adecă certarea celor
puternici, … adecă învățătură și certare celor mari și pu-
ternici, și patru cu titlu în română: Învățătură și certare
(trei), Certare și învățătură (unu). În aceste pagini, în-
tâlnim sfaturi generale, dar dedicate unui grup țintă: fe-
ciorilor și nepoților, expresie a convingerilor sale etice,
bazate pe învățăturile biblice. Întâmplările vieții îi ser-
vesc drept exemple de pedeapsă ori răsplată divină,
căci întotdeauna cei buni... bine s-au săvârșitu bine și
lăudat, iară cei răi rău s-au săvârșitu. În centrul acestei
lumi pe care a creat-o și o conduce, Dumnezeu ceartă
nedireptatea, îi pedepsește pe cei ce încalcă giurămân-
tul și nu iubește invidia, minciuna, ipocrizia, lăcomia etc.
Prin aceste convingeri etice, paginile lui Ureche se
apropie de Învățăturile lui Neagoe Basarab către fiul său
Teodosie, în ambele fiind vorba de un demers al vieții
bazat pe valorile clasice: măsura, cumpătarea, echili-
brul22. Spiritul său moralizator se afirmă direct, căci el
nu mai comunică o informație, ci se comunică din per-
spectiva moralei biblice: nimic nu e sigur, totul e
deșertăciune, binele și răul sunt complementare: Dum-
nezeu face ca nimica să nu fie stătătoare pre lume, ci
toate de răsipă și trecătoare: pre cei de jos îi suie și pre
cei suiți îi pogoară..., rămânând ca singura viabilă con-
cluzie: trebuie făcute numai lucruri bune. În aceste
secvențe, intenționalitatea informativă este foarte re-
dusă, cea care contează, prin expunere, fiind cea for-
mativă de natură etică23, limbajul acoperind parțial
dimensiunea lui  tranzitivă și masiv pe cea reflexivă.
Dar,faptul că Ureche se comunică nu are nici un efect
asupra timpului narat, rămânând în exteriorul
secvențelor. Faptul că timpul enunțării, care însumează

sentimente, atitudini, emoții etc., a fost asumat și supra-
pus celui al enunțului ar fi trebuit să asigure emițătorului
suficientă forță de afirmare a vocii sale auctoriale. Ine-
gale ca dimensiune, dar unitare prin conținutul morali-
zator, cele șase capitole sunt creația lui Ureche, un
emițător care se comunică, făcându-și cunoscute
emoțiile, atitudinile, convingerile etc. Cu alte cuvinte,
acum devine un emițător de tip 1, autor implicit sau un
constructor al operei: fapte, emoții, inspirații particulare
se transformă în proces artistic și se prezintă ca alter
ego al autorului24. Din păcate, realizarea unității tempo-
rale, enunț și enunțare, se face în capitole distincte de
secvențele letopisețului, ceea ce constituie o mare pri-
mejdie pentru epicitatea cronicii25. Fidelitatea față de
modelele interne și externe se manifestă nu doar în
conceperea cronicii, ci și în controlul oricărei reacții de
subiectivare, atitudine impusă de sensul obiectivității26

în care și-a realizat opera. 
În opinia noastră, aceste două ipostaze ale

emițătorului-autor sunt singurele afirmate în cronică,
reținând că Grigore Ureche este cu adevărat
emitent/emițător propriu-zis sau de tip 1 numai în cazul
celor șase capitole cu conținut moralizator pe care le
semnează ca autor implicit sau constructor al operei.
Competența cronicarului, ca emițător de tip 2, a fost li-
mitată de/la verbele: a citi, a verifica, a corecta, a con-
semna și a da o formă noului conținut. Ca emitent de
tip 1, aria competenței sale se modifică, reținând alte
verbe: a extrage o învățătură, a o prelucra în sens mo-
ralizator și a o transmite urmașilor. 

În ce ne privește, excludem din sfera
comunicațională alți posibili emițători, deoarece puținele
replici, consemnate de cronicar ca aparținând unui
domnitor-locutor sau altuia, nu-i transformă în actanți ai
comunicării. Sigur că, plecând de la ele, autorul ar fi
putut imagina scene ori conflicte dialogate, așa cum o
vor face Costache Negruzzi în nuvela Alexandru
Lăpușneanul și Vasile Alecsandri în drama istorică Des-
pot vodă. Amplificate ficțional până la dimensiunea dia-
logului, replicile ar fi transformat personajele în actori ai
scenei pe care o populează istoric, social ori familial, iar
narațiunea sa ar fi depășit nivelul cronicii, apropiindu-se
de literatură. Dar, introduse prin impersonala formulă
zic să fie zis, cu mici variații de alcătuire și
semnificație27, intervențiile unui locutor nu se constituie
în acte de comunicare, pentru că, de obicei, presupun
un receptor colectiv și pasiv, neimplicat verbal, ci, poate,
doar emoțional: atuncea zic să fie zis Ion vodă: „Caută
că eu multe feliuri de morți groaznice am făcut, iară
aceasta moarte n-am știut să o fiu făcut”. Și când des-
tinatarul este prezent, ori i se presupune prezența, fie
nu participă la schimbul de informații: deaca au mersu
solii Tomșii și i-au spus, zic să le fie zis Alixandru vodă:
„De nu mă vor, eu îi voiu pre ei și de nu mă iubescu, eu
îi iubescu pre dânșii și tot voiu merge, ori cu voie, ori
fără voie”, fie o face tot sub imperiul expresiei imperso-
nale zic să fie zis, în varianta au zis, au grăit, i-au spus
etc., cu citarea exactă a replicilor. Iată cum este redată
întâlnirea dintre Petru Rareș și boierii veniți să obțină
iertarea lui vodă: „Fiți în pace și iertați de greșalile voas-
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tre, câte mii-ați făcând oarecând”. Iară ei cu toții stri-
gară: „Întru mulți ani să domnești, cu pace”... Ca și al-
tele, acest schimb de replici nu are consistența
dialogului, căci Ureche preferă consemnarea exactă a
intervențiilor locutorului și ale interlocutorului, sacrifi-
când comunicarea directă, marcă a narațiunii literare.
Cu alte cuvinte, pe drumul spre figurarea scenică, adică
spre dialogarea în sens dramatic, narațiunea lui Ureche
exersează, încă, simpla citare28, cu efect și asupra
relației de comunicare, emițător-destinatar. 

Destinatarul, singurul funcțional în cronică, este in-
dicat de la începutul letopisețului, însumându-i într-un
personaj colectiv și impersonal pe feciori și nepoți.
Relația de comunicare implică însă un destinatar culti-
vat. Restricțiile permit accesul în aria comunicării doar
celor cu știință de carte. Mesajul este explicit: în cronica
sa vor afla și bune și rele numai cei care și-au însușit
rânduiala slovelor. Evident, scopul este unul educativ și
pragmatic: să le fie de învățătură, despre cele rele să
să ferească și să să socotească, iar dupre cele bune să
urmeze și să să învețe și să să îndirepteze, numai cei
care au știința slovelor. Bineînțeles că neștiutorii de
carte se exclud, trăind ca analfabeți asemenea fierălor
și dobitoacelor celor mute și fără minte. Procedând ast-
fel, Ureche se dovedește a fi un om care, vizionar, își
depășește epoca medieval-moldavă, prin înțelegerea
valorii cărții, dar și un realist ce se raportează corect la
realitatea contemporană lui, în care știința de carte se-
lecta puțini oameni. Dacă în acest fel se creează o cul-
tură de elită concretizată prin opere, gusturi, educație
sau comunicare29, nu este vina sa și nici a societății
care atinsese doar acel nivel de dezvoltare culturală.
Identificarea destinatarului printre descendenții marilor
boieri este singura opțiune și el o valorifică. În timp,
sfera receptorului se va mări, incluzându-i pe interpola-
tori (Simion Dascălul, Misail Călugărul și Axinte Urica-
riul) și continuatori (Miron Costin), apoi pe oricare cititor
aflat printre/ sau dincolo de zona feciorilor și nepoților.
Privit din perspectiva competenței lectorale30, primii ci-
titori vor realiza o lectură descriptivă, provizorie în timp
și cu un anumit grad de înțelegere a textului în care vor
interveni, în timp ce ultimii se vor constitui în lectori
ideali, capabili să realizeze o lectură normativă și de du-
rată. Și Ureche pe aceștia îi are în vedere, din moment
ce le dedică întreaga operă, cu speranța că mesajul ei
educativ și patriotic va fi decodat corect. Relația de co-
municare emitent/cronicar – destinatar/cititor ideal este
una de lung parcurs și reciproc avantajoasă. Sigur, per-
sonajele trăiesc în limitele faptelor istorice și nu coboară
în viață. Refuzându-le dialogul și comunicarea interper-
sonală, Ureche le menține într-o capsulă a timpului, asi-
gurând funcționalitate doar relațiilor de comunicare
dintre emitent și un receptor implicit și ideal, cu lectura
lor normativă. Prin lectură, destinatarul valorifică o
experiență de viață, cunoaște o epocă istorică, evită
situații conflictuale etc., datorită emitentului, cu care
stabilește o relație de comunicare subiectivă, asigu-
rându-i acestuia prezența în spațiul interesului literar.
Raporturile de acest tip variază profund după contextul
istoric-cultural31. În epoci de mare interes pentru lectura

care, în liceu și în facultățile de profil filologic, începea
cu literatura română veche, se putea vorbi și de un flux
comunicațional între receptorii cronicii, realizând schim-
buri de impresii, de păreri, de judecăți critice etc. Astăzi,
din nefericire pentru nivelul cultural al multor români,
lectura nu se mai regăsește printre modalitățile de pe-
trecere a timpului.  O brumă de lectură obligatorie, asi-
gurată de rezumatele câtorva opere care intră în
programa de bacalaureat, stă la baza culturii literare a
unui adolescent. A-i vorbi despre un cronicar precum
Grigore Ureche înseamnă a-ți asuma inutilitatea demer-
sului, inclusiv a trăi frisonul de dispreț32, de minimalizare
ori de contestare ce însoțește orice discuție despre li-
teratura română veche și valorile ei artistice. Prezen-
tând Moldova de după Ștefan, cronicarul era obligat să
constate cu tristețe scăderea care se vede că au venit
în zilele noastre. Fără niciun efort de înțelegere, dar cu
aceeași tristețe, realizăm azi, prin trăire cotidiană, va-
loarea premonitorie a frazei lui Ureche.

1 G. Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până
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... putem postula noțiunea de competență lectorală ca totali-
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De la o vreme, domnul Iordan Datcu mă ia prin sur-
prindere, contrazicându-mă, cel mai adesea în legătură
cu unele afirmații privind cadrul cultural mai larg. De
pildă, în recenzia la cartea Domniei Sale, M-au onorat
cu epistolele lor (2019; vezi recenzia „Elogiu epistolei”,
în „Pro Saeculum”, nr. 1-2/2021) afirmam, la un moment
dat, că ne aflăm, probabil, în fața ultimei colecții de scri-
sori, fiindcă am convingerea că în secolul al XXI-lea
numai cei ajunși la senectute, formați într-un anumit spi-
rit al disciplinei muncii intelectuale, mai apelează la
epistolă spre a comunica. Ei bine, n-apucasem să în-
chei recenzia cu pricina, că domnul Datcu mi-a trimis o
nouă carte intitulată Iordan Datcu și Constantin Ere-
tescu în scrisori (RCR Editorial, București, 2020,
351  p.). Firește, vina (de-o fi vorba de vreo vină!) nu-i
decât a mea, fiindcă nu relativizez ce-i de relativizat, ex-
primându-mă prea tranșant în legătură cu anumite lu-
cruri. Derizorii, la urma urmei. Ce-i drept însă, și de astă
dată avem de-a face cu doi oameni de știință aparținând
tot aceluiași spirit al disciplinei muncii intelectuale des-
pre care vorbeam mai sus.

De la sine înțeles că noua carte de corespondență

e de o cu totul altă factură decât prima. Întâi, pentru că
e vorba de un dialog epistolar de amploare, întins în
timp pe nu mai puțin de 15 ani. El începe în 1995, cu o
singură scrisoare din partea lui Constantin Eretescu, și
după un hiatus de 16 ani, se reia în 2007, spre a nu se
mai opri decât la apariția volumului. În al doilea rând,
deosebirea vine din împrejurarea că M-au onorat cu
epistolele lor conținea, cu o singură excepție, doar
corespondență primită. Mai sunt, firește, și alte deose-
biri care vor rezulta, sper, din notele de lectură care ur-
mează.

Cartea e prefațată de Mircea Anghelescu, care pre-
cizează din capul locului că „pe scriitorul și etnologul
Constantin Eretescu îl cunosc de-o viață…” El face însă
referiri la profilul științific al celor doi, la preocupările lor
(nu numai etnologice, ci și literare pentru Constantin
Eretescu și de istorie literară pentru Iordan Datcu), la
epoca oglindită în scrisorile celor doi, la afectele care
completează, prin omenescul lor, schimbul de idei. Cât
despre calitatea propriu-zisă a cărții, prefațatorul con-
chide: „Textele, sobre și chiar cu oarecare umor, sunt o
lectură necesară nu numai pentru cei care au trăit

ȘI TOTUȘI SCRISOAREA…

A.Gh. Olteanu
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această epocă, ajutându-i să nu uite; dar ea e necesară
și pentru cele două generații care vin după noi, aju-
tându-i să-și cunoască istoria. Doi povestitori remarca-
bili, fiecare în felul său, care transformă în literatură
istoria cea mai recentă: numai că fiecare propoziție se
sprijină pe fapte și stabilesc cu cititorul lor o relație atât
de strânsă încât îl fac și pe el să intre în carte.” (p. X).

Mult mai multe date privitoare la relațiile epistolare
cu alte personalități științifice (pentru a ajunge la înde-
lungata corespondență cu Constantin Eretescu) găsim
în Cuvântul înainte al lui Iordan Datcu însuși. Cât des-
pre înfiriparea susținutei legături epistolare depozitate
în carte aflăm, între altele, despre ciudățenia că „atât
cât s-au aflat în țară, adică până în 1980, când au emi-
grat și s-au stabilit la Providence, statul Rhode Island
[pe Constantin și Sanda Golopenția-Eretescu] nu i-am
cunoscut personal, îi știam doar din ce publicau în «Re-
vista de etnografie și folclor»” (p. XI). Și tot de aici aflăm
că odată stabilit contactul [în urma unei scrisori de
mulțumire a lui C.E. că a fost evocat de I.D. într-un
cadru academic, n.m. A.Gh.O.] cu Constantin Eretescu
și Sanda Golopenția, ne-am scris din septembrie 2007
până în primele luni ale anului 2020: primul 116 epistole,
eu 84 și Sanda Golopenția 16, acestea din urmă cam
de regulă scrise în continuarea epistolelor soțului său.”
(p. XII). Mai aflăm, de asemenea, din cuvântul înainte,
un lucru foarte important, anume că activitatea lui C.E.
„…i-am examinat-o în cartea despre el, Constantin Ere-
tescu (Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2017), în ea be-
neficiind și de scrisorile pe care mi le-a trimis până la
apariția cărții.” (p. XIV). Precum și această confesiune
a lui C.E. către I.D., într-o scrisoare din 4 septembrie
2019, ce denotă o mare sensibilitate și delicatețe sufle-
tească: „«Sunteți, de multă vreme, omul căruia mă des-
tăinui, care-mi cunoaște bine proiectele și eșecurile.
Mărturisesc acum, târziu, că n-am făcut-o niciodată îna-
intea unui preot. Nici n-am avut parte de unul în care să
mă cufund și căruia să-i spun ca și cum mi-aș vorbi mie.
Am putut-o face însă în corespondența noastră. În care
descopăr mereu componenta aceasta, a confesiunii»”
(p. XIV). Dar și o mărturie a lui I.D., ce se cere, de ase-
menea, reținută: „Deși i-am cunoscut târziu, cum am
spus la începutul acestor însemnări, am sentimentul că
îi cunosc de o viață pe Constantin Eretescu și Sanda
Golopenția. Sunt pentru mine unii din cei mai buni și
respectați prieteni pe care îi am.” (p. XV).

Schimbul de scrisori dintre I.D. și C.E. (cum s-a
văzut, din când în când intervine și Sanda Golopenția)
revelă, înainte de toate, preocupările științifice ale celor
trei. De pildă, epistola din 8 august 2007 e un fel de ra-
port de activitate științifică şi comentarii subiacente, iar
nu o scrisoare protocolară: dificultăți în încercarea de a
cerceta, la bibliotecă, materiale despre misiunea folclo-
ristică a lui H. Perno, munca de a pune în ordine mate-
rialele descoperite (despre Mission en Roumanie a lui
Perno va fi, de altfel, o adevărată dezbatere în scrisorile
din 2008); despre volumele Fata pădurii și Știma apelor
recenzate de I.D. în „România literară”; apariția cărții

sale Uriașul Guguza și alte povești actuale. Astfel că
dialogul epistolar e, pe de o parte, prilej de dezbatere
științifică, iar, pe de alta, oferă imaginea unui laborator
de creație cu două sedii: unul la Providence, Rhode
Island, SUA și altul la București, România. Dincolo de
aceasta, înțelegând cât de greu suportă cei doi (dar mai
ales C.E.) exilul (mai cu seamă după 1989: „Atunci când
trăiești departe simți nevoia unei guri de aer de acasă”,
p. 135), I.D. le furnizează date despre mișcarea
științifică etimologică (cărți, reeditări, celebrări la vâr-
stele rotunde ale unor colegi etc.), iar C.E. le comen-
tează îndelung, se angajează cu recenzii la noutățile
editoriale sau cu studii pentru volumele omagiale.

Afirmam că cei doi suportă greu exilul la Providence:
n-au vecini, n-au prieteni, sunt supravegheați, limba ro-
mână le e în pericol. Poate de aici nevoia (la C.E. în-
deosebi, el fiind cel care susține dialogul epistolar) de
a se exprima pe larg în scrisori (intervine, poate, aici, și
faptul că este și scriitor, autor de romane, piese de tea-
tru, memorii, jurnale), lansându-se, nu rareori, în
lamentații, descriindu-și cu amănunte bolile, acciden-
tele, comentând (prelucrând ar fi poate mai potrivit
spus) tot ce-i comunică I.D. ca viață științifică și cultu-
rală în țară, sau ce observă, află, se informează însuși.
De pildă, când I.D. îi vestește că scrie o carte despre
Ovidiu Bârlea, C.E. îi face acestuia în mai multe scrisori
(28 februarie 2013, pp. 130-132; 1 august 2013,
pp.  141-143), un portret, poate că nu tocmai favorabil,
dar „partea cu adevărat importantă e desigur ceea ce
rămâne după el, studiile, cărțile, poveștile” (p. 131).

O altă observație de ordin mai general are în vedere
faptul că, de la un an la altul, corespondența devine tot
mai bogată în conținut, în funcție de multiplicarea pro-
iectelor științifice ori literare (de istorie literară, pentru
I.D.); sunt dificultăți întâmpinate în elaborare, uneori din
motive de documentare (cu deosebire pentru C.E.), dar
finalizarea acestora prin publicare e aducătoare de
satisfacții și prilej de urmărire a receptării critice. După
cum, ei înșiși iau parte la receptarea critică a noutăților
editoriale, la a căror apariție editorială sunt foarte atenți,
sprijinindu-se unul pe altul, de regulă I.D. atrăgând
atenția lui C.E. asupra noutăților și chiar trimițându-i
cărți.

Unele proiecte pot fi urmărite în elaborarea lor pe
mai mulți ani. Așa e, spre exemplu, studiul despre pri-
veghi al lui C.E., studiu care implică metoda folclorului
comparat. Astfel, în scrisoarea din 7 martie 2011 a lui
C.E., citim: „Profit de pauză ca să lucrez la materialul
pentru Nicolae Constantinescu [se pregătea un volum
omagial pentru acesta, n.m.A.Gh.O.], un subiect care
mă fascinează de o viață întreagă, priveghiul la mort,
de data asta în spațiul cultural irlandez, mai colorat și
mai puternic decât în alte locuri.” (p. 85). La 21 ianuarie
2013 îi comunică lui I.D.: „Între timp, repun în mișcare
masa de materiale despre priveghi. Sunt atât de multe
și atât de diferite, sub aspectul epocii, culturii din care
provin, formelor de exprimare a durerii, încât aproape
că nu știi de unde s-o apuci. Așa îți dai seama de serio-
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zitatea studiului Ioanei Andreescu și al Mihaelei Bacu”
(p. 129) [e vorba de studiul Mourir à l’ombre des Car-
pathes, n.m.], iar la 12 aprilie 2013 îi scrie: „ca să uit de
rele, citesc și încerc să scriu, pornind de la Iliada, dar și
de la multe articole tipărite în timp, un material despre
moartea lui Patroclu. Mă bucură imens ceea ce găsesc”
(p. 137). În fine, în scrisoarea din 18 noiembrie 2014,
citim: „Îmi propun să vă aduc o copie xerox a articolului
despre moartea lui Patroclu, cel apărut la Iași…”
(p.  190).

Ca să nu trec cu vederea o constatare care întru-
câtva m-a surprins, să notez aici de îndată că între scri-
sorile lui C.E. există una care îl arată pe acesta drept
un autentic analist politic. În scrisoarea din 29 septem-
brie 2014, C.E. face o pertinentă analiză geopolitică,
consecutivă anexării Crimeii de către Rusia lui Putin.
Cine vrea să se convingă de cele afirmate de mine, dar
și de justețea punctului de vedere al lui C.E. să citească
în mod expres paginile 136-138, în timp ce eu nu mă
voi putea abține de la a cita un singur pasaj: „Un lucru
de care nimeni nu pomenește o singură vorbă este
aceea că suprafața Ucrainei aproape s-a dublat după
cel de-al Doilea Război Mondial. Nu ar fi normal ca țările
deposedate de pământ să ceară reintrarea în posesie
a locurilor care le aparțin prin istorie?” (p. 187). Faptul
nu este de neexplicat. Basarabean prin locul nașterii,
retrăgându-se împreună cu familia din fața înaintării tan-
curilor rusești, având probleme în timpul studiilor uni-
versitare și după aceea, motiv pentru care C.E. plecase
în exil, trăise în mod direct istoria, percepând-o acut.
Netrăind-o, adică, în sens comun, ca majoritatea oame-
nilor. 

De altfel, nu este singura împrejurare în care C.E.
se dovedește foarte atent la viața socială în genere, de
la noi sau de aiurea. Dacă într-o scrisoare din 18 no-
iembrie 2014 își pune mari speranțe în alegerea lui
Klaus Iohannis ca președinte, dovedind că sufletește
trăiește în țară, venind vorba de țara în care își îndură
exilul, notează: „America echivalează, pentru cei mai
mulți, cu reușita deplină, cu traiul în paradis. Și nu e
așa. Țara are problemele ei, nu puține din ele serioase,
unele grave, aici se comit nedreptăți, este multă
suferință, sărăcie, disperare.” (p. 54).

Deşi cei trei „trăiesc”, prin corespondență, într-o ega-
litate deplină, Sanda Golopenția și C.E. simt adesea că
I.D. reprezintă pentru ei dacă nu neapărat modelul (în
fond, toți trei evoluează, împreună, spre senectutea
desăvârșită!), în orice caz punctul stabil la care au a se
raporta. Corespondența lor ilustrează în gradul cel mai
înalt cultul prieteniei pure, dezinteresate. Cu excepția
primei scrisori din volum, în care se folosește formula
protocolară de adresare „Stimate dle Datcu”, celelalte
încep cu „Iubite…” și se încheie cu formula „Cu priete-
nie” sau ceva similar. Merită mențiune anume formula,
în care operează sensibilitatea și delicatețea feminine,
folosită de Sanda Golopenția în cele 16 scrisori cu care
intervine în corespondența celor doi: „Drag domn
Datcu”. Dar formulele de adresare sau de încheiere nu

spun totul despre prietenia celor trei. E vorba de felul
deschis, pliat, după caz, pe psihologia conjuncturală a
celuilalt. Scrisoarea lui I.D. din februarie 2013, de pildă,
începe astfel: „Am aflat cu tristețe că încă nu vi s-a vin-
decat piciorul. Eu vă urez din suflet să nu vi se împli-
nească ceea ce a spus Corneliu Dan Georgescu, vă
urez deci să vă vindecați mult mai repede.” (p. 129).
Sau această delicată carte poștală: „Sinaia, 23.07.2013.
Iubiți prieteni, și aici ne gândim cu multă simpatie și res-
pect la domniile-voastre și vă urăm mult succes în ela-
borarea noului volum din Rapsodia epistolară și a celui
de al doilea tom al excepționalului Jurnal de exil. Viorica
și Iordan Datcu” (p. 141). De altfel, am citat încă la în-
ceputul acestor glose confesiunea lui C.E., pentru care
I.D. e un adevărat duhovnic.

În genere, I.D. e – sau lasă impresia – mai sigur cel
puțin în ritmicitatea proiectelor și realizările lui științifice.
El anunță, de pildă (în scrisoarea din 4 februarie 2013):
„Scriu o carte despre Ovidiu Bârlea” (p. 130), pentru ca
în epistola sa din 1 august 2013, C.E., după ce subli-
niază munca depusă de I.D., precizează: „Chiar astăzi
am încheiat recenzia la volumul despre fostul meu șef
de sector” (p. 141) [la Institutul de Etnografie și Folclor,
n.m.A.Gh.O.]. De aceea aprecierile celor doi față de ac-
tivitatea editorială și publicistică a lui I.D. au conținutul
pe care-l au. În scrisoarea sa din 19 martie 2013,
mulțumindu-i că urmărește ritmul apariției volumelor din
Rapsodia epistolară (dar nu numai), scriind în presa din
România despre ele, Sanda Golopenția i se adresează:
„Nici nu știu cum să vă mulțumesc, în atmosfera de
indiferență în care lucrăm, vocea dumneavoastră e im-
bold și îi sunt adânc recunoscătoare.” (p. 134). Sau, cu
altă ocazie, C.E. încheie astfel scrisoarea din 23 sep-
tembrie 2013: „E întotdeauna o plăcere să vă aud
vocea, să aflu că sunteți activ și angajat în multe pro-
iecte. Pentru mine sunteți un model pe care nu-l pot
egala în ruptul capului. Din fericire, nici nu-mi propun,
fiindcă am nevoie de modelul pe care îl reprezentați.”
(p. 148).

Am subliniat și cu alt prilej că una dintre virtuțile
umane ale lui I.D. este cultivarea prieteniei ca valoare
morală. După cum s-a vorbit despre marea lui genero-
zitate, afirmându-se că întreaga sa operă etnologică e
scrisă din imboldul interior de a-și ajuta colegii întru
această știință. E un context favorabil să afirmăm că
unele, cel puțin, dintre contribuțiile sale sunt, implicit,
rezultatul unor puternice afecte. De pildă, monografia
consacrată lui Ovidiu Bârlea și Introducere în opera  lui
Petru Caraman (studiul care deschide cele două vo-
lume ale savantului, despre care am vorbit mai pe larg
în recenzia la M-au onorat cu epistolele lor), ca să ne
rezumăm la atât, sunt expresia unui puternic sentiment
de respect și admirație. Altele, precum monografiile
scrise despre Ioan Șerb, Petru Ursache, Constantin
Eretescu sunt, în mare măsură, expresia unei mari prie-
tenii. Aceasta fără să însemne niciun moment – mă gră-
besc să precizez numaidecât – că domnul Iordan Datcu
ar fi făcut rabat la deontologia omului de știință.
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Ca și în dăruirea cu care împărtășește învățătură
studenților săi, descoperindu-le comorile culturii italiene
și universale, Otilia-Doroteea Borcia își vădește gene-
rozitatea și în versurile pe care le semnează Otilia Dor.
Erudita autoare de manuale, dicționare și crestomații,
dar și a unor studii docte și subtile despre Goldoni și
despre alți scriitori italieni, traducătoare și membră a
unor prestigioase asociații de cultură din România și din
Italia, își regăsește în poezie (scrisă în română, italiană
și franceză) candoarea înfiorată în fața divinului revelat
în minunile făpturii. Volumele apărute până acum în
limba română regăsesc inocența copilăriei, vibrând, în
același timp, la întrebările grave ale maturității: Nor de
seară, Editura Vimar, 1996; Daruri vechi și versuri
noi, Editura Oscar Print, 2015; Cu fața la soare, Edi-
tura Oscar Print, 2017. Mai mult decât evoluția de la un
volum la altul și diferențele dintre ele impresionează
coerența universului liric creat de Otilia Dor și care
poartă amprenta unei personalități poetice distincte.

Tema autobiografică străbate cele trei volume, ra-
portându-se la legătura cu părinții, la trăirea plenară a
tinereții, la bucuriile profunde ale iubirii conjugale și ale
maternității, la amiaza maturității, care aduce împăca-
rea, dar care pune și obstacolul îndoielii între eu și
lume, la tragica pierdere a omului drag.

Născută „din nor de seară”, dorită „băiată” de mamă
și iubită de tată ca un fiu, eul liric alege „amiaza”, împli-
nirea și bucuria vieții (Autobiografie). Puritatea copilă-
riei, văzute ca o cale spre esențe, este căutată în
amintire, într-un obiect-simbol, uitat undeva, dar nu pier-
dut, și în puritatea naturii (Ulcior). Familiaritatea cu da-
rurile firii se topește ludic în transparența dimineții:
„Bună dimineața, bursuci/ și rațe sălbatice” (Primăvară).
Dansul vârstelor exprimă trecerea de la elanul tinereții
(„Ne învârteam sub stele/ cu soarele în brațe/ și nu
știam de-i ziuă/ sau noapte, mai apoi/ sorbeam din ne-
murire/ înghițituri de ceață/ și ne scăldam în ploaia/
vinovăției goi.// Nu măsuram abisul/ și roua fericirii/

topea-n clepsidra castă/ tăceri de portocal.”) la accep-
tarea de sine pe care o aduc maturitatea și senectutea:
„Acum nu ne mai credem/ nici regi, nici zei, nici zâne”.

Versurile celor trei volume sunt adesea imnuri închi-
nate lui Dumnezeu și făptuirilor sale: „Nu-mi mai ajung
cuvintele, Doamne,/ am obosit de-atâta lăudat” (Norul
alb). Prezența lui Dumnezeu este familiară, resimțită,
rilkean, ca aceea a unui vecin: „Doamne,/ fă-mi semne
din casa ta/ că e bine afară.” (Ca un ritual). Actul poetic
înseamnă fior în fața sacralității existenței, înseamnă
sfială și smerenie: „N-am știut/ și nu știu nici astăzi/ cum
să cutez/ la magia cuvântului” (Încet), înseamnă goană
spre adevăr, simplitate și alinare pentru suflet (Poezia).
Într-o creație dedicată „elevilor mei și celor care mai au
de ascultat ornicele...”, poezia se definește ca o stare
proiectată suav asupra lumii: „Când n-am să mai fiu/
decât amintire/ și poate picătură de părere de rău,/ să
udați livezile împârguite/ cu surâsul versului meu”
(Adio). Otilia Dor scrie pentru „cei care mai citesc poe-
zii,/ care mai cred/ în iluzia jocului de-a rămâne copii,/
de a renaște murind,/ din iubirea de-a fi” (Salut cititorilor
de poezie). Ea mușcă senzual din cuvintele „cu miez
fierbinte/ de rodii” (Cuvintele pe care le iubesc).

Prin frecvența derivatelor cu sufix negativ, poeta ma-
nifestă o sfială apofatică în fața sacralității lumii, o
delicatețe care preferă litotele sugestive expresiei pe-
remptorii. După cum, ca teologie negativă, apofatismul
încearcă să se apropie de înțelegerea lui Dumnezeu
prin ceea ce El nu este, apofatismul poetic vădește
aceeași smerenie – izvorâtă din conștiința insuficienței
limbajului – față de opera Sa. Iar litota atenuează prin
negație expresia prea directă, exorcizând ispitele ma-
lefice: „Dă-mi mâna/ să alergăm pe calea sărutului/ și-a
nepurcesului/ vreodată la rău” (Sunetul lumii).

În lirica Otiliei Dor, calul alb, simbol al viselor, va fi
„nemaipribeag” prin transformarea acestora în realitate,
prin prinderea potcoavei lui „în grinda norocului” (Calul
alb). Pentru că, poate, cuvântul „statornicie” ar fi prea

Gheorghe Lăzărescu

POEZIA GENEROZITĂŢII
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semeț într-o lume prea trecătoare, se vorbește de
„neprăbușirea zidurilor” (Sfinxa). Pentru a spune că nu
inexistența în sine o tulbură, ci „chemarea din adânc a
pământului”, poeta creează cuvântul „nemaifiitul”, dând
astfel un sinonim morții care „ne colorează privirea-n
amurg/ cu lumini de înțelepciune,/ să înțelegem că
tinerețea ne-a fost un dar,/ o scurtă minune”. Oximoro-
nul devine el însuși eufemistic, transformând forța pa-
radoxului pe care îl exprimă în sugestia tulburătoare a
sfârșitului: „acum depărtarea-i aproape”. (Adio, din
timp).

Poezia însăși este definită în același timp ca sepa-
rare și ca legătură între cititor și sacra unitate a lumii in-
finite prin metafora „prag nevăzut/ între tine și
nedespărțire” (Poezia).

Chiar și atunci când frigul suferințelor chinuiește su-
fletul, în contrast cu căldura de afară, eul liric mai păs-
trează un crâmpei de speranță că soarele (căruia i se
închină nu numai poezia Cu fața la soare, ci întregul
volum cu același titlu) va lua, odată cu apusul lui, și „ne-
bucuriile”.

Alteori, în lirica Otiliei Dor, negația nu exprimă rup-
tura, antonimia, ci alteritatea, ca în aceste frumoase
versuri, cu fluență de cantilenă, ale maturizării, ale în-
trebărilor generate de miracolul întrezărit al feminității:
„Îmbătrânesc de-a iarna,/ de-a verile,/ de-a poftele su-
fletului,/ de-a serile.// Umblu înaltă încă printre bărbați/
câți dintre ei/ netați, nefârtați// Mi-or măguli talia și cân-
tecul/ mi-or bucura cu folos umbletul?” (Baladă).

Din varietatea de utilizări a prefixului negativ se im-
pune și metafora desprinderii de materialitate, a ascen-
siunii: „În ceruri dezpământenită zbor” (Ca un psalm).

Cultura poetică, vastă și profundă, a autoarei trans-
pare – fără urmă de pedanterie, organic asimilată și ro-
dind versuri originale – în blagiana interogație înfiorată
în fața delicatei  păpădii („Cine,/ cine te-a adus pe
lume?/ Nu se știe/ care-ți sunt rostul și risipirea// Tu ești

inelul din meridian,/ ești ora rotirii din an/ și-a înfloririi” –
Păpădie), în enumerările livrești ce amintesc de Marin
Sorescu („Când zeii au coborât/ din Ceahlăul Vrăjit/ ca
să vadă ce mai zădărnicesc oamenii/ pe pământurile
rostuite/ cu câte o veșnicie,// pe cei mai destoinici i-au
botezat/ Prometeu,/ Vasco da Gama,/ Cristofor Columb/
și Neil Armstrong” – Obiectivitate) sau în aceste stihuri
peste care trece zborul  liric al lui Nichita Stănescu: „Nu
spune NU/ dacă nu știi/ cât poți cuprinde/ în inima minții/
cu DA.” (UN simplu SFAT).

Otilia Dor stăpânește variate forme de versificație.
Prozaismul narativ al versului alb este încărcat de fior
poetic în Hoția, unde mtafora furtului de identitate pare
a semnifica o tulburătoare dedublare între om și poet,
între realitate și vis, ca un Zburător ce nu vine din afară,
ci se află în propriul eu: „Cineva vine/ în fiecare
dimineață/ și-mi fură viața/ și face mult mai bine/ cu mult
mai bine/ ceea ce trebuia să fac eu.// De pildă, îmi fură/
Încrederea în mine însămi,/ îmi ia gândurile/ și pașii,
suiți cu greu/ și călătoriile/ pe care le-am făcut mereu/
în real și în imaginar.// [...] În fiecare zori de zi/ vine
parcă/ un Zburător,/ dar eu cred că vine totuși/ mai de
cu noapte,/ altfel nu m-aș trezi/ cu sentimentul tulbură-
tor// că mi-a intrat printre cărțile din raft/ și chiar în
așternut,/ perna asta era așezată altfel/ ieri seară/ când
mi-am rezemat de ea/ cotul viselor mele adânci”

În schimb, evocarea unui univers dorit, aproape ima-
terial, în antiteză cu materialitatea trupului, cere versuri
fluente ca acestea: „Lupt cu trupul meu greu/ și mă în-
vinge/ trufaș și fierbinte/ mereu.// De ce nu sunt rouă/
sau ceață/ sau bucurie a lumii/ sau dimineață?”
(Gravitație)

Cele trei volume ale Otiliei Dor s-ar cere adunate
într-unul singur, care să dea mai bine seamă de unita-
tea poeziei sale, de tonul personal al unei pregnante
voci lirice.
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Modul în care Ion Barbu fructifică sugestiile folcloru-
lui în sensul mitologicului și magicului este ilustrat în cel
mai înalt grad de poema Riga Crypto și lapona Enigel.
Conflictul epic al baladei a fost preluat  de poet dintr-o
legendă locală, cu circulație mai ales în partea de sud
a Munteniei, de la Argeș la Giurgiu și de la Celei la Ca-
lafat. Legenda a fost înregistrată încă de N. Densusianu
în cunoscuta sa lucrare Cestionariu despre tradițiunile
istorice și anticitățile poporului român, apărută în 1893,
pe care poetul a cunoscut-o în mod sigur. Motivul  Dom-
nul de Rouă sau Traian sau Domnul de Rouă a fost pus
mai recent în evidență de cunoscutul folclorist compa-
ratist Ion Taloș în lucrarea sa despre Împăratul Traian
(sub tipar) și în Gândirea magico-religioasă la români,
2001 (pp. 50-51). El a specificat acolo cum s-a produs
contaminarea dintre o legendă locală și mitul lui Traian,
prin suprapunerea motivului inițiatic de tip erotic cu ima-
ginea împăratului Traian rămas în conștiința colectivă
drept cel de la care s-au păstrat la noi drumurile și po-
durile țării, dovedind, prin urmare, o contaminare a
acesteia cu legende despre Traian, autorul acelei rețele
de limes-uri care au înlesnit comunicația. Domnul de
Rouă folosește aceste vestigii spre a ajunge mai repede
la ibovnica sa și îndărăt acasă: „pe drumul lui Traian
mergea Domnul de Rouă spre Caracal”. Dat fiind faptul
că împăratul Traian a înlesnit în acest fel comunicarea
în zona străveche a Daciei, Domnul de Rouă este be-
neficiarul acestei situații, putându-se deplasa mai ușor
și mai repede, chiar dacă o face cu mijloacele cunos-
cute ale basmului. Nucleul epic al poemei are la bază
și un element de tip „Zburător”, deoarece distanța dintre
cei îndrăgostiți e străbătută după normele supranatu-
rale. Relevanța acestui mit trimite la cele patru mituri
fundamentale ale folclorului nostru, numite de G.Căli-
nescu în Istoria sa ca fiind: 1. mitul întemeierii reflectat
în tradiția Traian și Dochia; 2. mitul pastoral din Miorița,
vestind unificarea triadică a tărâmurilor și nuntirea sim-
bolică învingătoare de moarte; 3. mitul creației sau al

Meșterului Manole, marcând sacrificiul întru și pentru
creație; 4. mitul Zburătorului sau al îndrăgostirii, vizând
fecunditatea și elogiul erotismului. Elemente ale acestui
mit le regăsim transfigurate și în poema barbiană Riga
Crypto și lapona Enigel. Dar sensul simbolic al poemei
este altul: imposibilitatea unirii dintre două ființe din reg-
nuri diferite, a căror atracție e dată tocmai de încălcarea
acestei interdicții genetice, și motivată de atracția con-
trariilor (Soarele și luna, Domnul de Rouă). Motiv bas-
mic cert în Domnul de Rouă mai avem de-a face și cu
alte două impedimente, rezolvate potrivit criteriilor ima-
ginarului: element de contrast legat de spațiu, și apoi
cel referitor la timp, acesta fiind din capul locului limitat.
Iubirea dintre cei doi poate avea loc doar în intervalul
nopții, atunci când Soarele lipsește, deoarece lumina și
căldura sunt cei mai mari dușmani ai tânărului Făt Fru-
mos. E o situație tocmai inversă față de cea din După
melci, acolo, melcul fiind cel care jinduiește după căl-
dură și lumină. Aici avem de-a face cu o făptură nordică,
nocturnă, uranică, a cărei existență este limitată de im-
periul umbrei, al frigului și umidității. Potrivit legendei
populare, Domnul de Rouă își vizitează în fiecare seară
iubita, dar de fiecare dată trebuie să-o părăsească în
zori, după primul cântat al cocoșilor, în așa fel ca să nu-l
prindă soarele care îl poate topi în fiece clipă. Pe scurt,
fabula legendei ne spune că „Domnul de Rouă a fost
un domn așa de delicat, încât când a răsărit soarele
dimineței s-a topit ca ceara.” După cum se vede și per-
sonajul acesta face parte din categoria ființelor „incerte”,
problematice, „indefinite”, aparținând la două regnuri
ființiale, la fel ca și melcul, care se topește sub agresiu-
nea frigului. În timp ce acesta își părăsește căsuța lui
securizată la chemarea ispititoare a copilului, crezând
că afară e cald și bine, Domnul de Rouă fuge de căldură
în locuințele sale ascunse din nord, unde e umezeală,
ceață, iar umbra pădurii îl ocrotește. Cunoscând proba-
bil legenda de la locuitorii satelor argeșene, Ion Barbu
a păstrat în subconștient elemente de contrast ale

Mircea Popa

ION BARBU ȘI FOLCLORUL
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țesăturii epice: bărbatul, om al umbrei și al pădurii, re-
fuzând solaritatea, și femeia, căutând-o cu obstinație.
Numele Regelui de Rouă a fost înlocuit de Ion Barbu
cu cel de Riga Crypto, adică de Regele Ascuns, Enig-
matic, un fel de „spirit pur”, așa cum detectează el în
poezia lui Wordsworth, deoarece el poartă în constituția
sa acest blestem genealogic: de a nu putea suporta
Soarele, lumina, căldura, care sunt pentru el fatale.
Lovit de razele soarelui, el riscă să se topească precum
ceara. O ființă apărută tot din această zonă nordică e
lapona Enigel, aflată la pășunat cu renii ei. În chip fatal,
Riga Crypto o place și încearcă s-o cucerească prin re-
petate avansuri, propunându-i s-o facă stăpână peste
ținutul său umbros și răcoros din nord. Enigel pare a fi
însă o aderentă a Soarelui, căutând lumina și căldura
produse de acesta, astfel că ea găsește nepotrivită, ba
chiar periculoasă, unirea cu Crypto. Acesta nu ia însă
seama la avertismentele fetei și va pieri sub razele
ucigașe ale soarelui, transformat într-o ciupercă scoro-
jită. Poetul Barbu își construiește conflictul epic tocmai
pe acest contrast radical, fizionomic, între cei doi iubiți,
inventând un scenariu nou, cu personaje oarecum dife-
rite de izvorul primar, având individualitate proprie și o
oarecare independență de acțiune. Esența conflictului
însă rămâne și poate fi ușor detectat, chiar dacă e dra-
pat în haine noi, spre a părea cât mai îndepărtat de iz-
vorul folcloric originar. Accentuând incongruența
organică dintre cei doi iubiți, unul aparținând regimului
nocturnului, și celălalt regimului diurnului, poetul și-a sa-
tisfăcut orgoliul de încifrare, de abstractizare, de trans-
punere într-un registru cât mai abscons, a faptelor și
evenimentelor folclorice cunoscute. Pentru „pierderea
urmelor”, el mai adaugă unele accesorii și detalii epice
inventate, cum ar fi preferința pastorală a frumoasei Eni-
gel, pusă în situația de a-și mâna turmele de reni prin
poienile soarelui, a cărui prezență o refortifică. Nordul
și sudul creează aici o axă de simetrie foarte atent sta-
tornicită, precum linia dintre viață și moarte. Semnalul
pericolului e dat aici nu de cântatul cocoșilor, care ves-
teşte apariția dimineții, ci de stăruința cu care Enigel
anunță un posibil dezastru existențial, în situația în care
Riga Crypto e obligat să se retragă  în ținutul său gla-
cial. Prezumtiva nuntă, anunțată de menestrel, este ast-
fel mereu amânată, fiind înlocuită deocamdată cu
curteneasca, galanta și ceremonioasa comunicare din-
tre cele două entități sentimentale, ce se tatonează și
se firitisesc spre ademenire. El, Riga, intervine cu ges-
turi de cavaler medieval, îmbiind-o cu daruri: „Enigel,
Enigel,/ Ți-am adus dulceață, iacă/ Uite fragi, ție dragi,/
Ia-i şi toarnă-i în puiacă.” La care, enigmatica Enigel dă
un răspuns pe măsură: „Rigă spân, de la sân,/
Mulțumesc Dumitale./ Eu mă duc să culeg/ Fragii fra-
gezi, mai la vale.” Ceremonialul „cererii” pare copiat ai-
doma după obiceiul pețitului din orațiile de nuntă, unde
expresia „Mulțumesc Dumitale” face parte din ritual. Tâ-
nărul îndrăgostit insistă cu propuneri de părăsire a zonei
solare și de acceptare a unui nou mers al vieții („În
somn fraged și răcoare”), mai ales că și ea și-a avut
locul de naștere în zona glaciațiunilor nordice. Problema
e că Enigel e atrasă vizibil spre nuntirea imposibilă cu

Soarele, devenind o slujitoare a acestuia, deși e
conștientă că pasiunea ei e sortită eșecului, stând sub
semnul „lamei de blestem”, echivalând  cu pavăza in-
utilă, cu urmări dramatice pentru încălcarea interdicțiilor:
„Că dacă-n iarnă sunt făcută,/ Și ursul alb mi-e vărul
drept,/ Din umbra deasă, desfăcută,/ Mă-nchin la soa-
rele-nțelept.// La lămpi de ghiață, supt zăpezi,/ Tot polul
meu un vis visează./ Greu taler scump cu margini verzi,/
De aur, visu-i cercetează.// Mă-nchin la soarele-nțelept,/
Că sufletu-i fântână-n piept,/ Și roata albă mi-e stă-
până,/ Ce zace-n sufletul-fântână./ La soare, roata se
mărește:/ La umbră, numai carnea crește/ Și somn e
carnea, se dezumflă,/ Dar vânt și umbră iar o umflă.” 

Descoperim în această tentație a Rigăi dorința de a
sparge tiparele eredității, ale blestemului testamentar și
dorința de a accede într-o nouă stare de agregare a ma-
teriei, prin care să adere spre o umanitate visată. Sunt
de remarcat atât curajul, cât și istețimea acestui tip de
„mire al poienii” cu „inimă ascunsă”, care acceptă aven-
tura „însoțirii” ca singura cale de a ieși din starea lui her-
mafrodită, implicându-se în acest joc periculos, pe
muchie de cuțit, între viață și moarte. Ingeniozitatea lui
Ion Barbu este tocmai aceasta: de a fi găsit o formulă
cât mai evazivă și mai departe de acest nucleu epic,
spre a trasa aparent un discurs erotic original între cele
două ființe incompatibile, care, în final, vor duce la
sfârșitul Domnului de Rouă, alias Riga Crypto. Postura
degradată a lui Crypto trece prin faza Regele Ciu-
pearcă, cel care ocolește instinctiv solaritatea, știut fiind
că ciupercile sunt distruse repede de ivirea razelor so-
lare. Ele se nasc și trăiesc cu predilecție în mediul umed
și umbros al pădurii, acolo unde răzbat cu greu luminile
amiezii. Fantezia lucidă a lui Ion Barbu constă în acest
ingenios izomorfism între Regele Rouă și Regele Ciu-
pearcă, adică dintr-o zonă cât mai îndepărtată de geo-
grafia simbolică a fenomenelor, ca urmele acestui abil
împrumut să fie cât mai greu de descoperit. Ca și în
cazul melcului, ființă amorfă, aflată pe scara evolutivă
cea mai de jos, se recurge și aici la un alt tip de vulne-
rabilitate ereditară, purtând însemnele primitivității „spâ-
natece”, sterpe, de hybris, divulgând incapacitatea
sexualității, a normalității. Drama trăită de cei doi va fi
cu atât mai adâncă, cu cât dorința lor de uniune legitimă
va eșua. Iubirea arătată de Rigă, marcată de o atracție
puternică, este dorită și sporită de iminența nunții, temă
des întâlnită la Ion Barbu își pune personajele în situația
de a dori un început de nouă lume prin unirea în vede-
rea procreării. Va rămâne în situația de nuntă dilema-
tică, de vis absurd. „Balada”, numită așa de poet,
urmează regulile cunoscute ale orației de nuntă, cu
adunarea nuntașilor în prezența cuscrului mare și a me-
nestrelului, adică a starețului, cu rolul de a anunța eve-
nimentul ce va avea loc. În cele din urmă, nunta se va
preface în îngropare, deoarece Crypto uită (sau ignoră)
primejdia. În timp ce îndrăgostitul își savurează din pri-
viri obiectul erotic, Soarta nemiloasă (la fel ca în După
melci) intervine și pune capăt dorinței lui ultimative, de-
oarece, prins în retorica erotizării, el neglijează pericolul
ce poate veni din apariția neașteptată a razelor solare.
„Rivalul” său virtual își trimite săgețile arzânde spre im-
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prudentul îndrăgostit („nebunul Rigă Crypto”) care ex-
piază transformat într-o simplă ciupercă otrăvitoare,
plină de pete roșietice. Blestemul naturii îl va hărăzi
doar măsălariței, celei de o seamă cu el: „Dar soarele,
aprins inel,/ Se oglindi adânc în el;/ De zece ori, fără
sfială,/ Se oglindi în pielea-i cheală.”// .../ Ca la nebunul
rigă Crypto,/ Ce focul inima i-a fript-o,/ De a rămas să
rătăcească/  Cu altă față, mai crăiască.” 

Criticii care s-au ocupat până acum de poezia bar-
biană au recunoscut cu toții similitudinea cu construcția
folclorică a „baladei” de față, dar nu au identificat izvorul
real al acesteia. Pentru Marin Mincu, de exemplu, „vi-
ziunea lui Barbu este aproape identică celei folclorice”,
dar raportarea se face la Soarele și luna, ca, mai apoi,
să invoce similitudinea cu Luceafărul eminescian, ajun-
gând la concluzia că avem de-a face cu un Luceafăr in-
vers, sintagmă preluată de toate manualele școlare.
Accentul se pune pe aspectul inițiatic al baladei și pe
reverberațiile pe care ea le-a stârnit, conferindu-i com-
plexitate și ingeniozitate filosofică.

Cu Riga Crypto și lapona Enigel am parcurs din nou
un capitol nebulos de credințe și datini populare, trans-
formând orația de nuntă într-un posibil scenariu de bles-
tem. De altfel, incantația lirică barbiană cunoaște
adeseori implicarea altor specii folclorice pe care le in-
vocă chiar la modul alegoric sau aluziv, precum în Fal-
duri, unde poetul apelează din nou la situația folclorică
pentru a defini o finalitate: „Ce gând târziu mă suflă-
acu?/ Să vântur nopții „Bu-hu-hu”/ Ca la un cântec, al-
tădată?”. Apelul la elementul folcloric este operat spre
a schimba configurația scenariului de până atunci. Ele-
ment de macabru mitologic, acest „bu-hu-hu” este în
im aginarul folcloric un semnal de trecere în zona fan-
tasticului și terifiantului popular, semnal pe care poetul
îl introduce la un moment dat și în poezia Domnișoara
Hus, prototip al androginului și fătălăului, imagine de-
crepită a unui feminism remanent. După ce ne este des-
crisă pocitania ca o făcătoare de vrăji și posesoare a fel
de fel de leacuri pentru tineri însurăței, ea vine să ne
prezinte un fel de descântec ocult de fetie, descântec
care se face de obicei la miezul nopții, atunci când sta-
rea temporală e creată pentru o atmosferă valpurgică
(„Sună noaptea, fund de tuci”) și când „duhul mlaștinii
adie”. În cursivul epic al fabulei, autorul rupe dintr-odată
ritmul prin inserarea unui tip de descântec popular, cu
aer fabulos și terifiant: „Buhuhu la luna șuie/ Pe gutuie
să mi-l suie,/ Ori de-o fi pe rodie:/ Buhuhu la zodie.//
Uhu, Scorpiei surate,/ Să-l întoarcă de-a-ndărate,/ Să
nu-i rupă vrun picior/ Câine ori Săgetător!// – Ai văzut?
Muri o stea/ Ca o smeură mustea:/ Stea turtită, în hăuri
suptă,/ Adu-mi-l pe-o coadă ruptă.”

Tradiția populară menționează că strigoaicele sau
vrăjitoarele călătoresc noaptea pe o coadă de mătură.
Alegoria de tipul miraculosului folcloric continuă în
această notă care primește din nou caracteristicile unui
ritual magic amintind de Marțolea și de duhurile necu-
rate manevrate de ea, stârnite de vrăjitoare. „Buhuhu,
uhu, de zor/ Și-nc-o dată, prin mohor,/ Doar i-a da mai
mult îndemn/ Coadei lingurii de lemn/ (Lemn de leac)/
Doar l-o-ntoarce berbeleac,/Doar l-a duce vălătuc/ Pe

ibovnicul uituc!” Ființele acestea necurate beneficiază
de puteri nelimitate și determină pe cei care cred în ele
să producă acte ieșite din comun. Cadrul de
desfășurare a acestor ritualuri negre este de obicei la
miezul nopții, iar duhurile invocate dezlănțuie o feerie
diavolească, de tip grotesc. În mod obișnuit, prin popor
circulă credința că zgripțuroaicele sunt în stare să în-
chege apa folosind datul în bobi, sau să lege iubitul
cuiva, preparând fierturi amestecate cu sânge de ani-
male și boscoane care dau iluzia celor apelează la ast-
fel de farmece că vor avea câștig de cauză. Ritualul
presupune  desigur elemente păgâne, condamnate de
biserică, deoarece aceia care recurg in extremis la ast-
fel de practici sunt gata să-și vândă sufletul necuratului.
Astfel de elemente extrase din circuitul folcloric pot fi re-
perate în cele mai multe dintre creațiile de forță ale lui
Ion Barbu, care le întrebuințează spre a da versului său
ambivalența necesară conflictului dramatic. În acest
sens putem cita chiar opinia scriitorului din articolul Cu-
vânt către poeți, în care spune, chiar la început: „La te-
meliile sufletului omului de astăzi zac straturi de
păgânitate. De ele fățarnicul se rușinează, le tăinuiește
cu grijă, îngropându-le și mai tare într-însul sau le
sărăcește înadins. Nebună ispravă! Aceste funduri sunt
bogăția, demonia naturii noastre și greutatea e numai
să le găsim adevăratul rost. De ce n-ar fi Poezia rostul,
domeniul acestor forțe obscure, precreștine? Lumea
cârmuită de cetele îngerești e sigur mai dreaptă și mai
sfântă decât lumea fabulei. Dar cea din urmă e mai poe-
tică decât cea dintâi. (...) Suflet mai degrabă religios
decât artistic, am vrut în versificările mele să dau echi-
valentul unor stări absolute ale intelectului și viziunii:
starea de geometrie și, deasupra ei extaza. Melodioa-
sele plângeri ale poeților nu le-am prea înțeles. Și azi
cred că locul întâi în Cetate e al Preotului, celelalte, ur-
mând, ale Învățatului și Luptătorului. Dar, fără îndoială,
al patrulea loc îndată după acestea se cuvine Poetului.
(...) Încât dacă trebuie zilei noastre poezie, fie aceea,
străveche, a basmelor pădurii. E mai îndreptățită și mai
sănătoasă decât nu știu ce tristeți grandilocvente de ti-
neri prematur deznădăjduiți. (...) Aș considera exercițiul
poetic (și poetic naturist) ca o minunată himeră, mai
mult pentru a slobozi din scorburile inimii poporul de
joimărițe ori mumi ale pădurii, în chip de inofensive și
strălucite baloane de săpun. Dar, m-aș pregăti pe
această cale, de alt cântec mai vrednic, închinat lucru-
rilor care nu se zăresc, nici nălucesc: lucrurilor care se
văd. Un cântec care să întârzie asupra soartei, asupra
morții și învierii.”

În acest text Ion Barbu și-a concentrat întreaga sa
concepție despre poezie, sensul real și ascuns al de-
mersului său poetic, care are drept componentă valori-
ficarea credințelor străvechi și totodată să pună în fața
celor tineri problema vieții și a morții. Acest scop a fost
urmărit cu o anume tenacitate și perseverență de-a lun-
gul întregii sale cariere poetice, căutând a scoate la lu-
mină acele grăunțe de mister ascuns care zac în
gândirea poporului. Pentru poezia timpului său, el iden-
tifică doar două surse viabile: „Folclor sau poezie violent
individuală” (Salut în Novalis). El a făcut apel la ambele
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structuri, cărora le-a adus îmbunătățiri considerabile,
prin răsturnări de itinerarii epice, dar și prin aclimatiza-
rea formelor folclorice unor melosuri moderne, de sor-
ginte avangardistă, încifrate până la o rostire
incantatorie, aproape fără sens și fără contextualitate,
având doar alura de retorică absolută, încremenită în
splendoarea ei diafană de melos transcendental: „Cir-
li-lai,/ Precum stropi de apă rece/ În copaie când te lai;/
Vir-o-con-go-eo-ling./ Oase-nchise-afară-n frig;/ Lir-liu-
gean, lir-liu-gean,/ Râs al pietrelor de-a dura/ Pe trei
trepte de mărgean” (In memoriam). Oricât am face le-
gătura cu teoriile lirismului pur și cu aderența barbiană
la un „joc” pur al imaginației și imagismului hieratic al
unei rostiri serafice un anume substrat popular, care tri-
mite la jocurile de copii, cu texte și cuvinte scoase abra-
cadabra pentru a susține o formă de ritual atemporal.
străvechi, ducând la o strălucitoare compoziție poetică,
de o cizelare formală extremă. Și aici, ca în textele ana-
lizate anterior, ficțiunea poetică conduce la distilări su-
perioare și armonioase care produc efectul scontat:
slujirea cu orice preț a poeziei, a cuvântului sacral. E un
nivel pe care poezia lui Ion Barbu îl atinge, marcând
atingerea unui zenit poetic indiscutabil. Poezia sa atinge
aici aerul rarefiat al înălțimilor alpestre, serafitatea ru-
găciunilor bizantine, reduse la murmurul nesfârșit al vo-
cabulelor. Urmărită în profunzimea sa inanalizabilă,
constituită în jurul simbolului absolutului, explicabil la el
prin procesul de „adâncire a misterului individual”, prin
care forța proiectivă a gândirii barbiene urcă pe mete-
rezele cele mai înalte ale sublimului poetic, a „extazei”,
cum o numește el. În acest fel, temele și motivele abor-
date vor căpăta o tot mai largă apertură ideatică, finali-
zând căutărilor sale o cadență și un timbru personal,
care îl individualizează sub raport obscurantist și stilizat
până la aspectul geometric al expresiei poetice. Una
dintre acestea se va concretiza întru altă formă a deli-
rului liric atins de poet, sub chipul insolit al Penei
Corcodușa, văzută în postură de hetairă degradată, de
bătrână curtezană, pe post de paparudă și sperietoare,
aflată în anticamera morții. Cu o înfățișarea fizică dez-
gustătoare, ea pare chiar imaginea spectrului dezastru-
lui la care poate ajunge ființa umană în fața
crepusculului existențial. Domnișoara Hus este ipostaza
dezechilibrului uman, „ipostază solară a Morții ” (Marin
Mincu), dar mai degrabă o ilustrare a ceea ce poate să
ofere poeziei noastre hidoșenia trupului descărnat al
unei flori otrăvite de tip baudelairian, pe care poetul o
pune în situația de a-i rosti panegiricul. Ion Barbu își
îmbogățește astfel panoplia folclorică cu relatarea unui
act valpurgic, de consistența și concretețea lirică ale
unui ceremonial magic. Domnișoara Hus nu e altceva
decât imaginea Vrăjitoarei, a aceleia care fundamen-
tează actul nupțial. Descrierea ritualului folcloric este fă-
cută cu urmărirea de aproape a tuturor etapelor unui
descântec spectral: „Luai din sân tărâțe coapte!/ Și tot
norul, jos în noapte,/ Ca o gâlcă obrinti,/ În țărână se
trânti,/ Înflori, crăpă în șapte/ Nori la fel.// De sub nori și
câmpuri – El/ Subțirel,/ Văruit în alb de lapte.// Strigoi,/
Rupt din veacul de apoi,/ Vrej de șoapte,/ Din bici ud și
din țăpoi/ Hăituit de Miază Noapte.” Trimiterea la fondul

folcloric național e vizibilă, deoarece poetul dă de
înțeles că acest cântec de prohod e „Spart descântec
de fetie”. Imaginea Zgripțuroaicei, a vrăjitoarei bătrâne
e întărită de imixtiunea unui text liric cu atribute de des-
cântec nocturn: „Buhuhu la luna șuie,/ Pe gutuie să mi-l
suie,/ Ori de-o fi la rodie:/ Buhuhu la Zodie”.
Domnișoara Hus este întruchiparea acelor bătrâne so-
lomonare din mediul rural, care apelează la știința zo-
diilor, solicitând intervenția supranaturalului în viața
omului, pentru atingerea unor dorințe ilicite, care
depășesc normalitatea. Pentru a imagina această
scenă de o autentică împărtășire folclorică, Ion Barbu
se vede că a parcurs cu atenție cărțile de folclor care
ne prezintă astfel de abordări și culegeri de texte ar-
haice, reduse epic la esențe și lăsând curgerea versului
doar pentru frumusețea lui intraductibilă. Dacă în struc-
tura imnică a imaginilor care se urzesc dintr-o interiori-
tate serafică, urmând sunetul particular al stropilor de
apă („În copaie când te lai”), el amintește de colindul lui
Lerui Ler spus sub ferestrele aburite ale caselor în miez
de Crăciun. Elemente populare sunt evidente, explici-
tându-ne o dată în plus cum geniul poetic barbian poate
să atingă perfecțiunea ritmat-imitativă a unor scenarii
populate cu reminiscențe de joc popular ritualic. Chiar
apelul la numiri populare caracteristice „a la”, „copaie”
e urmată și în altă parte prin folosirea verbului „a obrinti”
pentru „infecta”, folosit în Domnișoara Hus. Meritul lui
este acela de a fi transpus liric, cu ingeniozitatea
obișnuită scenarii romantice având un caracter lugubru
și ezoteric. Istoria domnișoarei Hus, ce pare a repeta
destinul Penei Corcodușa din romanul lui Mateiu Cara-
giale, cunoscută în trecut pentru dansurile și obiceiurile
ei excentrice, de cadână de harem, curtată deopotrivă
de turci și de muscali, de feciori înzestrați și sus-puși,
ea a ajuns acum un fel de produs al ororilor existențiale,
o căzătură de maidan, după care se țin câinii droaie,
„Iederă de straie, soaie”. Partea de substanță a poeziei
nu vizează atât trecutul ei, cât mai ales, acel descântec
nocturn, citat mai sus, produs al unei îmbolnăviri sata-
nice. Domnișoara Hus este zgripțuroaica de la miezul
nopții, făptura care sperie, care își regizează trecerea,
amenințând, în virtutea scheletului imaginar al descân-
tecului, pe toți cei care se fac vinovați de curvie, pe cei
care „au smintit vreo nevastă” și pe care-i așteaptă pe-
deapsa maximă. În finalul finalurilor, când tehnicile
vrăjitorești ating paroxismul, când ceasul rău e restau-
rat, iar natura umană îmbracă hainele dimensiunii cos-
mice, celălalt personaj necesar aventurii nupțiale își
face apariția sub forma strigoiului tânăr, „hăituit de
Miaza Noapte”. 

„La mijloc de Rău și Bun”, personajele lui Ion Barbu
primesc atribute folclorice precise, potrivit rolului jucat
de ele în scenariile epice imaginate. El depășește
spațiul folcloric autohton spre a-și proiecta viziunile
într-un cadru geografic mai larg, cel al sud-estului eu-
ropean, de unde au pătruns la noi personaje turcite, ca
Nastratin Hogea sau cetatea Isarlîc, devenite familiare
prin scrierile lui Anton Pann. Spre această lume l-a con-
dus și lectura Crailor mateini, pentru care face o ade-
vărată obsesie, și cântecele de lume ale lui Anton Pann,
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reprezentând multă vreme folclorul predilect al
Bucureștiului, poziționându-l într-un fel de „spital al
amorului”, unde domină spiritele rugă ale închinăciunilor
albastre ale geamiei Sofia: „Suflete-n pătratul zilei se
conjugă./ Pașii lor sunt muzici, imnurile – rugă./ Patru
scoici cu fumuri de iarbă de mare/ Vindecă de noapte
steaua-n tremurare”. (Poarta). Acest cânt de muezin va
deschide în Isarlîc oda de slavă unei raiale care ne-a
impus un mod de a fi și o muzică lăutărească preluată
apoi de Anton Pann. „Isarlîk, inima mea,/ Dată-n alb ca
o raia/ Într-o zi cu var și ciumă/ Cuib de piatră și legumă/
Raiul meu, rămâi așa!/ Fii un târg temut, hilar,/ Și bal-
can, peninsular.” Plecăciunea lirică pe care poetul o
face lui Nastratin, provine de acolo că el vinde nu marfă
obișnuită, materială, ci visuri și cântece, viziuni ideali-
zate, ce merită a fi apreciate: „Deschideți-vă, porți mari!/
Marfă-aduc, pe doi măgari,/ Ca să vând acelor case/
Pulberi de pe lună rase,/ Și-alte poleieli frumoase;/ Pie-
tre ca apa de grele,/ Ce fireturi, ce inele,/ Opinci pentru
hagealâc/ Deschide-te Isarlîc!.” Că e vorba de poezie
și de muzică vorbește de la sine versul: „Joacă și-n ca-
zane sună,/ Când cadâna curge-n Lună.”

Lumii sentimentului turcit, cu cântecele ei orientale,
jalnice și întretăiate de ofuri, poetul îi opune lumea Gre-
ciei, lumea Spiritului, a filosofiei și a idealități. După
Marin Mincu, „prin Orient, poezia lui Barbu capătă acel
Psyche (suflet) pe care nu-l aflase în fazele anterioare,
adică se umanizează.” Între Occidentul riguros, văzut
nu de puține ori ca emanație a spiritului geometric, ri-
guros, germanic, Orientul aduce o dezlegare a moravu-
rilor, un bazar de idei și concepții, întruchipat de
Nastratin, un Orfeu al locului, dar și un profet, un
înțelept propovăduind aspirația spre asceză ca o posi-
bilă accedere spre iertare. E vorba de fenomenul „pos-
tirii” obișnuit în mediul nostru rural, legat de posibila
redempțiune și iertare. Întruchipând spiritul Orientului,
Nastratin este și un cântăreț local, un fel de lăutar au-
tohton care își poartă zestrea lingvistică și religioasă în
modul său de a fi, stând sub semnul ludicului și al fu-
nambulescului. De aceea, nota finală este aceea a sa-
crificiului de sine, a autodevorării, a sinuciderii trupești.
Versul „Sfânt trup și hrană sieși, Hagi rupea din el” tra-
duce sensul unui sacrificiu pentru binele tuturor, întrucât
ciudata sa moștenire, aceea de a-și comunica
învățătura oamenilor s-a încheiat, învățătura și muzica,
poezia sa, fiind răspândite public, nemaiputând fi oprite.
Sensul sinuciderii, autodevorării, este și acela care a
dus la sfârșitul „duratei lumii turce” de aici, de la Dunăre,
și de intrare a mentalului colectiv într-o nouă zodie: „Du-
nărea împărătească/ O înlănțuie, s-o crească,/ Lance
sau catarg s-o urce/ În durata lumii turce”.

Dacă lumea balcanică a Isarlîcului a fost efemeră și
trecătoare, lumea Greciei invocată de poet va repre-
zenta celălalt pol, cel al duratei. Clasica Eladă va căpăta
în viziunea lui Ion Barbu sentimentul veșniciei, al artei
și spiritului nemuritor. De unde cuvintele din Pentru Ma-
rile Eleusinii, ca formă de perpetuare a spiritului înalt,
pur, nu maculat și risipit prin iarmaroace și comerț insa-
lubru. Plecând de la un simbol popular, precum Nastra-
tin Hogea, Barbu creează o întreagă teorie, o concepție

de viață care spiritualizează lumea la care aspiră. Așa
a procedat și cu marile teme legate de marea trecere,
nașterea, nunta, moartea, pe care le-a dezvoltat și pus
în ecuație în raport cu motivele și mitologia populară.
Toate marile sale piese de rezistență au la bază astfel
de simboluri, pe care poetul le îmbracă într-o haină po-
trivită, în stilul său criptic, ermetic și aluziv. În acest fel,
Barbu rămâne credincios tradițiilor și miturilor naționale
ridicându-le însemnătatea și proiectându-le în zarea de
argint a unei eterne nemuriri. 
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Arta scriitoarei Ecaterina Petrescu Botoncea este
provocată și perpetuată de metalimbajul proustian al
scriiturii – în fapt, o insinuantă amintire circulară, un
inter-text ce confirmă imposibilitatea artistului/lectorului
contemporan/viitor de a trăi în afara Textului infinit-divin
și a infinitului lăuntric de care suntem locuiți. Autoarea
caută „metafora absolutului”, imanența implacabilă și
abisală, legătura cu cele primordiale și elementare ale
vieții, cu sunetul fundamental, cu somnul originar, cu
somnia, cu entropia etc. atât din voința de a se des-
prinde de tirania estetică a predecesorilor (Cehov, Rilke,
Vasile Voiculescu, Emil Brumaru, Dostoievski, Thomas
Mann, Balzac, Rebreanu ş.a.), cât și din vocația de a
potența latențele spirituale aflate în fiecare dintre noi.
Citez de la p. 31 – acolo s-a deschis pseudojurnalul me-
dicului anestezist. Observați, vă rog, strategia narativo-
descriptivă: „A fost o zi cu soare, cer senin și destul de
frig. Mașina nu mi-a pornit la cheie, așa că am lăsat-o
în fața porții. Am ieșit în oraș pe jos, după mici cumpă-
rături, pentru că de multe ori uit și să mănânc. Voiam
apoi să ajung la un concert sau la o piesă de teatru.
Orașul nostru are o filarmonică proprie și actori
minunați. Dar am văzut strada... În stradă și la spital
cunoști lumea. Acolo e proba esențială. Și, ce să vezi?
Cerșetori, mâncători de semințe, șolduri mari și grase,
balansate în pantaloni strâmți, sâni risipitori, nestăviliți
de corsete ori sutiene, oameni fără dinți sau care se
scobesc în nas, rromi musculoși cu lanțuri de aur...

Altădată nu priveam hainele, care puteau fi roase în
coate, ci doar oamenii, ochii lor vii, magnetici, lumina,
încercând să aflu ce se află în ascunzișul sufletelor lor.
Ce aș putea vedea în acest amalgam primitiv? 

Am renunțat la concert și la piesa de teatru. Toate
imboldurile mele au rămas încremenite! Cum să alături
muzica lui Mozart, Chopin, Bach sau o piesă a lui Ibsen,

unui asemenea peisaj? Vidul este plin, iar plinul este
vid. Din vid purced toate cu care suntem frați...”

Scriitura ce se vrea tămăduitoare se dezvăluie ca-
meleonică, lucidă, filosofico-elegiacă, deși se ascunde
sub măștile sacrului, inexplicabilului, supranaturalului,
fantasticului, dar și sub sintagme aparent inofensive:
Mi-e nespus de dor de mine însămi, sau sub iubiri apa-
rent imposibile, cum este cea dintre viață și moarte.
Conștiința datoriei medicului-scriitor, luciditatea exacer-
bată și posibilitățile ce sunt prefigurate tragic încă din
Apocalipsa biblică îi potențează autoarei inteligența ar-
tistică, ori se știe: nici un infern nu e mai înfiorător ca
infernul în care te aruncă inteligența, mai ales în
condițiile în care chipurile de lut au nevoie de „Lumina
căreia Apostolii i-au spus Spirit, energie sfântă”. Nevoia
acută de Dumnezeu – aceasta este supratema volumu-
lui ce transfigurează Camino de Santiago – este confi-
gurată ca o necesitate interioară. Scriitura inundată de
poetic pare să postuleze o „hologramă spirituală”, în
care orice idee reflectă fidel imaginea generală. Eul se
ascunde sub măștile limbajului, încât nu omul vorbește,
ci el este vorbit de limbaj. Gândirea refugiată „pe o tre-
stie gânditoare” este devorată de neliniște, de întrebări
fără răspuns, de mulțumirea că Dumnezeu e în noi.

Prin aceeași „hologramă spirituală” se explică și
inflația de postmodernisme recuperate și reciclate fi-
resc, în Camino (poststructuralismul, postavangardis-
mul, postmetafizica, postrealismul etc.), toate cucerite
de iluzia culturală unitivă și nedogmatică. Cititorul știe
că și fizica propune teoria unificării câmpurilor funda-
mentale din natură. Autoarea volumului Drumul spre
lumină* adaugă visul de unificare sub semnul

Petre Isachi

ARHITECTURA (POST)MODERNĂ 
A UNUI POSIBIL SPITAL 

AL SPIRITULUI

*Ecaterina Petrescu Botoncea, CAMINO – drumul spre lu-
mină; din jurnalul unui medic anestezist; Editura Eikon,
București, 2018
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transcendenței cenzurată de o fină ironie de esență de-
miurgică, specifică romanticilor, adică bine mascată sub
triada magie – poezie – religie. Ecaterina Petrescu Bo-
toncea, scriitoare neoexpresionistă ce încă visează co-
municarea „de la suflet la suflet”, încât imaginează sub
semnul unei transcendențe culturale/religioase, să uni-
fice realitatea și ficțiunea, artele și științele, înălțând ilu-
zia demiurgică a creatorului, până la identificarea cu
Absolutul. 

„Când nu ești obsedat de eul tău, nu prea îți pasă și
te poți bucura de orice condiție, tânăr, bătrân, sărac sau
bolnav, de orice fleac, de orice întâmplare, iar neplăce-
rile le transformi în noi provocări... Era bântuit de o
presimțire sumbră, de fapt, chinuit de o obsesie para-
noică pe care nu o putea învinge! A plecat de la spitalul
nostru, pentru a se opera la o clinică mare din Capitală.
Acolo a refuzat anestezia generală și a cerut o aneste-
zie parțială, pentru a controla cu mintea lui fiecare minut
din operație. În momentul în care acul anestezic a fost
introdus în canalul rahidian, pentru rahianestezie, pa-
cientul a făcut stop cardiac reflex și a murit... Nicio
greșeală anestezică nu se făcuse... doar că egoul pa-
cientului a plesnit de frică...” Este un eșec sau un cult
al Eului ce amintește de Max Stiner: EU sunt și rămân
pentru mine mai mult decât statul, biserica, spitalul...?
Să nu existe nicio libertate decât aceea pe care individul
și-o cucerește singur?

Într-o viziune neoplatoniciană și cu o metafizică bor-
gesiană, autoarea concepe Lumea ca un Text capabil
să asimileze toate celelalte texte (mitologie, religie, fi-
losofie, muzică, poezie, științe etc.) într-o singură
docuficțiune. Furată de „efectul de realitate” (Roland
Barthes), naratorul trăiește „iluzia referențială” (Riffa-
terre), asemenea unui lector ce crede necondiționat că
personajul actant al „jurnalului” se bucură de favorurile
unei legături/protecții de vreo formă sau alta, cu o rea-
litate extratextuală de esență divină: „conversație cu
Dumnezeu la El acasă”, dedublarea astrală.
„hiperspațiu în trupul lui Dumnezeu”, puterea dragonului
etc. Permanent, scriitoarea din Târgoviște conciliază cel
puțin două tipuri de gândire estetică (implicit două poe-
tici și poietici): una romantică/expre-sionistă/simbo-
listă/suprarealistă care pune la mare cinste ideea de
totalitate dobândită prin vis, mistică, mimesis superior,
filosofie etc. și alta a (post)modernismului, care gene-
rează, transcendența (goală), fragmentarismul, indivi-
dualismul etc. – cu consecințele evidente în scriitură:
dispersie, criza imanenței, luciditate și conștiință critică,
stare dubitativă, interogativă și exclamativă. Rămâne
suspendată întrebarea: de ce ești mereu obligat să
trăiești fără tine?

În mod fatal, autoarea se confruntă cu ceea ce
numim criza limbajului, potențată de luciditate. Criza
este evident acutizată și de Textul-holon (holon = sistem
care se comportă simultan ca subsistem și ca suprasis-
tem). Limbajul intră într-un impas logic și ontologic, în
corelație cu iluzia referențială: „Dedublarea mea astrală
a fost un dar divin și o invitație la meditație profundă,
care cere penitență, dar și exprimarea ființei mele în bu-
curie pură prin inhalarea Cerului și a Pământului... Nu

poți fi un tămăduitor real al nimănui, dacă te-ai îmbol-
năvit pe tine însuți. Și pentru asta ai nevoie de El. Dru-
mul pe care mi-l doresc este spre înțelepciune deplină,
spre alchimia inimii și spre slava Lui. Întoarce-te, su-
flete, la odihna ta, căci propulsia spre cer ți-a făcut
bine...” Fiind convențional, exterior senzațiilor, emoțiilor
și ideilor naratorului, limbajul poetic al volumului Ca-
mino nu poate exprima decât ceea ce este „dincolo” de
individ. Este un mod de a comunica fără voie, „falsificat”
sistemul de referință – unicul sistem de referință ră-
mâne, totuși, individul îmbolnăvit de sine însuși! 

Observăm, limbajul nu numai că denaturează, fără
voie, comunicarea cu problematica complexă a pseu-
dojurnalului/operei, ci falsifică însăși esența omului,
încât este inoculată subtextual ideea că oamenii ar co-
munica perfect între ei, dacă nu ar exista limbajul. Co-
municarea „de la suflet la suflet”, de dincolo de cuvinte,
i-au convins pe un Blaga (v. Luntrea lui Caron) sau pe
un Borges, care au ajuns la concluzia că maximum de
comunicare este oferită de poetica tăcerii. Desigur că
în revelarea drumului spre lumină, importante sunt ne-
cuvintele, nodurile, simbolurile, semnele, ideile etc. Au-
toarea, care este preocupată de conexiunea directă cu
spiritul universal, caută, experimentând mitul călătorului
spre infinitul lăuntric, în „drumul vieții în 840 de km”, un
nou centru – Catedrala lui Dumnezeu și a Sfântului
Iacob. 

Se știe, semnificația călătoriei simbolice e de-
terminată și precizată de coordonatele sale spațiale: pe
orizontală, pe verticală, ascensiune, coborâre, de mij-
locul de transport folosit, de scopurile și de ținta ei: „Cu
ce îndemnuri proprii mă arunc eu în această călătorie?
Voi avea o singură călăuză adevărată, pe care o voi îm-
brăca în hainele mele: propria intuiție, propriile ficțiuni,
gândul liber, îngerul meu și încrederea în prietenia Sfân-
tului Iacob! De voi greși, voi fi sancționată! Mulți preferă
să adune informații bogate despre un drum, eu am ales
necunoscutul, imaginația, delirul, surpriza, pentru a-mi
antrena puterea de adaptare și simțul orientării oarecum
slăbite. Am nevoie de propriile tendințe, de propria ne-
bunie, de propriile calități, dar mai ales, de propriile de-
fecte, pentru a-mi primi lecția și a mă lecui de tristețe.
Refuz conformismul. Doar surpriza și imaginația pot să
vindece, să farmece și să îndrepte sufletul oamenilor!”
Călătoria Ecaterinei Petrescu simbolizează căutarea,
descoperirea, inițierea, perfecționarea (auto)cunoaș-
terea. Iată ce-și propune în „lecția” celor 33 de zile, spre
Camino de Santiago: „Vreau un drum fără minciună,
ipocrizie, lașitate! Nu vreau să mi se umple inima de in-
dignare! Care ar fi scopul ultim? Drumul corect spre
adevărul din mine, spre conștiința mea, un biet punct
răzleț de condensare a întregii vieți planetare, spre
neliniștea și disperarea mea. Într-o perioadă de criză to-
tală, numai călătoria îți captează spiritul în totalitate, mai
ales prin marile ficțiuni care ajung să pătrundă în spațiul
sacru al ființei tale...” Scopul căutării: stăpânirea unui
spațiu necunoscut (spațiul sacru) și a unui timp nede-
terminat și, nu în ultimul rând, dobândirea unei
înțelepciuni divine, pentru atingerea plenitudinii desti-
nului – de medic al sufletului și al minții. Observați: car-
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tea se vrea – metaforic vorbind – un „spital al minții” și
al sufletului.

Ecaterina Petrescu Botoncea actualizează, prin sa-
cralizare/spiritualizare, scopul peregrinărilor lui Ulise cel
din Iliada și Odiseea: călătoria ca stăpânire a propriului
destin, ca evadare din timpul linear și finit al existenței
umane. CAMINO – drumul spre lumină, în sine este
o metaforă a destinului, în care drumurile – se deschid,
se încrucișează și se deznoadă, precum firele pânzei
Penelopei – admirabilă alegorie homerică a destinului
omenesc, ce se (re)creează continuu. O cheie de lec-
tură corelată cu multe alte mituri cosmogonice, care pun
la originea ivirii lumii, principiul: Fiat lux! – care, se știe,
succede întunericului ce simbolizează haosul (post te-
nebros lux) – se impune cu necesitate în interpretarea
cărții. Vorbim despre lumină – principiu al binelui, ex-
presia forțelor uraniene fecundante ce se degajă din
foc. Probabil și de aceea este legată și de nașterea
vieții. În viziunea autoarei, lumina e simbolul iubirii, dra-
gostei, vieții, salvării, elevației spirituale, dar și a Logo-
sului care prezidează la crearea universului. Cu iubirea
nu putem manipula lumea..., crede Ecaterina. Și totuși
suntem manipulați, tocmai prin iubire! Când toată co-
municarea se va baza pe iubire – ne insinuează sisific,
autoarea – atunci cerul se va deschide și vom deveni
energii subtile, telepatice și fericite! Nu mai înșira
basme! Suntem în plină zi! Luciditatea aceluiași eu auc-
torial reabilitează nevoia de a ne salva mai curând prin
infern, decât prin paradis.

Realismul, suprarealismul, infrarealismul, expresio-
nismul etc. explică dislocările spațiale și temporale și
„iedera din mintea” vocii naratoriale/auctoriale. Așa se
explică şi coexistența imaginarului cu „imaginalul” – ter-
men din filosofia islamică. Imaginalul văzut nu ca
ficțiune/ invenție, ci ca „univers intermediar între lumea
spiritului și lumea corpului”. Ca și filosoful islamic Ibn al-
Arabi, E.P.B. pare convinsă că „organul” cunoașterii
este inima care are doi ochi: rațiunea și imaginația. Toc-
mai acești „doi ochi: rațiunea și imaginația” par să dic-
teze experiența sublimului/tragicului din acest „drum
spre lumină” în infinitul lăuntric, dar și în infinitul de „din-
colo” în care imaginarul creează imaginalul și invers.
Este vorba, în cazul scriitoarei Ecaterina Petrescu Bo-
toncea, de „o facultate a sufletului” – facultate de jude-
cată, care-i depășește fericit – estetic vorbind – „orice
unitate de măsură a simțurilor”:

„Tare mă tem că ai adoptat circuitele mentale repti-
liene, de recompensare prin vis a ceea ce nu ai trăit în
viață. Trebuia să închizi ochii și să te arunci în gol, să
lași prejudecățile și să fugi cu omul iubit, ținându-vă de
mână până la adânci bătrânețe... Of, dragul meu Ovi-
diu, poet al exilului pontic, de ce nu ai glas și putere să
aduci la tăcere această iederă umbroasă infiltrată în
mintea mea ca apa de ploaie printre crăpăturile unei
case vechi, care mă plictisește cu foșnetul ei...? De
lecția ta veche de peste 2000 de ani, are nevoie poporul
meu astăzi, devastat și confuz, nu de palavrele ei!
Vibrația versului tău, ce atinge note atât de înalte, de
nepătruns în mulțime? Coboară-te azi din steaua unde
te-ai așezat și explică urmașilor celor care te-au adă-

postit cândva ce înseamnă să-ți lipsească cel mai im-
portant lucru, pământul tău! ...(...)... Nesfârșite mi se pă-
reau anotimpurile în care te-am așteptat și te-am
căutat... Îți simțeam mâinile în căldura mâinilor mele și
mă așezam la umbra amintirii ochilor tăi să-mi potolesc
dorul fierbinte, îmi lipeam urechea de pământul negru,
sub nucul bunicilor mei, unde ne beam împreună ceaiul
de anason, râzând și vorbind despre libertate... Încer-
cam să-ți ascult inima și netezeam cu degetele scoarța
copacului, căutându-ți conturul buzelor și al obrajilor...
Cum am mai spus, dădusem amândoi dragostea pe iu-
birea de pământul străbunilor. Culege adevărul și du-l
în lume! Este un îndemn al unui savant către oamenii
care năzuiesc spre spiritul pur...” Se culege oare ceva
mai greu decât „adevărul”?

Ce am vrut să-i sugerez fratelui nostru, cititorul, este
că formele de neliniște intelectuală, complexa și intero-
gativa problematică de proximitate, dar și cea de eter-
nitate, transfigurate în Camino, nu ar fi putut fi cuprinse
doar prin experimentabilul călătoriei, sofistica fantasma-
gorică a pseudojurnalului, dacă vocile auctoriale nu ar
fi luat în serios diferența dintre „imaginal” și „imaginar”,
dacă nu ar fi ținut cont de autoritatea destinului divin.
Ecaterina Petrescu, medicul-scriitor, caută permanent
să dea/găsească un sens vieții – în spiritul lui Noica: Ce
bine că viața nu are sens. Înseamnă că pot să-i dau eu
unul, deși se știe: Cine ești până la urmă? Ești ceea ce
rămâne din tine după ce ceilalți te-au desființat...? Am
rămâne, crede scriitoarea cu rădăcini spirituale în Vicov,
Suceava, cu apoteoza în cultul morții, care – semn sigur
al disoluției familiei tradiționale – nu se mai continuă
într-un „gol istoric” bacovian, într-o societate înrobită ba-
nului:

„Ritualul, pregătit cu grijă, aduna cândva o întreagă
comunitate în cea mai solemnă zi a vieții... transforma-
rea omului în Ființă de lumină.... Femeia din fața mea
își pierduse identitatea. Ea devenise umbra mătușii
mele de la Vicov, care mă roagă: – Copilă să nu uiți să-l
chemi pe Iosub al lui Topală să-mi sune cu buciumul și
să mă așezați pe scoarța de lână verde cu flori cafenii
și sub brăduți tineri, am pregătit curechiul și vițelul, res-
tul găsiți în pod... Întreb fiul: – Nu vreți să o luați acasă?
– Glumiți, doamnă! Ce să fac cu ea acasă? Merge la
morgă! Acolo o spală, o aranjează! Am auzit că e ieftin!
– Ieftin? E gratis!” Este foarte clar și tragico-absurd!
Destinul individual nu poate fi înțeles decât pe fondul
istoricității. Adică, ne sugerează pseudojurnalul „unui
medic anestezist” – în realitate, un roman inițiatic elia-
desc – toți suntem simultan suma propriilor noastre ho-
tărâri/ principii și al jocului de oglinzi al
contemporaneității. Cum vedem și în Camino, deciziile
le luăm pe fondul istoric al unor posibilități/întâmplări ce
vin de dinaintea noastră. Trăim timpul ce ni s-a dat, cău-
tând/ așteptând a șaptea întâlnire. Ca orice scriitor năs-
cut (nu făcut!), E.P.B. include și folosește eficient în
scriitură funcția detaliului semnificativ. Un detaliu-motiv
pe care mi-l amintesc pe loc este cel al plantei
agățătoare, al iederii („iedera minții” – substitut al scării)
ce sugerează mitologemul urcării omului spre cer. În
transfigurarea scriitoarei, drumul către o realitate abso-
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lută concentrată într-o zonă sacră - în cazul acestei cărți
de excepție: mormântul apostolului Iacob, unul dintre
cei 12 evangheliști a cărui martirizare este confirmată
istoric – devine scară, deși Borges considera că „nicio
carte nu este și scară”. Metonimia „iedera minții” îl con-
trazice – se pare – pe celebrul scriitor.

Ce nu trebuie să uităm citind acest roman inițiatic?
Că pe frontispiciul Bibliotecii din Alexandria scria cu ma-
juscule: SPITALUL SPIRITULUI. Vi se pare întâmplător
că medicul-pelerin configurează în spațiul propriei
spiritualități, lumea ca pe un spital al spiritului? Este un
mod suprarealist, ca pe „iedera minții”, Eul auctorial să
imagineze, adică să reprezinte rațional-oniric o realitate
absentă, în care sacrul se ascunde sub măștile tragico-
absurde ale unui prezent etern, ce perpetuează la infi-
nit, fascinația și frica de spirit. Este momentul să
consemnăm că scriitoarea face în scriitură, deosebirile
filosofice între suflet și spirit, între intelect și rațiune,
între infinitul exterior și infinitul lăuntric.

Scris în umbra ochilor – superb și filosofic spus,
nu?  –, Camino transfigurează omul metafizic, omul cu
un destin transmundan, ce caută la nesfârșit drumul
spre Lumină, dar îl nimerește întâmplător, pe cel al hao-
sului și al morții; omul-ființă de Lumină, (in)conștient că

trăiește într-un topos în care „Calea”, „Viața” și „Adevă-
rul” perpetuează „corola de minuni a lumii”, simultan cu
o tragică stare conflictuală, neînțeleasă, și cu o stare de
interogativitate infinit mai amplă decât posibilitatea răs-
punsurilor. 

Predestinați să fim vorbiți de spiritul limbii, să fim
trăiți de inconștient și să fim locuiți de necunoscutul din
noi și de lângă noi, suntem mai curând – lasă să se
înțeleagă Ecaterina Petrescu Botoncea – o confirmare
a filosofiei că viața este un vis simultan al ființei și al
neființei. Peste scriitură plutește aparent inofensivă o
întrebare noiciană: Cine știe cu adevărat un lucru și
mai poată să-l spună?! Poți să mai spui după lectura
acestui „drum spre lumină” că omul este doar „ceea ce
face el din sine”...? Poți însă să spui cu siguranță că
omul are – urmând modelul Socrate/Iisus – o mai mare
demnitate decât piatra/cuțitul. Totul este să fii convins
din timp, că orice tip de sacrificiu este neinvalidat, ate-
nuat prin banalizare și uitat chiar de puținii înțelepți ai
lumii. Sorescian vorbind, asemenea lui Iona, putem
spune: răzbim noi cumva la lumină, dacă nu uităm de
„Catedrala lui Dumnezeu și a Sfântului Iacob”... Este
mesajul „călătorului” sacralizat printr-un comportament
existențial sisific, socratic și cristic.  

Bacău, 16.XII.2020

În ultimii doi-trei ani, în librării au apărut două lucrări
purtând titlul Edda, tot atâtea incursiuni în mitologia nor-
dică. În ciuda asemănării lor, cele două texte prezintă
diferențe semnificative. Purtând titlul Edda. Povești din
mitologia nordului, volumul apărut în 2019 la Editura
Herald reproduce lucrarea lui Snorri Sturluson, cunos-
cută sub denumirea de Edda cea nouă sau Edda în
proză. Traducerea realizată de Radu Răzvan Stanciu
se bazează pe originalul redactat în limba islandeză.
Edda lui Snorri Sturluson (1179-1241) este o carte des-
pre mitologie și despre arta versului, elaborată de către

istoriograful islandez între anii 1220 și 1225. 
Tot cu titlul Edda a apărut și o altă lucrare, în 2018,

la Editura Saeculum I.O., în colecția „Mythos”. Tradu-
cerea textelor a fost efectuată de către Magda Petcu-
lescu, dar nu din limba islandeză, ci prin intermediul
limbii germane. Ediția beneficiază și de un documentat
studiu introductiv purtând semnătura lui Dan Grigo-
rescu. Meritul acestei versiuni este acela că nu se
oprește doar la lucrarea lui Snorri Sturluson, ci repro-
duce, cu predilecție, Edda cea veche, cunoscută și sub
denumirea de Codex Regius. Edda cea veche sau

Gh. Glodeanu

DESPRE MITOLOGIA NORDICĂ 
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Edda în versuri este un manuscris ce conține cântece
mitologice și eroice redactate în islandeza veche în jurul
anului 1270. Deoarece, în mare parte, protagoniștii
celor două texte sunt aceiași, și această culegere a fost
denumită tot Edda. Lucrarea a fost atribuită în mod ero-
nat preotului și poetului Sæmundr Sigfússon, care a trăit
între 1056 și 1133. Cercetările au dovedit însă că ma-
nuscrisul a fost elaborat abia în secolul al XIII-lea. Drept
consecință, nu putea fi opera lui Sæmundr. 

În prefața la Edda lui Snorri Sturluson, Radu Răzvan
Stanciu vorbește despre rolul jucat de literatura medie-
vală islandeză în cunoașterea mitologiei nordului. Ca
insulă izolată în Oceanul Atlantic, Islanda a fost coloni-
zată abia în secolele al IX-lea și al X-lea, îndeosebi de
norvegieni. Acest spațiu periferic a reușit să păstreze
mai bine credințele arhaice. Prin secolele al XIII-lea și
al XIV-lea, aici a fost elaborată o creație literară remar-
cabilă, în măsură să salveze de uitare miturile ances-
trale. Dintre toate textele medievale – precizează
traducătorul – Edda lui Snorri Sturluson a contribuit în
mod decisiv la cunoașterea mitologiei nordului. Lucru-
rile sunt cu atât mai interesante, cu cât tema acestei
opere nu este propriu-zis mitologia, ci poezia. Cu alte
cuvinte, este vorba de un tratat de poetică ce vizează
niște reguli prozodice complicate. Prin această lucrare,
Snorri a încercat să consemneze pentru posteritate
meșteșugul tradițional al versului. În paralel, el notează
și o serie de informații importante despre mitologia Nor-
dului păgân, însemnate în stilul poetic „skaldic”. Titlul
Edda ridică o serie de întrebări, în sensul că originea și
semnificațiile termenului rămân necunoscute. Radu
Răzvan Stanciu trece în revistă câteva din sugestiile
oferite de-a lungul timpului în privința înțelesurilor cu-
vântului. Din păcate, aceste explicații nu prea reușesc
să convingă. Iată ce ne spune autorul studiului introduc-
tiv: „Explicația cea mai veche, dar și cea mai puțin ve-
rosimilă, elaborată în secolul al XIX-lea, oferă
interpretarea «străbunică», fiindcă apare cu acest sens
în celebrul poem mitologic Înșiruirea lui Rig (Rigsthula).
Edda ar fi atunci cartea străbunicii, o culegere de cân-
tece din bătrâni. O altă interpretare trimite la Oddi,
ferma sau reședința unui unchi cu înclinații cărturărești
al lui Snorri, unde el însuși a trăit o vreme în tinerețe.
Edda ar fi atunci un genitiv, cu sensul de «Cartea de la
Oddi», deși schimbarea de vocală rămâne inexplicabilă.
Cea mai nouă și mai credibilă interpretare derivă din la-
tinescul edo, edere și îi dă înțelesul de «întocmită» sau
«editată». Un argument serios în acest sens este cu-
vântul kredda, de la latinescul credo, credere, cu sensul
de «Crez»”. 

Din punct de vedere structural, Edda lui Snorri este
împărțită în trei secțiuni: Păcălirea lui Gylfi (Gylfagin-
ning), Discursul despre poezie (Skáldskaparmál) și Ca-
talogul prozodic (Háttatal). Discursul despre poezie și
Catalogul prozodic vizează o serie de aspecte tehnice,
transformându-se într-un mic tratat de poetică privind
„regulile de construire a metaforei în poezia skaldică”.
Din text nu lipsesc nici unele narațiuni mitologice, având
menirea să faciliteze descifrarea unor metafore. În com-
pletarea acestor informații, Catalogul prozodic „este un

lung poem menit să exemplifice toate formele prozodice
prescrise și să constituie astfel un ghid de metrică”. 

Spre deosebire de Discursul despre poezie,
secțiunea intitulată Păcălirea lui Gylfi vorbește exclusiv
despre mitologie. Este vorba de o narațiune în ramă, în
prologul căreia Snorri își prezintă viziunea asupra mito-
logiei nordice. În concepția autorului – menționează
Radu Răzvan Stanciu – „miturile nordice sunt versiunea
deformată a întâmplărilor suferite în vechime de troieni,
pe care îi consideră strămoșii familiilor domnitoare
scandinave și părinții vechii culturi a Nordului păgân”.
De aici echivalarea cuvântului aesir (zeii) cu „oamenii
Asiei”. Este vorba de o parte din poporul troian care,
după încheierea războiului de zece ani cu aheii, și-a pă-
răsit meleagurile natale pentru a se stabili în Scandina-
via. Odin, conducătorul lor, este considerat un urmaș al
lui Thor, nepotul lui Priam, regele Troiei. Abia odată cu
trecerea timpului eroii de odinioară au fost considerați
zei. O asemenea perspectivă nu era singulară în timpul
Evului Mediu creștin, Troia transformându-se într-un
prestigios leagăn al popoarelor europene. 

Dacă în Prolog se prezintă o legendă troiană, întâm-
plările descrise în povestirea-cadru din Păcălirea lui
Gylfi se desfășoară ulterior. Scriitorul imaginează un
dialog între regele suedez și trei reprezentanți ai
aesir-ilor. Aceștia răspund la întrebările eroului legate
de faptele mărețe ale strămoșilor lor, care erau venerați
ca niște adevărați zei. Este descrisă crearea Universului
din Haos și organizarea Lumii. Se prezintă apoi diferi-
tele interacțiuni dintre zei sau între aceștia și alte ființe
mitice. Prezentându-se viitorul îndepărtat, se vorbește
despre evenimentele care vor declanșa marele incendiu
care va duce la pieirea luminii, eveniment denumit Rag-
narok sau Amurgul Zeilor. Din cenușa lumii vechi se va
naște o civilizație nouă, „populată de singurul cuplu
uman supraviețuitor și cârmuită de copiii vechii generații
de zei”. Radu Răzvan Stanciu menționează că Edda
„nu este o simplă consemnare fidelă a mitologiei pă-
gâne, ci o operă originală în care informația mitologică
autentică este ordonată, uniformizată și armonizată”. În
viziunea lui Snorri, păgânismul este văzut ca o religie
naturală ce prefigurează monoteismul. 

Exegetul menționează faptul că, deși puțin cunos-
cută, Edda are o importanță deosebită   pentru cultura
europeană. Ea este una din primele lucrări ce tratează
o altă mitologie decât cea clasică. Este primul tratat de
poetică, dar și un important tratat de mitografie. Pentru
cititorul obișnuit, Edda reprezintă o introducere în mito-
logia Nordului. În finalul studiului introductiv se preci-
zează faptul că ediția de față reprezintă prima traducere
în limba română a cunoscutei opere. Afirmația nu este
tocmai exactă dacă ne gândim la ediția din 2018 apă-
rută la Editura Saeculum. Trebuie precizat faptul că ver-
siunea îngrijită de către Radu Răzvan Stanciu nu este
integrală. Ea constituie o selecție concentrată pe dimen-
siunea mitologică a lucrării. În acest sens, cartea
reunește doar Prologul și secțiunea intitulată Păcălirea
lui Gylfi, la care se adaugă fragmentul de început al Dis-
cursului despre poezie. Surprinde faptul că Radu Răz-
van Stanciu nu suflă o vorbă despre Edda poetică, de
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parcă aceasta nici nu ar exista.
Introducerea este urmată de o Notă asupra ediției.

Radu Răzvan Stanciu menționează  lucrarea pe care a
folosit-o în realizarea traducerii, originalul fiind adesea
confruntat cu versiunea în limba engleză a operei. Pe
lângă bogăția de informații și aparatul critic utilizat, lu-
crarea se impune și prin calitățile ei grafice, volumul re-
producând o serie de imagini elocvente dintr-un
manuscris din secolul al XVIII-lea al Eddei. 

Prologul lucrării se dovedește semnificativ, deoarece
precizează titlul și autorul, după care dezvăluie
conținutul operei: „Această carte se numește Edda și a
fost întocmită de Snorri, fiul lui Sturla, așa cum este ea
rânduită aici. E vorba mai întâi despre zei și despre
Ymir, urmează apoi Discursul despre poezie și denumiri

pentru multe lucruri, în sfârșit Catalogul prozodic, pe
care Snorri l-a compus pentru regele Hákon și pentru
ducele Skúli”.

Dialogul dintre Gylfi (Gangleri) și cei trei
reprezentanți ai AEsiri-lor (Cel Înalt, Cel la Fel de Înalt
și Al Treilea) alcătuiește povestirea în povestire. Rând
pe rând, cititorul ia cunoștință despre faptele principali-
lor zei ce compun panteonul mitologic al Nordului: Odin,
Thor, Loki și numeroșii lor tovarăși. Dar foarte intere-
sante se dovedesc și legendele care vorbesc despre
felul în care a ajuns miedul poeziei în posesia zeilor.

Atât Edda în versuri, cât și Edda lui Snorri Sturluson
alcătuiesc două texte fundamentale pentru cunoașterea
mitologiei nordice. 

Ionesco al acestei ultime vârste, cea a libretului ope-
rei Maximilian Kolbe, are extraordinara capacitate de
sinteză de a reface întregul proces al istoriei teatrale
creștine europene, deschizând și închizând opera cu
două texte care trimit în mod direct la istoria teatrului.
Cântăreața cheală (1950) practică un soi de rapso-
dism1, care nu e doar al teatrului de bulevard, ci și al
efectului de acumulare – mai disparată (în aparență)
decât în Lecția (1951), dar doar din cauza agresivității
alăturării și antipatriarhalismului de tipul doamnei și
domnului Smith –, având chiar implicații mai adânci, în
commedia dell’arte, în improvizațiile trubadurilor și tru-
verilor și în teatrul molieresc al încă neexistenței celui
de al patrulea zid. La celălalt capăt al carierei sale dra-
maturgice, Maximilian Kobe (1988) încheie cercul cu o
depoziție similară în fața tradiției, nedorind să o domine,
ci lăsându-se copleșit de ea. Inteligența unui astfel de
demers dramatic e neegalată de niciun al dramaturg al
secolului XX. Felul în care Ionesco se integrează com-

plet în cultură, prin acest libret, e similar integrării omului
în natură prin descompunere. Dar această descompu-
nere e o formă de retractatio strict a funcțiilor
propriu-zise, nicidecum a simbolisticii lor, ele răspun-
zând prezent prin lipsă întocmai cum, în teatrul lui Ha-
rold Pinter, pauza și liniștea au funcția lor de drenare
simbolică a absurdului unui mecanism de gândire ne-
exprimată, compensând prin tensiunea menită să
aducă un efect de psihologism. La Ionesco însă, acest
efect e unul de comparație istorică și de omagiu. Krysz-
tof Zanussi, cineastul care superviza munca regizorului
Tadeusz Bradecki, a încercat să definească statutul tex-
tului ionescian, afirmând2 că opera pe care o prezintă e
„o poezie a lui Ionesco pusă pe muzică de Dominique
Probst”, adăugând că „încărcătura intelectuală a textului
face imposibilă orice referire la tradiția operei lirice”. A
considera însă poezie textul ionescian se datorează lip-
sei lui de normare minimă în sensul dramaturgiei con-
temporane, fapt care îl apropie de poezia imnică și chiar
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de teatrul popular (în sensul antropologic al tradiției fol-
clorice românești) de inspirație bizantină. Încărcătura
intelectuală, în schimb, nu e eseistică, așa cum poezia
modernă îndrăznise (T.S. Eliot), ci demonstrativă, doar
că în cadrul acestei demonstrații (în partea a II-a) auto-
rul își permite o gândire patristică (sublimată ca gândire
politică) mai degrabă în sensul celei a lui Neagoe Ba-
sarab, din Învățăturile către fiul său Theodosie (să nu
uităm că vorbim și despre o depoziție martirică a
proiecției – și protecției – tatălui către fiu, Maximilian
luând locul tatălui, spre întâlnirea cu Tatăl) decât de tip
occidental, ca să nu spunem chiar de tip machiavelic,
al schimbului văzut, eventual, ca negoț sau luptă feroce,
hegeliană. Se poate presupune că inteligența răului tre-
buia plasată în tabăra călăilor, însă și acolo ea e brutală
și declarativă, nu convinge din punct de vedere drama-
tic. În partea a II-a, discursul lui Puchowski, al nouălea
deținut, nu se opune discursului lui Maximilian (ei sunt
în aceeași tabără), ci se completează, Puchowski înde-
plinind, într-o oarecare măsură, funcția istoriei (căreia îi
dezvăluie circularitatea), funcția de cronicar și filosof:

„PUCHOWSKI: Tot ce cunosc din istoria lumii e fără
sfârșit, înfiorător de lung. De mii și zeci de mii de ani e
război: dezastre peste dezastre, pământul nu e sigur
pentru că se cutremură și crapă. Toate animalele sunt
înarmate de la natură ca să ucidă alte animale: colți,
gheare, unghii ascuțite, munale naturale. Plantele pot
sufoca alte plante, iar măcelul e universal, în cer și pe
pământ, printre oameni și printre animale. Rase fără
număr au fost exterminate, iar noi suntem, la rândul
nostru, o rasă sortită exterminării. Doar mieii sunt
dezarmați, dar au și ei dinți ca să mănânce, să distrugă
iarba. Nimeni nu e nevinovat.” (Partea a II-a)

Discursul e unul atmosferic și plin de candoare, di-
luând departajarea clară dintre victimă și călău, uitând
(din considerente de iluzie dramatică, în încercarea de
a suplini carența dramaticului, acesta constând, totuși,
în mișcare) că animalele au colți, gheare etc. pentru a
se apăra, la rândul lor, de altele mai puternice ierarhic,
prin forță, nu doar pentru a ucide pe altele mai mici,
pentru hrană. Nu ar trebui citit în cheie darwinistă acest
pasaj, întrucât el e doar strategia unei diluări pregăti-
toare a ceea ce urmează câteva rânduri mai încolo, în
aceeași replică:

„Cât de dureros e să mori, cât de contrar firii e să
mori, iar noi murim, de când ne naștem numai asta
facem, ucidem și suntem uciși. Pe cine se răzbună
Dumnezeu, și de ce se răzbună? E oare diavolul mai
puternic decât El?” (Partea a II-a)

Toată construcția e anume greșită, construită ca un
delir, cu jumătăți de adevăr, dar fundamental greșită toc-
mai pentru a-i da dreptate lui Dumnezeu și a-l diferenția
de diavol prin intermediul erorii (și ordinii) umane, res-
tabilind ierarhia creștină întocmai. Maximilian se supra-
pune discursului hristic, nuanțând cu multă inteligență,
arătând că vina e un dat:

„MAXIMILIAN: Nu suntem făcuți ca să înțelegem,
asta e fără îndoială vina noastră. Dar totul e simplu,
totul se va simplifica. Iubiți, iubiți în ciuda a tot și a toate,
iubiți-vă până în ultima clipă, așa cum vă iubește Isus,

așa cum vă iubesc eu, în ultimul minut, în ultima se-
cundă totul se va limpezi.” (Partea a II-a)

Discursul, firește,  nu e o retorică goală, ci ierarhi-
zează potențial, lăsându-le colegilor săi deținuți o
învățătură. Acesta le cere să se iubească până în ultima
clipă, așa cum îi iubește el în ultimul minut. Raportul
dintre clipă și minut e unul teleologic și de clarificare,
dar și unul părintesc (minutul cuprinde, conține clipe).
Maximilian așteaptă de la ei o suprapunere și mai
exactă cu Iisus decât a sa. Oralitatea replicii ar părea
că induce inexactitatea acestor spuse, dar cu atât mai
mult ea sugerează o modestă recuperare a dramaticu-
lui. Un bemol pus de o frazeologie inexactă îi e mai ofer-
tant, uneori, interpretării decât o frază transparentă. În
plus, bemolul devine mai complex (într-un spirit catego-
rial-diacritic) neașteptat: distincția dintre până în și în
poate părea apropiere și fecundare, în formă. Însă, în
fond, se schimbă ordinea, întrucât în (ultimul minut) e
anterior logic (ca raportare) lui până în (ultima clipă). Ca
și în exemplele precedente, simbolice, avem și aici de
a face cu vaste geometrii în spațiu, la umbra oralității și
a frazeologiei sale. O geometrie logică și o geometrie a
discursului concură pentru a spațializa abisal, în fond,
ceea ce pe scenă e insuficient. Ne aflăm în fiziologia
unui libret postdramatic și supradramatic, întrucât
spațiile pe care acesta le creează sunt adevărate golfuri
simbolice, adevărate bolgii dantești in nuce, care însă
nu vor fi exploatate niciodată și care rămân niște impa-
sibile potențialități. Ca și cum creștinismul ar trebui să
umple toate căsuțele tabelului lui Mendeleev, creat, de
această dată, în jurul limbajului, comunicării, echilibrului
dintre temă și remă. Maximilian le și predică celorlalți
deținuți, dar e și un observator al fenomenului:

„MAXIMILIAN: Vă binecuvântez, vă binecuvântez,
vă binecuvântez... Întregul cosmos se va umple de o lu-
mină pe care n-aveți cum s-o cunoașteți, dar pe care
unii dintre voi o presimt de pe-acum. Rugați-vă,
rugați-vă împreună cu mine, rugați-vă! Iată, cuvintele
s-au topit deja.” (Partea a II-a)

În acest sens, demonstrativul expozitiv aproape me-
diatic al unui realizator de televiziune care trebuie să
țină în frâu tăcerile din studio și să umple golurile, tăce-
rea celorlalți, e partea cea mai iritantă a scrierii lui Io-
nesco. Regretată fie comparația și derizoriul ei, dar
dimensiunea sacră a predicii rezidă tocmai în faptul că
nu permite intruziuni sintagmatice și valențe personale,
cu alte cuvinte în faptul că e fixă. Spartă fiind de ase-
menea referințe, impurități lumești, Maximilian nu ține
o predică, ci un discurs paraliturgic, iar Ionesco face o
eroare tehnică similară celei pe care T.S. Eliot, în
conferința sa Poezia și drama3, a arătat că, în Omor în
catedrală, a evitat conștient să o facă: „Cele două pa-
saje în proză din Omor în catedrală nu ar fi putut fi
scrise în versuri. Desigur, cu felul de dialog versificat pe
care l-am folosit acolo, publicul și-ar fi dat seama în mod
neplăcut că aude versuri. O predică rostită în versuri
este ceva prea neobișnuit chiar și pentru cei care se
duc regulat la biserică4. Nimeni nu ar fi privit-o ca pe o
predică.” Prin aceasta e, mai cu seamă, antidramatic și
postdramatic acest text și e greu de spus în ce măsură
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aceasta se datorează/e din cauza coabitării cu muzica.
E greu de spus, de asemenea, dacă avem de a face cu
o inhibare a procesului scrierii dramatice în raport cu
muzica. Cert este însă că avem de a face cu o smerire
a dramaticului care repercutează, rememorează și in-
vocă o întreagă tradiție a începutului. Când Ionesco îi
mărturisește5 lui Dominique Probst că are dificultăți în
a face să vorbească un preot, e poate și fiindcă, tehnic,
se întoarce la un model primar de teatru, unde încă
preoții nu aveau cuvântul, subiectele de început fiind
mai strâns legate de prigoana împotriva creștinilor de
început, neorganizați încă bisericește, decât de liniștea
unui preot propriu-zis, din epoca modernă și chiar con-
temporană. Probabil, cea care inhiba era fiziologia
construcției, nu atât proiecția simbolică. Ne putem în-
treba și putem specula oricât în această direcție, dar e
foarte  probabil că această dificultate o va fi întâlnit și
Molière, în Tartuffe, siluind așteptările și cutumele
teatrale, la fel cum o face și Ionesco prin al său Maxi-
milian Kolbe, tocmai pentru că, neexistând o tradiție a
reprezentării preotului (catolic) pe scenă, cam orice ar
fi făcut aceste două mari spirite ar fi fost din cale afară
de original. Charles Baudelaire afirma6 că Tartuffe „nu
e o comedie, ci un pamflet”, probabil din aceleași pricini,
și anume că partitura preotului suna ca a unui personaj,
nu ca a unui preot-personaj. La Ionesco, ea sună ca o
reprezentare a unui reprezentant (preotul, la rândul lui
e un reprezentant) întreruptă, uneori, de adaosul de  au-
tenticitate al actorului. Aici se creează o discontinuitate
care poate părea ineficiență a artei actorului, însă, toc-
mai având un discurs paraliturgic (parlando rubato)
Ionesco pune în evidență faptul că preotul catolic e un
reprezentat al papei, peste care se adaugă arta actorul.
Cele trei haine pe care le îmbracă simultan pot părea
contradictorii, dar ele rezolvă o problemă teatrală
printr-o metodă mult mai complexă decât cea enunțată
T.S.  Eliot – prin paradox, prin eroare. Cu toate acestea,
statutul nou al preotului în reprezentația scenică e greu
omologabil în posibilele lui referințe cutumiare, astfel
încât, cu toate semnalele poeziei cu care desigur că
înrâurește tot prin dimensiunea hagiografică, Maximilian
Kolbe e o retrospectivă fiziologică asupra începutului
dramei creștine europene. Mica inovație a soluției
ione sciene a preotului vine și dintr-o oralitate a imixtiunii
învățăturii creștine în legende, în folclor. Vorbim despre
ceea ce îndeobște numim harismă personală, nu
oficiere strictă, rigidă. Să nu uităm că aspectul de artă
naivă umanizează. Harisma personală a reprezentan-
tului bisericii reprezentând un personaj (a teatrului în
teatru, până la urmă), deși în tușe nu foarte fine, e de-
parte de grotescul din Hugoliada. În  privința dramelor
Hrotsvitei, de candoarea dramatică a cărora acest Io-
nesco poate fi apropiat,  Monique Goullet opinează per-
tinent7 că există în ele o „contaminare între inspirația
hagiografică și împrumuturile «clasice»”, probabil din
teatrul lui Terențiu. Din punct de vedere teologic, dra-
mele Hrosvitei respectă mai mult sursele de documen-
tare decât libretul lui Ionesco. Desigur că și această
strictețe doctrinară a impietat buna realizare dramatică
a lor, deși într-o măsură foarte mică, însă la Ionesco

avem de a face cu o speculație de dramă personală
care nu e de natură teologică, ci de nostalgie față de
acest tip de erori (ca artă naivă) ale unui teatru de în-
ceput care căuta să devină (în Căutarea intermitentă,
se poate lesne constata haosul doctrinar al autorului,
măcar cât să ne determine să nu îl considerăm foarte
scrupulos în această direcție, ci mai degrabă simbolic,
dat fiind și faptul că nu e comparabil a te fi abătut de la
dogmă în Evul Mediu timpuriu sau în anii 1981-88). Nu
vorbim doar despre iertarea inabilității de început (deși,
ea însăși ar fi creștină), ci chiar despre crearea unui
concetto de inabilitate pe care nu îl poți privi aici decât
ca pe un omagiu de o infinită nostalgie. Amintirea aces-
tui omagiu se întoarce atât de mult în urmă, încât devine
genetică. Acest tip de frondă, până la urmă, e unul su-
blim (să nu uităm că URSS era încă o putere mare, în
România sa natală era un regim politic cel puțin teoretic
ateist, iar în Franța literatura angajată, cu stridente ac-
cente de stânga, parazita estetica literaturii adevărate),
iar generația 2000 îl poate așeza pe Eugène Ionesco,
cu al său Maximilian Kolbe, printre pionieri, în aceeași
măsură în care îl admiră în Nu. Specularea inabilității
fiziologice a unui teatru (și sinceritatea brutală de a
crede și a fi original) îl fac pe Ionesco să lege extraor-
dinar atât cu trecutul literaturii, cât și cu viitorul ei. Vor-
bim nu doar despre smerenia celor marginali, ci despre
un soi de mizerabilism al istoriei care conține toată mi-
sericordia necesară Salvării. Îndeobște, cercetătorii
s-au apropiat mai mult de figura lui Maximilian Kolbe și
de anumite formulări din replici, decât de felul în care e
structurat libretul. Fiind aproape un fiziolog în cea mai
simplă imanență didactică, acesta renaște vechi tradiții
bisericești și laice. Marguerite Jean-Blain atribuie8 „să-
răcia” părintelui Kolbe franciscanismului acestuia, în-
ainte să o pună direct pe seama modelului hristic,
politizând așadar (mai catolic decât o face Ionesco)
percepția. Mai mult, aceasta afirmă că, atunci când Ma-
ximilian spune „eu, eu sunt singur”,  e tot o formă de să-
răcie, continuând cu afirmația că Ionesco a adăugat „în
fața lui Dumnezeu”. Or, replica trebuie citită în întregime
„Eu, eu sunt singur în fața lui Dumnezeu”, adică Dum-
nezeu îl vede și îl judecă, nicidecum în sensul că e sin-
gur, adică sărac. Problema ocultată e una de conștiință,
depășind orice ordin catolic și sondând în creștinismul
primar, conținând deopotrivă rudiment și poetică. Are
dreptate însă, dacă luăm în considerare rugăciunea
scrisă în finalul părții a II-a, în spiritul (declarat) al Sfân-
tului Francisc de Assisi, supranumit „Il poverello”. Sără-
cia, dacă e vreuna în textul lui Ionesco, nu e una
numerică, ci una a ceea ce am numi „sărac du duhul”,
aproape barbar, a atmosferei ca iluzie menită să credi-
bilizeze în rău călăii. Paradoxul ionescian e mai puternic
decât cel franciscan (nu prin dogmă, ci printr-o estetică
derivată, tinzând spre (întregindu-se în) filosofie precum
întregul prin parte. „Săracii” adevărați nu sunt victimele
propriu-zise, ci călăii, întrucât la Ionesco (și nu la Mar-
guerite Jean-Blain) subtextul e acel „Iartă-i, Doamne,
că nu știu ce fac!” al unei incidențe, mai mult chiar, al
unei osmoze hristice. Pe de altă parte, sărăcia drama-
tică a textului (acolo unde el leagă cu teatrul primar)
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poate fi o formă de empatie fiziologică, astfel încât Ma-
ximilian să nu se simtă singur și Ionesco să fie precum
Maximilian9. În Civilizația Occidentului medieval, Jac-
ques Le Goff afirma10 că „sensibilitatea și arta medie-
vală nu au înfrânt ușor vechiu tabu evreiesc, care nu
îngăduia reprezentarea realistă –adică antropomorfă a
lui Dumnezeu. Dumnezeu a fost mai întâi înfățișat prin
simboluri, care și-au aflat prelungirea în iconografie și
probabil în psihism, după ce au ieșit biruitoare imaginile
umane ale lui Dumnezeu.” Față de specificul medieval,
în concordanță cu greoaia depășire a vechiului tabu
evreiesc al reprezentării (de pildă, a face un preot să
vorbească pe scena unui teatru), libretul lui Ionesco
prelungește fie în psihism simbolurile (gesturile),
înfățișându-l pe Dumnezeu, fie, mai degrabă, într-un
efect de psihism, în marginea virulenței verbale a tex-
tului.  În acest sens, faptul că Maximilian se suprapune,
uneori, până la indisociere lui Iisus (Fiul lui Dumnezeu),
e simptomatic pentru reconcilierea pe cale umană a
umanului cu divinul. Ce nu se realizează prin mișcare,
se realizează printr-o virulență (transfigurată în expre-
sie, însă) aproape de Vechi Testament, din teama unui
angoasant horror vacui față de criteriile contemporane
ale așteptării.  În acest sens, efectul de psihism e, în
cele din urmă, sinteza ionesciană, soluția lui de a uni
vechiul și noul, adică de a crea o construcție emergentă
psihismului. Totodată, el rămâne canonic unei civilizații
a gestului reprezentabil în cadrul unei biserici. Folosirea
bisericii propriu-zise ca scenă e, probabil, pe cât de sim-
plă, cea mai mare inovație recuperatoare a tradiției de
început a ontologicului dramatic creștin. E adevărat că
libretul nu a fost scris (cel puțin pentru premieră) spre a
fi reprezentat în biserică, însă nu e deloc improbabil ca
Ionesco să se fi gândit la reprezentații ale operei în bi-
serică. De altfel, în 1989,  opera a fost de mai multe ori
reprezentată în catedrala din Arras. Unii au văzut, cu
această ocazie, nepotrivită reprezentarea unui câmp de
concentrare într-o catedrală, însă acest fapt e potrivit în
aceeași măsură în care bisericile păstrează în ele cru-
cea (instrument de tortură în aceeași măsură cu câmpul
de concentrare), dar totodată metaforă a suferințe
depășite și a suprapunerii lui Maximilian Kolbe în Fiul
pentru a se suprapune în Tatăl, această ierarhie
funcționând pentru el în sus, iar pentru tatăl, cap de fa-
milie salvat și pentru fiul acestuia, în jos, printre oameni.
Din nou, într-o ionesciană geometrie în spațiu care ține
loc de intrigă insurgentă, de quiproquo metafizic, avem
raportul următor:

Maximilian (M) se integrează în Fiul (F) pentru a se
integra în Tatăl (T),

eliberându-l pe tatăl (t), cap de familie, pentru a se
îngriji de fiul (f).

Întocmai, efectul de psihism se suprapune psihismu-
lui și ambele recuperează ierarhia și poetica hagiogra-
fică, paralelă, dând cezarului ce e al cezarului (moarte
de om), iar lui Dumnezeu ce e al lui Dumnezeu (mărtu-
rie de credință, sfințenie).

După cum vedem, raportul e unul circular, cercul na-
turii, al istoriei circumscriindu-se fiziologiei libretului și,
prin montarea în biserică, modelului teatral de suprapu-
nere totală. C.G. Jung considera11 cercul un arhetip co-
erentizant al Sinelui psihic, al unui parcurs de împăcare.
Nu e mai mult ca sigur întâmplătoare (după cum nici la
Dante Alighieri nu e) dimensiunea circulară a raporturi-
lor biografice, hagiografice și structurale, a geometriei
urcând din plan în spațiu, transhumanând. Preotul po-
lonez Maximilian Kolbe fusese beatificat de către papa
Paul al IV-lea în 1971 și canonizat de către papa Ioan-
Paul al II-lea, în 1982, la puțin timp după ce Ionesco și
Probst începuseră, lent, colaborarea. Aici, se cuvine
pusă o întrebare, în contextul subtextual medieval (ca
practică de compoziție) al acestui demers (mai puțin în
ceea ce privește partea lui muzicală). Dat fiind faptul că
apariția operei celor doi are loc după canonizare, putem
spune că demersul se supune Bisericii Catolice, adică
puterii? În epoca contemporană (1988), puterea e laică
și autoritatea bisericii nu mai e cea din Evul Mediu. Din
ele a rămas amintirea, inclusiv a smereniei autorului, în
încercarea lui de retrospectivă cu material contempo-
ran, dar obiceiuri vechi. Răspunzând peste secole felu-
lui cum, după moarte, deși actorii aveau interdicția de a
se înmormânta cu slujbă în cimitire, dacă nu se lepădau
de profesia lor, Biserica Catolică i-a permis, totuși, lui
Molière să fie înmormântat în cimitirul Saint-Joseph,
Ionesco i-a întors Bisericii gestul, dar nu renunțând la
profesia lui, ci recuperând firul tradiției, preferându-i
tehnic antidramaticului, postdramaticul.

Paradoxul face că receptarea critică și școala au



eseu

81SAECULUM 3-4/2021PR
O

făcut din Rinocerii o piesă angajată (fără să fie, în rea-
litate, decât parabolică), pe când adevărata operă des-
pre nazism este (prin subiect, cu care rudimentul
deliberat al scriiturii concură) libretul ionescian Maximi-
lian Kolbe, scriere scenică de maximă importanță, prin
caracterul ei atipic. Atipic, întrucât e despre nazism, dar
se sustrage literaturii angajate (pe care Ionesco o de-
testa) cu grație de mare maestru, prin contrapunctul
creștinismului. Grația aceasta a evitării politizării derivă
din apelul atavic la teatrul primar, la rădăcina teatrului
Hrotsvitei, până la a renunța la mecanicitatea iones-
ciană (din Salutările sau Piesă pentru patru, de pildă)
pentru una care se pierde în negura istoriei, confun-
dându-se cu coregrafia și cu reprezentarea catolică
strict expozitivă. În Rinocerii avem tot un cadru excesiv
expozitiv, dar metaforic. Lipsa metaforei din Maximilian
Kolbe, mai puțin în introspecția ionesciană din partea a
II-a (dialogul dintre Puchowski și Maximilian) poate lăsa
impresia că textul e arid, sărac și convențional. În fond
(și paradoxal) cele mai importante părți sunt tocmai cele
aride (I și III) pentru că ele leagă mai strâns cu tradiția
cea mai veche a teatrului european de după Antichitate
prin neimplicarea stilistică auctorială. Partea a II-a, mai
substanțială în sens reflexiv, echilibrează cu un discurs
contemporan anume vetust și, cum am arătat, fals logic
(dacă îl vom compara cu cosmogoniile din Improvizație
la Alma, vom vedea că nu este foarte departe nici de
discursul unuia dintre cei trei Bartholomeus, contras
prin estomparea vizibilității mecanismului logic și schim-
barea polarității luminii), deși cu rudimente de profundă
predanie patristică. Ionesco rămâne el însuși și conferă
în Maximilian Kolbe sinteza sa absolută nu doar între
vechi și nou, ci între cel mai vechi și cel mai nou (deja
afirmat) după creștinare (a fi legat cu teatrul antic euro-
pean ar fi fost un nonsens, dat fiind subiectul și criza lui
mistică, a ultimei perioade). În aceeași măsură în care
Cântăreața cheală e o capodoperă, și Maximilian Kolbe
e o capodoperă, muzica practic „încurcând” prin felul în
care face textul să nu fie o piesă, ci un libret, astfel încât
să nu poată fi receptat singur. Felul în care efuziunea
personală din partea a II-a e încadrată de impersonalul
didactic medieval atinge însăși circularitatea și logica
de tipul Imitatio Christi a lui Thomas a Kempis, a lui
Hristos între doi tâlhari și, mai cu seamă, a lui Hristos
personalul, individualul. Efuziunea echilibrului stilistic e,
aici, și o polemică de umori, a cărei metafizică sinteti-
zează strălucit și sublim întreaga sa gândire critică, por-
nind de la Note și contra-note și culminând cu Căutarea
intermitentă. Dacă întoarcerea la clasici e obsesia sa
față de cei care clamează noul fără să îl producă, în
această ultimă capodoperă avem poate cheia de boltă
a întregii sale fiziologii de dramaturg. Chiar dacă as-
cunsă într-o colaborare smerită.  Creștinismul se vede,
dincolo de dimensiunea sa culturală (tematic sau prin
asocierea cu începuturile teatrului creștin) chiar și în
această formă de a împărți/ împărtăși o operă și a nu
repurta succesul (eventual) de unul singur. 

Prin ceea ce este, dar – mai mult – prin ceea ce su-
gerează cultural, reabilitând candoarea funcțională  a
începuturilor teatrului creștin, libretul de operă Maximi-

lian Kolbe, al lui Eugène Ionesco, e o capodoperă me-
tateatrală care iluminează a posteriori întregul teatru
dramatic ionescian, fiind ieșirea lui Ionesco din lume și
din scenă, deschizând calea teatrului postdramatic cu
un subiect istoric concrescut substanței personale și de-
gradării sale, spre senectute.

1 Jean-Pierre  Sarrazac, L’Avenir du drame, Belfort, Édi-
tions Circé, 1999, pp. 21-42.

2 Mărturia se găsește în paginile celor două programe de
operă imprimate pentru reprezentațiile de la Rimini (1988) și
Arras (1989), Apud. Eugène Ionesco – Dominique Probst, Ma-
ximilien Kolbe, Édition critique et commentée par Marguerite
Jean-Blain, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 61

3 T.S. Eliot, Eseuri alese, Humanitas fiction, București,
2013, p. 115

4 Comparația, strict în acest punct, e valabilă, câtă vreme
Omor în catedrală a fost scrisă pentru a fi jucată în biserică
(în Catedrala din Canterbury, în 1935), spațiul bisericesc fiind
prevăzut (poate chiar predilect) și pentru reprezentații ale ope-
rei lui Probst și Ionesco. Vezi reprezentarea operei în Cate-
drala din Arras (1989).

5 Apud. Eugène Ionesco – Dominique Probst, Maximilien
Kolbe, Édition critique et commentée par Marguerite Jean-
Blain, Paris, Honoré Champion, 2005, p. 26

6 Mon cœur mis à nu (XXXVII), în Charles Baudelaire,
Œuvres complètes, Robert Laffont, Paris, 2011, p. 421

7 Hrotsvita, Op. cit., Introduction, p. LXVIII.
8 Marguerite Jean-Blain, «Maximilien Kolbe»:l’opéra des

pauvres hommes, în Colloque de Cerisy, Lire, jouer Ionesco,
Besançon, Les Solitaires Intempestifs, 2010, p. 301

9 În acest sens, romanul Însinguratul (1973) e nu doar un
vehicul de precedență, ci chiar un exemplu al relativului mis-
ticism ionescian de dinainte de a fi radicalizat superior și com-
plex în Căutarea intermitentă și în Maximilian Kolbe.

10 Jacques Le Goff, Civilizația Occidentului medieval,
București, Editura Științifică, 1970, p. 221

11 C.G. Jung, L’homme et ses symboles, Paris, Robert Laf-
font, 2002

Eugen Ionescu
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Când trebuie spuse fie şi câteva cuvinte despre
actor, te trezeşti în faţă cu dialogul lui Denis Diderot, Pa-
radox despre actor (Paradoxe sur le comédien);
când îţi îndrepţi gândul spre actor ca personaj şi rol, ca
om cu determinante sociale şi subiectivitate proprie şi
ca personaj iscat din ficţiune şi cu subiectivitate dată
ce-i depăşeşte marginile, acelaşi Denis Diderot îţi apare
în conversaţie aproape incomodând cu tranşarea raţio-
nală într-un domeniu al sufletului şi al devenirii spiritului;
iar când te ridici spre o aserţiune ce îl priveşte pe actor
cu scena şi publicul sălii sale şi, dincolo de acestea, ca
om în condiţia de actor şi a scenei ca lume, aceeaşi
umbră a Enciclopedistului ţi se iveşte în faţă într-o re-
dingotă din pluş gri şi începe din proprie iniţiativă să-ţi
expună idei şi proiecte, pagini din Enciclopedie, al
cărei director a fost împreună cu d’Alembert, ori să-ţi in-
terpreteze scene din Terenţiu sau din propriile piese şi
dialoguri, din Jacques Fatalistul, dar neuitând să
arunce o privire rece prin cabina actorilor şi sala de
spectacol.

Teoretician iluminist cu un dezvoltat spirit realist al
observaţiei, dar şi cu un orizont raţional ce pare mereu
îndepărtat de mâna omului şi de pământ. Natura îşi
cere partea sa, „raţiunea” şi-o instituie pe a sa, amân-
două aruncând între ele virtuţile utilului şi necesităţile
libertăţii. „Vreţi să cunoaşteţi povestea prescurtată a
aproape întregii noastre mizerii? Iat-o, spune el în Dia-
logul între A şi B, din Opere II (p. 246). Există un om
natural; în acest om a fost introdus un om artificial; şi
s-a încins în peşteră un război civil care durează toată
viaţa. Ba omul natural este mai puternic; ba este strivit
de omul moral şi artificial; şi în amândouă cazurile, tris-
tul monstru este hărţuit, torturat, chinuit, tras pe roată;
mereu geme, mereu suferă, fie că se ameţeşte şi se îm-
bată cu un fals entuziasm, fie că o falsă ruşine îl îndoaie
şi-l pune la pământ.” Este un amestec tumultos de o
parte şi alta, atât volutele realităţii cât şi forţele energe-
tice ale spiritului, mai exact spus, ale intelectului zbă-

tându-se să se atingă, dar fără sorţi de izbândă. Poate
din această tentativă şi „război civil” s-a născut Enci-
clopedia franceză. El este cel care a scris şi Cugetări
filosofice (1746), Despre interpretarea naturii (1753),
Visul lui d’Alembert (1769), dar şi Convorbirile
(1757), Saloanele (1759-1771), dramele burgheze,
Fiul natural (1757), Tatăl de familie (1758), texte des-
pre geniu şi artă, despre frumos şi poezia dramatică (cu
speciile ei: comedia veselă şi comedia serioasă, trage-
dia burgheză şi cea clasică, cu intermediarele, farsa bu-
fonă şi drama filosofică), ori – ce ne interesează –
celebrul Paradox despre actor. 

O primă versiune a acestuia se consideră a fi artico-
lul Observaţii asupra lui Garrick sau Actorii englezi,
scris despre broşura tradusă din engleză, Garrick sau
Actorii englezi, apărut în Corespondenţa literară a lui
Grimm, în Germania, în 1770. Dar versiunea care a
străbătut timpul şi vremurile este cea din 1773, care a
fost revăzută în 1778 şi publicată abia în 1830, ea nefi-
ind cuprinsă nici în ediţiile de Opere postume apărute
în 1795 şi 1798. Cultura română beneficiază de ea prin
traducerea poetului şi dramaturgului Gellu Naum în
Denis Diderot, Opere alese (ESPLA, Buc., 1957).

Paradox despre actor, ca o bună parte din scrierile
sale, este un dialog între Primul interlocutor (sub care
se ascunde Diderot) şi Al doilea interlocutor, aparent
declanşat de traducerea broşurii englezeşti, în realitate,
determinat de mişcarea artei teatrului, a artei în genere,
cu consecinţe în şi din starea vremii şi societăţii, dar,
mai ales, de drama conştiinţei omului ajunsă într-un
ceas al disjungerii, ce pare ireconciliabilă, dintre natură
şi raţiune ca lumină. Spiritul de cunoaştere avansează
cu o privire lucidă şi cu luminile sale risipeşte medieva-
lele umbre ce mai stăruie ale credinţei scolastic osifi-
cate. Catedralele sunt luminate şi sub veşmintele
clerului se văd aceiaşi bieţi oameni de carne şi oase.
Natura, cu lumea sa reală şi individuală, şi certitudinea
sensibilă de la care pleacă omul sunt totul. Dar apare

Dumitru Velea

ÎN PEȘTERA LUI DIDEROT
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consecinţa abstracţiunii disjungerii amintite, a acelui ori
care omoară: natura cu omul şi individualurile sale se
văd ca ceva doar relativ, ce trebuie depăşit, „transfor-
mat” şi folosit. Calea de urmat este a raţiunii. Numai că
această cutezanţă, ce pare de bun simţ, aparţine iarăşi
intelectului – şi el abia într-un ceas al generalităţilor „re-
voluţionare” şi strivitoare. Iar „figurile” pe care Luminile
ni le arată sunt paradoxale. 

Diderot le urmăreşte primii doi „paşi”, pe al treilea –
îl intuieşte. Descrie primele două raporturi, în cazul ac-
torului şi al artei implicate: 1) al „omului natural” cu iden-
titatea dintre „personalitatea practică” şi
„personalitatea artistică” („poetică”, după Croce, ter-
meni operaţionali propuşi de el, primul pentru activitatea
creatorului ca fiinţă cognitivă, morală şi socială, al doi-
lea, pentru activitatea specific estetică şi artistică în pro-
cesul de creaţie) şi 2) al „omului artificial” cu
nonidentitatea dintre „personalitatea practică” şi
„personalitatea artistică”. 

1) Fără să detaliem estetic şi filosofic disjungerile din
primul raport, în care fiecare termen se dedublează şi
intră în sfera celuilalt termen dedublat, să amintim că
deschiderea şi trecerea respectivă se face de la omul
individual spre personalitatea artistică prin genul-
uman dar şi printr-o sensibilitate exacerbată, creato-
rul fiind pradă unui acut sentiment egocentric. Se
cade într-un empirism cotidian şi fals realism. Despre
un astfel de actor, întocmindu-i parcă fişa clinică, Dide-
rot scrie, desfidându-l: „Actorul din născare este de
multe ori dezgustător, iar câteodată e de neîntrecut…
Fereşte-te de mediocritatea susţinută, în orice gen ar fi
ea. (…) Şi cum ar putea natura fără artă să formeze un
mare actor, când nimic nu se petrece pe scenă aidoma
ca în natură şi când toate poemele dramatice sunt com-
puse după un oarecare sistem de principii? (…) Ceea
ce mă întăreşte în părerea mea este inegalitatea acto-
rilor care joacă din suflet. De la ei să nu te aştepţi la
nici o unitate, jocul lor este pe rând puternic şi slab, cald
şi rece, plat şi sublim. Mâine vor da greş tocmai acolo
unde astăzi au fost de neîntrecut şi în schimb vor fi de
neîntrecut tocmai acolo unde în ajun au dat greş.” (Pa-
radox despre actor, în Opere alese, ESPLA, Buc.,
1957, pp. 405, 408). El defineşte arta ca mimesis, dis-
tingând între realitatea însăşi şi reflectarea, evocarea
ei adecvată şi eficientă. Într-o determinare mai largă,
trecând de la actor la artă, Primul interlocutor din dia-
log îi precizează celuilalt, care ar reprezenta şi susţine
raportul de identitate: „De altfel, dumneata îmi vorbeşti
despre un lucru real, iar eu îţi vorbesc despre o imitare;
dumneata îmi vorbeşti despre o clipă trecătoare a na-
turii, iar eu îţi vorbesc despre o lucrare de artă plănuită,
urmărită, care are progresie şi durată.” (op. cit. p. 418). 

2) În al doilea raport, al nonidentităţii dintre „per-
sonalitatea practică” şi „personalitatea artistică” se
concepe sau are loc o determinare reciprocă de „relaţie
calitativă”, „personalitatea artistică” se încarcă de opo-
ziţie faţă de „personalitatea practică”, o resimte ca pe
un „alt ceva” al ei, o neagă, dar aceasta rămâne mai de-
parte ca personalitate reală: cele două stau faţă în faţă,
într-un „război civil”, cum a zis Diderot despre omul din
peştera sa, fiecare concepându-se ca limită a celeilalte,

numai că în acest moment „personalitatea artistică” se
situează deasupra celei „practice”. Fără să urmărim
configurările din fiecare parte, să precizăm numai că
aici, fie în cazul actorului, fie al artei, totul pare parado-
xal. Disjuncţii şi ipostazieri duc la estetizări şi autono-
mizări, la atitudini emfatice şi, în cazul artei
reprezentării, la abstracte şi artificiale teatralizări. Dide-
rot, ca un filosof cu bun simţ al realităţii, consemnează
doar momentul paradoxal, ca treaptă necesară a pro-
cesului artei, dar cu solicitarea expresă a nevoii afirmării
şi manifestării „personalităţii artistice” în detrimentul
celei „practice”. „Pe câtă vreme – afirmă el – actorul
care va juca gândit, pe baza studiului firii omeneşti, imi-
tând neîntrerupt vreun model ideal, jucând din imagi-
naţie, din memorie, va fi unul şi acelaşi la toate
reprezentaţiile, mereu cu desăvârşire egal: totul a fost
măsurat, combinat, învăţat, rânduit în mintea lui; el
n-are în declamaţia lui nici monotonie, nici sunete false.
Căldura îşi are mersul ei înainte, elanurile, domolirile,
începutul, mijlocul, culminarea. Sunt aceleaşi accente,
aceleaşi poziţii, aceleaşi mişcări; dacă de la o reprezen-
taţie la alta există vreo deosebire, de obicei ea este în
folosul reprezentaţiei din urmă. Acest actor nu se va
schimba de la o zi la alta: e o oglindă mereu gata să
arate obiectele şi să le arate cu aceeaşi precizie, cu
aceeaşi putere şi cu acelaşi adevăr. Ca şi poetul, el tre-
buie să scoată mereu din bogăţiile nesfârşite ale naturii,
în loc să-şi vadă în scurtă vreme secătuită propria lui
bogăţie.” (op. cit., p. 408, s.n.). Este extrem de impor-
tant ca emoţia şi observaţia să fie controlate, supuse
demersurilor raţiunii după un „model ideal”, să se exe-
cute un studiu aprofundat al firii omeneşti pentru a reuşi
să scoată din „bogăţiile nesfârşite ale naturii”, fiindcă
bogăţia proprie este limitată şi se poate repede secătui.
Referindu-se la Clairon, faimoasă actriţă a epocii, nu
poate să nu sublinieze proiecţia „modelului ideal”, acea
„fantomă uriaşă” sub care joacă: „Nici vorbă că şi-a
făcut un model căruia a căutat mai întâi să i se potri-
vească aidoma; nici vorbă că şi-a conceput modelul cel
mai înalt, cel mai mare, cel mai desăvârşit cu putinţă;
dar modelul acesta, împrumutat din istorie, sau creat
din închipuire, ca o fantomă uriaşă, nu e ea: dacă mo-
delul nu ar avea decât înălţimea ei, cât de slab şi de mic
i-ar fi jocul! (…) Dar când lupta s-a sfârşit, când ea s-a
ridicat o dată la înălţimea fantomei dorite, se stăpâneşte
şi se repetă fără emoţie. Aşa cum ni se întâmplă şi nouă
câteodată în vis, fruntea ei atinge norii, mâinile caută
cele două margini ale zării; ea e sufletul unui uriaş ma-
nechin care o învăluie; încercările făcute i-au fixat ma-
nechinul pe ea. Întinsă alene pe canapea, cu braţele
încrucişate, cu ochii închişi, neclintită, ea poate, ur-
mându-şi visul în mine, să se înţeleagă, să se vadă, să
se judece şi să judece impresiile pe care le va stârni. În
asemenea clipe e dublă: micuţa Clairon şi marea Agrip-
pină.” (op. cit., pp.108-109; s. n.). Diderot generali-
zează, trecând de la actor, la poet, pictor, sau muzician,
sensibilitatea nefiind „însuşirea marelui geniu” (op. cit.
p. 410). Şi surprinzător, paradoxul nu-l situează în
această antinomie, ci între caracterul artei reprezentării
unde materialul modelării este omul însuşi şi celelalte
arte unde acesta este desprins obiectual de el. Reve-
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nind, „model ideal” sub care se aşază actorul, anu-
lându-se pe sine (acel „nu e ea”), arată în toată splen-
doarea raportul nonidentităţii. Însă, „model ideal” ar
putea să mijlocească între cele două raporturi şi să des-
chidă calea particularităţii şi, implicit, a identităţii lor,
adică: 

3) raportul identităţii cu nonidentitatea. Numai că
acesta nu poate avea loc cât timp în peşteră este încins
un „război civil” între „omul natural” şi „omul artificial”.

Privindu-i cu luare aminte, Denis Diderot mai scapără
spre noi, spre lumea ca teatru: „În marea comedie, co-
media lumii, la care revin mereu, toate inimile înflăcă-
rate sunt pe scenă; toţi oamenii de geniu sunt la parter.
Cei dintâi se numesc nebuni; ceilalţi, care le copiază
nebuniile, se numesc înţelepţi…” (op. cit., p. 411). Iată,
din „peşteră” se poate ieşi, însă din lumea ca teatru, din
teatru niciodată.

Sunt cunoscute, ce-i drept, câteva cazuri de formu-
lare a unor opinii diferite. Alături de unele mitologii cos-
mologice chineze, despre care Victor Kernbach ne
spune că descriu Pământul ca pe un pătrat ce plutea
pe oceanul primordial (Dicţionar de mitologie generală,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1989, art.
Pământ), îi găsim în rândul ereticilor şi pe oamenii de
ştiinţă contemporani, care consideră că planeta este
mai degrabă un elipsoid de rotaţie. În afară de aceste
puţin împărtăşite viziuni, exceptând unele reprezentări
de prin hărţi fanteziste, lumea este, în genere, de acord
cu teoria că Pământul e rotund. Progresiştii cu talent
oratoric îşi imaginează planeta ca pe un glob albastru
atârnat într-un brad absent dintr-o încăpere infinită şi
plină de sfere – ceea ce seamănă cu tablourile cosmice
revelate în extazul misticilor. O celebră statuie păstrată
la Museo Archeologico Nazionale di Napoli ni-l înfăţi-
şează pe Atlas, care ne-a lăsat moştenire o vertebră
ideală pentru a susţine, la rândul ei, o sferă – Cer şi Pă-
mânt, cu meridiane cu tot. Numeroase (poate cele mai
numeroase) imagini ale Pământului, ca de pildă cea din
Teogonia hesiodică, unde apare înconjurat de fluviul
Okeanos, îl înfăţişează ca discoidal. Medievalii ştiau
să-l deseneze ca pe un cerc frumos, la margini pândind
fascinanţi monştri, îngeri, demoni etc. Ei socoteau, pe-
semne, că Dumnezeu nu avea cum să fi plămădit cen-
trul absolut al Creaţiei Sale decât aşa, în perfecta
condiţie a rotunjimii cercului. Ca fiinţa lui Parmenide
sau, mai târziu, ca Persoanele Treimii conform lui
Dante. Absenţa dimensiunii ce ar fi transformat planul

în spaţiu, pe lângă amănuntul că înlesnea reprezenta-
rea până la studiile de perspectivă din Renaştere, nu
afecta nicicum rotunjimea Pământului plat. Nu se poate
spune că un cerc trasat pe subţirimea hârtiei nu este ro-
tund. 

Alexandru limitase infinitul Greciei la trei continente.
Până la campaniile sale, nu era puţin frecvent ca te miri
ce locuitor al Mării lui Egeu abia să ajungă într-o viaţă
la insula de vizavi ori să audă numai de la marinarii ne-
gustori că zăriseră flota persană la orizont (eventual
purtând cai de jar înalţi de patru ori cât un catarg). În
rest, el îşi aduna caprele de pe stânci, privea uneori
apusul ori mai pescuia pe lângă ţărm. Infinitul (care în-
căpuse deja în minuscula Delos, unde până şi Atenienii
trimiteau corăbii – ceea ce i-a dat lui Platon, chiar dacă
bolnav, răgazul de a scrie Phaidon, admiţând că şi asta
o mai fi însemnat ceva...) este ceea ce nu-şi lasă atinse
hotarele. Dacă vrei să fii locuitor al infinitului, este sufi-
cient să nu te mişti. O bună dovadă în acest sens aflăm
cu Ideile platonice (numele individului, parcă, devenea
sâcâitor), Idei care, deşi sunt mai multe, sunt infinite în
ele însele: tocmai deoarece sunt imuabile. O colcăială
a Ideilor, ferească Zeul, ar fi transformat prematur Cos-
mosul Inteligibil în bazar turcesc. Mai erau multe secole
până atunci. Însă Alexandru i-a înghesuit pe Greci într-o
lume bătută până la Nil şi până pe meleagurile Inzilor.
Cu acel prilej, infinitul a regresat în masivitate. 

Aidoma lui Gagarin, care, după mărturia pitorească
a manualelor de Ateism Ştiinţific, nu L-a văzut pe Dum-
nezeu (ceea ce, dacă nu conducea la respingerea tezei

Sebastian Grama
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privind existenţa Lui, o ridiculiza măcar pe aceea că
Dumnezeu e mare, deoarece Gagarin a fost foarte de-
parte, iar ceva atât de mare s-ar fi văzut de acolo), Ma-
cedon a gonit o mulţime de fabuloase dihănii către
marginile discului terestru. Elefanţii şi dragonii erau im-
presionanţi, dar nu erau în stare să crape munţii ori să
bea Eufratul până seacă, iar felul în care îi zugrăveau
anumiţi călători în povestiri cam avea izul unei făcături,
suna stângaci adesea şi, deja, pe unii îi făcea să râdă.
Un veac mai încoace, Aristarh din Samos a lansat o ipo-
teză bombastică, după ale cărei mai mult sau mai puţin
apropiate concluzii te-ai fi putut aştepta ca turmele de
arătări mitologice să răsară din partea cealaltă a discu-
lui, dar nu s-au prea găsit entuziaşti care să reflecteze
la o atare năzbâtie. 

În orice caz, pe verticală sau pe orizontală, dincolo
de frontierele ştiute ale uscatului şi ale apelor se învăl-
măşeau cobre gigantice, monopozi, ghinoaie, Gorgo-
nele şi Graiai, balauri, pitici fără cap, diferite lighioane
marine, specii de A Bao A Qu1, maimuţe otrăvitoare, bi-
divii carnivori, Oameni-Colină, puţuri îngheţate în mijloc
de pădure, funcţionari diabolici, tarantule cât o ţară, co-
paci vorbitori, lilieci înţelepţi (pentru că vedeau lumea
invers), mame canibale, prostituate cu trei sâni din care
se prelingea foc, satiri, înghiţitori de lavă, iazuri de
sânge, licori nenumite, secreţii angelice, zei blestemaţi,
fiare de piatră, lupi tricefali, prinţese patrupede, insecte
multiple în sine (aşa încât era nevoie să le ucizi de o
mie de ori pe fiecare), porci îndrăciţi, Sha Wujing al lui
U Ceng-En, amazoane de opal, ceaţă de aur, săbii care
s-au făurit singure, flori zburătoare a căror salivă pârjo-
lea câmpia, magi transparenţi care ştiau formula cva-
draturii cercului, peşti nesfârşiţi (cu botul simultan şi
coadă), faguri unde se odihneau duhurile pestilenţiale
pe care şi le abandonaseră corpurile hoţilor crucificaţi,
regi morţi de ciumă râzând fără încetare, Fenrir, Iuda
preschimbat în limax de argint, Luna cea neagră, apele
nopţii, moaşe cu solzi etc. etc. etc.

Jurnal de călătorie.
Plecai, să ne imaginăm, din Pagases. Nimic uluitor,

Iason a pornit şi el de aici – după Lâna de Aur. Mergând
pe jos ori pe măgar, depăşeai Atena, Corintul şi Sparta,
luai o corabie, ajungeai în Creta. Cu altă corabie (mai
solidă), fără să întâlneşti pe drum sirene – căci au apu-
cat-o înspre Coloanele lui Hercule (Herakles, în fine...)
pentru a se refugia în Marea lui Atlas –, debarcai în
Egipt. O luai în susul Nilului. După vreo lună, poposeai
în coliba din centrul nisipurilor, unde, sub firmamentul
ca un diamant, Vrăjitorul pe jumătate invizibil îţi oferea
un bol de cenuşă care astâmpăra setea. În urma unei
bătălii ceremonioase între Aburul Deşertului şi Norul de
Granit, se năştea curcubeul (Iris, la Greci), potecă

ideală pentru a înainta – pe alunecate – în Ţara lui Be-
hemoth, aliatul viclenilor Belzebuth şi Belial (de parcă
evadaţi din Etimologiile Sevillanului şi daţi cu praf de
Gongora). Toate parascoveniile anterior enumerate ve-
neau apoi să aglomereze periplul.  

Nu este cazul de a ne grăbi să dăm vina pe câţiva
singuratici pentru ceea ce s-a întâmplat mai târziu, după
sfârşitul epopeii. Complicitatea lor (a singuraticilor, de
bună seamă) este mult mai îndepărtată, mai labirintic
mediată, mai ceţoasă decât aceea dintre Capitalul şi un
seminarist gruzin ajuns în fruntea P.C.U.S. În Patna,
după anul 476, Āryabhaṭa scrie Āryabhaṭīya, lucrare ce
se apropie de gândurile ciudate pe care le nutrise Aris-
tarh. Şi mai spre noi, Muhammad Ahmed Abu Raiham
al Biruni din Khwarazm (transliterările variază), 15 sep-
tembrie 973-13 decembrie 1048, a mers în aceeaşi di-
recţie. Unii spun că Seleucos din Babilon, caldeean
elenizat şi trăitor în secolul doi, jucase un rol în foarte
înnodata istorie. Nu vom dezbate ipoteza.

Cert este că inginerii au sosit cu proiectul abia în Re-
naştere. Nu mai era vorba de crizele vulcanice ale unui
Erik Torvaldsson (Raude), nici de speculaţii matematice
ori viziuni de chilie. Totul era calculat. Nu că ideea s-ar
fi născut în această minuţioasă perioadă: chinezilor,
normanzilor şi francezilor li se atribuie, de pildă, mult
mai timpuria utilizare a busolei. Dar omul Renaşterii so-
coteşte, prevede, notează, fixează – şi pleacă aşa, ca
pe o foaie. Şi foaia, în partea sa de jos, dă cumva
semne de a se curba. Nu este nimic secret din ceea ce
a urmat.

Leii aveau patru picioare (nici corp de capră, nici
coadă de reptilă zburătoare); un singur cap: aidoma
celor din teatrele romane, pe vremuri. Balaurii, conster-
naţi de lipsa de imaginaţie a exploratorilor, se deghiza-
seră în crocodili. Merele de Aur, poate, s-or fi ascuns
prin manghieri, nu diferite prea tare de fructele acestora,
pe care le vor fi întâlnit cândva războinicii însoţindu-l pe
Alexandru. Lacurile de argint erau nişte smârcuri pline
de malarie. Piticii fermecaţi erau culegători şi vânători
mai scunzi, dibaci cu sarbacana şi întunecaţi la piele.
Dracii din junglă erau maimuţe guralive, cocoşii cât un
cal nu se deosebeau de struţi, pâinea din cer, acum,
trebuia muncită şi se chema tapioca, duhurile întuneri-
cului decăzuseră ca păsări şi păianjeni păroşi, nisipurile
de leac divin se alteraseră, mâncau tenul şi dădeau
reacţii de tip alergic, iar nucile uriaşe aduceau frapant
cu acelea pe care le vindeau în Egiptul milenar beduinii
ce străbătuseră deşertul dinspre miazăzi.

Ce plictiseală.
Dezamăgirea s-a tratat cu masca entuziasmului cel

mai terestru. Nemaigăsindu-şi menajeria cuvenită,
umanitatea i-a consumat absenţa. O parte din ceea ce
mai rămăsese a preferat un soi de refugiu derizoriu în
bibliotecă – vecină muzeului. Restul o fi căzut în cap din
Australia. Câteva locuri mai aduc aminte (contra cost)
de bunele obiceiuri sau de bântuirile vechimii – pe când
Pământul era, chiar dacă plat, rotund. Sau – măcar –
sferic. Tropăitul centaurilor din Pelion abia dacă se mai
aude pe rafturile cu enciclopedii. La doi paşi mai încolo,
hoarde volubile sărbătoresc nimicul obţinut pe un elip-
soid de rotaţie oarecare.

1 Originalul – echivalent al ediţiei princeps în orizont biolo-
gic (biologie amplu intermitentă, lucru lesne de înţeles pentru
cititorii poveştii) – se află încă în preajma scărilor din Vijaya
Stambha, Turnul Victoriei din Chitrakuta, numită astăzi Chit-
torgarh, în Rajasthan. Urechile neantrenate se vor fi putând
uimi că o fiinţă discontinuă ce coboară din abisurile timpului
se agaţă de o construcţie ridicată abia în 1448, însă particu-
larităţile sale, despre care nu este locul să vorbim, nu lasă pri-
lej de neînţelegeri iniţiaţilor.  
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Pentru zorile filosofiei, pentru primele irizări de gând
în ceea ce privește iubirea de înțelepciune, sau proce-
sarea universalului, a gândului înalt și adânc, triada So-
crate-Platon-Aristotel a reprezentat un prim impuls mai
articulat și o direcție de gândire niciodată compromisă
sau ignorată. Sub forma uceniciei, ideile filosofice s-au
transvazat de la unul la altul fluidic, fiecare conferind
învățăturii transmise alumnului, odată cu viziunea de-
complexată despre lume, și autoritatea magistrului, deși
niciunul dintre ei, ca mentori,  nu și-a impus cu autori-
tate ideile în cadrul actului de formare a învățăcelului.
Mai delicată a fost poziția lui Platon care a îmbrăcat am-
bele ipostaze – de ucenic față de Socrate și de magistru
față de Aristotel.

Așadar, continuitatea celor trei făclieri pe linia forma-
rii lor intelectuale nu s-a corelat direct și biunivoc cu vi-
ziunea metafizică. Socrate, bunăoară, nu contenea să
mărturisească discipolilor că nu știe nimic, în timp ce
Platon, dimpotrivă, credea că știe tot, că este depozita-
rul întregii cunoașteri cumulate de omenire, dar pentru
actualizarea ei, a cunoștințelor adiţionate, trebuie mai
întâi să-și activeze memoria, să pună în lucrare funcția
reminiscenței. Socrate lega cunoașterea de o provocare
exterioară prin arta interogației, prin modul cum sunt for-
mulate întrebările și de tehnica maieutică, în timp ce
Platon centra totul pe amintire, pe aducerea-aminte, pe
scoaterea din adâncuri a ceea ce se găsește depus
deja în memorie.  

Amândoi supralicitau Eul – Socrate prin impulsiona-
rea lui din exterior, Platon prin scormonirea adâncurilor
și prin angajarea abilității de a procesa o idee, o jude-
cată, o teză și corelatul ei antitetic. Era vremea când
flecăreala, trăncăneala în gol, – prin piețele Atenei, prin
grădini publice sau la margine de mare – erau ținute la
mare preț ba chiar constituia un indicator de valoare ci-
vică, iar fiul Finaretei era nelipsit de la aceste festinuri
de înțelepciune puse în act și-n dispuneri lucrative. Totul

se petrecea direct, în văzul public și mulțimea jubila sa-
vurând dialectica argumentației, verbul oratoric, sau
arta contradicției. Disputele publice erau așa de aprinse
și de înflăcărate că până și corbii de pe acoperișuri în-
cepeau să croncăne. Era o formă, la vedere, de exerci-
tare a democrației și nimeni nu se putea considera
privilegiat sau ignorat. În absența oricăror reguli, dreptul
de a interveni într-o dezbatere publică îl avea orice
gură-cască, indiferent de caligrafia lui intelectuală și
numai teama de caricatură le mai înfrâna implicarea.  

Se-nțelege că flecarul Socrate era unul dintre
obișnuiții acestei Agore improvizate și lumea se-mbul-
zea să-i asculte vorbele pline de înțelepciune, deși de
multe ori, aceeași lume era dojenită cu vorbe aspre
pentru naivitatea ei. Era, dac-ar fi să punem temei pe
opinia oracolului de la Delfi, cel mai înțelept dintre oa-
meni, dar şi cel mai de temut pieţar.

Altfel, era foarte popular, umbla prin piață
zdrențăros, nespălat și desculț ceea ce făcea o bună
impresie demosului naiv, care îl considera de-al său, de
aceeași condiție modestă cu el. Mulți îl ironizau, iar Aris-
tofan în piesa sa Norii chiar îl acuză că învăța tinerii
cum să evite plata datoriilor către stat. Poate nu în to-
talitate, dar şi de aici i se va trage condamnarea la
moarte. Tirania nu putea să admită nesupunerea și ne-
respectarea legilor. Dezacordul cu Platon era, și din
această perspectivă, evident. În timp ce Socrate în-
demna la nesocotire a legilor dictate de tirani, Platon
căuta să câștige încrederea tiranului de la Siracuza, a
lui Dionysos cel Bătrân, mai apoi a celui Tânăr în
speranța că-i va împărtăși legislația, că va pune în apli-
care planul său cu pretenții de bună guvernare. 

Nevinovat și unul și altul, vor plăti amândoi pentru
greșeli presupuse. Socrate va fi nevoit să bea cupa cu
zeamă de cucută, Platon va fi vândut ca sclav la Egina.
Cetatea şi-a arătat încă odată fermitatea. Va scăpa de
oprobiu Aristotel, sfetnicul lui Alexandru cel Mare, dar

Ionel Necula

SOCRATE VS. PLATON
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nu pentru c-ar fi fost mai generoasă cu el, ci pentru că,
după moartea celui pe care îl consiliase a găsit de cu-
viinţă să părăsească, măcar pentru o vreme, Atena.

Au mai fost, desigur, și alte dezacorduri între ei; În
cunoaștere Socrate pleca de la fapte, de la individual
pentru a ajunge la general și, ca noutate în filosofia
eleată, postula calea inductivă de cunoaștere, în timp
ce Platon pleca de la general, de la postularea unei lumi
ideale, lumea ideilor pure, a esenţelor, din care  urma
să se întrupeze  mai apoi  lumea şi toată diversitatea
ontologică. Propunea, aşadar, existența unei lumi ge-
nerice, prototipale, care nu poate fi asumată gnoseolo-
gic decât prin deducţie, singura prin care se poate
ajunge la singular, la existenţa individuală. Există un
sediu, o locație anume unde sălășluiește universalul?
Generalul nu există acolo unde îl descoperă fiecare,
cum spunea Noica, ci acolo unde Platon îl fixează cu
claritate, anume în lumea ideilor pure, acolo unde, sub
formă prototipală și desubstanțializată, sălășluiesc
ideile tuturor lucrurilor, înainte de a căpăta substanță,
suport material și de a se întrupa în materie. 

De unde Socrate invoca prezența daimonului,
cărăușul care transmitea oamenilor voința zeilor, Platon
făcea apel la înțeleapta preoteasă din Mantineea, la
Diotima, pentru a transmite zeilor dorința oamenilor. Și
Daimonul lui Socrate și Diotima lui Platon au identități
incerte, duale și au misiunea de a face legătura între
cele două lumi – cea terestră, populată de oameni cu
metehne şi beteşuguri și cea celestă, unde se presu-
pune că-și au sălaș zeii. De la daimon, citim în Gorgias,
sau despre retorică, purcede toată știința viitorului: de
la el arta preoților cu privire la jertfe, la inițieri, la des-
cântec, la toată prorocia și la vrăji. Zeul n-are amestec
cu omul și toată împărtășirea se face prin aceștia,
numai prin daimoni vorbesc zeii oamenilor, fie în starea
de veghe, fie de somn. Și cine-i iscusit în acest fel de
lucruri se numește om daimon (Platon, Dialoguri, EPLU,
București, 1968, p. 285). Înțelegem că orice om care
dispune de această abilitate, de a primi informația, de
a prelua şi decodifica informaţia zeiască este un ales al
zeilor, și Socrate se considera ca făcând parte din
această categorie privilegiată. Totdeauna a susținut că
n-a fost decât un receptor al mesajelor primite de la zei
prin intermediul daimonului.

Altfel, Socrate a înțeles, aflăm din Banchetul, că
înțelepciunea nu are darul să se scurgă, ori de câte ori
ne atingem unii de alții, de la cel care are mai multă la
cel cu mai puțină, să fie așa ca apa care trece prin fitilul
de lână, din vasul mai plin spre cel mai gol. (Ib., p. 246).
Nu doar înțelepciunea își extrage seva de la zei, dar și
Erosul, dorința de unitate a jumătăților disipate prin
lume este intermediată transcendent.

Deși parcurg același traseu unidirecțional, cel dintre
cer și pământ, dintre Elizeul zeilor și lumea bătătorită
de om, daimonul și Erosul nu se întâlnesc niciodată.
Daimonul transportă către om voința zeilor, în timp ce
Erosul se exprimă prin fenomenologia Dorinței, adică

prin dorința de unitate a jumătăților disipate de Zeus prin
lume. De unde Daimonul socratic parcurge traseul de
la Elizeu la lumea pământească, Erosul sau Diotima,
dimpotrivă, cărăușește dorințele oamenilor către zei.
Vreau să vă spun, se adresează Socrate celor adunați
în Banchetul, despre Eros un cuvânt pe care l-am auzit
din gura unei femei din Mantineia, numită Diotima.
Înțeleaptă și-n cele ale dragostei și-n multe altele.
Dânsa e cea care a pus pe atenieni să facă jertfe în-
ainte de a izbucni ciuma aducând prin aceasta o amâ-
nare de zece ani a molimei. Ea mi-a dat învățătura
referitoare la Eros. Și dialogul continuă din treaptă-n
treaptă până când se ajunge la ideea că Diotima invo-
cată  de Socrate este tot un fel de daimon – jumătate
om și jumătate zeu, dar nu transportă voința zeilor către
oameni, ci dorințele oamenilor către zei.

Există aici o nuanță care trebuie subliniată apăsat.
În timp ce zeii se exprimă înțelepțește, prin voințe
ferme, imperative şi inderogabile, oamenii se manifestă
prin dorințe pătimașe, edulcorate, afective şi emoţio-
nale. În timp ce Daimonul socratic transmitea omului
postulate transcendente, precise şi obligatorii, Diotima
capătă atribute zeiești preia câte ceva din funcțiile Ero-
sului și transmitea zeilor opţiuni, opinii şi dorinţe neavi-
zate încă de transcendent. Diotima făcea naveta între
cer şi pământ şi transmitea zeilor tocmai acele mesaje
afective ce urmau să capete omologarea divină. În sta-
rea lor iniţială, în starea în care erau încredinţate Ero-
sului, opţiunile oamenilor nu erau decât nişte simple
mesaje profane, conţinând doriri laice, propensii
umane, opţiuni oarbe, necertificate încă de către raţiu-
nea divină. De asta nici nu sunt recunoscute totdeauna
în doctrinele religioase. În Patericul egiptean, bunăoară,
Dorinţa, ca stare melancolică şi ca formă de adulme-
care a neantului, a golurilor din textul lumii figura la po-
ziţia şase, printre cele opt păcate de moarte, care
alterează ființa omenească. Şi cei vechi şi cei moderni
repudiau dorinţa tocmai pentru iraţionalitatea ei, pentru
că nu avea încă o certificare transcendentă, şi, prin ur-
mare, n-a ajuns la om prin intermediul Daimonului. Con-
siderată ca oarbă

Deşi parcurg acelaşi traseu, direcţiile celor doi me-
sageri – Diotima, cu atribute preluate de la Eros şi Dai-
monul socratic – erau inverse şi, într-un fel,
complinitorii. Erosul transmitea zeilor mesajul uman,
dorința de unitate a jumătăților, Daimon aducea răspun-
sul. Ar mai fi de subliniat distincția procesată de Diotima,
între dragostea trupească şi cea spirituală, doar
aceasta din urmă purtând o pecete divină. Însăşi înto-
vărăşirea bărbatului cu femeia, explica Diotima lui So-
crate, nu-i decât procreaţie; şi lucrul este de ordin divin,
Socrate, căci, deşi se petrece-ntre-o fiinţă muritoare
conţine nemurirea, adică zămislirea şi naşterea. Aşa
ceva nu are loc în ceea ce-i lipsit de armonie şi urâtul
nu se armonizează  de loc cu divinul, cu frumosul însă
e-n perfectă armonie. (Ib., p. 289). 

Așadar, numai dragostea spirituală, dorința de uni-
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tate a jumătăților silfide, dematerializate are o natură di-
vină și este confirmată de zei. Ceea ce ființa ome-
nească ambeta ca dorință – caldă, pasională,
emoțională – zeii confirmau ca voință – imperativă și
discreționară. Voința și dorința nu sunt două verbe si-
nonime și interșanjabile, ci două procese distincte, cu
sensuri și semnificații  total diferite în funcție de pigmen-
tul temperamental așezat la cheia portativului, dar și în
funcție de raportul cu transcendența. Dorința e oarbă,
instinctuală și este anterioară apariției conștiinței. În vre-
mea când sălășluia în Paradis, Adam nu avea decât
dorințe sau opțiuni instinctuale, nefiltrate de conștiință,
care va apare mai târziu, prin încălcarea interdicției di-
vine. Probabil că iubea și el,doar era om, dar nu știa că
iubește, umbla gol, dar neavând conștiință, nu știa de
rușine. Și a strigat Domnul Dumnezeu pe Adam și i-a
zis: – Adame, Adame unde ești? – Răspuns-a: Am auzit
glasul Tău în Rai și m-am temut, căci sunt gol și m-am
ascuns. Și i-a zis Dumnezeu: – Cine ți-a spus că ești
gol? Nu cumva ai mâncat din pomul din care ți-am po-
runcit să nu mănânci? 

Izgonirea din Edenul biblic n-a fost numai o pe-
deapsă, ci și o măsură de prevedere, o temere a divi-
nului c-ar putea să consume și din celălalt pom, cel al
vieții veșnice și-ar putea să se adeverească proorocirea
șarpelui: șivoi veți fi asemeni zeilor. Nu știm dacă odată
ajuns pe pământ Adam a plâns, dar, vorba lui Cioran,
întâia lacrimă a lui Adam a pornit istoria. De aici mai de-

parte teogonia devine antropologie, iar cele două atri-
bute își pierd transcendența, se umanizează. Nu mai
este necesară Diotima care să transmită divinului
dorința de unitate a jumătăților regăsite și nici daimonul
socratic care să aducă jumătăților voința și accepția di-
vină, totul se transgresează în ceremonial, în implorare,
în rugă. Ca-a hotărât divinul nu știm, dar vom afla în
timp. Dacă unitatea jumătăților rezistă înseamnă c-a
fost îngăduită în transcendent,dacă nu, atunci se va
desface de o instanță judecătorească.

La urma urmelor, și Diotima și Daimonul sunt
modalități prin care omul simte nevoia unei complicități
cu zeii, iar acțiunile sale imanente capătă o miză trans-
cendentă. Nu mai este singurul răspunzător de faptele
sale, ci ele capătă o susținere transcendentă, o
încuviințare teocrată. De vreme ce avem chipul și ase-
mănarea celui ce ne-a făcut înseamnă că trebuie să
împărțim cu El nu doar bucuria faptelor bune, dar și răs-
punderea pentru cele mai puțin plăcute Lui. Dacă aces-
tea sunt de factură rațională, poartă pecetea Voinței
divine șoptite de Daimon, iar dacă sunt de natură ero-
tică, exprimă o Dorință omenească încă neomologată
în transcendent, dar transmisă zeilor prin preoteasa din
Mantineea. Și într-un caz și în altul se supralicita
instanța supremă, izvorul.

Platon

Socrate
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Chiar așa ar putea fi perceput primul volum, „Lumea
ceții” (Victor Bratu, Deva, Editura Karina,  2017,
550  p.),  din seria ,,Gathanna Domhan”,  ca o uvertură
fericită la celelalte volume:  „Războaiele sfârșitului de
lume”  și  „Amurg de lume și răsărit de stele”.  M-am
aventurat  în „Lumea ceții” încurajat și de Borges, cel
care mi-a spus că „Literatura nu-i mai puţin reală decât
ceea ce numim realitate” (apud „Borges – Sábato”. Dia-
loguri consemnate de Orlando Barone, Iași,  Editura Po-
lirom, 2010, traducere,  postfață și note de Ileana
Scipione, p.  58).

Universul fantasy al romanului este disputat de opt
rase (andurrană, corrină, ink Salsor, irriană, valdurană,
mydraită, umană și tydoor) organizate sub forma unor
Mari Case, fiecare dintre acestea cu puteri și însemne
(o parte a lor) specifice, la care se adaugă gathannii
(umanoizii prezenți inițial în această lume), darkmyyzii
(morți în viață) și raishinii (ostracizații).

Din punct de vedere istoric, acțiunea începe în anul
1481 de la Apariție, momentul în care membri ai celor
opt rase sunt „eliberați” de Ceață pe cuprinsul Gathan-
nei Domhan, pentru a găsi și păși pe Căile Înălțării, cele
menite să-i elibereze din această lume care le este stră-
ină. Totodată, Înălțarea ar permite regăsirea lumii
inițiale, descoperirea adevăratei semnificații a Gathan-
nei Domhan și dobândirea puterii absolute. Ar putea fi
formulată, cu riscuri evidente, întrebarea: „Cărui an…
clasic (Î.H, d.H.) îi corespunde «anul 1481 de la
Apariție»”? Să ascultăm vocea autorului: „Nu se poate
vorbi despre o corelare cu cronologia lumii reale.
Apariția este însăși începutul acelei lumi, respectiv mo-
mentul în care rasele încep să-și descopere prezența
în acea lume. O corelație cu periodizarea utilizată de
noi ar însemna o ieșire din respectiva lume, ceea ce nu
se întâmplă în economia ciclului, fiind fără o legătură di-

rectă cu lumea cunoscută. Asta înseamnă că nu avem
posibilitatea de a stabili o corespondență cronologică.
Totuși, dezvăluind ceea ce deocamdată nu este decât
o idee de viitor, pornind aceasta de la faptul că Înălțarea
este o eliberare, deschiderea Căilor se realizează în
universul cunoscut, cel în care vom regăsi și rasele pre-
zente pe Gathanna Domhan, fiecare cu evoluția sa dis-
tinctă de ceea ce au trăit cei prinși în Zălogire. Dar o
astfel de evidență va deveni efectivă la finalul altei cărți
(ciclu?) – la care mă gândesc deocamdată doar sub ti-
tlul Chora, care va urmări lucrurile dinspre lumea cu-
noscută până atunci, când cele două evoluții se
reunesc. Din această perspectivă, va deveni efectivă o
corespondență, iar ea va indica undeva peste câteva
sute de ani. Revenind însă la acest moment și rămâ-
nând la Gathanna Domhan, nefiind vorba despre o dis-
topie sau despre un trecut mitic sau viitor oarecare al
omenirii, o corelație cronologică nu este posibilă. Există
doar un paralelism căruia nu i se pot preciza
corespondențele (ținând cont de cum „se nasc” cei ce
vin prin Ceață și după Apariție, o corespondență crono-
logică nu ar avea oricum relevanță)”.

Acțiunile membrilor celor opt case sunt determinate
de viziunile diferite asupra modalității în care Înălțarea
este accesibilă. Miturile Târzii (câte o prezentare suc-
cintă a fiecăreia dintre cărțile la care se face referire sau
din care sunt oferite fragmente în cadrul romanului este
oferită, de asemenea, în cadrul Glosarului), lucrarea
care guvernează rasa corrină, cea mai puternică dintre
cele existente, precizează că Înălțarea va fi conferită
acelei rase care va reuși să anihileze celelalte rase și
să aducă în puterea proprie specificul acestora. Această
viziune a motivat războaiele duse de corrini pentru con-
stituirea Imperiului și anihilarea celorlalte rase, războaie
cunoscute sub numele de Valuri Corrine. Lumea Ceții,

Ion Fercu

,,GATHANNA DOMHAN”, 
UN TULBURĂTOR UNIVERS FANTASY 

(II)
,,Lumea Ceții”, uvertura 

unei simfonii seducătoare
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în anul 1481 de la Apariție, este în așteptarea celui de
al Treilea Val Corren, tot mai multe zvonuri vorbind de
iminenta sa declanșare. 

O a doua viziune asupra atingerii Înălțării este cea
afirmată în Cartea Revoltei, provenită din mediile ty-
door. Potrivit acesteia, Înălțarea este specifică fiecărei
rase, pe o Cale proprie, în legătură directă cu puterile
specifice. Marea Casă Tydoor, retrasă la marginea lumii
după Primul Val Corren, a abandonat între timp această
viziune, care este însă cea la care aderă, în diferite
forme, celelalte rase, optând pentru una în care
Înălțarea este accesibilă doar indivizilor.

Victor Bratu  împletește cu măiestrie  patru fire na-
rative, deschizând spre final și perspectivele unui al cin-
cilea fir narativ. Primul dintre acesta este plasat în
Renyse, cetate umană, având ca personaje principale
pe Abass, Copil-al-Ceții (denumirea generică pentru cei
care și-au făcut apariția, la capătul unei aceleiași
experiențe traumatice, pe Gathanna Domhan, ulterior
debutului istoriei, aceștia dovedindu-se a juca roluri de-
cisive în cadrul acesteia), și pe Ayrr rank Salsor, singura
urmașă a casei distruse rank Salsor. Rămasă orfană la
naștere, aceasta a fost adoptată de una dintre ultimele
familii din Onndurr, de unde și celălalt nume sub care
este cunoscută Ayrr syan Durr. Oponent deschis al Im-
periului, Ayrr rank Salsor este cea care îl descoperă pe
Abass și îl călăuzește pe acesta în noua lume, în detri-
mentul lui Anffeld an Kernish, ambasadorul Imperiului,
reușind să îl atragă în tabăra proprie, respectiv cea care
se opune Imperiului.

Al doilea fir narativ urmărește, în cea mai mare parte
pe teritoriile Imperiului, devenirea fiicei reginei din Me-
hren, Kristen ink Valdorn, fugită de acasă după decesul
fratelui geamăn, având alături pe Caiondendrus Diama-
savrandi Mlian Pardavin, numit pe scurt Mlian, bănuit a
fi un Maestru rătăcitor (denumire sub care sunt
cunoscuți cei care, dăruiți cu puteri însemnate, au refu-
zat să se integreze Caselor clădite de propriile rase),
de la statutul de simplă fugară, la acela de mercenar al
Imperiului, iar în cele din urmă comandant al Legiunii
Oranj.

Al treilea fir narativ, plasat în mediul mydrait, iar
după aceea în Alfia, cetatea ființelor libere, o are în
prim-plan pe Morgien dal Mydraal, angajată de Elokar
den Melayn (de origini corrine), unul dintre cei mai
bogați negustori din Alfia, pentru o expediție în
Mlaștinile Oarbe pentru a obține aripi ale unei libelule
gigantice (longfei), utilizate în construcția unui anumit
tip de corăbii. Elokar den Melayn își găsește pierirea în
această expediție, Morgien dal Mydraal devenind lega-
tar al acestuia la întoarcerea în Alfia și, totodată, tutore
al fiului său, Zair.

Cel de al patrulea fir narativ principal debutează cu
încercarea Violei Tya’lsor, din însărcinarea conducătoa-
relor Marii Case ink Salsor, de forțare a blocadei insti-
tuite de Alfia pentru a proteja Tydoor. Este capturată de
Aral ink Alfia, Copil-al-Ceții, relevat ca tydoor, conducă-
tor al Republicii Alfice. Împreună, în cele din urmă, do-
rindu-și aceleași răspunsuri cu privire la speranțele pe
care lumea le poartă în raport cu Tydoorul ca oponent
al Imperiului, pun la punct un plan prin care să
reușească să le capete. Vândută ca sclavă tydoorilor,

reușește să afle răspunsurile dorite, inclusiv noua Cale
a Tydoorului, precum și alianța pe care acesta o are de
fapt cu Imperiul. Evadată, revine în Alfia, de unde îm-
preună cu Aral ink Alfia pleacă spre Salsor, pentru a co-
munica informațiile obținute. Aici primesc o nouă
însărcinare care îi va conduce spre Renyse.

Prin deschiderea celui de-al cincilea fir narativ, care
îl introduce în scenă pe In’hynyr den Corr, Împăratul,
este prezentat momentul declanșării celui de Al Treilea
Val Corrin, precum și întâlnirea dintre Împărat și Abass,
răpit între timp din Renyse (în realitate lăsându-se răpit,
potrivit planului pus la punct cu Ayrr rank Salsor). Volu-
mul – care consacră o atmosferă fantasy aidoma ace-
leia dintr-un cazan uriaș în plumbul căruia fierb toate
interesele și ambițiile raselor amintite – se încheie cu
debutul luptei pe care legiunile imperiale o declanșează
pentru a cuceri Renyse și a obține Biblioteca și
cunoașterea depozitată în aceasta.

Densitatea copleșitoare și ineditul scriiturii m-au de-
terminat să încerc, în rândurile de mai sus, schițarea
unui fel de… prolegomene. „Lumea Ceții”, un univers
copleșitor în care – pe fundalul zgomotului crud-estetic
al armelor, al seducătoarelor prăpăstii fantasy care fac
din viațămoarte un construct etic pe care l-ar invidia și
stoicii –, răsar la tot pasul piscuri de cugetare memora-
bilă în ițele și bătătura țesăturii narative.  Piscuri zămis-
lite din vânătăi ale ființării și speranță: „O singură
problemă însă: unde sunt oamenii? Cu siguranță nu, nu
mai erau, dar bărbatul bănuia, probabil, că dincolo de
transformarea care făcuse din ei niște monștri, acei oa-
meni, foști oameni, continuă să poarte o fărâmă de
omenesc în ei” (op. cit., p. 31). Piscuri înfometate de
sensul existenței: „Orice moarte este fără sens… Atât
doar că unele morți sunt investite de cei vii cu un sens,
li se oferă o altă viață. Cei dăruiți cu un sens în însăși
moartea lor sunt însă puțini, mult prea puțini. Ei sunt
eroii…” (ib., p. 71). Piscuri care alină zvârcolirile dăruite
de soartă: ,,Omul nu are de ce să se mânie pe cele care
îi populează viața […]. Iar furtunile […] nu se nasc decât
pentru că cineva le poate înfrunta” (ib., p. 80). Piscuri
despre virtuțile incertitudinilor: ,,Departe și totodată atât
de aproape de adevăr” (ib., p. 75). Piscuri către... ori-
zonturi: „…urzeala prezentă nu este decât chipul pe
care posibilul a ajuns să îl îmbrace” (ib., p. 485). Îndrăz-
nesc să afirm că peste tot apar asemenea piscuri…
„Glasul rațiunii nu ne ferește de monștri” (ib., p. 501).
„Cum se poate obține ceva ce nu se poate obține? Cum
poți împiedica ceea ce nu poate fi împiedicat? Cum poți
înșela timpul până într-acolo încât să-ți ofere cu totul
al tceva?!” (ibidem, p. 169). ,,Se zice că visurile sunt cele
mai mari ispite pentru oameni” (ib., p. 67). „Adevărul ră-
mâne adesea ascuns, chiar și expus în piața publică”
(ib., p. 97)... 

Citit cu ochii care încearcă să treacă dincolo de in-
triga cuceritoare  în care se încrucișează strategiile și
spadele, zvârcolirile culiselor și ambițiile caselor, orgo-
liile protagoniștilor, volumul „Lumea Ceții” poate fi per-
ceput și ca un tratat  metafizic. Despre această
dimensiune a discursului romanesc al lui Victor Bratu
vom aminti și atunci când vom aduce în prim-plan
virtuțile celorlalte două părți ale trilogiei.  

(va urma)
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Devine tot mai convingătoarea ideea că, la un bilanț
(de obicei jubiliar) al vieții și operei unui artist,  se im-
pune editarea unei lucrări (așa-zis omagiale), în care să
se reflecte, în frunte cu CV-ul de rigoare, „vocile” cele
mai reprezentative în plan cultural, literar, obștesc, con-
stituind efigia cu care merge în
posteritate respectiva posteri-
tate. Desigur, nu de o „obsesie
a posterității” ar fi vorba – deși
despre asta unii comentatori
scriu, în varii cazuri, cu convin-
gere -, ci de o lucidă stare de
conștiință asumată, unii dintre
artiștii vizați având tăria de a-și
amenaja acel loc de veșnică
odihnă, în kimitírion-urile noas-
tre betonate și cu cât mai puțină
verdeață...

„Totdeauna ne străduim să
facem ceva pentru posteritate,
dar anevoie am vedea posteri-
tatea făcând ceva pentru noi”,
observa cu amară luciditate Jo-
seph Addison, un poet și eseist
englez de acum trei secole, de
aceea, poate, pe considerentul
că posteritatea se pregătește
din timp (cineva a spus asta), personalități culturale și
științifice (și nu numai acestea) doresc să lase, încă din
timpul vieții, imaginea cât mai exactă a trecerii lor prin
lume, prin oglinzile alterității, prin conștiința semenilor...

Nu e nimic spectaculos ori teatral în acest gest de
livrare post vita a imaginii, iar atunci când acesta vine
din partea unor personalități îndeobște recunoscute,
gestul ca atare constituie deopotrivă un bilanț pentru
contemporaneitate și o întâmpinare pentru posteritatea

mai mult sau mai puțin grăbită a se interesa/ ocupa de
„cazul” în discuție.

Să rămânem la ideea de „bilanț”, într-o contempora-
neitate concretă, cu precizarea că astfel de cărți, din-
colo de marcarea vreunui jubileu, constituie instrumente

de lucru foarte importante pentru co-
mentatori/ cercetători, furnizând acel
pachet biobibliografic, întocmit de-a
gata, care i-ar necesita monografistu-
lui respectiv un timp relativ conside-
rabil, ușurându-i astfel accesul la
indicii bibliografici, ba chiar la texte
reprezentative, definitorii pentru
personalitățile în cauză.

O astfel de lucrare este cea sem-
nată de Niculae Gheran şi Virgil
Raţiu, La spartul târgului. Interviuri
și 75 de dedicații de la Arghezi la
Zub (Editura Școala Ardeleană, Cluj-
Napoca, 2020, 312 p.). Lucrarea a
avut ca punct de plecare „o serie de
interviuri realizate în ultimii doi ani
(2019-2020) de Virgil Rațiu cu Nicu-
lae Gheran”, acesta din urmă fiind,
cum se știe, magnificul editor al Inte-
gralei Rebreanu în 23 de volume, de-

a lungul unei jumătăți de secol, deși recunoaște că au
mai rămas și alte lucruri de spus... În Nota asupra
ediției, îngrijitoarea ediţiei, Rodica Lăzărescu, preci-
zează că aceste dialoguri au apărut în unele publicații
(chiar în „Portal-MĂIASTRA” de la Tg.-Jiu, n.n.), al doi-
lea capitol (Addenda) reproducând altele, șase la
număr, purtate de Niculae Gheran cu diverși interlocu-
tori: Olimpiu Nușfelean (în „Mișcarea literară”,
nr.  4/2003), Daniela Sitar-Tăut (în „Cultura”,

Zenovie Cârlugea

SPIRITUL CRITIC ȘI SPECTACULAR
AL UNUI URIAȘ CĂRTURAR
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nr  293/2010), Mircea Dinutz (în „Pro Saeculum”, nr. 3-4/
79-80, 2012), Rodica Lăzărescu (în „Vatra veche”,
nr.  4/2012), Andrei Moldovan (în „Mișcarea literară”,
nr.  4/ 2015), Lucia Negoiță (în vol. „Povești de trecut vă-
mile”, Ed. Muzeului Literaturii Române, 2019).

În toate aceste interviuri, istoricul literar, editorul, pro-
zatorul Niculae Gheran răspunde cu amabilitate la în-
trebările intervievatorilor, fie ele mai liniare sau mai
abrupte, precum face Rodica Lăzărescu, unul dintre
apropiații celebrului editor, „singurul de la noi care se
poate mândri cu o ediție critică de dimensiunile celei la
care ați dus Operele lui Liviu Rebreanu”, deși, în dialo-
gul purtat, nu la ediția considerată de critici și istorici li-
terari „monumentală” și „unică” se solicită referiri.
Invitația de a scăpa de anumite răspunsuri „stereotipe”
îi convine nespus intervievatului, îndeobște recunoscut
prin vorba-i suculentă și de umor hâtru, convins, după
o precizare din „Târgul Moșilor”, că: „Mai bine să faci și
să regreți, decât să regreți când nu mai poți face”. Și,
slavă Domnului, Niculae Gheran a trăit multe și a făcut
multe la viața lui, rezumându-și experiența bogatei
longevități astfel: „Cine-o face ca mine ca mine să
pățească.” 

Se știe că munca la ediția integrală Rebreanu l-a
preocupat mare parte din viață (1968-2005), inclusiv vo-
lumele de studii, documentare și eseuri publicate în anii
din urmă, inclusiv Rebreniana (I-II, 2017), ceea ce ar
trebui să-i ofere binevenita „satisfacție”, pe care însă nu
a cunoscut-o, de vreme ce, după 1989, ediția a trecut
prin mai multe edituri și, cu întârzieri amare, a fost dusă
la liman: „– Ba regret. După cum Perpessicius a regretat
în ziua când și-a abandonat munca la ediția Eminescu,
ca urmare a batjocurii cu care a fost tratat de Editura
Academiei, la apariția volumului 6 din integrala Poetului.
După moartea lui, o instituție întreagă a fost nevoită să-l
înlocuiască pentru terminarea ediției. Eu m-am
încăpățânat să perseverez și rău am făcut. Trăim într-o
țară în care mai toți încep și mai nimeni nu termină un
proiect cultural de anvergură. Vezi zecile de ediții critice
începute și abandonate.” Continuarea cu perseverență
a ediției a presupus umilință „pe la ușile altora”, „dialog
între surzi”, „promisiuni” încălcate etc., peste care tăvă-
lugul Gheran a trecut deschizând „bulevardul Niculae
Gheran” (A.D. Rachieru) întru numele și cinstirea Ope-
rei rebreniene în cultura română, așa cum se cuvine
unui scriitor de asemenea magnitudine, după cum
există realizări similare în alte mari culturi (engleză,
franceză, germană, italiană, rusă). De menționat, totuși,
că pentru volumele editate în anii din urmă a primit Pre-
miul Academiei Române, adăugat distincțiilor
prezidențiale anterioare, precum dubla decorare cu Or-
dinul „Meritul Cultural”, în grad de cavaler... Mai mult un
„Cavaler al Tristei Figuri”, am zice noi, bănuind că nu
i-ar displăcea ironica parasintagmare... Deși au fost
semne că Integrala Rebreanu ar putea fi editată de Aca-
demia Română ori în colecția „Pleiade” etc. Dar de aici
la imperativul răsplătirii financiare discuțiile au devenit...
insurmontabile! Știm că între „salahoria” de la Muzeul
Județean Biszterce-Naszóde, unde a lucrat un timp la
ediția Rebreanu, și formularul de a fi pensionar ce i s-a

pus în față, domnul N. Gheran a „ales mândria de a fi
pensionar român”... Și cu regretul că, nesusținut de fac-
torii decidenți la nivel guvernamental, nouă nu ne ră-
mâne decât „soluția unei ediții anastatice”...
(cf.  convorbirii cu regretatul Andrei Moldovan). „Mergem
înainte, că podu-i rupt!”, vorba inegalabilului „crocant”
causeur sarcastic Niculae Gheran.

„Sunt un personaj atipic, deși, paradoxal, consec-
vent cu mine însumi, fără să evaluez șerpuind de pe un
trotuar pe altul”, îi mărturisește lui Virgil Rațiu în interviul
publicat în „Portal-MĂIASTRA”, nr 1(62)/ 2020.

Un personaj pe care cititorii l-au regăsit în 2008, în
volumul „Târgul Moșilor” (căruia i se vor adăuga, în ul-
timii ani, încă trei, devenind tetralogia „Arta de a fi
păgubaș”), considerat de unii când lucrare „memorialis-
tică”, când carte de „povestiri” și „nuvele”, scriitorul pre-
ferând cuvântul „frescă” pentru învierea acestei lumi
bucureștene de altădată, în care copilul și adolescentul
N. Gheran a trăit, a cunoscut-o în detaliu și profunzimea
spiritului ei, realitatea „depășind forța imaginației”, după
cum observam și noi înșine într-o recentă cronică. Ar fi
vorba de o proză „mozaic”, fiecare piesă având statutul
ei artistic independent dar și „locul bine stabilit în între-
gul compoziției”, cum precizează Rodica Lăzărescu.
„Nu oblig pe nimeni să gândească la fel cu mine”, spune
prozatorul acestei proze de-a dreptul inclasificabile,
pentru care nu poate fi... nici condamnat la moarte, nici
întemnițat, nici amendat, nici supus la aparatul poligraf,
întrucât „mai sunt și alți martori”!... Strălucit maestru în
„arta de a fi păgubaș”, N. Gheran preciza la începutul
volumului „Îndărătul cortinei”: „La hotarul dintre Epoca
de Aur și actuala Epocă de Arginți, trilogiei i s-ar cuveni
o completare pe măsură: «Bordel nou cu dame vechi»,
justificând titlul păgubașului, care, după ce s-a rătăcit o
viață întreagă într-o pădure sălbatică, se întoarce în
lumea de unde a plecat”. Scriitorul preciza că a scris
„cu năduh” ca la o cronică, decantând noianul de amin-
tiri și despovărându-și sufletul. Nonagenarul nu exclude
ideea de a relua cu sugestii de actualitate „Arta de a fi
păgubaș”. Nu ar fi vorba de o „pagubă” personală, după
50 de ani, ci de una „a unei întregi generații”, „pentru ca
viitorul unui întreg neam să fie mai bun, ajuns astăzi în
sapă de lemn”. Și asta după ce pe termen de 50 de ani
am jucat într-o piesă regizată de „sfânta treime” (Chur-
chill, Roosvelt, Stalin), „vânduți ca sclavi”. Dar „de mor-
tuis nil nisi bene” ori mai pe românește „nu toate babele
întineresc frumos!”... Astfel gândește azi protagonistul
din „Arta de a fi păgubaș”, un titlu ales deliberat, nicide-
cum „Arta de a fi escroc”, deși zice „nu exclud că și o
asemenea lucrare (de preferat, tratat) să fie elaborată,
în liniștea unui penitenciar de autori competenți, ca o
practică recunoscută în branșă, specializați în vânzarea
de fabrici, uzine, bănci și vapoare, păduri și lacuri, bu-
nuri ale avutului obștesc, de pe solul și subsolul româ-
nilor, în urma căreia, chiar dacă nu și-au îmbunătățit
viața, au izbutit totuși, să se procopsească cu datorii de
peste 100 miliarde, lăsate ca zestre urmașilor.” (din in-
terviul acordat Rodicăi Lăzărescu).

Secțiunea 75 de dedicații de la Arghezi la Zub, cu
totul sui-generis, începe cu dedicația oferită de Arghezi
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pe volumul „Versuri” la 17 decembrie 1959, la Mărțișor:
„Colegului Niculaie Gheran cu toată inima Argeșului și
Gorjului nostru, Tudor Arghezi”, fiind apoi reproduse co-
pertele cărților primite și dedicațiile respective, în ordine
alfabetică. 

Secțiunea În loc de postfață, urmată de un util indice
de nume, realizată de Rodica Lăzărescu, titrează:
„Unora, inevitabil, le simți răsuflarea în ceafă, pe când
alții au fost fără să fie”. E o amplă convorbire despre oa-
meni și vremuri, despre viața personală a nonagenaru-
lui care, spunând lucrurilor pe nume acum, cu sarcasm
jovial și înțelepciune, pișcând oameni și vremuri, nu are
ce pierde și nici ce câștiga, decât curajul și demnitatea
de a mai trăi ani, luni, zile, împăcat cu soarta și cu un
Dumnezeu care mereu uită de el... 

„Vă place – după propria expresie – să «pălăvrăgiți»
mult, norocul unora, ghinionul altora”, îl întâmpină
abrupt Rodica Lăzărescu, autorul replicând că nu poate
prezenta în mod trunchiat adevăruri „pe care, dacă
le-aș relata ca atare, m-aș vedea dat în judecată, fără
putința de a dovedi că rostesc adevărul, de a învia
morții împricinați”. A făcut-o, totuși, în „memorialistica
ficțională, pocind pe ici, pe colo onomastica personaje-
lor, chiar și în volumele de eseuri, ușor de recunoscut”.
E vorba de unii „îmbogățiți postdecembriști, vechili de
bază pe lângă Nea Nicu, azi mari și tari în ruinarea eco-
nomiei naționale”. În viața personală, apreciază „anii de
dezgheț”, cu promovarea unor tineri „dezbărați de ve-

chile canoane cominterniste”, perioadă „mai liberală
care n-a durat mult”, tânărul Gheran fiind înlocuit cu
șeful sectorului edituri de la CC al PCR, odată cu reac-
tivarea Cenzurii, sub denumirea de Direcția literară.
Omul de cultură de formație occidentală Al. Balaci
(vicepreședinte al CSCA) fusese înlocuit cu Ion Dodu
Bălan, N. Gheran rămânând editor „ce-am fost de când
mă știu”. Sunt evocate vremurile cu Ana Pauker, cu
Gh.  Gheorghiu-Dej, „vulpe șireată”, cu venirea lui
Ceaușescu, cu impunerea „revoluției culturale” chineze
și declinul „anilor de dezgheț”, cu reușitele (și
nereușitele) editoriale, cu vizita în Cuba în perioada „pri-
măverii de la Praga” și multe alte întâmplări autobiogra-
fice, multe trecute în tetralogia „Arta de a fi păgubaș”,
proză satirică tipărită mai întâi în tiraj confidențial, cea
mai comentată lucrare a sa: „Ca scriitor zilier, rămân
ce-am fost dintotdeauna, convins că până la Învierea
Morților, timpul ne va da răgaz să ne gândim și răzgân-
dim, de bine și de rău. Până atunci, poate se termină și
a doua criză mondială, că prima a durat doar 10 ani.
Cât să mai trăiesc?” 

Noi vă dorim, Maestre Niculae Gheran, să depășim
și căcăcioasa vreme a pandemiei de azi, din iureșul că-
reia lumea nu va ieși, desigur, nici întreagă, nici cum a
fost odată... 

Ca niciodată...
Târgu-Jiu, 1-2 aprilie 2021



aniversări

94 SAECULUM 3-4/2021PR
O

Dacă Charles Baudelaire a cântat florile răului
dintr-un secol care nu cunoscuse nici relele din cele
două războie mondiale, nici ororile comunismului, nici
suferinţa inimaginabilă îndurată de floarea naţiunii ro-
mâne aruncată în temniţe ca „duşmani ai poporului” de
„eliberatorii” criminali în numele dreptăţii celui mai rău,
Tudor Arghezi, poet român reprezentativ din secolul al
XX-lea, a făcut să înflorească mucegaiul relelor toate
din viaţa alor săi şi l-a transformat în poezie.

Binecuvântat fii, Doamne, că ne-ai dat suferinţa!
Baudelaire dixit.

Fiind rând pe rând, jurnalist, ceasornicar, călugăr,
scriitor, deţinut politic, Arghezi a debutat în poezie la
vârsta la care Baudelaire îşi încheia trecerea prin lume.

După al Doilea Război Mondial, semnătura i-a fost
interzisă, presa şi editurile din anii ’50  îi erau interzise,
voci arţăgoase ale unor „scriitori” fără operă, care-şi fă-
cuseră ucenicia la şcoala lui Marx, tratau scrisul lui Ar-

ghezi de „poezie a putrefacţiei”.
Numai că timpul continuă să se rotească. Memoria

cititorilor de astăzi n-a reţinut deloc numele denigratori-
lor, dar pe cel de Arghezi, da!

Locul poetului în literatura română este dintre cele
mai însemnate.

Retras la Mărţişor – cartier de la periferia Bucureşti-
lor, nu departe de Mânăstirea Văcăreşti (locaş căzut
sub buldozerele regimului de teroare ateist), poetul a
tot continuat să-şi… cultive grădina.

Cu fiecare lună mai livada lui de cireşi continuă să
înflorească (o, voi, flori de puritate!); poarta casei sale
rămâne deschisă tuturor celor care iubesc poezia.

Poetul odihneşte sub iarba din grădina casei. Ori
poate stă de veghe la luminile cântului.

Binecuvântat fii, Poete, că ai dat limbii române flori
de mucigai cântător!

TUDOR ARGHEZI – 140

(21 mai 1881-14 iulie 1967)*

Paula Romanescu

POETUL FLORILOR DE MUCIGAI

* Desen de Adina Romanescu
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denie cu cloPote

Taci. Nu te mişca.
Din intunericul meu s-a deşteptat
Şi zboară-n văzduhul înstelat
Acvila amintirii.

O! Nu turba răsăritul.
De unde vine acvila albastră
De a crescut atât?
Mică-n cuib şi fără aripi am lăsat-o.

Nu-a prin urmare-nstrăinat
Pe totdeauna de trecutul meu.
Mai e nădejde, mai e mângâiere,
Mai colindă o umbră albă prin tăcere.

Norul ce mă răpise s-a spart!
Ploaie caldă ! Ploaie mănoasă!
Curgi, darnică pe ogorul meu
Din care morţile sufletului
S-au deşteptat.

inScriPţie

Când mi-a sărit pe dinainte,
Râul mi-a spus:
Vino cu mine,
Şi nu m-am dus. 
Când îmi trecu pe maluri,
Vântul mi-a spus:
Vino cu mine,
Şi nu m-am dus.
Când mi-a zburat de sus în jur,
Şoimul mi-a spus:
Vino cu mine,
Şi nici cu şoimul nu m-am dus.

Şi au trecut pe lângă mine
Către apus
Apele, vântul, stelele, şoimii
Şi au trecut şi-alăturea s-au dus.

VÊPRES AU SON DES CLOCHES

Tais-toi. Ne bouge pas.
L'aigle du souvenir s'est réveillé
De ma nuit
Et vole dans l'espace étoilé.

Ne trouble pas l'aurore.
Ô, d'où vient-il
Cet aigle bleu qui a tellement grandi?
Je l'ai laissé sans ailes, dans son nid, tout petit.

Je ne me suis donc jamais égaré
De mon passé.
Il y a encore de l'espoir, il y a encore de la douceur,
Une ombre blanche passe à travers le silence.

Le nuage qui m'avait ravi s'est dispersé!
Chaude pluie, riche pluie,
Tombe généreusement sur mon champ
Où toutes les morts de la pensée
Ont ressuscité.  

INSCRIPTION 

Quand la rivière me rencontra,
Elle me dit:
Viens avec moi,
Mais moi, je ne l'ai pas suivie.
Quand le vent sur les rives passa,
Il me dit:
Viens avec moi,
Mais moi, je ne l'ai pas suivi.
Quand le faucon des cieux vola
Au-dessus de moi, autour de moi,
Les ailes tendues, il me dit:
Viens avec moi,
Mais moi, je ne l'ai pas suivi.
Les eaux, le vent, les étoiles, les faucons,
Après m'avoir frôlé, s'en sont allés
Vers l’horizon
Et ont passé de l’autre bord.

Traducere de Paula Romanescu

Tudor Arghezi
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170 de ani au trecut de la nașterea ziditorului
învățământului modern românesc a cărui lucrare dăi-
nuie și astăzi, în ciuda mai multor „reforme” care totuși
nu au reușit să știrbească notabil edificiul Școalei
Românești înțeleasă la toate nivelurile la care a ridicat-o
Haret.

Patriotismul dedicat al acestui Om-Cetățean mani-
festat concret în organizarea exemplară a Sistemului
Învățământului de care s-a ocupat, ca ministru al
Educației, în ciuda formației sale matematice, era de-
parte de a fi formală, dimpotrivă, era umană și atotcu-
prinzătoare. El s-a așezat în scaunul său ministerial în
momentul în care primul comandament al timpului era
consolidarea unității românilor adunați acum după o ne-
dreaptă despărțire rezolvată parțial sub A.I. Cuza și care
urma să se cimenteze treptat sub lunga domnie a lui
Carol I.

Haret a înțeles că munca de consolidare trebuie în-
cepută de la bază, de la sat, acolo unde era urgentă ne-
voie să fie înlăturat analfabetismul, ignorarea trecutului
istoric, lipsa conştiinței unității, apoi popularizarea unor
cunoștințe moderne agricole etc. Învăţământul preuni-
versitar l-a organizat atât ca precursor al celui universi-
tar, cât şi pe linia formatoare a unor meseriași bine
educați tehnic necesar industriilor care se întrezăreau
că vor apărea după modelul european, model pe care
îl văzuse în timpul studiilor sale din Franța, și spre care
România se îndrepta, încet, dar sigur. Rigoare benefică
introdusă în tot sistemul de care răspundea, cu aple-
care spre detaliile şi articulațiile care făceau să
funcționeze edificiul educațional – de la clădirile școlilor,
mobilier, biblioteci, ținuta elevilor și a profesorilor, regle-
mentarea frecvenței, disciplinei, sistemul manualelor,
activitățile complementare – excursii şi vizite la muzee,
ore de activități practice, salarizare, toate erau în vizorul
său neobosit, urmând să dea roadele așteptate. Pentru
Spiru Haret aceasta era un credo de la care nu s-a abă-

tut niciodată, un țel mai presus de orice.
Dar el nu s-a limitat la grija acordată elevilor de toate

gradele, ci a înființat cursuri pentru adulți pentru a eli-
mina pe cât era cu putință analfabetismul, în special la
sate, fenomen pe care îl considera drept un pericol
național care știrbea, până la urmă, și capacitatea de
apărare a țării. Iată câteva cuvinte din care străbate ho-
tărârea sa de a face din sistemul de învăţământ un in-
strument de ridicare a țării pentru a o așeza în rândul
țărilor europene:

„Sacrificiul pentru țară se măsoară după mărimea
datoriei, iar nu după a greutăților. Ca și soldatul care
moare ca să asigure o victorie pe care el nu o va vedea,
tot așa şi noi trebuie să ne devotăm pentru a pregăti o
stare de lucruri din care noi nu vom vedea decât înce-
putul, dar care nu se va desăvârși decât cu încetul pen-
tru urmașii noștri. Noi ne vom duce din această lume cu
marea mulțumire de a ne fi făcut datoria și de a fi parti-
cipat la lucrarea cea bună. Față de dânsa, uităm, am și
uitat, necazurile și suferințele ce am îndurat din 
cauza ei.”

Haret atrage în procesul educațional din școli și cle-
rul, însă nu oricum, ci după un plan bine stabilit de co-
laborare cu învățătorii, mai întâi prin votul din
21  octombrie 1909 din Sinod, iar apoi o definitivează
prin decizia din 20 martie 1910.  

Declanșează, cu ajutorul școlilor, depistarea bolilor
molipsitoare și încearcă să stârpească obiceiul de a
apela la „babe” stabilind relaționarea directorilor cu me-
dicii rurali, întreprinde prin şcoli anchete sanitare, eco-
nomice, intelectuale adresate familiilor, anchete pe care
le foloseşte în colaborările sale cu ministerele de resort.

Corpul didactic primar era în centrul atenției sale. A
depus eforturi deosebite pentru îmbunătățirea situației
materiale a învăţătorilor. Spre exemplu, în 1909, au fost
organizate cursurile de perfecționare pentru ajutorii

Arpiar Sahaghian

SPIRU HARET — SPIRIT HARETIAN
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învățători, cu avansarea imediată în grad a acestora,
iar prin modificarea legii proprietății rurale, la propune-
rea sa, preoții și învățătorii se considerau cultivatori să-
teni și în acest mod aveau dreptul să obțină terenuri
pentru casă sau agricultură. Ca urmare, un învățător
scria în 1911: „Cel mai valoros omagiu pe care corpul
învățătoresc îl poate aduce dlui Spiru Haret este ca în-
treg acest corp să se facă și în viitor demn de situația
ce i s-a dat de d. Haret.”

În scopul stabilirii unui învățământ unitar, Haret a
promovat conferințele periodice ale profesorilor pe
specialități unde aveau loc schimburi de idei, metode,
și se puneau de acord diferite teme pendinte de materia
respectivă. Mai mult, el a încurajat congresele corpului
didactic care prilejuiau ministerului să evalueze nivelul
profesorilor și să releve marile probleme ce erau de re-
zolvat.

Haret a înființat comisia pedagogică (1907), pe
lângă corpul inspectorilor care cercetau activitatea pro-
fesorilor. În plus, profesorii care s-au evidențiat în acti-
vitatea lor erau însărcinați să-i viziteze pe colegii lor,
asistând la ore, discutând apoi problemele de metodică
sau conținut. 

El a mai dorit să legifereze învăţământul privat, apre-
ciind acest tip de învăţământ, dar simțind nevoia de a-l
organiza după o lege care să-i confere o structură uni-
tară.

Haret a insistat că școala nu trebuie să se limiteze
la a oferi cunoștințe, ci să dea și educație. Prin școală
îi îndemna pe săteni să facă o agricultură mai chibzuită,
să folosească banca populară, și a acordat o mare
atenție Caselor de Economie Școlară, pentru care a
înființat un inspectorat ce funcționa după un regulament
elaborat tot de el. În anul 1909 emite o circulară către
directori si diriginți care derulează minuțios modul în
care școlarii pot şi trebuie să facă economii. El spunea:

„În faptul economiei sunt două acte: actul financiar,
care aduce celui ce pune la păstrare un câștig; actul
moral, deprinderea de a nu arunca banii pe lucruri de
nimic. Această deprindere cu păstrarea, este un
exercițiu de gimnastică morală mult mai prețioasă decât
banul însuși, pentru că ea ridică valoarea omului și-l
face să aibă voință și într-o societate de oameni liberi
scopul educației trebuie să fie acela de a face oameni
cu voință, stăpâni pe ei înșiși.”

„Școala trebuie să radieze dincolo de zidurile ei”

Promovând procesul educativ, Spiru Haret a încura-
jat serbările școlare, iar pentru ocazii speciale a cerut
serbări școlare deosebite. Una dintre aceste ocazii era
serbarea de 24 Ianuarie dedicată Unirii Principatelor.
Prin urmare, la 24 ianuarie 1909, în toate localitățile din
Regat, până la satul cel mai mic care avea școală, s-au
ținut cuvântări, recitări, s-au cântat cântece patriotice și
populare și s-a dansat Hora Unirii.

Însă țara nu putea fi cunoscută pe deplin doar din
cărțile de geografie și istorie. De aceea Haret a instituit
ca mijloc complementar excursiile pe teme de istorie şi
geografie, și a făcut-o oficial în 1903. Dar nu s-a mărgi-

nit la atât. El a întocmit, în 1909, un proiect de lege prin
care se înființa o Comisie istorică a României, cu sar-
cina de a publica cronici, documente, inscripții, etc. Pro-
iectul îndelung dezbătut a deveni lege la începutul
anului 1910. Membrii acestei Comisii, numiți de Haret,
erau: I. Bogdan, Dimitrie Onciu, Ion Bianu, Demostene
Russo, iar secretar Al. Lapedatu. Comisia a publicat nu-
meroase lucrări de valoare subvenționate de minister.
Încă din anul 1884, Haret a atras atenția asupra numă-
rului insuficient de inspectori școlari. În 1908, pentru în-
văţământul primar erau 2 inspectori generali,
7  inspectori de circumscripție şi câte un revizor de fie-
care județ. Haret înființează din toamna anului 1908,
52  de posturi de revizori școlari. Să nu omitem că un
județ avea cam 170 de școli.

Uneori un articol de lege sau altul crea asperități în
aplicarea lui dând naştere unor nemulțumiri. Dacă și el
se convingea de aceasta, el totuși îl respecta, nu admi-
tea niciun fel de derogări sau favoritisme. În schimb, se
adresa Consiliului de Miniștri sau Regelui, și modifica
articolul.

Haret studia toate problemele în amănunțime, căuta
să cunoască personal toate aspectele, nu se mărginea
să emită idei generale. Era un mod de lucru obositor,
dar cunoscând detaliile putea generaliza corect și cu re-
zultatele scontate. Subordonații săi nu puteau să facă
altceva decât să-i urmeze exemplul. 

În epocă, dar și după, a circulat, privind modul lui de
abordare, eticheta de spirit haretian. Nu știm ce
conotație i-a conferit cel ce a emis-o. Pentru noi ea nu
poate fi decât una laudativă , exemplară.

Sistemul învățământului clădit de Haret s-a dovedit
potrivit cu cerințele României în plină dezvoltare, con-
tribuind din plin la creșterea unor generații cărora le va
fi dat să înfrunte greutățile ce aveau să vină, înarmate
cu pavăza unei educații solide și patriotice.

Haret nu a fost numai ministrul Educației. El a predat
la Universitate, la viitoarea Politehnică (Școala de Po-
duri şi Căi Ferate), a elaborat cursuri, a scris nume-
roase articole și a publicat o lucrare originală cu titlul
Mecanica Socială, unde încearcă să analizeze aspec-
tele sociologice prin metodele logicii matematice. Ope-
rele sale reunite în 12 volume au fost editate de
prof.  Constantin Schifirneţ (ediția 2-a) în 2009, de unde
am cules informațiile din acest articol.

S-a născut la 15 februarie 1851 și s-a strămutat la
cele veșnice la 17 decembrie 1912. Absolvent al
Universității din București (1864), Haret şi-a continuat
studiile universitare la Paris, unde obține un doctorat
(1874) cu o teză ce demonstra caracterul variabil al
axelor planetare, lucru considerat uimitor de către ce-
lebrul Poincaré. De altfel, memoria meritului său a fost
consacrată în 1976 când Uniunea Astronomică
Internațională a dat numele de Spiru Haret unui crater
de pe Lună. 

Spiritul haretian care a cuprins România lui Carol I
s-a răspândit însă și asupra României lui Ferdinand I,
întregite, contribuind din plin la consolidarea unității
naționale.
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„Un poem pur și simplu este, și e numit așa, un
poem: un lucru și un nelucru, ceva; totdeauna este după
și uneori înainte, venind atunci și niciodată venind în
timp ce, ceea ce este cu totul altceva; și un poem este
o diferență: o lucrare pentru acum, dintr-o lucrare de
atunci; și mai mulți factori ce contribuie, inclusiv poetul,
așa zis, și climatul, așa zis, și amintirile oamenilor, așa
zise: acești oameni, de pildă, acei oameni ce au fost ei

înşiși odată, iar acum aparțin gândurilor; oameni care
au fost și sunt ei înșiși poeți, să zicem așa, nu  neapărat
Shakespeare, ci poate mulți necunoscuți și nenumiți. 

Nu este nici posibil, nici politicos să spui că un poem
a fost, deoarece un poem aparține duratei și este ne-
implicat, fiind totodată atât în afara timpului, cât și al
spațiului și este întotdeauna necorelat cu recentele
revoluții, afaceri internaționale, războaie, diplomație, re-
volte și așa mai departe: este  cu totul el însuși și este
atotcuprinzător. Nu te poți gândi la un poem ca la un
continent, dar te poți gândi la el ca la un univers, și sunt
o serie, sunt o serie de poeme așa cum sunt și locuri,
fiecare numite univers. Marele univers, totuși, este
acum: este. Universul nemărginit este până la urmă
poetul însuși sfârșindu-se; și poetul însăși începând. Și
un poem e un secol în nemărginirea fără de calendar a
omului însuși singur și nesingur. Și un poem nu are loc
precum istoria: el are loc precum soarele, necritic, fără
să pășească și fără a bate din tobe, mai degrabă în
liniște, precum răsăritul soarelui.

Acesta în sine este un poem: el este; iar limbajul
este doar un simplu accesoriu al existenței lui; el nu
este un  număr de alte lucruri, și el nu este niciodată o
gramatică bună sau un stil îngrijit. El e aceasta: precum
soarele, în liniște. Un poem nu este un număr de șase
milioane de lucruri, el e întotdeauna un singur lucru, un
poem, deși poate fi alcătuit din șase milioane de lucruri.
Un poem nu este unu doi trei patru cinci șase, șapte opt
nouă zece și din nou șase, și nu este zero unu, zero
doi, zero trei, și așa mai departe, simple șabloane de
nici una nici alta, și nu este nici corect nici inteligent să
spui ca poemul este precis acest lucru, deoarece un
poem nu poate fi nimic precis. El este, și nimic mai mult:
precum soarele.

O povestire este o semnificație specială într-un loc
unde inițial nu a existat o semnificație specială, și

William Saroyan

„SCRIEŢI FĂRĂ CUVINTE, 
SCRIEŢI CU TĂCERE”
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diferența dintre o povestire și evenimentele unei poves-
tiri este diferența dintre un om adormit și un om frenetic
de lucid: aceasta e o primă diferență; e o diferență a
modului de a vedea, și visul omului adormit nu este mai
puțin o povestire decât a omului lucid. Semnificația po-
vestirii este semnificația universului pentru un om, omul
lucid, și este semnificația omului, deoarece un om lucid
e un om.

Alte diferențe sunt geologice, dar rareori logice. Pre-
zentul este întotdeauna irațional, deoarece este impli-
cată formarea continentelor: altfel spus, ceea ce s-a
petrecut cu douăzeci de secole în urmă e un cuvânt și
o frază și o legendă intr-o formă de proză, și omul cu
mintea lucidă este forma finală a legendei; el nu este
un oarecine cu un dicționar alături și cu exemplul lui
Dumas în minte și cu speranța faimei în inima sa. Un
om de acest fel nu poate niciodată să fie considerat oa-
recare, și e cu atât mai adevărat că un astfel de om are
nevoie urgentă de trecerea a încă douăzeci de secole.
Un astfel de om are nevoie de încă douăzeci de secole
timp în care să capete un stil decent în proză, dar este
împotriva firii să trăiești douăzeci de secole într-o viață,
și singura cale ca să puteți să o faceți este să luați do-
uăzeci de secole din secolele trecute și să încercați să
le luați din secolele ce sunt pe cale de a veni. Dacă veți
călători într-o serie de direcții la un moment dat, mer-
gând spre nord și sud, est și vest, și mergând înainte și
înapoi, și în sus și jos, plecând din voi înșivă, și rămâ-
nând în echilibru pe pământ, în spațiu și timp, nu va fi
imposibil să creați o semnificație specială și să scrieți o
povestire bună. De fapt, totuși, o povestire bună nu se
scrie niciodată: ea survine; ea se întâmplă.

O povestire nu este o scriere, și o povestire nu este
o engleză bună, sau o latină bună sau o greacă bună.
Ea este o piatră, tare așa cum este tare o piatră, o piatră
tare. Este spațiul, aeriană așa cum aerian e aerul, și
este omul,în felul în care omul e om, pe pământ, mer-
gând, respirând, vorbind, văzând, simțind, amintindu-și,
visând, trăind. O povestire este acest pământ mărit
într-un spațiu mic, sugerând totalitatea acestui pământ,
totalitatea acestui univers, și totalitatea tuturor lucrurilor,
dar mai ales totalitatea gândurilor omului. O povestire
este cuvântul articulat a unei străvechi lumi fără de cu-
vinte. Este acum: acest cuvânt; în această limbă care
nu este engleza, nici latina și nici greaca, ci limbajul pie-
trei, care este limbajul omului, și este temelia tăcerii fa-
sonată și articulată. 

O povestire înseamnă a vedea limpede sau este a
ști că nu vezi limpede, și este o rugă pentru limpezime.
Este desigur altceva decât o muncă: o povestire este o
creștere fără efort, așa cum răsare un copac din pământ
și crescând puternic într-un loc anume, datorită soare-
lui.

O povestire este un om mergând și respirând singur
și în același timp într-o cămăruță amintindu-și și fiind si-
multan un număr de oameni vii, el însuși într-un grup
de oameni, fiind perfect lucid și rugându-se pentru cla-
ritate și pentru frumusețe. Dacă nu există rugă într-o po-
vestire, ea nu poate fi o povestire. Puteți cerceta
adevărul în această împrejurare, dar distanțați-vă puțin

și încercați să aduceți laolaltă împrejurările unei poves-
tiri și veți observa că ele nu au loc dacă nu vă rugați;
numai idea este cea care este necesară. 

Diferența dintre un poem și o povestire nu este
diferența de care să ne pese deoarece este o diferență
superficială, și dacă produceți un poem sau întâmplările
unei povestiri, veți rămâne unul și același în mare parte,
iar diferența este doar o diferență în modul de a face și
nu în energie. Altminteri ar trebui să fiți pe jumătate
nebun și este comod să începi prin a urî răul din om și
este totdeauna pios să deplângi moartea prematură a
lucrurilor vii și asta e un bun început. Desigur, nu trebuie
să pretinzi că ești anarhist, comunist, socialist, demo-
crat, catolic, ateist sau orice altceva de felul ăsta, și tot
ce ai nevoie este să fii pe deplin tu însuți și tot ce trebuie
să reții este că ești cu mintea lucidă și prin urmare un
fel de miracol, iar tu cauți precizia și pietatea.

Într-o povestire ești sculat din moarte în ea și pierind
cu noblețe în ea, și tu răsari spre univers dintr-o poves-
tire estompându-te pe tine însuți din ea. Aș putea vorbi,
de asemenea, despre obiectivitate, dar nu-mi plac cu-
vintele care sunt doar cuvinte. Aș putea vorbi despre
subiectivitate, de asemenea, dar nu-mi plac asemenea
cuvinte. Un tânăr care ar dori să înjghebeze o povestire
trebuie să învețe să stea drept, să respire bine, să
meargă bine, să doarmă bine, să arate bine, să fie bine
și să se roage cu pietate. Nu există alte reguli decât
acestea, și acestea nu sunt reguli. Sfatul cel mai bun
este să nu iei limbajul din limbajul însuși, ci din tăcere
și din tine însuți. Acesta este singurul sfat. Să nu scrieți
cu cuvinte, scrieți fără cuvinte, scrieți cu tăcere.
Faceți-vă propria voastră gramatică, și dacă nu aveți în
sinea voastră facerea unei gramatici proprii, mai bine
vă apucați de arat pământul sau vindeți aspiratoare. Să
nu încercați să deveniți ageri, decât dacă trebuie un
mare efort de care sunteți acum capabili ca să deveniți
contrariul. Să nu încercați să produceți o povestire
decât dacă este nevoie de o disciplină severă spre a vă
împiedica să produceți o povestire în orice moment.

Nu există așa ceva care să fie roman. Un roman nu
a fost scris niciodată. Există ceva care e povestire. Un
roman este orice număr de povestiri și este un număr
oarecare de oameni treji printr-un om lucid, un om lucid.
Este un model, nu un lucru, adică așa ca o piatră sau
soarele. Precum o văd, și eu încerc să văd cât mai clar,
un roman este un lucru din multe fragmente puse alături
prin frecventa pieire și frecventa înviere a unui om vi-
teaz și obstinat. Trebuie să fie o conștientizare și nu un
exercițiu. Trebuie să fie un om, așa cum Joyce e un om,
și nu trebuie să fie o scriere rafinată sau iscusită. Nu
trebuie deloc să fie o scriere. Este din prea multe mo-
mente spre a fi veșnică și o povestire poate fi veșnică
așa cum e și soarele. Fragmente de roman pot fi ca
soarele, dar numai fragmente. Chiar și cel mai bun
roman conține pauze elocvente și șterse ,de imobilitate,
sau mișcându-se repede spre niciunde și ajungând re-
pede nicăieri. Dacă nu sunteți un om, așa cum este
Joyce unul, sau dacă nu sunteți un om înclinat spre
fraudă cum sunt mulți oameni care scriu romane, este
mai bine să nu încercați să scrieți romane. Romanele
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care par cel mai mult că sunt romane sunt opere ale
unor oameni cu un mare talent spre fraudă, oameni
care se pricep cum să stea locului și să dea impresia
că ei sunt în mișcare și așa mai departe.

Este posibil, totuși, să se producă un roman.
Eu nu intenționez să vă schimb concepția despre

lume și să o aduc la modul meu de a vedea lucrurile, și
nici să schimb modul în care funcționează mintea voas-
tră după modelul în care funcționează mintea mea.
Vreau doar să vă sugerez cum orice minte poate
funcționa, dacă putem să facem asta, rețineți, dacă
putem. Când afirm că nu există așa ceva numit roman
am în vedere că nu există așa ceva numit roman, și nu
mă gândesc la ceva având o substanță, cum e o carte
sau ceva numit, ci mă gândesc la ceva pur din gândirea
omului, și când spun că nu există roman înțeleg că nu
există un asemenea gând al omului care să aibă forma
și lungimea a ceea ce pare să fie forma și lungimea a
unei opere numită roman.

Și eu omit falsitatea din partea mea adăugând că nu
este nevoie să fie adevărat, că nu trebuie să fie o ex-
primare finală chiar și pentru mine, dar asta e ce vreau
să spun când o spun.

Amiel, cred, a scris odată un roman. I-a luat cea mai
mare parte a vieții lui pentru a face asta, și a scris numai
despre sine. El, totuși, nu este considerat un romancier
și nici măcar scriitor, și eu cred că el a scris ceva apro-
piat de un roman decât orice altceva scris vreodată
afară de Ulysses și eu cred că Amiel a scris un roman
scriindu-se pe sine și opera asta desigur nu are niciun
nume, și ea nu este acum sub forma unei cărți, și Amiel
nu este considerat acum un mare scriitor, sau un om
mare. I-a lipsit originalitatea au spus unii critici despre
el. Atunci când ești atât de complex și așa de sârguin-
cios pentru a reda ceea ce pare a fi un mare adevăr
încât începi să-ți pierzi originalitatea, atunci ești în stare
să începi să fii un om cu suficientă vioiciune pentru a fi
atât un mare om, cât și un mare romancier.

Cred că Amiel a scris cândva un roman. Hristos,
cred, a trăit un roman: ceea ce este mai nobil decât să
scrii unul. A trăi un roman este ca și cum ai dăltui vor-
bele tale în piatră, sau e precum a plasa vorbele tale în
vânt și ploaie pe mare și furtună și în inima omului și în
adâncul pământului și în genunea cosmosului, și este
precum a avea cuvântul tău pretutindeni sub forma uni-
cului cuvânt, tăcerea. Este desigur mai ușor să scrii un
roman decât să trăiești unul, dar nu știu dacă e cineva
care să poată trăi chiar și un roman prost. Este nevoie
de secole ca să apară un om care să poată trăi un
roman de mâna a doua. Eu cred că Christos a trăit un
roman cu totul de prim rang.”

*
„Singurul mod de a scrie o povestire și singurul mod

de a scrie o frază este acela de a fi pios și simplu și izo-
lat în sinea ta; înainte de orice, izolat în sinea ta. Când
vă mișcați prin mulțime trebuie să vă mișcați singur; alt-
minteri s-ar putea ca viziunea să vă fie tulburată. Este
esențial pentru oricine care e lucid să stabilească o me-
todă personală pentru modul de viață și să-și impună li-
mite personale: trebuie să ai o identitate integră și

viguroasă și fermă, dacă speri să domini timpul în loc
ca tu să fii dominat de timp. Anul a fost pustiu pentru că
și clipa a fost pustie, or clipa nu trebuie să fie pustie. Nu
trebuie să existe niciun fel de eschivare, de evaziune.
Aceasta are loc atunci când cineva face acte care nu
au legătură cu scopul final al activității sale în viață, și
care înseamnă atingerea plenitudinii personale și să
confere lumii materiale realitate și ordine. O povestire
(sau orice operă de artă) nu are loc atunci când cineva
o scrie de fapt: ea are loc când cineva începe să tră-
iască conștient și pios. Scrierea, care este ultima din
acestea, urmează inevitabil.”

La 40 de ani de la plecarea lui W. Saroyan
(31.08.1903-18.05.1981) la cele veşnice, vă invit să aruncăm
o privire indiscretă în carnetele sale de însemnări cărora le-a
încredințat opiniile sale asupra meșteșugului scrisului, cele
care i-au călăuzit toată viața în creația sa.

În notele sale ocazionale Saroyan nu se dezminte. Expu-
nerea lui este la fel de originală și neașteptată ca și prozele
sale. Firul gândirii scriitorului nu este tributar nici unei doctrine,
recursul său la o metodă proprie izvorăște din tezaurul unei
meditații personale și sincere permițând accesul nostru în la-
boratoarele sale secrete. Uneori îl surprindem deschizând el
însuși pentru prima oară cărările pe care avea să călăto-
rească, alături de mașina sa de scris, tot restul vieții sale de
scriitor.

Textele din care am făcut extrasele sunt As of The Sun și
Quarter, Half, Three-Quarter and Whole Notes, republicate
în 1939 și traduse aici pentru prima oară în limba română.

Traducere şi prezentare de Arpiar Sahaghian

William Saroyan



restituiri

101SAECULUM 3-4/2021PR
O

Este potrivit să continui în linii mari întreaga
desfăşurare a luptei politice pentru democraţie pe care
a adus-o PNŢ; după 1938 sub conducerea lui Maniu şi
Mihalache alături de care A.D. a fost între puţinii care
au înfruntat vrăjmăşiile comise în scopul introducerii dic-
taturei regale împletită în josnicia nesăţioasei Camarile.
În 17.11.1938 Delegaţia Permanentă a PNŢ semnează
Declaraţia anticarlistă. În cei cinci ani anteriori PNŢ-ul
printr-o energică criticare a încercat toate mijloacele
pentru a înlătura „hidra” care s-a interpus între rege şi
popor.

În acest interval, în 1936, în alegeri parţiale în
judeţele Hunedoara şi Mehedinţi, prin mari majorităţi
învinge prin Gh. Pop şi N. Lupu că electoratul este
alături de PNŢ. Regele promite că va schimba guvernul
însărcinându-l pe I. Mihalache cu conducerea Ţării dacă
Maniu nu va mai face parte din PNŢ. Maniu se retrage
din partid dar informează electoratul că îşi va menţine
dreptul să-şi spună părerile ca simplu cetăţean. Cere
să fie ales Mihalache preşedinte. Dar declara la sfârşitul
şedinţei în cerc restrâns „viitorul prim ministru va fi tot
Tătărăscu, deoarece regele îl va minţi din nou pe Miha-
lache”. Şi aşa s-a şi întâmplat. Regele l-a chemat pe
Mihalache şi i-a comunicat că pentru liniştea situaţiei
politice îl însărcinează pe Mihalache cu condiţia de a-l
lua la Ministerul de Interne pe Al. Vaida care tocmai
trădase pe Maniu. Mihalache foarte demn nu i-a
răspuns ci la câteva zile a venit în audienţă cu toţi mem-

brii Delegaţiei Permanente respingând împlinirea
dorinţei regale.

A.D. a rămas totdeauna alături de acţiunile lui Iuliu
Maniu care atitudine l-a constrâns pe rege să-şi ia
răspunderea politică pentru politica deşănţată care o
ducea în fruntea camarilei. A.D. a semnat intervenţiunile
scrise pe care i le făcea Iuliu Maniu.

Situaţia politică în ţară se înrăutăţea prin faptul că
politicienii tuturor partidelor se adunau în umbra regelui
şi camarilei. Numai Gh. Brătianu şi unchiul său
D.  Brătianu din Partidul Naţional Liberal s-au alăturat
acţiunei poporului şi cu multă timiditate Titel Petrescu
din Partidul Socialist. Guvernarea lui Ion Antonescu era
slab organizată şi lipsită de oameni politici care să vadă
pericolele care ameninţau nu numai Ţara dar şi Neamul
românesc prin duşmăniile ţărilor limitrofe. URSS, Un-
garia şi Bulgaria.

Pacea încheiată în 1919-1920 a fost serios şi drept
înscrise în istoria Europei. Însă propaganda deşănţată
a ţărilor revizioniste susţinea îndreptarea dispoziţiunilor
ei printr-o puternică campanie mincinoasă şi nedreaptă.
Astfel încă sub conducerea lui Carol I se smulg din
sânul Statului Român părţi din patria românească. Îm-
potriva acestor  rapturi nedrepte Maniu i-a cerut lui
Brătianu să semneze o documentată Opunere către
Hitler şi Musolini. Au fost singurii care au îndrăznit să
facă acest eroic act. La această cutezanţă
nemaipomenită Göbels într-o audienţă a lui Antonescu
la Hitler l-a apostrofat pe Antonescu că astfel de
cetăţeni în Germania nu ar fi putut exista. Ţin să mai
amintesc un fapt întâmplat încă sub dictatura regelui
Carol II. În momentul când regele a dispus desfiinţarea
partidelor existente în ţară, înfiinţând Partidul său per-
sonal al Renaşterii Naţionale a introdus uniforma
militară cu grade pentru toţi politicienii P.N.Ţ. şi-a con-

Cornel Ungureanu*

CORNELIU VELŢAN 
DESPRE AUREL DOBRESCU

(IV)

*Cu ani în urmă l-am rugat pe verişorul meu Aurel Săbăilă,
nepotul lui Aurel Dobrescu, să se ocupe de memorialistica
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 câteva dintre paginile lui Corneliu
Velţan – ortografiat uneori Velţeanu Cornel – pe care le publi-
căm în câteva episoade. 
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tinuat activitatea, iar A.D. a refuzat în calitatea sa de
senator de drept al Parlamentului (erau acei parlamen-
tari care au fost membri în parlament în 10 sesiuni an-
terioare). Iar în acest timp a participat în acţiunile
personale ale lui Maniu. Prima mare adunare a fost în
comuna Cut, judeţul Alba (unde împreună cu el şi eu
am avut un rol însemnat). Această adunare a fost
cenzurată din toate ziarele fiindcă a fost cea mai dură
atacare a persoanei regelui şi nu a Dinastiei, fapt sub-
liniat în repetate cazuri şi îndeosebi împotriva Camarilei
ruşinoase. În urmă cu două săptămâni Maniu a ţinut tot
atât de dură Adunare la Vinţul de Jos, Alba subliniind
că el vorbeşte în numele poporului şi nu în al vreunui
partid politic. Regele a continuat atitudinea sa de dicta-
tor.

Observând regele că PNŢ nu numai că nu a slăbit
după plecarea lui Maniu, ci s-a consolidat într-o forţă
puternică a însărcinat din nou pe Tătărăscu pentru a
forma un nou guvern „bază lărgită”. Mihalache a tras
consecinţele demisionând printr-o cuvântare
strălucitoare terminând cu cuvintele: „D-le Maniu ia co-
manda şi noi te vom urma pentru Salvarea neamului şi
a Ţării”. Obiectivul prim a[l] lui Maniu a fost să
zdrobească Camarila şi să nimicească planurile regelui
de-a instaura dictatura regală. Deci trebuia să doboare
pe Tătărăscu; în acest scop primul pas de tactică
politică a încheiat un Pact Politic cu: Corneliu Zelea-Co-
dreanu, Gh. Brătianu, Argetoianu la care s-au alăturat
mai târziu şi evrei şi unguri. Pactul de neagresiune
avea, cum spunea mai târziu Maniu, scopul de-a trânti
pe Tătărăscu şi a scoate la suprafaţă pe cei care luptau
subteran pentru a le cunoaşte şi a măsura ideile şi forţa.
Situaţia era foarte grea. Guvernul a interzis adunările în
aer liber şi PNŢ a hotărât să ţină adunarea în dimineaţa
zilei de 12 decembrie 1937, în sala cinematografului
„Marna”. Cu organizarea, desfăşurarea ei a fost
însărcinat Organizaţia Tineretului intelectual sub con-
ducerea mea şi a lui Augustin Visa, în felul următor:
după programul cinematografic din seara de 11.12.1937
am convocat 50 de oameni de încredere PNŢ din
Organizaţia Bucureşti, 20 cu bâte am făcut o serioasă
controlare a întregului local. I-am împărţit în două grupe
– parter şi galerie – fiecare grupă primea câte 8 lămpi
Petrolux de o mie de lumini. Acestea au fost cumpărate
din contribuţia tuturora. Lămpile au fost instalate de
electricienii care erau printre noi pe cele 6 uşi ale lo-
calului. Grupul de jos îl dirijam eu, iar cel de sus Au-
gustin Visa şi jos şi sus lângă uşi erau aşezaţi grupuri
de oameni cu bâte. La parter în primele trei rânduri am
aşezat câte un om cu bâte alături de locuri pentru a
asigura apărarea celor de pe scenă. Am interzis ca nici
unul dintre oamenii de pază să  aibă nici cuţite sau
arme. Afirm deci că este mincinoasă afirmaţia pe care
o fac comuniştii că ei ar fi organizat întreaga adunare.
De abia am văzut în sală pe Pătrăşcanu şi Bujor, ei nu
aveau curaj să ia parte la astfel de manifestaţii de luptă
democratică. Şedinţa a fost deschisă de preşedintele
Organizaţiei Municipale Bucureşti, N. Lupu. A mai vorbit
şi Ela Neguzzi în numele femeilor, iar când se pregătea
să vorbească Maniu au început să explodeze nu-
meroase bombe lacrimogene lansate de agenţii lui

Gabriel Marinescu, tartorul Poliţiei şi al Siguranţei ge-
nerale. Am fost utili, oamenii noştri au trebuit să facă
sacrificiul de a sacrifica o noapte de somn, dar am reuşit
să preîntâmpinăm o panică eventuală şi conducerea
noastră politică nu a suferit nici un fel de accidente. 

Afară se găseau mulţi poliţişti şi jandarmi care
căutau să ne împrăştie, dar Maniu a dat ordinul de-a ne
dirija spre Sediul PNŢ. În trei coloane mari deci ne-am
adunat acolo unde Maniu a ţinut în faţa a cca
30.000  oameni o cuvântare de îmbărbătare împotriva
guvernului personal al regelui şi a odioasei camarile
condusă de Lupeasca. Lupta politică a fost dusă cu
tărie; dar toate promisiunile regelui de a se aduce la
conducerea PNŢ au fost mincinoase chiar şi după re-
tragerea lui Maniu şi instalarea la cârma PNŢ al lui
I.  Mihalache, marele nostru bărbat de stat. Regele l-a
adus din nou pe valetul său perfid Tătărăscu. Ţara a dat
feloniei regale şi slugoilor său o ruşinoasă lovitură.

PNŢ 35,92 %
Legionarii 20,40 %
Liberalii 15,58 %
P. Naţional Creştin 9,15 %

Niciun partid n-a câştigat 40% pentru a beneficia de
prima majoritate. Regele profund supărat că a fost în-
vins de PNŢ, adică Maniu a luat răspunderea politică
de Salvator. La început a adus un guvern naţionalist
condus de O. Goga a cărui trăire a fost numai de 40 de
zile. Apoi regele s-a gândit să apuce drumul pocăinţei
pe care îl apăra  de  guvernul prezidat de Patriarhul
Miron Cristea, în care s-au îngrămădit oamenii cei mai
aleşi ai ţării. Voi aminti doar evenimentele la care A.D.
a avut participare însemnată. 

Antilegionarismul lui Maniu după declaraţiile neso-
cotite ale lui Zelea Codreanu.

Coaliţia PNŢ şi PNL şi Gh. Brătianu.
Contra înfiinţării partidului Frontul Renaşterii

Naţionale.
Refuzul să intre şi să îmbrace uniforma FRN a fost

somat în calitate de senator de drept (5 persoane care
de 10 ori au fost deputat) dar cu riscul de-a fi arestat a
stat lângă principiile PNŢ Maniu care erau să: practice
morala creştină, să înscăunăm dreptatea socială,  să
redăm naţiunii toate drepturile ei. El pleda cu dârzenie
nedreptatea dictaturii de la Viena. El susţinea „orbi et
urbi” principiile care le conţineau memoriile lui Maniu
către conducătorul statului. A răspândit scrisorile care
dădeau informaţii încurajatoare aduse din străinătate.
Printre care şi cea a lui Titulescu pe care marele diplo-
mat îi face rugăminte la 21.01.1941 „dacă din întâm-
plarea voi muri vă rog pe d-voastră, N. Lupu, Mihai
Popovici şi orice membru al partidului nostru să-mi re-
zerve un loc de înmormântare la Braşov. Vreau să-mi
dorm ultimul somn printre morţii fraţi transilvăneni, lângă
A. Mureşeanu”. Afară de căpeteniile PNŢ Maniu şi Mi-
halache; ceilalţi conducători printre care şi A. Dobrescu
a fost internat în lagăr de concentrare. A susţinut A.D.
public că numai un regim monarhic constituţional poate
asigura dezvoltarea spirituală şi materială a Statului
român.
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Zelea-Codreanu a făcut declaraţia după înfrângerea
lui Tătărăscu că dacă vor veni legionarii la conducerea
Ţării el va face în 24 de ore schimbarea politicei externe
alăturându-se lui Hitler. Maniu într-un mare discurs la
Cluj (27.01.1938) „…Este criminal acel român care vrea
să ducă politica eternă în orbita politicii germane… Căci
ea este expansionistă, revizionistă şi primejdioasă pen-
tru pacea mondială (…) ne periclitează menţinerea
hotarelor noastre, ne aruncă în vâltoarea unui război… ”.
Iar duşmanilor săi care îl acuzau că PNŢ este antidi-
nastic şi doreşte alianţa cu mişcarea legionară le-a
spus: „…Nu cred că în această ţară poate exista cineva
mai dinastic decât mine! (…) Nu este republică bună
pentru noi. Căci trebuie să susţinem cu toţii monarhia
«constituţională». Intrarea lui N. Titulescu în acest mo-
ment în PNŢ a fost puternic sprijin moral, iar când  s-a
realizat fuziunea PNL-Gh. Brătianu cu PNL-C.I.C.
Brătianu împotriva disperatei opoziţii a lui Tătărăscu în
toată ţara s-a răspândit puternica credinţă şi devota-
ment faţă de ideile lui Iuliu Maniu. Şi socialiştii s-au
alăturat în mare majoritate opoziţiei contra Camarilei.

N. Titulescu i-a scris lui Iuliu Maniu în momentul
când Vaida şi marea majoritate a aşa-zişilor democraţi
s-au lipit de Camarila şi Legionari: „În momentul când
văd că unii fruntaşi ai Partidului Naţional ţărănesc
găsesc cu cale să părăsească partidul, văd ca o onoare
înscrierea mea în partidul d-voastră ca simplu soldat şi
fără condiţii”. Regele a fost impresionat de rezultatele
legionare; iar aceştia s-au avântat cu încredere şi en-
ergie în campania electorală care a anunţat-o regele
când a fost însărcinat Octavian Goga, în speranţa că
vor trece toţi cei de dreapta la el. Situaţia politică însă
s-a schimbat în aşa fel încât Goga şi-a dat demisia după
40 zile. Trebuie să amintesc că în cele 40 zile Codreanu
a încercat să-l asigure pe Goga că legiunea nu va lua
parte la alegerile anunţate. Actele de violenţă şi dezor-
dine ale legionarilor l-au înfricoşat pe rege: a dat ordinul
îngrozitor ca legionarii de frunte care se aflau în în-
chisoarea din Râmnicul Sărat să fie transferaţi la
Bucureşti, dar în nesocotita sa judecată a ordonat ca e
toţi să fie sugrumaţi în Codrul Vlăsiei. În megalomania
de care era stăpânit, şi-a luat răspunderea personală a
trăirii politice din ţară şi catastrofa „inteligentului nebun”
începe să se desăvârşească.

Preşedintele Consiliului de Miniştri:
- Iuliu MANIU
Ministrul de Interne:
- Al. VAIDA-VOIEVOD (10 nov.1928-7 iun.1930)
Ministrul Cultelor şi artei:
- Aurel Vlad (10 nov.1928-14 nov.1929)
Ministrul de Instrucţiune:
- N. COSTĂCHESCU (10 nov.1928-14 nov.1929)
Ministrul de Instrucţiune publică şi culte (unifi-

cate):
- N. COSTĂCHESCU (14 nov.1929-7 iun.1930)
Ministrul de Finanţe:
- Mihai POPOVICI (10 nov.1928-15 oct.1929)
- Iuliu MANIU, ad-interim (15-26 oct.1929)
- Virgil MADGEARU, ad-interim (26 oct. -14  nov.

1929) şi titular (14 nov.1929-7 iun.1930)

Ministrul Lucrărilor publice:
- Pan. HALIPPA, ad-interim (10 nov.1928-

14  nov.1929)
Ministrul Lucrărilor publice şi comunicaţii (unifi-

cate):
- Pan. HALIPPA, ad-interim (14 nov.1929-

7  iun.1930)
Ministrul Agriculturii şi Domeniilor:
- Ion MIHALACHE (10 nov.1928-7 iun.1930)

Ministrul de Externe:
- G.G. MIRONESCU (10 nov.1928-7 iun.1930)

Ministrul Justiţiei:
- Grigore IUNIAN (10 nov.1928-7 mart.1930)
- Voicu NIŢESCU, ministru secretar de stat

(7  mart.1930-7 iun.1930)
Ministrul Sănătăţii şi ocrotirii sociale:
- Sever DAN (10 nov.1928-14 nov.1929)
Ministrul Industriei şi Comerţului:
- Virgil MADGEARU (10 nov.1928-14 nov.1929)

- Aurel VLAD (14 nov.1929-7 mart.1930)
- Eduard MIRTO, ministru secretar de stat

(7  mart.1930-7 iun.1930)
Ministrul de Război:
- g-ral Henry CIHOSKI (10 nov.1928-5 apr.1930)
- Iuliu MANIU, ad-interim (5-14 apr.1930)
- G-ral de divizie adj. Nicolae CONDEESCU

(14  apr.-7  iun. 1930)
Ministrul Comunicaţiilor:
- gral N. ALEVRA (10 nov.1928-15 oct.1929)
- dr. Voicu NIŢESCU, ad-interim (15 oct.1929-

14  nov.1929)
Ministrul Muncii, cooperaţiei şi asigurării sociale:
- Ion RĂDUCANU (10 nov.1928-14 nov.1929)
Ministrul Muncii, sănătăţii şi ocrotirii sociale

(unificate):
- Ion RĂDUCANU (14 nov.1929-7 iun.1930)
Miniştrii de stat:
- Pan. HALIPPA (10 nov.1928-7 iun.1930)
- Sever BOCU (10 nov.1928-7 iun.1930)
- Dr. Voicu NIŢESCU (10 nov.1928-7 mart.1930)
- T. SAUCIUC-SĂVEANU (10 nov.1928-7 iun.1930)
Subsecretari de stat:
Subsecretar de stat la Preşedinţia Consiliului de

Miniştri:
- I. LUGOŞIANU (10 nov.1928-7 iun.1930)
Subsecretar de stat la Interne:
- D.R. IOANIŢESCU (10 nov.1928-7 iun.1930)
Subsecretar de stat la Agricultură şi Domenii:
- Dr. Aurel DOBRESCU (10 nov.1928-7 iun.1930)
- Virgil POTÂRCĂ (consilier tehnic cu atribuţiuni de

subsecretar de stat; 15 nov.1928-31 dec.1928). De la
31 dec.1928, subsecretar de stat până la 7 iun.1930.

Subsecretar de stat al Muncii, sănătăţii şi ocroti-
rii sociale:

- Dr. Iuliu MOLDOVAN (14 nov.1929-7 iun.1930)
Subsecretar de stat la Instrucţiune publică şi culte:

- dr. Valeriu MOLDOVAN (14 nov.1929-7 iun.1930
Subsecretar de stat la Lucrări publice şi comu-

nicaţii:
- Grigore GAFENCU (14 nov.1929-7 iun.1930)
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„Sunt Penibil de ocuPat”

[1]

București, 13 iulie 1980

Dragă domnule profesor Necula,

Vă mulțumesc pentru cele două materiale privitoare
la Ștefan Petică și la Conachi-Vogoridi-Ruspoli (mă tre-
zesc și eu că spun materiale, cum se zice de la o
vreme, nu știu de ce n-ar fi spirituale, câtă vreme sunt).
Le-am citit cu cel mai mare interes la primire, așa cum
le-am recitit și astăzi când vă scriu și impresia dintâi a
rămas aceeași; le găsesc foarte interesante și bine
scrise. V-aș sugera să alcătuiți, în timp, un volum de do-
cumente Ștefan Petică editate și inedite; mi se pare că
am discutat lucrul acesta toamna trecută. V-aș putea
ajuta, în sensul că aș putea să încerc să le impun la
Editura Minerva. Deocamdată pot, nu se știe dacă și în
anii următori, dată fiind eterna maree a lucrătorilor din
edituri, o voi putea face. Desigur că întreprinderea vă
cere mult timp, multe deplasări, știu însă că există astfel
de documente și scrisori inedite prin părțile Tecuciului.
Zâna Molcuț sunt sigur că v-ar ajuta. În privința celei de
a doua cercetări, subiectul e interesant cum nu se mai
poate. Trebuie multă dezgropare de arhivă de tribunal.
N. Bazilescu (el scria cu s) a fost cunoscut de rudele
mele în viață. Eu însumi l-am cunoscut pe fiul lui, pro-
fesorul Aristide Basilescu, pe fiica lui Colette (căsătorită
cu prof. Ion Chiricuță, fiul părintelui Toma C. cu Fântâna
darurilor și întemeietor al Academiei Bârlădene, și pe
copiii ei.

Văd că bănuiți în scrisoare că aș pregăti pentru tipar
un volum de poezii: încă nu. În 1977 am tipărit volumul

Călătorie spre transparență, în viitorii ani poate.
Ce să mai spun despre marea durere a pierderii lui

G.G. Ursu? A fost dominanta ultimilor săptămâni. Un
dangăt de clopot nu-mi va dispărea niciodată din auzul
sufletului. Uniunea Scriitorilor m-a însărcinat să-i redac-
tez necrologul din România liberă care a apărut tale
quale, și să vorbesc la despărțirea de veci. Am vorbit
pentru întâia oară într-o astfel de împrejurare. Și tocmai
lui!

Cu prietenie
C.D. Zeletin

[2]

București, 24 iunie 1981

Dragă Domnule profesor Necula,

Mulțumesc pentru scrisoarea din 28 aprilie, căreia îi
răspund așa de târziu. Ea-mi este dragă și o găsesc
importantă deoarece mărturisește interesul pentru
Ștefan Zeletin, primul mare spirit rectiliniu al culturii
noastre, cum îl numește filosoful Nae Ionescu.
Într-adevăr, la 14 iunie 1982 se vor împlini o sută de ani
de la nașterea filosofului legat de ținuturile tecucene
prin naștere și prin cele dintâi studii (la Burdusaci și la
Coasta Lupei – Nicorești). Văd că România literară
semnalează această dată pentru întâia oară în calen-
darul ei din ultimul număr (24). Tudor Vianu îl aprecia
cum nu se poate mai mult, aș putea spune că îl venera.
Îmi amintesc unele discuții purtate cu el în această
privință, asupra cărora mi-am luat imediat note.
Influența lui Hegel asupra culturii române, studiu pre-
miat imediat de Academie este plin de numele lui

SERTARUL CU AMINTIRI

C.D. Zeletin
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Șt.  Zeletin.
Mă întrebați dacă descind din același filon cu el; a

răspunde la această întrebare înseamnă a pune în
discuție însăși paternitatea sa, deoarece Catinca Motaș
l-a făcut în văduvie, la mulți ani după moartea bărbatului
ei. Convingerea mea este că da, deoarece bătrânii spu-
neau că este copilul nelegitim al lui Neculache Brăescu
din Burdusaci, tatăl bunicii mele. Asemănări fizionomice
frapante cu unii Brăești pledează în favoarea acestei
ipoteze. Mai există și alte argumente – De altfel, însăși
graba de a-și lua un pseudonim, cu toată recunoștința
și respectul adânc purtat familiei Motaș, care l-a trimis
la studii etc., în acest adevăr pare să-și aibă originea.
E posibil ca unor descendenți colaterali ce poartă nu-
mele Motaș să nu le convină, astăzi, această ipoteză,
oricât de demonstrată ar fi ea, pe care – contrar intere-
selor istoriografice – ar găsi-o jenantă. Dacă vă va inte-
resa sorgintea lui v-aș da sugestia să întreprindeți o
cercetare la Arhivele statului din Bacău,unde sunt de-
puse actele primăriilor din Burdusaci și Motoșeni (Ursa),
nu înainte de a vă da unele detalii absolut necesare
demarării. Recent, am despletit firele ascendenței lui
într-o Dizertație istorico-filologică asupra toponimelui
Burdusaci, de 150 de pagini, ce sper să apară în
toamnă într-un miscelaneu bârlădean colectiv. Datele
de acolo se cuvin îmbogățite și, eventual, chiar corec-
tate. Am mers cu răzeșii motășești, strămoșii lui, până
la Episcopul Ioanichie al Romanului (mijlocul secolului
al XVIII-lea). Voi reproduce aici și câteva documente
inedite.

Vorbiți de o penurie a referințelor: nu cred că e drept.
În anii de după 1944, cu toate dificultățile ideologice pe
care excepționala lui operă le ridică, s-a tipărit o mono-
grafie de 230 de pagini în 1975 – Dr. D. Mureșan,
Concepția economică a lui Ștefan Zeletin, Ed. Acade-
miei RSR, 1975, care se adaugă celorlalte monografii
(Șerban Voinea, 1926, intitulată Marxism oligarhic,
Cezar Papacostea, 1935, Valeriu D. Bădiceanu, 1943,
apoi o serie de studii ale lui L. Lorincz, Z. Ornea etc. și
nici o pagină a lui retipărită.

Urmași direcți nu există. Șt. Zeletin n-a fost căsătorit.
Cărțile amintite plus altele le am pe toate. Printr-un
acord riguros (asupra termenelor) vi le pot împrumuta
Figuri dispărute de Ion Petrovici am împrumutat-o cuiva
care mi-a făcut o figură dispărând cu prețioasa carte
și cu Revista de filosofie din 1935, număr închinat lui
Ștefan Zeletin.

Intenționez să marchez centenarul la Burdusaci prin
înălțarea unui bust. Treabă foarte grea. E o întreprin-
dere temerară care nu e pe măsura unui reflexiv ca
mine, ci pe a unui luptător. Oricum, ideea îmi umple su-
fletul. Două probleme grele: aprobarea și banii.

Posed scrisori ale lui Z către marele Vasile Bogrea.
Una e trimisă în 1917 din Cudalbi. Le public în
Dizertație... de care vorbeam. Erau foarte buni prieteni.
Au fost și colegi de studii la Berlin. Scrieți-mi în conti-
nuare. Voi mai reveni

Al dumneavoastră
C.D. Zeletin

[3]

București, 12 august 1981

Dragă domnule profesor[,]

Scrisoarea dumneavoastră a așteptat să mă întorc
din spital: am fost internat trei săptămâni cu vechea
mea hernie de disc (operată), care mă încearcă, se
pare, la alt nivel.

Sunt fericit să mai aflu despre dumneavoastră, în al-
titudinea acelei idealități care nu-mi îngăduie să vă con-
trazic deoarece s-ar pierde ca visul contaminat de
realitate... În legătură cu liniștea și cu reflecția: anul tre-
cut, cu prilejul unui interviu contrariind interlocutorul re-
plicându-i că eu nu sunt om de cultură, ci de reflecție...

M-am bucurat, de asemenea, că găsiți lucrurile care
să vă intereseze în volumul III al Bârladului... În volumul
IV, care e zice-se în chinurile intrării la tipar, voi publica
un memorial de circa 30 de pagini, intitulat Scânteind
ca Sirius cuprinzând comentarii asupra corespondenței
de tinerețe (inedită) a Zoiei G. Frasin, al cărei nume toc-
mai l-ați întâlnit în colecția Freamătului – și poetul Tuto-
veanu. A fost o ființă extraordinară, de o parte afectivă
neobișnuită, tragic nuanțată și de o intelectualitate
impecabilă. Era vară primară cu Constantin Bărbulescu,
tatăl lui Ion Barbu. Tot aici voi publica și Contribuții do-
cumentare privind ascendența lui G. Tutoveanu – o da-
torie sufletească mai veche a mea. Evident, orice
noutate de istorie literară a Bârladului se răsfrânge și
asupra celei a Tecuciului. 

În problema rugăminții de a vă xerocopia textele in-
dicate din Biblioteca Academiei, pe care n-am mai
călcat-o din aprilie, cu plăcere voi răspunde pozitiv însă:
a plec în vacanță pentru o lună și 2 serviciile de docu-
mentare ale zilei sunt puțin sacre nouă, sunt o jale...
Pentru o fotografie dintr-o publicație anul trecut mi-au
trebuit 6 luni. De altfel, nici n-au servici xerox. Totuși,
spre sfârșitul lunii septembrie, când mă voi întoarce, voi
căuta să răspund dorinței dvs. în măsura în care cele
40 de ore de dezbatere (pure) pe săptămână (anul I
numai) mi-o vor îngădui, ținând seama de rezervele mai
sus exprimate privitoare la posibilitățile instituției.

Vă mulțumesc pentru scrisoare și vă doresc vacanță
plăcută.

C.D. Zeletin

[4]

[litoral, august 1981]*

Mulțumesc și felicitări pentru Cioran, pe care l-am
primit în două exemplare în preziua plecării la mare.
V-am telefonat pe loc, dar nu v-am găsit. Am început
imediat s-o citesc dar, cu plecarea a trebuit să întrerup.
Este prima carte închinată nemântuitului sceptic și
sunt fericit că dumneavoastră sunteți autorul. O am la
mine, dar iritările climatului marin nu-mi îngăduie liniștea
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prin care trebuie să întâmpin o astfel de carte, așa că
voi continua lectura la București

I-am văzut aici, cu bucurie, prezentarea la televi-
ziune.**

Zeletin

* Carte poştală ilustrată, expediată de la mare, unde scrii-
torul se afla în concediu. 

** Nu știam c-a fost prezentată și la televiziunea română.
Mă surprind cuvintele frumoase la adresa debutului meu edi-
torial, cunoscându-se faptul că poetul nu știa să fie ipocrit și
să joace teatru. C.D. Zeletin nu putea fi decât sincer și
niciodată n-am găsit la el poză, versatilism sau ipocrizie. Era
un OM.

[5]

București, 30 august 1989

Stimate domnule Necula,

Mulțumesc pentru scrisoarea din 14 august și pentru
mesajul de simpatie pe care mi-l comunică. Vi-l întorc,
plin de frumoase amintiri și cu dorința revederii.

Aflu prin dumneavoastră, pentru întâia oară acum și
prea târziu, despre simpozionul Eminescu de la Bâr-
lad: aș fi venit cu plăcere, mai ales că aveam ce să co-
munic: date privitoare la un prieten al lui Eminescu Jean
Al. Samurcaș. Nu m-a anunțat nimeni, deși Bârladul o
face în astfel de prilejuri. Comunicarea va apare în vii-
toarea ediție a Caietelor Eminescu, probabil în 1990
sau 1991. În orice caz caietul e depus.

Cine m-a pomenit și încă în roz la Bârlad? Ce
băștinași au comunicat? În cimitirul Eternitatea de acolo
zace un om politic prețuit de marele poet, Manolache
Costache Epureanu, la înmormântarea căruia a vorbit
Titu Maiorescu și căruia acum doi ani i s-a furat bustul.
Mi s-a spus că e comercializat prin acte tale quale căci
moda bărbătească revine și ea. 

Îmi pare rău, dar n-o cunosc pe Ștefania Popa decât
din vedere. Tocmai citesc o carte despre tatăl ei, Gavril
Pop în excelenta carte a poetului Horia Stancu, Frag-
mentarium clujean, p. 280. Cred că în situația pe care
o invocă autorul lui Al. Balaci e suficient știind că e cel
mai politruc de acolo

Cu prietenie
C.D. Zeletin

[6]

București, 16 mai 2001 

Scumpe domnule Ionel Necula[,]

Îmi veți ierta oare întârzierea? Să vă spun că sunt
extrem de ocupat, așa cum un om cu viața împărțită în
trei (literatură, medicină și biofizică – predau această

disciplină grea, la Facultatea de medicină de 39 de
ani)?! Că sănătatea îmi joacă feste? Că sunt în restanță
cu odihna de câteva decenii? Aș pute-o face, am drep-
tul: sunt doar poet liric! De fapt, nu sunt extrem de ocu-
pat, ci penibil de ocupat, ba, pe deasupra o mai și
mărturisesc.

Realitatea e că, sigur fiind că mă veți scuza, mi-e
dor de o întâlnire cu tecucenii, oriunde s-ar desfășura
ea, așa cum a fost cea prilejuită de centenarul Ștefan
Petică din urmă cu peste două decenii. Ați observat că
între timp G.G. Ursu s-a dus din lumea asta, Zâna
Molcuț e de mult pensionată, iar eu, la cei 66 de ani,
pendulez între aceste două perspective cu înclinații uni-
voce. Trec de două-trei ori pe an prin Tecuci în drum
spre Burdusaci (agricultura bucureștenilor!) și de câte
ori străbat strada Gh. Petrașcu, mă concentrez la
dumneavoastră. Dacă ați simțit cumva în ziua de
20  aprilie a.c. o zdrăngănitură bizară a vreunui obiect
din casă, aflați că în mine stă pricina. Intrând în oraș pe
lângă Gara de Nord îmi încarc bateriile afective citind
pe tăblița cu denominația unei străzi numele strămoașei
mele mai îndepărtat, Smaranda Brăescu, din ramura
nicoreșteană a Brăeștilor tecuceni (istoria ascenden-
telor le-a scris C. Gane în Amărâte vieți).

Contrar impresiei pe care o las, n-am cunoscut prea
multă lume, fiind un singuratic, nu sunt însă indiferent
la ea. Pe Sorana Țopa, de pildă, n-am cunoscut-o, deși
mama care a crescut-o (pe ea și pe numeroșii ei frați
rămași orfani de mamă) Ecaterna Țopa, n. Diaconu era
originară din Burdusaci și se înrudea mai de departe cu
mine (prin Sevastra Filipescu, mama marelui agronom
C. Filipescu, editorul Neoliberalismului lui Șt. Zeletin.
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M-am ținut în mod voit departe de această modelatoare
de bărbați... mai bine am cunoscut-o pe sora ei, Aurelia
Greabu, dar acest lucru e mai puțin important. Părinții
Soranei Țopa sunt români din moși-strămoși (sat bogat,
pe turcește!) originari din Topoara. Sorana Gurian era,
într-adevăr, evreică. Amândouă îl frecventau pe E. Lovi-
nescu. Sorana Gurian – urâțenie întruchipată – îl exas-
pera pe maestru la Sburătorul, cu obsesiile ei sexuale
descrise abuziv... Pe Sorana Țopa, invers decât, poate
s-ar deduce din secvențele din Agenda literară, o
iubea... Scrieți-mi ce date vă lipsesc despre ea și vi le
voi comunica, dacă le știu, cu mare plăcere. Adineaori
am trimis un dosar în care am îngrămădit note, tăieturi,
fotografii, etc. care o privesc.

Cât despre știință îmi spuneți că le știu pe toate.
Ferească Sfântul! E o simplă impresie deoarece vor-
besc numai despre ceea ce știu și niciodată despre
ceea ce nu știu și mai ales despre cât nu știu. Ar fi și
niște categorii inutile. Mă regăsesc în versurile de înce-
put ale lui Faust de Goethe: Și-acum neghiob și fără
minte,/ știu mai puțin ca mai nainte. Am citat din memo-
rie. Totdeauna am socotit condiția subiectivată ca
importantă ideației și m-am comportat ca atare. Dacă
pare invers e fiindcă se simte opresată și se răzbună!

În privința eseurilor mele din Ateneu, le-am strâns
într-un volum, Gaură-n cer, apărut în urmă cu puțini ani.
Credeam că vi l-am trimis. Vi-l expediez acum împreună
cu Opere 1 și 2 de Mihai Niculescu – unul din cei mai
apropiați prieteni din Anglia ai lui Cioran. Cartea a fost

lansată la Uniunea Scriitorilor acum un an, prezentată
fiind de mine, Mihai Șora și Al. Paleologu. Se deschide
cu o însemnare biografică scrisă de vărul meu, Radu
Șerban Palade și cu eseul Faceți loc să nu mai fiu al
subsemnatului în care veți găsi reprodusă o scrisoare
a lui Emil Cioran. Sper să vă intereseze.

La revedere, iubite prietene. Numărul
dumneavoastră de telefon mi-ar ușura comunicarea,
chit că ne-ar sabota corespondența...

C.D. Zeletin
Tel. 222...
P.S. Uitasem de ultima mea carte Adagii. O primești,

prin urmare, și pe ea. 

Notă
Cu cărturarul C.D. Zeletin am fost într-o lungă și rodnică

relație epistolară de peste patru decenii și pot spune că toate
scrisorile sale musteau de informații, aveau substanță, idei și
o stilistică îngrijită. Știam că afectiv era legat mai mult de
orașul Bârlad unde i se încredințase, după moartea profeso-
rului G.G. Ursu, conducerea Academiei bârlădene, o instituție
care a supraviețuit deceniilor comuniste și-a dat vieții spirituale
bârlădene un sens, o direcție, un trend antrenând intelectua-
litatea orașului în realizarea unor proiecte cu mare trecere la
comunitatea bârlădeană. Academia bârlădeană a fost liantul,
osmoza care a mobilizat potențialul intelectual al orașului și
l-a antrenat în proiecte referențiale. (Ionel Necula)



colocviul artelor

108 SAECULUM 3-4/2021PR
O

În secolul XXI, cosmopolitismul capătă proporții glo-
baliste, mai ales în contextul schimbărilor culturale și
politice actuale (vezi Pagden 1997 & Beck 2012). Ca
să discutăm despre death phobia (rom. teama de
moarte), este necesar să privim cosmopolitismul
dintr-un anumit unghi, acela al dualității dintre local și
general, și, mai exact, acela al conversației – așa cum
este ea prezentată de Appiah (2006). Scopul acestui
eseu este să scoată în evidență legătura dintre atitudi-
nea cosmopolită în fața morții și cum se regăsește ea
în scrierile lui Caitlin Doughty (2015 & 2017) și ale lui
Elisabeth Kübler-Ross (1997), și ce rol joacă aceasta
în acceptarea morții.

În primul rând, trebuie să subliniez faptul că putem
oferi cosmopolitismului actual numeroase nuanțe, nu
doar în funcție de paralelismul pe care îl facem între el
și un alt concept – cum ar fi globalizarea sau multicul-
turalismul –, ci și în funcție de subiectul pe care îl dis-
cutăm1. Așadar, pe fundalul discuției despre teama de
moarte sau death phobia, consider că este necesar să
adoptăm o atitudine care să aibă la bază conversația
deschisă2 și inspirația din culturile cu care conversăm
prin intermediul unui Celălalt pe care nu îl judecăm și
nu îl respingem din cauza diferențelor de viziune și a
apartenenței la un anumit fundal cultural, diferit de al
nostru. Paradoxul este că „niciodată lumea n-a fost așa
de unită, niciodată lumea n-a fost așa de divizată ca as-
tăzi” (Boia 2000: 132), iar această afirmație cuprinde
foarte bine și dualitatea cosmopolitismului: pe de o
parte, coexistența unei culturi locale și a uneia globale,
iar pe de altă parte, ideea că ne păstrăm valorile locale,
dar manifestăm și o oarecare curiozitate pentru valorile
globale (Appiah 2006: xv). 

Pentru acceptarea morții, putem spune că această
dualitate joacă un rol masiv în a înțelege ritualurile mor-
tuare ale altor culturi, fără a emite judecăți în cazurile
în care acestea ne par absurde – din interiorul cercului
nostru cultural – și îndepărtate de modernitatea lumii
actuale3. Din alt punct de vedere, cosmopolitismul este
strâns legat de globalizare (Pagden 1997: 6-8, & Beck
2012: 112), pe care Montaigne se pare că a reușit să o
prezică atunci când a scris că apetitul ochilor noștri este
mai mare decât cel al stomacului și că avem mai multă
curiozitate decât capacitate de a înțelege și de a ac-
cepta diferențele dintre noi și Celălalt (1877: 228). Se
poate ca globalizarea să fi dărâmat într-o oarecare mă-
sură sistemele religioase (Alexander 2012: 41) pe care
se bazează credințele din spatele ritualurilor funerare,
transformând cultura mortuară în ceva antropocentric,
ateist, dificil de contemplat fără un fundal spiritual – și
mai dificil de acceptat atunci când nu seamănă cu nimic
din ce cunoaștem ca membri ai unei anumite societăți.
Barbarismul pe care îl vedem atunci când vine vorba de
ritualurile mortuare ale altor culturi este dictat strict de
mediul care ne-a conturat valorile culturale personale
(Montaigne 1877: 229-230, & Doughty 2017: 12). Din
fericire, nu trebuie nici să cădem pradă Celuilalt, nici
să-l respingem, ci putem adopta metoda conversației
culturale, care face parte dintr-un cosmopolitism parțial
(Appiah 2006: xvi-xvii, & Boia 2000: 127). Așadar, în
cazul acceptării morții este necesar ca mai întâi să ac-
ceptăm diversitatea prin care aceasta se manifestă, și
cred că o cale pe care am putea să o urmăm este cea
a cosmopolitismului, așa cum este el prezentat de Ap-
piah: o conversație la nivel cultural, fără judecăți morale,
un ideal și o aventură la care să aspire omul modern

Cristina-Mihaela Botîlcă

ROLUL COSMOPOLITISMULUI 
ÎN ACCEPTAREA MORŢII
Conversația interculturală 

ca inspirație pentru ritualurile funerare
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(2006: xx).
În al doilea rând, schimbul de valori la nivel

conversațional poate să acționeze ca o sursă de
inspirație pentru viziunea personală asupra morții. În
cărțile ei, Doughty susține că nu există nicio cale unică
de a înțelege moartea (2017: 6), iar societatea occiden-
tală nu ne sprijină atunci când vine vorba de manifesta-
rea suferinței aduse de moartea cuiva drag sau de
anxietatea propriei noastre morți (2017: 232). Doughty
ne povestește moartea bunicii sale și întâlnirea șocantă
cu practicile culturale ale asistentei acesteia, a cărei ne-
poată4 sărută trupul lui Tutu – bunica – și se jelește cu
o amărăciune atât de intensă, că Doughty nu poate
decât să simtă rușine pentru distanța pe care o impune
între ea și moartă (2015: 231). Această ciocnire între
două practici atât de diferite poate să creeze o fisură în
credințele uneia dintre cele două „tabere”. Aici, cosmo-
politismul poate fi văzut ca o experiență, nicidecum ca
o idee sau o categorie politică (Bender 2017: 116-126),
fiindcă are implicații reale, palpabile și imediate. 

Să ne punem în pielea Celuilalt și să încercăm să
ne vedem prin ochii lui poate fi revelator (Geertz 1983:
16), iar această revelație poate provoca o schimbare la
nivel subconștient, care să amelioreze – măcar parțial
– anxietatea care împrejmuiește ideea de mortalitate.

Elisabeth Kübler-Ross scria că, în căutarea unor
răspunsuri cu privire la moartea noastră sau a celor
dragi, ceea ce ne-ar putea ajuta este să privim prin fe-
reastra altor culturi și să vedem ce ne pot oferi acestea
(1986: 27), nu în sensul că am putea începe să practi-
căm canibalismul mortuar, ci pentru că impactul cu di-
versitatea este atât de puternic, încât ceva se schimbă
înăuntrul nostru: orizontul valorilor noastre se schimbă,
se lărgește, și se poate ca spiritualitatea Celuilalt să ne

împingă să dezvoltăm o spiritualitate personală. Acest
lucru se datorează acceptării și curiozității pozitive pe
care ar trebui să le avem atunci când privim o altă cul-
tură. Putem numi această atitudine cosmopolitism
parțial, comunicare creativă (Imara 1986: 157), ori pur
și simplu bun-simț. 

Dintre toate valorile cosmopolitismului, dintre toate
principiile pe care fiecare le clasifică într-un anumit fel
(Held 2010: 69), comunicarea bazată pe acest bun-simț
cultural –care nu este nici o idee politică, nici un princi-
piu social, ci pur și simplu uman – ne poate ajuta să ne
apropiem de o acceptare voită a morții. Kübler-Ross a
prezis că secolul XXI va fi sub semnul unității: un singur
univers, o singură religie, o singură umanitate, numai
dacă omul va arăta înțelegere atunci când va fi pus față
în față cu Celălalt (1986: 3). Acest cosmopolitism arată
înțelegere și pentru credințele locale care stau la baza
practicilor funerare actuale, dar și pentru o universali-
zare a religiei sub sfera spiritualității, cu posibilitatea de
alegere și de acceptare a diferențelor dintre culturi.
Cealaltă parte a monedei acestei universalizări
susținute de Kübler-Ross stă sub semnul imperialismu-
lui cultural funerar, care creează un centru și o periferie,
a căror apariție și dezvoltare sunt cauzate de capitalis-
mul multinațional (Appiah 2006: 108), mai ales în uni-
versalizarea forțată a incinerării industriale, în lipsa de
implicare din partea familiei în ritualurile funerare și în
„handicapul” emoțional modern în ceea ce privește an-
xietatea din jurul inevitabilității morții.

Caitlin Doughty și Elisabeth Kübler-Ross, deși sunt
separate de același zid metaforic care desparte viziu-
nea seculară asupra morții de cea spirituală, își croiesc
drumuri care duc în aceleași puncte: (1) acceptarea
morții printr-un cosmopolitism caracterizat de o comu-
nicare inter-culturală creativă, care creează introspecție
(Bender 2017: 117) și (2) practicarea ritualurilor mor-
tuare plecând nu de la obligativitate, ci de la crezuri care
să-l ajute în primul rând pe cel care suferă, apoi pe
membrii întregii comunități părtașe la suferința lui.

Note
1 Unele subiecte necesită o viziune cosmopolit-pozitivă,

cum ar fi progresul în medicină și în educație, altele pot fi vă-
zute și dintr-un punct negativ, cum ar fi distrugerea tradițiilor
locale în contextul unei globalizări pe alocuri forțate.

2 Conversația deschisă presupune o lipsă a prejudecăților
și a post-judecăților în ceea ce îl privește pe Celălalt.

3 Foarte multe exemple de acest fel sunt prezentate de
Caitlin Doughty în From Here to Eternity. Travelling the World
to Find the Good Death (2017): ritualul incinerării are loc în
aer liber în Colorado, oamenii din Michoacán își dezgroapă
morții o dată pe an și interacționează cu trupurile ca și când
ar fi încă vii, în Carolina de Nord (în Cullowhee) se practică
recomposition (sau transformarea rămășițelor umane în ferti-
lizant), iar în Bolivia craniile (numite și ñatitas) sunt văzute ca
intermediari între oameni și Dumnezeu. În Smoke Gets in
Your Eyes (2015), Doughty atinge un subiect sensibil atunci
când vorbește despre ritualurile mortuare ale tribului Wariʼ, ai
cărui membri sunt canibali, însă chiar și acest lucru – pe care

Elisabeth Kübler-Ross
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Occidentul modern îl etichetează ca fiind derapajul suprem –
are o însemnătate care depășește nevoile fiziologice de hrană
ale omului (67-70). Aici, canibalismul este văzut ca simbol al
demnității și al unei credințe cu rădăcini culturale adânci. 

4 Asistenta și nepoata ei s-au născut în Samoa, Oceania.
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Recent mi s-a cerut un eseu pentru o nouă carte
care urmează să apară la Editura DNK – Societatea
Scriitorilor din Novi Sad. Astfel, fără pretenția de a
epuiza subiectul, a luat naștere această mărturisire des-
pre crezul literar-artistic.   

Meditând asupra subiectului am privit îndelungat un
tablou care mereu îmi dezvăluie noi dimensiuni imagi-
nare, precum două roți zimțate, care în mișcare fac și o
trimitere la poziția omului în lumea care-l înconjoară. 

Realizarea picturală este a consăteanului meu To-
mislav Guțu – a cărui mamă este din Sremski Karlovci
(de lângă Novi Sad), iar tatăl din Banat – căruia toți, noi
românii, îi zicem Toma sau Tomiță.  

Cu prilejul finalizării studiilor la Academia de Arte din
Novi Sad, prietenul meu m-a invitat în atelierul Acade-
miei vizavi de cea mai veche instituție din Balcani –
„Matica srpska”. La intrarea în atelier, mi-a comunicat
că dorește să-mi facă drept cadou un tablou.  

Am fost uluit, pentru că trebuia să aleg o pânză, din
două splendide. În primul tablou era redată Nadia Co-
măneci, steaua gimnasticii mondiale, pentru care la în-
cheierea studiilor primise nota zece, astfel că din
modestie am ales cealaltă lucrare, cu o natură moartă
care vorbește! 

De ani de zile privesc tabloul artistului în fața căruia
se opresc toți musafirii mei din Serbia și România între-
bând: – De ce masa este de culoare cenușie? – De ce
violina este fără strune? – Ce caută aci – masca și tabla
de șah?! Priviri, întrebări, diverse interpretări!  

Judecând, am înțeles că pictorul, – prietenul meu din
copilărie, care după profesoratul său la Școala generală
„Sf. Gheorghe” din Uzdin, unde a fost și director (acum
trăiește în Seleușul copilăriei din Banatul de sud) – la
fiecare întâlnire cu privitorul și musafirii mei la Novi Sad,
fără să știe, era mai bogat. De aceea, împărtăşesc câ-
teva versuri cu cititorul, dat fiindcă se potrivesc precum

un angrenaj despre poziția omului în lume și verticalita-
tea omului prin poezie:

Pe o masă de cenușă 
Privesc lumea lui Tomiță Guțu
Violina
Masca
Tabla de șah

Din fibre lăuntrice vremea sunetelor apasă
Eliberată de substanțe radioactive masca își

schimbă poziția
Tabla de șah zboară cu caii înaripați
Cu tunurile sparte 

Cei care vorbesc de probleme ecologice 
Codifică impulsurile cotidiene 

Natura moartă e mai discutată și mai vizibilă 
ARS LONGA – VITA BREVIS
Maxima utilizată, după filozoful și scriitorul Greciei

antice, părintele medicinii, Hippocrate, înseamnă că
Arta (știința) este nemuritoare, iar viața scurtă, iar faptul
m-a determinat să includ poezia Ars longa – vita brevis
în volumul „Preludiu imaginar” (Editura Libertatea, Novi
Sad, 1988, p. 46), ulterior bucurându-mă pentru că a
fost inserată în diverse antologii și tradusă în câteva
limbi străine. 

Deduc precum că artistul a reușit să ridice noi punți
spirituale. În baza celor trăite, observăm poziția verticală
a versurilor, care pe hârtia imaculată înalță o nouă ver-
ticalitate! 

De ce? 
Din simplul motiv că şi scrierile literare cu verticali-

tate vor rămâne un document al percepției și conştiinţei.
Fiindcă, precum „în multe alte documente ce nu ies din
poruncile clipei trecătoare, va trebui văzut «dreptul la

Ioan Baba

DESPRE VERTICALITATEA POEZIEI
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mărturisire» indiferent de cât se preţuieşte o creaţie în
regimul clipei nedefinite astăzi ori în nădejdile ce se pun
în ziua de mâine.” (Artur Silvestri, „Mărturisire de
credință literară”, Ed. Charpatia Press, București 2008,
p. 5). Din asemenea unghi de privire, înțelegem per-
spectiva ecoului posibil, care poate să definească per-
ceperea, urcările și coborârile, care la rândul lor pot să
alcătuiască o cunună de lauri cu ramuri de măslin sau
fructe multicolore.  

Dar concomitent, alături de creația literară în limba
de origine a autorului, în intenția comunicării cu altă
lume, traducerile atât de necesare, mereu se adaugă
ca noi verigi și fapte de coagulare în lanțul istoriei lite-
rare și ridică noi punți spirituale, prin care nu doar că în-
nobilează cititorul de altă diversitate etnică și vocație
lingvistică, ci fac și literatură.   

Ideile poetului hoinăresc noaptea printre stele, iar di-
mineaţa coboară în vârful degetelor. 

Odată scrise, cuvintele trebuie să răspundă la o
stare, dar şi să emită semne de întrebare pentru diferite
moduri de interpretare iminente diverselor sensibilităţi,
precum alarma declanşată către lume cu amplitudinea
oscilantă, alteori calmantă. Aceasta este invitaţia şi pen-
tru plecarea cititorului pe drumurile deschise ale gân-
dului şi ale cuvintelor în trupeasca lor întrupare. 

Poetul este așadar plecat într-un pelerinaj poetic ex-
primat prin dimensiunea magică sau mistică a imedia-
tului, într-o nonficţiune creată, „precum un călăreț pe
arcul multicolor sau cufundarul din cenușiu”, cum fru-
mos observase Ivo Muncian într-o prefață („Muzeul Dio-
ram”, Editura Libertatea, Panciova, 2011, pp. 5-7),
adăugând că între cele două ipostaze se găsește
„lumea contrastelor” din care iradiază narațiunea poe-
tică cu care poetul, prin limbă, tradiție, origine și istorie,
poate ieși din încețoșare de cealaltă parte a curcubeu-
lui. Rămânem în convingerea că această lume nu este
doar a poetului, și că, prin spiritul literar-artistic și cul-
tură, poate deveni şi lumea altora, care poartă-n sine
şi-n propria raţiune zilnic compătimiri şi întrebări faţă de
aerul pe care îl inspiră cu Lacrimi, Dor şi cu Iubire. 

În genere, filosofia, literatura şi, în special, poezia
sugerează ca lumea să fie mai deschisă întrebărilor şi
mai închisă în faţa răului, să fie adică mai liberă. Între-
barea este precum începutul, ca şi sfârşitul continuu
despre poziția în lume, diversitatea etnică, identitatea
națională existențială și colectivă în context universal.  

Într-o perioadă de timp (1986-1993, dar şi ulterior)
avusesem deprinderea căutărilor de a pătrunde în uni-
versal lăuntric al partenerilor mei de dialog, personalităţi
deosebite din cultura poporului Român și Sârb, respec-
tiv din spaţiul ex-iugoslav sau european: Mircea Martin,
Radu Flora, Justo Jorge Padrón, Dorin Gămulescu,
Eugen Uricaru, Jovan Soldatović, Jože Ciuha, Mira
Alečković, Vladimir Veličković, Dumitru Radu Popescu,
Vangel Naumovski, Cahrles Flores, Ion Miloș, Aleksan-
dar Tišma, Mića Popović, doamna Ana Maria Murnu,
soția marelui sculptor Ion Lucian Murnu, Leonida Lari,
Marin Sorescu, Eugen Simion, Viorel Cosma, Emilian
Galaicu Păun, Grigore Vieru și mulți alții, aceştia fiind
din România, Serbia, spațiul ex-iugoslav, Republica

Moldova. Cu un cuvânt, personalităţi care trăiesc sau
au trăit în Franţa, Malta, Suedia, Spania... pe care i-am
determinat, prin dialog, să-şi dezvăluie crezul în ARS
LONGA. Așa a fost și în cazul altora, incluși în volumul
de interviuri „Mărturisiri. Confluențe”. De fiecare dată
am evitat VITA BREVIS, pentru că m-am mistuit la în-
ceputul unui dialog cu marea doamnă a literelor
sârbești, Desanka Maksimović, care în clipa când a
auzit că „viața este scurtă” (fiind obsedată de moarte) –
n-a mai putut să vorbească, eu înțelegând că stau cu
veșnicia la masă.

Desprind. 
„Dacă nu suntem orbi şi surzi, arta ne oferă mult mai

mult decât credem în genere. În primul rând – o înstrăi-
nare minimă, o maturitate mai mare a culturii şi mai
multă libertate” (Jože Ciuha, în filada & CD-ul ARS
LONGA... Atelier deschis de Ioan Baba, CPE Libertatea
& Radio Novi Sad, 2004, p. 8). 

Alţii susţin că literatura nu poate înlocui viaţa,
dar concomitent constată că în fond literatura este o
continuare a vieţii, ea influenţând și înaintarea binelui
în lumea divizată. Din tangențele dintre epic și dramatic
apar năzuințele împotriva inumanului din labirintul vieții,
pentru că monstruozitățile flămânde, precum bestiile
cheiroptere de astăzi înghit la vieți și oameni, iar, după
cum îmi mărturisea la Novi Sad, prin septembrie 1988,
acad. Dumitru Radu Popescu, „ieșirea din labirint este
un vis al omenirii, fie prin înfrângerea monstrului, fie prin
a găsi o cale de a zbura din acest spațiu, fiindcă iubirea
umană învinge întunericul care este în labirint, învinge
monstrul care este întunericul și care este esența rău-
lui”.(Dumitru Radu Popescu Ieşirea din labirint, ib.,
p.  11). La scurt timp după această întrevedere, lumea
noastră s-a convins că marele scriitor avusese deplină
dreptate. Iată că puterea literaturii și artei, în genere,
este puterea gândirii umane. „Dar dacă ne gândim că
primii oameni care au făcut ştiinţă, care au făcut litera-
tură, sunt de fapt primii şi marii scriitori, şi toţi marii is-
torici ai lumii sunt – mari scriitori, şi filozofi ai lumii – sunt
mari, dacă ne gândim că ei s-au folosit de cuvânt ca o
armă a raţiunii şi înţelegerii lumii – înseamnă că toţi fiind
literaţi şi (acest orgoliu de ce să nu-l avem), chiar dacă
uneori s-au despărţit în timp filozofia de literatură, dar
începuturile ei sunt ale cuvântului şi ale literaturii în
fond.” (id., ib.). 

La întrebarea dacă în România există un izvor de
cuvinte, marele poet şi academician Marin Sorescu
(1936-1996), în septembrie 1991, la Pelişor (Sinaia),
mi-a răspuns: „Cred că  izvorul acesta de cuvinte este
chiar laptele pe care îl sugem ca prunc la sânul mamei,
şi de aceea suntem atât de legaţi de cuvintele pe care
le învăţăm prima dată. Acesta este un izvor într-adevăr
tulburător şi de care nu ne putem despărţi niciodată. Noi
crescând, ne naştem şi ne formăm cu toată emoţia care
există în primele luni ale vieţuirii noastre pe pământ.
Această emoţie de început revine în poezie. Atunci
când scrii poezie, eşti într-un fel copilul limbii în care
scrii.” (Marin Sorescu, Peste spiritul nostru să plu-
tească miracolul cuvântului, ib., p. 19). 

Desigur, răspunsurile pot să fie diversificate, dar în-
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trebarea nu poate să fie falsă, fiindcă locuim în între-
bare, ca într-un spațiu patrulater de Apă-Aer-Foc-Pă-
mânt, reprofilând privirea cu Dorul, Adevărul, Dreptatea
şi Mila. Sau, ca într-un cerc reprezentând Soarele care
se află la originea a tot ce există în jurul său, și se fră-
mântă mintea și raționarea noastră. 

Iată deci noile posibilități care pot țâșni din antago-
nismele îngrămădite în raportul dintre natură și spiritul
uman. „Din percepția unui asemenea cerc, poezia tinde
în permanență spre gândirea nemărginită care, în forma
unei trepte noi, duce spre înaltul la care aspiră. Atinge-
rea acestei înălțimi este mutația gândirii.” (Milijan Des-
potović, „Poetika utiska”, Beseda, prikazi, Narodna
biblioteka Požega, „Svitak” Požega, Udruženje književ-
nika Srbije, Podružnica za Zlatiborski okrug, 2017,
pp.  155-158). Dintr-un asemenea șirag, prin reflecția
trăirilor, i-au naștere comparații sentențioase cu matrița
din care sunt zidite versurile și verticalitatea poeziei. 

Revenind la filonul gândului am putea spune că
odată scrisă în forma coloanei verticale de pe hârtia
im aculată, poezia aminteşte Omului de propria lui pozi-
ţie în lume, de raportul spaţiului faţă de propriul trup. 

„La sfârșit de Secol Început de Mileniu/ Observi cum
deodată/ Prin mintea încătușată/ Circulă oxigenul po-
luat// Plămânii nu mai sunt dornici de traversare/ Prin
onoruri cu miros de pucioasă// Cum/ ce va fi/ Când toți
debarcă / Nimeni nu va mai alerga viața/ Cine o va
curma// À propos de rămășițele Secolului/ După
Fromm/ Percepi că omul împarte agresivitatea cu ani-

malul/ Dar ce-i cu animozitatea omului față de om// La
sfârșit de om – nu de omenie/ Depistezi că ești prăbușit/
Într-o surditate psihico-verbală/ Cu sângerări dureroase/
Cuvântul vehiculat în derâdere/ Te invită să ameliorezi
situația// Când totul este incert/ Trebuie că există vreo
alternativă/ Pentru ca totul să fie aproape cert” (Apel,
din volumul autorului „Poeme incisive”, Ed. Libertatea,
Panciova, 1991, p. 9). 

Atâta doar... fiindcă unde există întrebări nu există
un punct final, mereu începe un nou episod, necesar,
precum clipele durabile din Zona D unde vor să trăiască
poeţii şi spiritul ReversAvers al lor. De aceea, marii poeți
ai literaturii române și universale nu mor. Ei sunt doar
plecați în mod himeric. S-au micșorat și mereu se nasc
din(n)ou, într-o lume departe, într-o lume aproape, în
templul miraculos al marelui Mister în care poeții îşi do-
resc trăirea cu spiritul revers-avers al lor, ca Hyperion
sus, ca niște monumente megalitice jos!     

Dacă la început a fost cuvântul – miracolul este şi
trebuie să facem totul să rămână acelaşi. Cuvântul zidit
în poezie trebuie să plutească peste spiritul nostru, să
înnobileze cititorul cu sensibilitatea artistică și concomi-
tent cu fascinantele clipe supravegheate de ochi și
imaginația prin care și pe măsura în care poetul reu-
şeşte să elucideze întruchiparea mimetică sau abs-
tractă, balanţa de contraste şi lucruri paradigmatice
care ţâşnesc parodic-persiflant, cu imprevizibilitate și
aluzie, ca enunţuri mistice, graţioase sau monumentale.     
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scriitori români de pretutindeni

lumina se încăpăţânează să nu uite nimic
trăgând după sine strălucitor neantul

prin chiar surâsul meu consolator
a cărui urmă o pierd în cele din urmă

încât aş putea cândva să îndrăgesc suferinţa

pe o scenă de-a necuprinsul rostirii

şi poate să port o cămaşă de sânge a cerului
răsfăţată de violetul târziu şi livid

al luminii care se încăpăţânează să nu uite nimic

printre sofisticate oglinzi în care migrează
o rază din muzica gravă a cerului

care în dezacord cu o aripă neagră
poartă întotdeauna cu sine o aripă albă

în numele iluziei unei zile de mâine

a cărei urmă se va pierde în cele din urmă

încât aş putea cândva să îndrăgesc suferinţa
într-un răstimp ţipător al încăperilor goale

care se umplu întotdeauna-n absenţă
de un haos perfect care dezgroapă în timp
o urmă-a luminii care nu uită niciodată nimic

răsfăţată de violetul târziu şi livid

*

când timpul trece parcă înţeles cu un hazard
pe care nimeni nu îl înţelege

mă-ntreb dospind în chip de literă o rană

Miruna Mureşanu
(Austria)

cărei părţi a întregului i-ar putea fi adăugată
fuga între un botez şi o moarte

sau cărei limite jocul de-a umbra

sub o lucarnă ce desfiră rătăcirea ei
prin vocea calmă şi târzie-a unei şoapte

pesemne-ntr-o privire nenăscută-a unei lumi
la bâlciul ultim al deşertăciuni ei

cum parte a singurătăţii care nu se vede

şi care-i împrumută numele riscant
doar timpului care-nţeles cu un hazard

sculptează-un ultim trandafir în preatârziu

pe care îl adaugă luminii înadins

care fără motiv rescrie necuprins

poemul meu peripatetic şi nevinovat

al cărui rol disimulat pe-o scenă
e dat de penitenţa gravă a cuvintelor

a căror deznădejde e numai punctul de vedere

prin care-ntregul îşi asumă fiecare parte
şi-o-mparte drumului între botez şi moarte

*

ascuns sub cortina sincopei cu timpul trecut
Marele Gol se (va) umple de un grav înţeles

mult după aventura lumii în lume

semănând cu o rană deschisă într-un poem
dintr-o vale înfometată a umbrelor

unde Cel care va reveni poate nu va rămâne
să rescrie o iarnă a niciunei vrajbe

pe înţelesul Cărţii scrise cândva

mult înainte de aventura lumii în lume

a cărei vârstă se pierde în refrenul veciei

căutând într-una locul din timpul rămas
printr-o sentinţă dată cu ochii deschişi
de memoria generoasă a cerului

care-l învie a nu ştiu câta oară pe Lazăr

încât ziua de mâine ar putea să nu moară

primind dinspre lumină încă un semn
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printr-un miracol al vederii (ei) în afară

încât Cel care va (re)veni poate va şi rămâne

mult după aventura lumii în lume

*

printr-o naraţiune simplă a vântului de sud
în ochiul căruia pare că înnoptez

(printr-o asceză-a unui scrib aproape mut
pe care cerul îl reţine îngemănat cu mâna mea)

încerc să mai salvez câte ceva
din frumuseţea glorioasă a luminii

să-i primenesc hipnotic înţelesul
trecând încet absurdul clipei spre un eden ascuns

prin versul alb îmbrăţişat de lună

(în pagina postumă a memoriei)

prin muzica arcadă a sângelui tăcut
care presimte-nstrăinarea timpului de sine

mult înainte de-o plecare dintr-un vis
spre un abis cu miezul inocent şi crud

printr-o naraţiune simplă a vântului de sud

care se bucură când poate încă descifra
asceza unui scrib de-altundeva

pe care cerul îl reţine îngemănat cu umbra mea

*

o pasăre galbenă își poate închipui despre mine
că sunt doar un foșnet mișcător al zborului ei

sau o simplă addenda la singurătatea luminii
care curge în armonie cu setea neantului

ce pare să țină în cumpănă vinovăția secundelor
cu ipostazele razei însângerate de lună

printr-o fidelitate ascetică-aproape
cu murmurul livid al clipei spre noapte

pe care lumina nu se gărbește să-l vândă

negociind sub o lucarnă obosită scrisul meu

vecin cu pasărea galbenă tot mai flămândă
care își închipuie despre mine că i-aș putea fi Dumne-
zeu

că aș putea învinge-ntotdeauna în jocul cu moartea

purtându-i mult și bine pe umeri iluzia
cum pe-o haină veche de gală

sub pleaopele nopții precum o lucarnă

aprinsă-n nevăzutul unui timp istovit
care ține în cumpănă vinovăția secundelor
în ipostazele razei însingurate de lună

la un orizont mai ezitant ca oricând

(din volumul în pregatire 
Aproapele meu Dumnezeu)
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Motto: – Aveți castraveți?
– N-avem castravem.

Strada cu mai multe nume

Pe Duță nu l-au arestat. A rămas director de spital,
neclintit. Se cam mira lumea cum de nu a fost arestat
și el, când fratele lui fusese arestat și când toți cei de
condiția lor socială fuseseră ridicați și nu s-a mai auzit
nimic de ei. Și veni într-o bună zi, acea zi fericită și ne-
uitată zi, vestea când am aflat toți de la megafoanele
de radio de pe străzi, că Stalin a murit. Se strânsese
lumea ciopor să asculte la căldările urlătoare din stâlpi.
În acel an 1953, primăvara a venit tocmai în acea bla-
goslovită zi de 5 martie. Soarele strălucea, iar Dumne-
zeu ne dădea dovada că nu murise, cum bombănea
bunica. Cei ce își pierduseră credința în Dumnezeu,
s-au dus la biserică și au aprins o lumânare. Nu pentru
sufletul lui Stalin, că ăla nici nu avusese suflet, ci ca să-i
mulțumească bunului Dumnezeu că nu dormea. 

Atunci, în acele zile funebre vesele, s-a aflat că Duță
se îmbolnăvise. Tot orașul vorbea că directorul spitalu-
lui, chirurgul Răcoveanu, se îmbolnăvise de o boală in-
curabilă. Tocmai el, ca nimeni altul. Niciunul din medicii
subalterni lui nu mai pomenise așa boală și niciun alt
medic cu cabinet în oraș la noi. Cangrenă la un picior,
necroză sau cam așa ceva, după cum auzeam eu, dacă
diagnosticul o fi fost corect sau era doar un cuvânt pen-
tru noi, ăștia. Nu, n-avea diabet. Așa boală necunos-
cută? Și la vârsta lui, cum așa ceva? A luat trenul la
București, să vadă ce zic profesorii de la facultatea de
medicină. Mda, era cam ciudat, au încuviințat cei mai
mari profesori, era ceva mai atipic, neobișnuit. Nu mai
văzuseră așa ceva. Era un caz. Nu, nu putea scăpa de
amputare. Era urgent. L-au amputat. L-au trimis acasă,

cu rețetă, să urmeze un tratament. Avea toate șansele
să scape numai cu atât. 

Le cam părea rău orășenilor noștri pentru el, dar nu
chiar din toată inima. Unii clătinau din cap și mormăiau
că așa îi trebuie. Se zicea că era cel mai antipatic medic
din oraș, un bădăran, un necioplit. Nu știa să vorbească
fără să jignească. Ținea cu orice preț să domine și să îi
facă pe toți proști. Așa credea el că se face respectat.
Își făcuse dușmani peste tot, n-avea prieteni. N-a râs,
n-a zâmbit niciodată. Medicii subalterni îi știau de frică.
Era cel mai rapid chirurg, însă era un măcelar și lăsa
cicatrici urâte. Printre femei, se vorbea să nu cumva să
ajungă pe mâna lui. Alții râdeau, cum o să mai pună el
jos femeile una după alta, acuma cu piciorul tăiat cam
de la gleznă? Și-a urmat tratamentul conștiincios, că
doară era medic. 

Chiar soția lui, Doduța, farmacistă, îi prepara prafu-
rile în farmacia ei, după rețeta magistrală scrisă de pro-
fesorii din București. Așa o poreclise Totoșu, din
simpatie, când le-a fost naș la nuntă: „Se cunună Duță
cu Doduța.” Așa i-a zis și soțul ei și toată lumea în oraș.
De fapt, pe ea o chema Theodora. Totul ar fi mers cum
nu se putea mai bine pentru Duță. Dar rețeta n-o fi fost
bună. Ce avea de nu era bună? Cangrena i-a reapărut,
mai sus de unde îl amputaseră. Acum se ducea mai des
la București, profesorii îi scriau mereu rețete, însă ne-
croza avansa. I-au tăiat din nou piciorul, ceva mai sus.
„Așa îi trebuie, să ajungă la mila nevestei, să-i facă ea
rețetele.” Desigur că i le făcea pe de pomană, că doar
n-o să plătească zgârciobul de el tocmai soției sale, chit
că nu mai era farmacia ei. Farmaciile fuseseră
naționalizate. 

Ea era o farmacistă corectă, modestă, chiar umilă
față de clienți și o soție resemnată. La toți le era milă
de ea, mai ales femeilor. O martiră, ziceau ele, cu așa

Victor Ravini
(Suedia/Franţa)

CRASTAVEŢIA
SAU BALAMUCUL VESEL
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soț. El era un necioplit și un insolent, care îi disprețuia
pe toți, un om josnic, un netrebnic. Fără să fie nici gine-
colog, nici venerolog, el scria rețete pentru uz venerian
unor femei și le trimitea cu rețetele la farmacia soției
sale. Își trimitea la ea întreg haremul său de femei de
cea mai joasă speță din oraș, șteoalfele tuturor, printre
care chiar și Mița Filantroapa. Mița era servitoare la
niște boiernași, de lângă parcul orașului. I se zicea Fi-
lantroapa deoarece nu lua bani, la ea era pe gratis. Ve-
neau la ea toți soldații de la regimentele din marginea
orașului. Soldații fugeau noaptea de la regimente și dă-
deau cu pietricele în geamul ei de la mansardă. Ea des-
chidea ferestruica și întreba: 

– Cine e? 
Soldații răspundeau în cor: 
– Noi suntem! 
Iar Mița cobora cu căldările să ia apă de la șipotul

din parc, în miez de noapte. 
Soția lui Duță vedea ștampila lui de doctor cu sem-

nătura Dr. Răcoveanu și servea clientele corect, cu un
zâmbet profesional. Era o doamnă sobră și distinsă.
Clientele trimise de el, dimpotrivă, se uitau la ea cu
dispreț și erau vulgare. I se mai și adresau în bătaie de
joc cu „doamna farmacistă Doța”. Iar Duță, soțul ei,
când vorbea despre ea, îi zicea Dodoața sau Dodoașa
cu cocoașa. Ea nu avea nicio cocoașă, dar, când pre-
para medicamentele la farmacie, stătea aplecată, cu
spinarea încovoiată. El îi zicea: 

– Ce stai așa cocoșată?! 
Ea nu îi răspundea nimic. De ani și ani de zile, far-

macista Doduța era cunoscută ca fiind cea mai umilită
și mai resemnată soție din tot orașul. O soție model, zi-
ceau bărbații, însă unele femei ziceau că ele în locul ei
nu l-ar fi suportat și l-ar fi dat dracului. Multă lume îl
dădea dracului, însă dracul nu îl lua. 

– Nici măcar dracu nu vrea să-și strice firma cu așa
concurent.

Unele femei ziceau că ele în locul Doduței, l-ar fi
otrăvit, i-ar fi pus ceva în mâncare.

Cum spuneam, Duță a trebuit să ia trenul mereu, să
facă aceeași călătorie peste podul de unde zicea că
aruncase aurul în apă și să se ducă la București, unde
profesorii de la facultatea de medicină se mirau cum era
posibil ca boala lui, cangrena lui, necroză sau ce era,
în pofida celui mai bun tratament posibil, în loc să fie
oprită, se accelera. La vârsta lui? 

Duță și cu Doduța locuiseră deasupra farmaciei lor,
însă au fost naționalizați și mutați forțat cu chirie într-o
casă mai mult decât modestă, pe o stradă care se nu-
mise Bd. Ferdinand, iar acuma se numea Str. Armata
Roșie. Iar Doduța a fost mutată în farmacia
naționalizată de la o altă farmacistă, fata lui Boțoganu,
la scurt timp după ce i-au naționalizat banca. Personalul
farmaceutic a fost mutat dintr-o farmacie într-alta, ca ni-
meni să nu mai lucreze în farmacia unde fusese pro-
prietar. 

Lumea se plimba „pe Farfurie”, în jurul monumentu-
lui eroilor, în fiecare seară, când preocuparea fiecăruia

era să știe, cine cu cine se va duce acasă. Dacă nu
apucă să se ducă cu cineva, barim să știe cine cu cine
pleacă și unde se duce. Str. Armata Roșie era mai
aproape decât veceul public din cealaltă piață. Așa că
șmecherii nu se mai duceau la veceul public, ci urinau
pe pereții caselor de acolo. Era strada spre gară, iar
noaptea, când veneau călătorii de la tren, nu era lumină
pe stradă. Ori era stricată uzina electrică, ori spărgea
careva becurile cu piatra. Așa că lumea contribuia vo-
luntar la schimbarea inoficială a numelui străzii, din
Str.  Armata Roșie în Str. Căcata. Mulți își aduceau mica
sau marea lor contribuție, când treceau pe Str. Armata
Roșie, făcându-și datoria patriotică respectivă, mai mică
sau mai mare, care îl trecea trecând pe acolo. Prietenul
meu Victor turba când prietenii îl întrebau dacă locuia
pe Str. Căcata sau pe Str. Pișata. 

Eu l-am recunoscut pe Duță într-o fotografie la Victor
acasă, în orașul unde era el psihiatru, nu în orașul nos-
tru. I-au dat lacrimile când i-am spus că mi-l aminteam
pe tatăl lui. Îl văzusem în copilărie prin oraș, pe Farfurie,
pe lângă monumentul eroilor, cu o pălărie așa, o haină
în dungi așa și cu pantaloni bufanți, golf, cam așa. Da,
exact așa era, a încuviințat Victor. Și cu un ciorap eco-
sez, mi-am amintit eu. Stătea într-un picior, în două
cârje și cu un crac de pantalon prins cu ace de
siguranță la brâu. Copil fiind, nu știam că era tocmai cel
despre care auzeam că i se amputase piciorul și cre-
deam că era vreunul din mulții invalizi de război. Trăgea
din țigară ca o pompă de aspirație și dădea fumul pe
nas ca o locomotivă. I-au tăiat profesorii de la București
piciorul bucată cu bucată până sus de tot, de tot. Până
sus, sus. 

I-a trecut cangrena sau necroza, ce era ce nu era,
și la piciorul celălalt. Cică n-a mai ieșit prin oraș cu câr-
jele după ce au început să-i taie și al doilea picior.
N-avea cum să mai meargă în cârje de unul singur, fără
un picior și cu un picior scurtat. Ieșea din casă, ca vai
de lume. Și cu cârje și ținut de alții, să nu cadă, până îl
urcau în trăsură și să-l urce să ia trenul la București, ca
să-i mai scurteze din al doilea picior. Cine l-o fi dat jos
din tren, în Gara de Nord? Călătorii? Hamalii? Și cum
s-o fi dus de la gară la spital prin București? Era și o zi-
cală veche: taie coada câinelui dintr-o dată, nu cu
ciopârțica. Cu ciopârțica i-au tăiat întâi un picior, apoi
pe celălalt, tot până sus de tot. Corpul i se termina cu
testiculele și ce mai era. 

Cam pe vremea aceea, când nu mai ieșea el din
casă, Doduța a venit la mama mea și a rugat-o să-i
scrie surorii ei la Geneva, să-i trimită un scaun rulant
pentru Duță. Mătușa Dacia – așa o chema – fusese pro-
fesoara de matematică a lui Victor. Mamei mele i-a
părut rău întotdeauna de Doduța, așa modestă și umilă
cum era. Ar fi vrut s-o ajute, dar rugămintea ei era com-
plet nerealistă. Mama îi scrisese Daciei să-i trimită niște
freze pentru cabinetul dentar al soțului verișoarei lor.
Obținuse autorizația de import pentru acele câteva
freze, însă le-au oprit ăia la vamă, fără nicio explicație.
În dinții cui or fi ajuns. Mama s-a mirat că Doduța n-a
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insistat, cum insista lumea pentru tot felul de lucruri din
pachet, ba chiar a avut o vagă impresie că ăsta era răs-
punsul pe care îl aștepta. Peste ani, a avut confirmația
și a înțeles că Doduța voise doar să se audă prin oraș
că încercase să obțină un scaun rulant din Elveția.

Victor locuia la București pe vremea când tatăl lui
venea la operații. Știu de la Dumitru, vărul lui, fiul lui
Alecu, care a fost arestat și nu s-a mai știut nimic de el,
că Victor nu s-a dus niciodată să-și vadă tatăl la spital.
Făcea o școală de topometrie sau așa ceva, în
București. Înainte de asta, după ce a terminat liceul, s-a
dus să muncească miner, în subteran. Nu a dat la me-
dicină de la început, că avea origine socială nesănă-
toasă. Nu era voie, ca el, băiat de medic să devină și el
tot medic sau să urmeze vreo altă facultate. Era fascinat
de frumusețea Bucureștiului. Toată viața a tânjit după
capitală. Mereu venea cu treburi pe la Ministerul
Sănătății, la congrese de ale lor de psihiatrie sau numai
așa, ca să-și clătească ochii.

– De ce stai tu să ruginești în Fundu Marmației, să
locuiești într-un balamuc? De ce nu te muți la
București? Să muncești într-un balamuc, înțeleg, asta
îți e meseria sau crucea pe care ți-ai ales-o. Dar să mai
și locuiești într-un balamuc? Să te deranjeze nebunii tăi
și noaptea? Să nu-ți aerisești creierii?

Mie mi se păreau mai nebuni medicii decât pacienții.
Și prima și a doua lui nevastă erau psihiatre, la fel și pri-
mul soț al celei de a doua soții, cât și actualul amant al
fostei lui soții. Toți patru i se înfățișau la raportul de
dimineață, aliniați în fața lui. Plus că el era încurcat cu
toate doctorițele, infirmierele, pacientele, bucătăresele
și cu toate femeile de acolo. El era consolatorul tuturor
femeilor, de sus până jos. Se arunca în partea lui ta-so,
de unde moștenise virtuțile reproductive, însă Victor era
un om fin, stilat, intelectual, nu ca mârlanul de Duță.
Vorbea poetic, cu citate din filozofi, cu fraze începute și
neterminate, să le subînțeleagă fiecare cum voia. Avea
o voce hipnotică, de le lăsa pe femei cu ochii în soare.
Făcea și hipnoză. În facultate fusese poreclit Contele
Casanova. Se plimba prin oraș într-o uniformă albă de
căpitan de vapor. Era mândru, impunător și mergea cu
niște pași, de parcă ar fi fost un arhanghel. Când era
medic stagiar la țară, a fugit de acolo, că voiau țăranii
să-l castreze. Miștocarii noștri i-au modificat porecla:
„Contele Casanova din Castranova”. 

Nu, zicea el, că la București se făcea psihiatrie cu
parul, cu electroșocuri și cu pastile nocive. 

– Și ce dacă? i-am zis eu. Le dă cu parul în cap ne-
bunilor, nu ție. 

Nu, că un post în București l-ar costa cât o Dacie
nouă, iar după aceea mai vine și tributul anual. 

– Și ce dacă? Nu dai din leafa ta, dai din ciubucuri. 
Nu, că el nu lua ciubucuri. Dacă el se muta la

București, ce o să se facă atâtea femei fără el? El nu-și
putea lăsa haremul din spital. Cică nu le putea lăsa să
sufere din cauza absenței lui din viața lor. Mda, ce se
făceau atâtea femei fără el? I-am zis: 

– Tu nu ai o sexualitate normală. 

Mi-a răspuns râzând ca un pașă: 
– Dimpotrivă. Mii și mii de femei au avut prilejul să

se convingă și se conving zilnic că eu am o sexualitate
normală.

– Când ai așa multe femei, niciuna din ele nu este a
ta și numai a ta. Este a altcuiva sau a altora. Care din
ele va fi alături de tine când ți-o fi mai greu sau la
bătrânețe? Care îți va da un pahar de apă? 

– Toate. Uite așa vor sta la rând să îmi aducă fiecare
câte un pahar cu apă. Iar eu am să le arăt cu degetul și
o să zic: Tu da, tu nu.

– Reciproca este valabilă. Care din ele va avea ne-
voie de tine, să o ajuți la greu? Ce viață e aia să fii ajutat
de toată lumea și să nu ajuți pe nimeni? 

– Să mă ajute toată lumea și nu ajut pe nimeni.
– Și cu care din aceste mii de femei vrei tu să fii îm-

preună în viața de dincolo, în eternitate? Ele vor fi ală-
turi de alții, iar tu vei fi singur cât îi hăul. Tu ai sindromul
lui Don Juan și al lui Casanova.

– Tu vorbești, mă? Te făcuși psihiatru amator? Eu
sunt psihiatru și știu mai bine decât oricine că sunt per-
fect normal.

– Așa normalitate mai rar. Dar eu mă întreb. Și te în-
treb pe tine. Poate un psihiatru să fie conștient de pro-
pria sa psihopatie? La fel cum vreun nebun din ăștia ai
tăi are paranoia și își închipuie că e Napoleon sau Edi-
son, tu i paranoia și îți închipui că ești normal. S-ar
putea ca paranoia să fie cea mai răspândită boală pro-
fesională printre voi, psihiatrii, că prea vă considerați
normali și puneți diagnostic la toată lumea, numai vouă
înșivă nu vă puneți. Psihoza ta, de alergi după toate fus-
tele și crezi că asta e normal, nu corespunde cu criteriile
viabile din societate. Stilul tău de viață nu e viabil. Nu
merge așa. 

– Ba merge foarte bine. 
– Nu merge. Într-un fel sau altul, societatea respinge

sau penalizează tot ce nu este comportament normal,
tot ce e dăunător intereselor majorității sau bunului mers
al armoniei sociale. Orice acțiune are o reacțiune. Asta
e o lege universală. Nu numai în fizică sau chimie, ci și
în societate. Din cauza asta, tu numai încurcături ți-ai
creat. S-a auzit în tot orașul de ce ai fugit din satul ăla,
când erai medic stagiar la țară. N-ai învățat nimic din
pățania aia?

– Am ajuns să mă judeci tu, mă? Păi tu ai avut atâtea
femei câte am avut eu, ca să mă judeci tu pe mine? 

Până și moartea tizului meu a fost o încurcătură de
neelucidat. Ajungem și la asta.

O pereche de pantofi

Până a fugit în Italia, Dumitru a trăit în București cum
putea, din ce se nimerea. Se aciuase într-o echipă de
rugby, unde răzbea, pentru că era masiv cât un taur.
Primea ceva bani, uneori și mâncare. Mânca pe unde
apuca și cam rareori pe săturatelea. Cam prin vremea
aceea, Victor era miner în subteran și apoi a intrat la
școala aia tehnică de topometrie, în București. N-are
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importanță asta. Pentru Dumitru, foamea era ceva așa
cam cât Himalaia. 

Odată, s-a dus la una, la care mâncase cândva o
oală de sarmale întreagă. Așa face și lupul: unde a
mâncat odată un miel, mai vine și la anul. De data asta,
aia nu avea nimic de mâncare prin bucătărie. Dar nimic.
În cele din urmă, oricum, nu s-a dus la ea degeaba. Ci-
neva a sunat la ușa ăleia. Aia l-a împins pe Dumitru într-
o debara de acolo, din bucătărie. Deschide ea ușa, intră
un amant al ei, un chirurg care făcea operații pe creier
în echipa celebrului Arseni. Chirurgul i-a dat ei un
cadou, frumos învelit într-un ziar și i-a făcut semn să-l
pună în frigider. Dumitru, din debara, n-a văzut și n-a
auzit nimic. Ea a pus cadoul în frigider, fără să-l mai
dezvelească din ziar. Frigider Fram, primul frigider ro-
mânesc, în care nu avea nimic, nici măcar vreun bor-
cănel de iaurt sau vreo conservă de mazăre. Și se duc
dumnealor, aia și cu ăla, în dormitor. 

În debaraua aceea, era negură beznă și puțea a naf-
talină. Dumitru a deschis binișor ușa și a mers tiptil în
vârful tenișilor, cam rupți, să deschidă ușa de afară, ca
să plece acasă. Dar se răzgândi și își zise să nu plece
până nu mai dădea totuși încă o raită prin bucătărie,
poate o găsi totuși ceva cât de cât, vreo coajă de pâine
sau ce o fi. Deschise ușa la frigider și vede acolo ceva
ambalat în ziar. A desfăcut ziarul ușurel să nu foșnească
și a pus pe masă cadoul acela magnific, în toată măreția
sa. 

Vai ce tort de ciocolată mare și frumos, cu frișcă și
cu flori de marțipan pe el. Și cu un purceluș de marțipan
roz în mijloc. Dumitru a băgat în gură purcelușul întreg,
fără să mai muște din el, apoi a luat o lingură și s-a
așezat la masă. De hămesit ce era, a înfulecat tortul cu
lingura una după alta, cum ar fi mâncat ciorbă. Înghițea
ca un aspirator, a isprăvit întreg tortul, n-a mai rămas
nimic. A râcâit bine cartonul și ziarul cu lingura și cu de-
getul. Și-a lins degetul, a lins cartonul și ziarul. Și a uitat
că trebuia să dispară de acolo. S-a mângâiat pe burtă
și a adormit pe scaun. 

S-a trezit când a auzit o ușă scârțâind și apoi vocea
amantului ăleia. Dumitru n-a mai apucat să iasă pe ușă.
N-a mai ajuns până la debara, abia a apucat să se as-
cundă după o draperie de la fereastră. Amantul a venit
în bucătărie și s-a dus drept la frigider, unde văzuse că
pusese aia tortul. Frigiderul gol. Ambalajul tortului era
pe masă, dar tortul nu mai era nicăieri. Cartonul de la
tort era gol, bine râcâit de ciocolată și lins, cu lingura
alături. Chirurgul de creiere a făcut o criză de nervi: 

– Mâncat!? Cine să-l fi mâncat? Imposibil. Așa ceva
nu este posibil!

Chirurgul s-a uitat nedumerit în toate părțile și a
văzut sub draperie o pereche de teniși. Mari și cam
rupți. S-a repezit furios și a dat la o parte draperia. A în-
cremenit de frică, cu ochii în sus la ditamai rugbistul, cât
un taur. Dumitru l-a mângîiat pe cap și a zis:

– Ba e posibil!
Tizul meu, adică Victor, fiul lui Duță, nu se ducea la

ta-so la spital, la Duță, ci se ducea Dumitru, nepotul.

Duță i se plângea lui Dumitru că Victor nu venea pe la
el să îl vadă. Și se văieta că avea dureri. Îl dureau cio-
turile unde fusese tăiat și cusut. Încă și mai rău de așa,
avea și niște dureri fantomă. Așa li se zicea. Era chinuit
când de niște dureri, când de niște arsuri, în picioarele
ce îi fuseseră tăiate. Cum să îl doară picioarele pe care
nu le mai avea? Așa îl dureau, mai rău decât l-au durut
vreodată, când le avea. Avea furnicături și mâncărimi
nesuferite și îi venea mereu să se scarpine pe picioa-
rele, care îi lipseau. S-ar fi scărpinat, dar nu mai avea
pe ce să se scarpine. Se scărpina prin aer și nu ajungea
să își aline mâncărimile. Era un chin așa de insuporta-
bil, încât îi venea să își taie cu cuțitul picioarele, care
deja îi fuseseră tăiate și arse la crematoriul spitalului.
Dacă ar mai fi avut picioare, s-ar fi ridicat din pat și s-ar
fi dus să se arunce pe fereastră, că nu mai putea trăi,
de dureri, arsuri și mâncărimi. I-a cerut lui Dumitru să îi
aducă un pistol să se împuște în cap, că nu mai suporta
să trăiască. Ce o fi fost în capul lui? De unde să îi aducă
Dumitru pistol? 

Duță i s-a plâns lui Dumitru că nu putea dormi. Îi dă-
deau pastile, îi făceau injecții să adoarmă. Abia ațipea
și era terorizat de coșmare înfricoșătoare, sărea din
somn în spaime, nădușit, făcea crize de groază, an-
goase sau cum le zice și striga după ajutor. Se uita în-
grozit împrejurul său cu ochii ieșiți din cap, se îneca
respirând cu sughițuri, hârșcâia din gât și scotea urlete
disperate, iar ceilalți bolnavi din salon, treziți din somn
și personalul, nu puteau ști dacă el, cu ochii căscați uite
așa de mari, îi vedea sau nu. El tremura de frică și se
ferea de ei, îi lovea cu brațele când se apropiau de el
să-l liniștească. Duță suferea într-atât de cumplit, încât
nici nu l-a întrebat pe Dumitru ce căuta el la București,
ce făcea acolo și din ce trăia. Nici măcar nu l-a întrebat
ce s-a întâmplat cu tatăl și cu mama lui. Adică Alecu,
fratele lui Duță, dacă mai știa ceva despre ei. Cum spu-
neam, nu l-a întrebat pe Dumitru nimic. Sau măcar să-i
fi dat ceva bani, că oricum, era nepotul lui de frate.

Dumitru l-a ajutat pe Duță când să plece pentru ul-
tima dată de la spital, din București. Spitalul a făcut o
excepție de la directivele comuniste și l-a dus cu o sal-
vare la Gara de Nord. Dumitru i-a spus lui Victor să vină
să-l ajute să-l care la tren pe bietul lui tată, care nu mai
avea picioare. Dar n-a vrut să vină. Nu putem ști de ce.
Să-l întrebăm pe doctorul Sigmund Freud. Dumitru l-a
cărat cu ajutorul unuia dintre fomiștii cu care locuia îm-
preună într-un subsol. Cică odată li s-a spart o țeavă de
canalizare din tavan și era să-i înece în borhotul ăla.
Cum l-or fi cărat? Pe Duță, nu borhotul. 

Noroc că, fără picioare, nu mai era la fel de greu pe
cât fusese. Adică Duță. Oricum, nu se putea văieta că
îi atârnau picioarele. Parcă era o zicală veche: „Călare
pe cal și se vaietă că îi atârnă picioarele.” L-au urcat în
tren și l-au pus în compartiment pe banchetă, rezemat
ca un sac, să nu e răstoarne. Era la clasa a doua și
avea rezemătoare numai pentru un cot, să se sprijine.
Bine că nu era la clasa a treia, că acolo era bancheta
de lemn, nu cu mușama ca la a doua. Tot ce îi mai ră-
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măsese din corp ședea pe acele tăieturi, sus de tot, la
bazin, la centura pelviană, sau cum se numește.

Duță i-a dat lui Dumitru un ceas de buzunar, din aur,
iar celuilalt i-a dat o hârtie de o sută de lei, cu Bălcescu,
cum era atunci. S-a indispus și a oftat, că nu avea ni-
ciuna de douăzeci și cinci de lei, cu Vladimirescu. A
băgat înapoi în buzunar teancul de sute. Așadar ar fi
avut bani să-și cumpere bilet la clasa întâia, unde ar fi
fost doar șase în compartiment, nu opt. Cu fotolii de ca-
tifea, pe moale, mai ales că el acum era cum era, cu
cioturile alea cusute și bandajate. Dar așa călătorea el
întotdeauna la clasa a doua, ca să nu bată la ochi și să
discute lumea că el mergea la clasa întâia. 

Ce să facă Dumitru cu un ceas de buzunar? Nu prea
mai avea nimeni așa ceva. De aur, însă nu mergea
bine. Ar fi trebuit dus la ceasornicar, să-l repare. L-a
vândut la Talcioc și a trăit bine o săptămână, împreună
cu prietenii săi flămânzi. Ce l-o fi apucat pe unchiul său
Duță, să-i dea acel ceas? El, care era zgârcitul
zgârciților și niciodată nu i-a dat bani, nu i-a dat nimic. 

Trenul a pornit, iar Duță s-a ținut cu mâinile de plasa
de sus, unde se puneau bagajele, ca să nu se răs-
toarne. Îi amorțeau brațele și a trebuit tot timpul să se
țină când cu o mână, când cu alta și i se cam închideau
ochii. Dar se trezea mereu, că îl împingeau călătorii de
alături, când cădea peste ei. S-a auzit prin oraș că se
izbea cu capul de peretele compartimentului. Cine le-o
fi spus? Unii ziceau că se dădea singur cu capul de pe-
rete, alți ziceau că îl zgâlțâia trenul. N-are importanță.
O ducea greu și cu circulația sangvină în brațe. Păi cum
să nu? Trenul trecu pod după pod și ajunse la podul cu
pricina, de unde cică aruncase aurul. Trecea trenul
peste pod, iar Duță s-a uitat îndurerat la râul învolburat,
cu apa murdară, neagră. 

Îi venea să urle, s-a abținut, dar până la urmă tot a
răgnit ca din gură de șarpe. Călătorii s-au întors spre el
și l-au compătimit auzindu-l urlând așa. Credeau că urla
din cauza durerii de la tăietura picioarelor, însă el urla
de focul aurului. Ajunse trenul și la Castraveția. L-au tre-
zit călătorii, l-au luat pe sus și l-au coborât din tren. De
milă și ca să scape de el.

Nu-l aștepta nimeni în gară, deși trimisese tele-
gramă, ca să-l aștepte soția cu o trăsură, cum era
atunci, cu cai. N-o fi ajuns telegrama? L-au dat jos, l-au
așezat pe peron, sprijinit de un stâlp, un lampadar sau
ce era și s-au urcat la loc, că fluiera trenul să plece fără
ei. Alții, care coborau acolo fiindcă erau din oraș, oco-
leau mai pe departe, ca să nu dea ochii cu el și să fie
nevoiți să îl salute ca de obicei cu „Să trăiți, domnu’ doc-
tor!”, pentru că se jenau de situația aceea așa de peni-
bilă. Și firește se gândeau, ce viață mai era asta pentru
el și cât mai putea să aibă de trăit un om ajuns în așa
hal. Alții ziceau că ar fi mai bine să trăiască până la
adânci bătrânețe, ca să apuce să se gândească la câte
operații nu îi reușiseră și câți oameni au murit de bistu-
riul lui. Era o stație mică, iar între două trenuri nu mai
rămânea nimeni în gară. 

Niște muncitori din gară erau foarte ocupați să se

ducă de colo-colo de-a lungul șinelor cu o scară pe
umeri. Se duceau și se întorceau. Era foarte important
ce făceau. Așa era la CFR pe atunci. Până când au
băgat de seamă că era ceva pe peron. Au crezut că ui-
tase careva vreun bagaj și s-au dus să vadă ce era.
Când au văzut că era o jumătate de om, erau gata să li
se facă rău. Dar erau ceferiști și mai văzuseră ei oameni
tăiați de tren. Au fluierat din degete și au strigat să vină
șeful de gară. A venit șeful gării și l-a trezit pe Duță din
sforăituri și horcăieli. 

Când a deschis Duță ochii, așa buimac de somn sau
mai degrabă de nesomn, șeful de gară l-a recunoscut
și nu i-a venit să creadă. Nici nu știa cum să-l salute.
Respectabilul chirurg, director de spital, fără picioare,
sprijinit de stâlp ca un sac de cartofi. Și din care cursese
pe peron ceva de nedescris. Puțea pe întreg peronul,
tot de nedescris. Muncitorii nu aveau de unde să-l cu-
noască, nu erau din oraș, dar au priceput că era un per-
sonaj important al orașului și l-au salutat cu căciula în
mână. Șeful de gară i-a trimis să vadă dacă mai era
vreo trăsură, să-l transporte acasă. Între trenuri, birjarii
nu așteptau clienții la gară, ci la biserica din centru.
Ceferiștii l-au pus într-o roabă, că aveau roabe pentru
reparațiile lor permanente la terasament, și l-au dus
unde le-a spus șeful gării, la casa aia așa și așa, din
strada, pe care muncitorii o cunoșteau după numele ne-
oficial și care în situația de față se potrivea întru totul cu
jumătatea de om de pe peron. Au ajuns acolo. 

Doduța nici nu s-a ridicat să le mulțumească sau să
le dea vreun ban, o țuiculiță, ceva. Ședea la masă cu
amantul ei. Da, acum avea un amant, cunoscut sub po-
recla Mototolu. Era băiatul unui moșier arivist, pe care
îl chema sau era poreclit Șomoldoc. Șomoldoc a fost
arestat și a murit la Canal. Mototolu, era un neisprăvit,
un târâie-brâu. Se zicea prin oraș că Șomoldoc l-o fi
făcut la beție. Tot orașul aflase că farmacista și-l găsise
de amant pe Mototolu. Un pierde-vară, o secătură. Era
necopt la minte și totuși chel, un vai de capul lui, un ăla.
Nici n-avea din ce trăi. Ea îl ținea pe mâncare și pe de
toate. Așa a fost să fie, că Doduța s-a înhăitat cu lepă-
dătura aia. Le-a spus peste umăr, ceferiștilor:

– Duceți mizeria aia în odăița din fund! 
Adică pe Duță. 
– Descărcați-l acolo! 
Acolo l-au descărcat, pe un pat de fier ruginit și cu

îngerași vopsiți pe tinicheaua de la tăblia patului. Cu
niște trențe în loc de saltea și de orice altceva. 

Dumitru mi-a spus că unchiul său, Duță, zăcea în
cea mai întunecoasă odaie, fără ferestre. Avea ceva lu-
mină indirectă când rămânea ușa deschisă. Fără bec,
în niște trențe și zdrențe murdare, într-o mizerie și o pu-
toare mai rău ca la cocina porcilor, ba chiar mai rău și
decât la closetul din gară. Nimeni nu-l îngrijea. Dumitru
i-a dat cu lingura să mănânce, o zeamă de aruncat la
câini, o spălătură de vase, adusă de soția lui, din ce
spălase vasele. Duță i-a spus lui Dumitru că nu putea
dormi. Îndată ce ațipea, se trezea imediat în coșmaruri.
Iar ațipea, iar avea coșmar și se trezea înspăimântat.
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Nu suporta să stea fără lumină, nici măcar când voia să
adoarmă și nu putea. Duță l-a apucat pe Dumitru de
mână și nu voia să-i dea drumul să plece, uite așa se
cramponase de el. Nu voia să înțeleagă că se grăbea
la tren să se întoarcă la București. I-a spus că Doduța
era în camera din față, de la stradă, cea mai însorită,
cu Mototolu. Asta a fost ce a auzit Dumitru ultima dată
de la unchiul său. S-a zmucit să scape din menghina
mâinilor lui. Duță nu l-a întrebat niciodată despre fratele
său Alecu, adică tatăl lui Dumitru, sau de mama lui. N-a
întrebat ce mai știa de ei. Nu i-a dat nici măcar bani de
tren. 

Cum spuneam, Doduța petrecea cu Mototolu în ca-
mera de la stradă. Pusese la geamul dinspre stradă
borcane cu murături de ardei grași și ce mai era, cum
se pun murăturile la borcan. Borcane mari, unul lângă
altul, ca să nu poată lumea să privească în casă. Și ca
să afle tot orașul că ea era o gospodină perfectă. Tre-
cătorii urinau pe perete și nu ajungeau să vadă printre
borcane. Săreau în sus și nu puteau vedea nici pe dea-
supra borcanelor. 

S-a auzit la spital și, în cele din urmă, au venit de
l-au luat acolo. Pe Duță. I-au dat un salonaș mic, numai
pentru el, cu un singur pat. Oricum, era ditamai directo-
rul spitalului, ce naiba! Puteau face o asemenea
excepție pentru el. Cică încă mai era în funcție. Formal
desigur. Sau poate nu mai era director. Ce importanță
mai are? Atunci s-a văzut că spitalul funcționa mai bine
fără director. Toți subalternii lui veneau zilnic să-l vadă
și să-și dea cu presupusul. El citea din cărți de medi-
cină, se documenta despre boala sa și nu o prea cam
putea identifica în cărți. Nu putea găsi cauza. Învățase
cărțile alea pe dinafară. Le spunea el doctorilor ce să-i
facă, iar ei nu-l contraziceau cu nimic. Era clar că nu
mai avea mult de trăit. Pentru el nu mai rămânea de
făcut altceva, decât morfină și iarăși morfină. Ca să îi
mai domolească întrucâtva durerile și suferințele. 

Salonașul lui era pe coridorul cu saloanele de care
răspundea un medic poreclit când Boul, când Animalul.
Așa i se zicea de când fusese elev, acolo în oraș. Tatăl
lui avusese o măcelărie. Dacă n-ar fi dat măcelarul hăl-
cile de carne de bou cuvenite la profesori, n-ar fi fost în
stare Animalul să facă liceul. Cum o fi făcut facultatea
de a ajuns doctor? Să-l întrebăm pe ta-so. Cum de o fi
obținut Boul și Animalul angajare la acest spital, să-l în-
trebăm pe Duță. Ziceți că nu este o lege a echilibrului?
A dreptății? Bine, puteți zice că nu există Dumnezeu,
Providența și ce mai spune popa. Dar trebuie să existe
o lege, cosmică sau cum o fi. Un fel de ecologie a
societății și a năravurilor omenești. La fel ca legea aia
de la fizică sau de la chimie, care zice că la orice
acțiune există o reacțiune. La o acțiune bună, o
reacțiune bună. La una rea, una rea. Cum îți așterni,
așa dormi. Destinul este rezultatul opțiunilor noastre.
Soarta ți-o faci singur. Eh! Dacă și asta n-o fi ironia soar-
tei! 

Duță a ajuns să fie îngrijit de cel mai incapabil și mai
dobitoc dintre toți doctorii subalterni lui. Probabil că Boul

și Animalul era singurul în care avea Duță încredere că
nu-i face vreo injecție să-l ucidă. După cum se purtase
cu ei, zbir și nedrept, urât și dușmănit de toți, la ce era
să se aștepte? Viața îi oferea acum posibilitatea să își
dea seama despre ce a greșit în viață. Însă eu unul nu
am văzut pe nimeni și nici nu am auzit de cineva căruia
să îi pară rău că a fost un om rău sau să regrete că s-a
purtat așa cum s-a purtat și să spună că ar fi trebuit să
se poarte altfel. Din câte știu eu, oamenii răi mor cu re-
gretul că nu au apucat să facă și mai mult rău. După
cum oamenii buni, mor cu regretul că nu au apucat să
facă și mai mult bine celor din jur.

Duță suferea de dureri, arsuri și mâncărimi fantoma-
tice, cum vă spuneam. Simțea astea în picioare, deși
nu mai avea picioarele. Simțea arsuri și mâncărimi cam
peste tot și îi venea să se scarpine cu frenezie pe pi-
cioarele care fuseseră duse de mult la crematoriu, bu-
cată cu bucată. Dumneata, cititorule, poate că nu
suporți să citești asta încă odată. Dar cum o fi suportat
el așa ceva tot timpul, zi de zi, zi și noapte. Dacă iadul
în lumea de dincolo există sau nu există, nimeni nu s-a
întors de acolo să ne spună cum e. Dar uite că iadul și
chinurile groaznice în viața asta există. Nu știu cât a stat
în spital. Ce importanță mai are? Cică la un rond al me-
dicilor, cum veneau zilnic la el, toți, ca înainte, le-a spus
că nu mai avea mult de trăit. Vreo lună și jumătate,
aprecia el însuși. 

– N-o să mai apuc ziua mea. Nu m-aș mai fi născut!
– Ba da, o să apucați. O să vă sărbătorim! zise Boul.

Ce vă doriți ca cadou?
– Cacadou… murmură Duță ca un ecou, apoi în-

toarse capul, se uită pe fereastră și zise cu voce stinsă:
O pereche de pantofi… 

Medicii au înlemnit, și-au reținut respirația. 
– Ce număr să fie? zise Boul și Animalul, scoțând

carnetul de însemnări ca să noteze conștiincios. Negri
sau maro?

Directorul cu picioarele amputate avu o grimasă de
durere sau poate de scârbă și le făcu semn să plece.
Se crispă, se răsuci, scrâșni din dinți, din cauza chinu-
rilor, oftă și îi zise Boului să-i trimită infirmiera cu o mor-
fină. Au ieșit toți, însă Boul s-a apucat să facă alte alea
și nu i-a trimis infirmiera. Colegii lui i-au atras atenția
să-i trimită infirmiera să-i facă o injecție cu morfină.

– Nu! Nu se poate!
– Cum așa, nu se poate? Ce vorbă e asta? Fă-i mor-

fina!
– Nu se poate. Ce, vreți să devină morfinoman?
– Boule! Ești un bou! Umbra ta murdărește pămân-

tul! 
– Și cum ai putut, mă animalule, să îl întrebi ce

număr și ce culoare de pantofi? 
– Păi ca să i se asorteze cu pantalonii în sicriu, când

o fi să fie.
Când a fost să fie, Duță a murit acolo singur. Ziua

de Unu Mai în anul acela căzuse cum căzuse, iar cine
a putut și-a luat zile libere cât a vrut. Medicii mai aveau
de recuperat nopți de gardă și, cum nu stăteau prea
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bine cu calendarul, au prins ocazia să recupereze cât
se putea. Infirmierele aveau și ele de luat recuperări,
după cum și le știa fiecare. Iar femeile de servici de ce
să vină la spital, dacă nimeni altcineva nu venea? Nici
bucătăresele spitalului nu au mai venit la spital. Bolnavii
fuseseră luați acasă de familiile lor, până când se va
relua activitatea la spital. Însă Doduța nu a venit să îl ia
pe Duță acasă.

Când s-a reluat activitatea la spital, femeia de servici
a intrat cu mătura, cu căldarea de apă și cu o cârpă să
frece podeaua în salonașul lui Duță. A început să urle
îngrozită:

– A murit! A murit! Ajutor! Săriți, că a murit!
Pe ce dată a murit? Medicii nu prea erau de aceeași

părere, cu câte zile în urmă murise. Ca să nu se mai
contrazică cu Boul, au lăsat așa cum zicea el și au scris
data care au scris-o în certificatul de deces. 

Duță a murit tot fără lumânare, ca și Totoșu. A fost
îmbălsămat și i s-a făcut cosmetica mortuară la morga
spitalului. Doduța a venit la morgă în doliu și cu voal la
pălărioară, de îi acoperea fața, tocmai când îmbălsă-
mătorii erau în pauza de cafea surogat. O matahală de
șef și câțiva subalterni pirpirii, ucenici sau ce or fi fost.
Tăiau salam parizer și ce mai mâncau, cu ceapă verde,
pe un ziar. În loc de masă, mâncau pe un dulăpior elec-
tric, pe care era pictată silueta neagră a unui om ce
cădea trăsnit de un fulger roșu și era scris „Pericol de
moarte”. Matahala plescăi cu palma pe obrajii lui Duță:

– Ia uitați-vă colea, madam, ce obraji roșii! Nu mai
are riduri. Ca curu’ de copil mic. L-am machiat cu toată
grija. Ia uite ce gene lungi i-am făcut! Ca când te duci
la bal. Vino mai aproape, madam, să vedeți. N-a arătat
niciodată așa frumos și fericit. Poți să zici că doarme. 

Un ucenic a fornăit pe nas ca și cum mortul ar fi sfo-
răit. Șeful îi plezni ucenicului o palmă de a răsunat în
morgă: 

– Nerușinatul dracului! Grijania mă-tii! Uite-l ce fericit
e, madam, zici că a și ajuns în rai! a continuat îmbălsă-
mătorul șef cu glasul său de bun comerciant. L-a mai
văzut madam vreodată așa mulțumit? E de invidiat. Să
moară toți de necaz, când l-or vedea.

Ucenicul a slobozit încă un alt sunet, indescriptibil.
Șeful i-a dat cu salamul în cap și l-a înjurat de toți sfinții
și de morții mă-sii. Cuțitul de pe ziar a căzut pe jos, pe
betonul ud. Pauza de cafea surogat s-a terminat. Doi
îmbălsămători începură să facă manichiura mortului.
Matahala preciză că nu va socoti la plată și pedicura.
Făcea el rabat de la prețul forfetar. A asigurat-o pe
madam că i-a tuns părul potrivit și nu a economisit uleiul
de nucă și nici briantina. Cum voia madam să fie căra-
rea, pe dreapta sau pe stânga? Să-i facă părul cârlionți,
pe moațe, permanent? 

Văduva nu voia să cheltuie bani suplimentari. Însă
a precizat că voia absolut să își jelească soțul în liniște,
singură, acasă la ea, ultima noapte. Să-i fie transportat
sicriul gata aranjat. Așa au făcut. Dorința văduvei îndo-
liate era sfântă.

Duță a fost înmormântat în liniște și cu sobrietate,

dacă sobrietate se putea numi zgârcenia. Gurile rele au
comentat că s-a făcut prea multă economie la bani și la
toate. Nu i-a pus famfara cu marșuri funebre, cum se
cuvenea la funcția și la rangul lui. Nici măcar nu s-au
aruncat monede la răscruci, ca să se repeadă cerșetorii
la ele. Văduva nu a vrut nici să plăteacă pentru ca să
se tragă clopotul de la capela mortuară, când coborau
sicriul în groapă. Nici măcar nu s-a tocmit cu clopotarul.
Ar fi putut să obțină un preț mai convenabil. S-a vorbit
prin oraș dacă Doduța barim i-o fi pus pe limbă sau în
palmă vreo monedă, cât de mică, să aibă de plătit bar-
cagiul peste apa neagră a morții. 

Nici Duță nu se gândise la moarte. Ca și Totoșu, nici
el nu își cumpărase loc de veci. Bine că tocmai trecu-
seră șapte ani de la Totoșu și puteau deschide groapa
acestuia, să-l aștearnă acolo. Oricum, locul fusese cum-
părat de Duță. Au desfăcut groapa. Sicriul lui Totoșu era
intact. Nu putrezise. Au ridicat capacul, nici Totoșu nu
putrezise. Era întreg. Însă era răsucit cu fața în jos. Unii
au țipat speriați, că se făcuse strigoi, alții au înțeles că
nu fusese mort de-a binelea când l-au îngropat. Fusese
doar o moarte aparentă, clinică sau cum se numește.
S-a trezit după ce l-au îngropat și s-a răsucit după aerul
de jos, care cică o fi fost mai rece, barim să mai apuce
o gură de aer, sau a încercat să se opintească și să ri-
dice capacul sicriului cu spinarea, ziceau alții, care știau
mai bine decât oricine ce se petrecuse în sicriu. Totoșu
era întreg, palid la față, dar într-un fel așa, cam galben-
verzui și era cam prăfuit. De unde praf în sicriu sub pă-
mânt? O fi fost mucegăit. 

Acum, ce să facă cu cadavrul lui Totoșu? 
– Ce zice părintele? 
Până să-și facă părintele cruci și să zică ceva,

Doduța a hotărât să fie transportat la crematoriul spita-
lului și să-l ardă acolo împreună cu mizeriile și gunoa-
iele obișnuite de la spital. De la spitalul la care fusese
Duță director. 

Victor Ravini
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CIOARA

Cu minţile vraişte, îţi faci veacul plimbându-ţi umbra prin livadă, aşa ţi se întâmplă dacă nu pui umărul la treabă;
din când în când auzi un pocnet sub talpă: calci din greşeală un melc, tocmai prilej, 

Cu surprindere, să pui ochii pe o nucă; te apleci, însă, între greoaie fâlfâiri, o cioară ţi-o ia înainte şi tronc!, pe
acoperişul de azbest al magaziei cu sape, motocoase şi greble, un zbang! zgomotos; 

Ţi-i dat să citeşti în corvus frucilegus prevestitor de negru cine mai ştie ce viitor strămoş, peste zeci de milioane
şi milioane de ani, a unei noi specii de începuturi, corvus sapiens, zburătoare prin arhaice 

Pădurile de castani şi nuci, fără labe răpitoare şi urâţenie de maimuţă, precum lacomul homo sapiens, ci, cu ari-
pile, gălăgioasa aves va mângâia filozoficele elemente primordiale, focul solar în armonie cu pământul,
apa, aerul; 

Peste vremuri, corvusadam îşi va imagina zeii creatori şi miturile fondatoare, dramele marilor martiri, căci vor
apărea, între fluvii imaginare, nouri şi pustiuri, mulţimi de Corvusjupiteri cu fulgere în mâini, de Corvusie-
hova întronaţi pe iluzorii vârfuri de munţi, de Corviiovi jumuliţi, îndurându-şi penitenţele pe grămezi de
sâmburi sparţi, ciocălăi şi coji; 

Harnic şi îndrăzneţ, va născoci mai întâi spărgătorul de nuci, maşinăria de cârpit pene şi, nu în cele din urmă,
maiestatea regalităţii, cu primul cioroi mai ambiţios peste zburătăcita sa curte princiară, cu noile ordini
marţiale în stoluri, cu închisori în peşteri, pentru lilieci şi răzvrătiţi; 

Pervertite, rândunele de tip nou, vor zidări, de chirpici, pe vârfurile tuturor Alpilor, Carpaţilor, Olimpilor, Altailor,
cuiburi fortificate pentru încoronaţii bazilei şi tirani; 

În evlavioasă sclavie, vrăbiile vor născoci scrisul pe tăbliţe de noroi şi numărătoarea, la început a boabelor de
orz în hambarele împărăteşti, să ţină evidenţa, în coteţe, a galinaceelor cotcodăcitoare, să măsoare su-
medeniile de curcani alergători prin prerie, 

Pe când păsăretul nobil, cu lire şi harpe şi cobze în panopliile fastuoase ale cozilor, nu le va interesa, ci numai
cocoşii rotindu-se cu trufie împrejurul găinuşelor prin singuratice luminişuri de pădure, precum va înnoda
poveşti, fără să roşească până în albul ochilor, un atotştiutor şi hrăpăreţ vânător cu degetele în crătiţi şi
pe trăgaci într-o ţară de dincolo de negură.

În încăierarea pentru adevărata credinţă a fericiţilor, credinţele politeiste şi filozofiile în şiraguri de mătănii de la
idealiste la materialiste vor fi prigonite de acaparatoarele religii monoteiste, cu slujitori echipaţi în odăjdii
cusute cu fire de mătase neagră, cu mulţimi de sancţiuni contra uliilor dificil de înlănţuit, împotriva
coţofenelor eretice şi privighetorilor dintotdeauna disonante, 

Oricât ar fi de blânzi şi în creştere zorii de primăvară.

Din ceruri, în plisc, o cioară, nemaiîncăpându-şi de previziuni, va aduce dragul foc izbăvitor, al patrulea element,
ispravă tocmai bună să o încătuşeze pe o pedepsitoare stâncă sub lăcomia criminală a teribililor vulturi 

Deveniţi aliaţi pe următorul Ciorcaucaz, de unde pasionatul prilej pentru un profet cu îngrămădeli de furuncule
sub încâlceala bărbii să o declare,

Ce înaripată acuzare, o binefăcătoare cu adevărat mirabilă în calendarul martirilor. 

În stepele friguroase ale viitoarei Ciorasii, un pricăjit pui de corb va îmbrânci la moarte peste jumătate din
prăsilele celorlalte mii de stoluri, până se va cocoţa în rangul tuturor rangurilor, de Corvusginghis-Han,
mai apoi de tornada-lui-Corvus-Domine-Deus; 

Astfel, în aer şi în hoarde va clădi planetarul imperiu al Cioraniei de la oceanul din răsărit, cu piramide măreţe,
de găinaţ, capete şi gheare până în megaliţii de oase ai apusului – 

Ceea ce te cutremură şi te face, orbeşte şi muteşte, să te izbeşti de un trunchi de dud sau măr pădureţ încât, cu
mâinile în cap, înjuri cu totul nepotrivit dinaintea solemnităţii divine a momentului.

Şerban Codrin
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Aşa ţi se întâmplă, cu nasul turtit şi zgâriat şi dureros, prin câte livezi îţi faci veacul, sau printre ce galaxii îţi
pierzi ochii obosiţi, când, dintr-odată, auzi un pocnet sub talpă, nicidecum de melc strivit, ci mai degrabă
de nucă neridicată la ceruri de un plisc smolit, rău prevestitor, totuşi, 

Câtă hărmălaie, zgâriindu-şi tobele de tinichele şi gâtlejurile, barzii zboară  în stoluri şi-şi croncănesc, deasupra
salcâmilor mai înspinaţi şi mai burzuluiţi ca niciodată, în cioroiesc trăncănit, artele poetice,

Epopeile, tragediile, comediile, odele, satirele, epistolele, epodele, idilele!  

CÂNTECUL DE LEAGĂN AL MAMELOR

Invidioase şi rele şi otrăvite în suflete, în ochi, în spaime, în pălăvrăgeli picurate cu incomparabil de cinstită ură
în urechi, mamele şuşotesc: „Nimic mai execrabil ca prima sonată pentru vioară şi pian, se cunoaşte că
i-a compu-o neisprăvitul  

De tată!”, ţipă şi-şi agită, în aer, transpirate, descărnate, degetele înflorite cu safire.

Să le facă pe plac, şi asta mă înveseleşte, după o vreme tatăl învinovăţit a murit cu vioara în braţe; prietenii,
duşmanii s-au grăbit să-l îngroape, şi indiferenţii, fiecare după propriile ritualuri, iar fiul şi-a dovedit lipsa la
masa de pomenire, luându-şi 

Tălpăşiţa nu se ştie încotro şi de ce, „Ca să vezi recunoştinţă de obrăznicătură!” 

Peste noapte, fugarul a compus o messă, a doua zi copiştii împărţeau ştimele pentru orchestră, pentru corişti,
pentru solişti; mamele strigau, cele mai invidioase, „Nici mort nu se astâmpără!”; mamele cele mai rele
băteau cu pumnii în palme de ciudă, 

Mamele cele mai intoxicate vociferau, „Dirijorul, vrem dirijorul!”, mamele 

Cele mai neînduplecate, „Să vedem obrajii hoţomanului! Nici faţă n-are să ridice ochii spre noi!”; uite aşa, ma-
mele invidioase şi rele şi otrăvite în suflete, în priviri, în spaime, încep să moară din ce în ce mai obosite,
mai neînduplecare, mai 

Extenuate una după alta; rămâne copiilor invidioşi, înrăiţi, otrăviţi să crească, 

Să se îngraşe, să se înmulţească, să chelească în bătrâni invidioşi, înrăiţi, otrăviţi, burtoşi, să se mâhnească,
„Dezgustător! Respingător!”, să se agite la fiecare primă audiţie a unei simfonii, „Praga” sau  „Linz”, sau
„Haffner”, să nu-şi reţină 

Scârba după premiera de aseară la teatrul de operă cu  neruşinatul „Don Giovanni”, 

Să asculte cu îngâmfare disonantele quartete de coarde, iar peste noapte să trântească glasvandurile balcoa-
nelor, astfel întrerupând gălăgia obsedantă din „Eine kleine Nachtmusik”, să-şi ofere cu dispreţ lipsa de
pe fotoliile salonului de oaspeţi 

La interpretarea concertului pentru flaut, harpă dezacordată şi orchestră completată  

Cu bucătari, a concertelor pentru vioară, năbădăios de stridente, a concertelor, prea nu li se mai ştie numărul,
pentru pian şi orchestră, totdeauna cu ranchiună sinceră; cum nimic altceva nu era de făcut, fantomatic,
la miezul nopţii, pe-o ploaie 

Cu încăierări de fulgere şi trăsnete, i-am bătut la uşă, cu aurul zimţat al unei monede 

Alături de celelalte promise, să-mi pună, la fel, în mână, pe numele meu, cât mai discret, partitura unui „Re-
quiem”; vreau să respir altă boare decât a umilirii, aşadar, în deplină armonie cu ambiţioasa mea mamă
îndrăznesc, precum jucătorii 

De şah, o inteligentă mişcare: în sfârşit se va ivi prilejul să-i devin compozitorul 

Preferat, adulat, audiat cu pietate în toate catedralele; când să se împlinească marele vis, lacheul în livrea de
muzicant şi, mulţumită frizerilor, cu perucă pudrată, parfumată, nu-şi găseşte altă sfidare decât să o
apuce pe urmele bătrânului tată 

În cimitirul săracilor, aşa că, mânios pe zborul meu suveran spre steaua Arcturus, 

Şi invidios, se grăbeşte să moară, lăsându-mă cu giganticul oratoriu amputat, neterminat, tocmai pe mine; „Bez-
meticule! Descreieratule”, răcnesc, „De dragul mamei mă voi răzbuna cumplit!”; astfel, îndurerată,
abandonată, extenuată, 

Mi se năruie ultima promisiune de glorie, dar nimic nu voi ierta, mă voi muta cu palatul 

Şi cafelele şi narghilelele şi papucii de mătase aurie la Istanbul, pe malurile împodobite cu trandafiri ale Bosforu-
lui, mă voi converti într-un adevărat credincios musulman în Moscheea Albastră, cum altfel să sfidez pe
încrezuţii maeştri printre maeştri, 

Aceşti demoni lacomi să acapareze numai pentru ei trufia de a se încununa zeii muzicii.
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...în port e-o scară, cu aripi de vrajă,
să-ncapă-n ele orizontu-ntreg;
acolo-și are soarta noastră strajă
din vise-a căror taină n-o-nțeleg...

arar s-abate pescărușul-rege,
ce poartă depărtarea-ntr-o aripă;
plutirea-i o himeră; ea culege
doar aventura din a vieții clipă...

ciudat, în noapte urcă, uneori
obrazul lunii, verde-siniliu;
fecioară-n Cosmos ea primește flori

de la izvorul vremii răbduriu...
doar tu, iubirea mea, rostită,
sculptezi tot blând a gândului ispită...

05.01.21

...tu spui că graiul poate fi surghiun,
când între neguri ne târăște viața,
iar umbra se-ncovoaie, trist zăbun
și-ajunge greu la tine dimineața...

fereastra ei a fost, odată, carte
deschisă-n hrănitoare primăveri,
de sarea bunătății avea parte,
iar mâine se născuse simplu, ieri...

secunda prorocirii, astăzi mută,
a-ncărunțit de-al așteptării vin;
speranța-n vatră s-a ascuns tăcută,

doar farul mai rotește alt suspin,
ce-mi poartă vâsla numai înspre locul
în care tu ai răsădit norocul...

04.01.21

Nicolae Cabel ...la streașină a poposit norocul,
ca un lăstun tăiat în lemn de chitră,
blazon ce poartă clipa și ghiocul
sub a furtunii candidă elitră;

el n-are vârstă...zboară peste vreme,
povara lui e înfloritul dor,
chiar înșelat de noapte, nu se teme,

avutul său sunt legile morale,
ca tine știe tainele lumești,
retina sorții șterge protocoale

și-aduce numai pruncii la ferești...
iar eu slujesc al timpului regat
ca anonim, cu veacul spre arat...

15.12.20

...s-aduni, tu, ani în spate-i o trufie?
ei ți se dau, chiar dacă nu îi ceri...
ne vin prin clipe, falsă temelie
și-n veacuri se întorc în temniceri...

prin anotimpuri – fulgi de-nviorare – 
pe fruntea ta trec gânduri-călăreți,
cum lasă plugul brazde lungi sub soare,
să nu te-ajung-ai spaimei precupeți...

tu să nu-ți faci din viață pasiune,
ci doar un cânt, prin mâinile-noroc,
iubirea, ca o singură minune

și leagăn blând în al uimirii joc...
un rege fie-ți doar cuvântul dor,
stigmat menit oricărui muritor...

19.12.20

...copil, credeam că frunzele-s o apă
în care cer și îngeri se-mbăiază
și ploaia verii în lucernă sapă
iar rugăciunea mamei – pururi trează...

dar, mai târziu, m-a întâlnit femeia,
ca evadare gravă spre abis;
cu o-mbrățișare a rodit scânteia –
enigmă pură pentr-un sacru vis...

ea mistuia iluzia candorii,
chiar sarea de uimire-legământ
și-am cunoscut Nadirul prin cocorii

ce ară-n trena primului cuvânt...
el hrană ni-i... și o divină pită
ce-o dai iubitei... când îți e sortită...

01.01.21
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din viaţa Pietrei

Această statuie neagră 
scoasă din granit de către 
sculptorul Simion va ţine doliu 
după mine o mie de ani. 
Celor care o vor privi le va spune 
poeme într-un vers şi se vor mira aceia 
de unde le vine lumina în ochi, 
iar unii vor scrie cărţi întregi 
lângă piatră şi le vor da mai departe, 
fără să-şi dea seama că ele 
au mai fost scrise, dar nu va fi niciun păcat. 
Mulţi paianjeni se vor ascunde 
în spatele granitului negru 
şi acolo vor ţese pânze pentru feţele zilelor. 
O singură dată va cădea peste piciorul stâng 
al poştaşului Nagy din Gheorgheni 
şi i-l va rupe. Apoi va sta în râu, 
îngheţată, sub nisipuri, iar când 
va ajunge la un stăpân bun 
va fi aşezată lângă un bronz argintiu, 
într-un muzeu egiptean, 
de la fereastra căruia se vede Sfinxul. 
Dar nici atunci nu mă va uita.

o veSte rară

M-a căutat azi-noapte în vis 
profesorul Tohămeanu din Timişoara 
frate de cruce întru beţia cuvintelor, 
conte de Hiperbola Mică, 
cu mintea ca o lamă de oţel 
cu suflet de copil din flori 
şi mi-a spus că predă îngerilor 
limba română şi că-i rătăceşte 
prin labirinturile înţelesurilor 
şi le dă să guste din spuma adverbelor. 
Nu le plac prefixele pro, contra şi ultra 
care încovoaie vocabula, 
nici spinii interjecţiilor dure 

Marcel Mureşeanu puse de ucigaşi în coroanele 
sfinţilor limbii. 
Dar nu doar pentru asta 
m-am arătat ţie, m-a mângâiat el, 
ci ca să-ţi dau de veste 
că voi fi într-o zi de octombrie 
în faţa tâmplei cu raiul şi iadul, 
la Voroneţ, chiar la ora amiezii, 
şi vom putea schimba mai multe priviri 
şi vom scrie împreună, ca altădată, 
cu păsări în aer. 
Care va fi ziua aceea, înţeleptule? 
l-am întrebat. Ţi se va spune 
şi va veni cineva să te ducă acolo. 
Apoi în vis a mai apărut 
un vulcan cu poalele de fum 
ridicate până la brâu. 
Sunt stins! m-a liniştit el. 

lunetiStul 

Ei vedeau că-s desculţ 
şi cu picioarele însângerate, 
dar tot strigau la mine 
„descalţă-te, descalţă-te!” 
Voiau să-mi smulg singur 
pielea de pe picioare, dar nu puteam, 
mâinile îmi tremurau 
iar cineva din Lună 
îmi tot punea o oglindă în ochi. 
Faceţi-o voi! le-am strigat şi eu 
după ce mi-am adunat glasul 
din iarbă şi de pe pietriş. 
Faceţi-o voi! Îndărătnicule, 
noi atât de frumos ţi-am cerut, 
atâta rugină am cheltuit pe tine 
şi lipitori, prin atâtea temniţe 
te-a purtat ca pe moaşte, 
iar tu aşa ne răsplăteşti? 
Şi-au început să plângă. 
Până la moarte, îmi va părea rău 
că n-am avut atunci 
un lăcrimariu la mine! 
Plângeau şi mi s-a făcut milă de ei... 
Aşteptaţi, nu plecaţi, i-am rugat, 
voi mai încerca înspre amiază, pe soare! 
Acum, acum! au tunat ei, 
dar Cel cu Oglinda din Lună 
n-a mai putut răbda, 
a trimis o rază în ochii lor 
şi i-a orbit, iar pe mine 
m-a împins sub un tufiş, la umbră. 
Până seara câinele Nestor 
mi-a lins rănile, iar dimineaţa 
eram ca vindecat şi mi-am urmat drumul 
spre ţara mea de peste mări, 
de unde mă răpiseră pe când eram copil. 
Cei trei orbi mai umblă şi acum 
prin lume, dar nimeni nu-i primeşte 
sub acoperiş, iar Ochiul din Lună 
nu-i lasă să doarmă. 
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XXVIII. Nefoşnite frunzele, abia plânsul pustiei
peste sublimele rânduri ca limbă tăiată,
cel din leagăn fără trup şi patimă
chemat de un înger pe aripi de mătase
nu mânjeşte creştetul şi fruntea cu lacrimi,
doar buzele pe sâni şi urmele de dinţi;
o rană strânsă şi desfăcută de femeie
spre punte, atât de vie şi de robită
când vechea-i umbră pe întinse nisipuri
cu plete de aur lasă pe fruntea oarbă undui-
rea-i –
semnul într-unul acoperit şi-n celălalt văzut
cu flori de cenuşă şi gând în jur: petrecere
a adierilor în depărtările de dafin şi triped.

XXIX. Mlădire, goală, în miez de aur îmbăiată
cu şolduri de geamăt, înspăimântată în odaie
de vendeta albă prin unghiul întunecimii,
molatic tărâm, suflare ca regelui sub stejar
şi stampa gândului subţioară-n oglindă,
şarpele închis până la ceafă de sclava-i
limbă a feţei vlăguite în fardurile sale,
prea doliu milostenitului trup pângărit de o
gură
după vestea pârguirii mărului hărăzit –
şi-o faclă din cristal înroşii pereţii
cu stropii pieptului sfâşiat din neguri
de mâinile ascunse după cortina scăldată
în apele îmbălsămate ale trecutei mlădieri.

XXXI. Cu limbă de moarte răsucită-n piept
din turnurile potrivnice ei, proscrise,
este cel privit la altare albe – se vede
ca-n adormire fruntea, două feţe apropiate,
neurmat de leac, cu urmele săpate pe cenuşă,

mereu cu una-n urmă sau ştearsă de mi-
reasmă,
închipuirea în noapte e vină şi iubire, sărut
pe braţele nătânge, cuvinte cetluite de nemrod
şi ridicate spre cer ca fumul pietrei de munte,
trecute în cercuri, în veşmânt şi copilă,
o sută de braţe din marmuri şi-un nume-n aer,
ochii-s alături în loc de lacrimi, nimeni,
nici degetele copilei nu-i pipăie, doar orbitoa-
rea umbră.

XXXIII. Încolăcită pâlpâire a chipului în noaptea
stinsă pe ultima, pe nevăzuta şi marea faţă
a celui aşteptat cu smerenie sub gluga de frate,
abia strigoiul îşi trece umbra, în plină zi,
cu scâncet zăbovit pe fruntea din somn –
fără milă cuvântă-se atingerea de foc –
şi îngerul la leagăn şi-a cernut lacrimile
în ochii copilului neştiind că pura lui iubită
i le va soarbe cu-o singură privire
la ieşirea în piaţă, pe-o parte pierdută
se îngenunchează departe de altare, de munte –
este sărutul roţii oprite cândva plin de cenuşă
asemenea feţelor mergătoare la apa sfântă.

LV. Umbră întinsă pe dâmb şi trupuri albite
de fum se smulg cu ţipăt dintr-o parte într-alta: 
doar sete! se-aude-n văzduh de pe limba-nsetată –
cel cu izvorul în piept printre ei trece,
apa sa curge pentru iarbă şi păsări, 
pentru pietrele scrise; pe ea stă muntele cel mare:
ea îl cutremură, ea îi desface pietrele cum aburul
de pe limbă întors spre naşterea-i din cer –
la vale, oricât se trage melcul în cochilie,
un şarpe îl suge şi i-o lasă goală,

Dumitru Velea

LUCIFERA II
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albă în întuneric, ca tot atâtea semne
ale legii întoarse cu faţa în jos; pe cea 
de pe pietre nu-i nimeni s-o care în spate.

LVI. Întinse în sus coardele viţei de vie 
crescută din stei, pline de struguri,
cu licăr din licăr pe cerul nopţii –
n-astâmpără foamea; nici izvorul din peretele
muntelui n-atinge limba aprinsă –
gura-i uscată şi ei vor să vadă în pustie
trestie clătinată de vânt? cu asalt se ia clina,
altfel nu poţi trece pe lângă înger,
aluneci în vale, unde se cântă din fluiere
şi trebuie să joci cu cei din casele împăratului –
tescuit în propriul sânge, acolo unde
vasele golite se sparg cu gura în jos,
izbite de stâlpii ce înseamnă urcuşul.

LVII. Supţi de izvoarele negre, ca guri de şarpe, 
din pielea lor dispărută pe sub umbră,
se aude frângerea oaselor şi lovirea
de-arginţii strânşi în vale, cu dinţi şi sfâşieri de om: 
nemiloase bat şteampurile carne pe carne –
cum creşte pe oase, tot astfel descreşte şi piere, 
un ochi o vede cum creşte, celălalt, 
cum se trage uşor de sub piele, dar niciodată 
amândoi nu se strâng pe aceeaşi faţă;
numai în lacul cel negru, de sub pietrele muntelui,
unde toate se-afundă fără licăr de cer,
firele răsucite sunt strânse într-un ghem
pentru care nu-i mână de om să-l desfacă.

LVIII. Zdrobit şi trup şi mădulare frânte şi creştet
de fulger despicat din fum s-alege; nici ţipăt în zvârco-
lire, 
doar patru cozi de fiare-ntinse trag de pradă,
după volbura umbrei urcă zbaterea lor,
tornadă deasupra, tornadă-n pământ –
cine-nvârteşte osia goală de aer de pieptul
astupă? cine macină oasele în zimţii roţilor două?
sub piatra morii de oase şi carne cine scrie şi 
cine citeşte la ceas de rupere-n două? 
ferice cei despărţiţi de ghedeon la luptă după felul 
sorbirii apei, noroaie-n vale, pulbere-n cer
pe-un stăvilar sânge se scurge
în gura cea roşie lăsată în urmă.

LIX. E ora două, şi două-s trup şi umbră,
carne desprinsă, căzută jos de pe lumină,
se mişcă în oglindă cum flacăra pe lemnul dat
la naştere ca stat de ceară – unul pe altul 
se devoră fără să ştie de tiparu-ascuns;

ceara picură pe carne şi o ia la vale, iar flacăra
luminează prin ceaţă treaptă cu treaptă 
urcuşul de piatră; cel despărţit îşi priveşte
buşteanul ars până la capăt, cenuşă cursă
din vasul spart de stâlpul crestat şi-nfipt la cap –
cel ce l-a cărat în spate vorbeşte singur
însoţit pe cale de-o pasăre zburătoare,
din care nu se-alege decât un plisc de aramă.

LX. Prin umbre, unde nimic nu face umbră, doar 
păşirea ta, cete de străvezii şi răsucite făpturi
trec unele prin altele din două părţi venite,
precum furnicile iute se pipăie-n răscruce –
s-au numărat până la unul şi negăsindu-se niciunul,
prin gheaţă-au fost trimişi în para împreunării,
tăciune şi flacără: vaca de lemn cu pasifae în ea
mugeşte-n foc, arzând fără să ardă;
priveşte, că stâlpul de sare nu mai coboară
ca haină, ci se înşiră pe cale balustradă
podului curbat deasupra apei noroioase!
păşeşte, că-n urmă para îi soarbe cum 
apa peştele ce scapă viu din pxlasă!   
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Potrivesc iarăşi coala de scris
peste gura flămândă-a abisului
acolo unde în dezordinea infinită 
a memoriei mai plutesc  poate-n derivă
ecouri şi voci şi cuvinte care se fac
grozav de-adevărate, prezente şi vii
de îndată ce vorbesc din nou despre ele
la răscrucea  de-o singură clipă dintre pagina 
care urcă la cer şi fila care se stinge-n adâncuri.

*

Cu toţi ochii deschişi deodată pe ziduri
oraşul nu doarme
respirând în murmur şi vaier
prin centura de ceaţă
de la marginea-aceasta a lumii.
Vreau să spun că mie  însumi
ghemuit  undeva, sub o lampă 
mi se pare că-s viu  şi-n lucrare
foşnind, fremătând, şopotind
printre penele rupte  în scris
şi printre  foile  strivite în pumni
la răscrucea-întunecată din colţuri

*

Prin fereastra de-o palmă
deschisă câteodată-n tenebre
văd uneori, ca prin gaura cheii,
cum diavolul îşi pune parşiv mantia neagră de gală
ca să iasă încă o dată râzând pe cărările noastre
pe când cu o mie de gheare şi dinţi 
deşirat dintr-un capăt în altul al lumii 
trece fremătând în delir, timpul veşnic trecut

*

În genunchi
sub o candelă de-o singură noapte
puţine sunt opţiunile noastre
dar eu am ales întâmplarea
de-a rămâne pe viaţă
în zidirea de taină a trupului meu:
printre coridoarele sale secrete
cu uşi îngrădite, cu firide, cu trape,
cu labirinturi de galerii, cavernicoli 
valtrapuri şi hrube neatent ferecate
odată cu trecerea strecurată a clipei
printre prapurii eterici ai celuilalt somn
tot astfel precum primul şi ultimul ţipăt
se fulgeră  din nou împreună cumva
prin marmura neagră a nopţii de-o singură noapte 

*

Stâlp de sare stau,iată, împietrit în apus
deşi câteodată mi se-întâmplă să trec 
dintr-o cameră-n alta
rătăcind în derivă 
pe sub înaltele poduri de fum
dinspre marile ape de la capătul lumii
acolo unde totul s-a stins  
ca o carte pe rug
şi doar mâinile mele febrile
mai aruncă cenuşa din barcă

Ioan Florin Stanciu

ÎNTREVEDERILE
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Tempus fugit irreparabile a zis părintele uitându-se la ceas
Mai avea de chivernisit o cununie, altfel ar fi rămas…
Tăcere profundă. Nici ulmul din prejmă nu mai avea glas
Iar furculițele se vânturau cuminți la parastas

Zice-o vecină care la vorbe nu prea le potrivea
Săracu, s-a dus! Cred că și-acum mai trăia dacă nu murea!
Prin geamuri luna ducea beteală în țol de catifea

Mai taci, vecino, că la glagore doar știi că nu prea la ai
Acum, dragul nostru cumnat e cu-n picior în rai
A râs pe-nfundate rapsodul din cartier încercând coliva de grâu
Săptămâna trecută era să moară la pomană cu lingura-n brâu!

Și celălalt picior unde-a rămas? Sunt siderat!
Doar n-o să stea acolo-n cer răscrăcărat!
I-auziți gaița la streașină cum îl jelește cu putere
De mai trăia, aveam promisiuni să ne filmeze în reclama pentru bere

Nu-i gaița, vecine, poate-i un pitpalac adus de sfinți!
Știți voi că răposatul de vreo trei ori mi-a cerut mâna la părinți?
A fost o dragoste mai iute ca galopul calului
m-a scos în mahalaua Andronache și regina balului
Dar s-a băgat pe fir chiar aia șchioapă. Știți voi care!
E-adevărat că mai umbla și el, mă ierte Dumnezeu, din floare-n floare
Țuica bălană punea pleoapele târzii pe sanie
Șoptea molcom un vânt duios sub patrafirul nopții ca la spovedanie

Bătrâna înțeleaptă de la colțul străzii: Vrei păcatele să-i numeri?
Și, împreună cu zorii de-afară, a ridicat din umeri
Să-l ierte Cel de Sus ce-a mai stricat vreodată
Și el și noi să avem răspuns bun la înfricoșătoarea judecată!
Așa măi tată!

Ioan Al. Lupu

BALADĂ LA PARASTAS
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din când în când

De la fereastra mea văd pomi înfloriți
și ziduri de case

pe internet, tot felul de imagini
artiste îmbătrânite, politicieni veroși
peisaje

în mine nu prea văd mare lucru
dar simt nevoia surdă să vorbesc
să scriu
să izbucnesc

un val de emoție, de căldură
flori care îmi colorează ochii
lumini ce tind să iasă
cuvinte

o limbă pe care o vorbesc din când în când
cu cineva nevăzut
care mă ascultă
și îmi soarbe sufletul

luna

Nu mai sunt tânăr de mult
dar am ochii curați
cei despre care se spune 
că sunt oglinzile sufletului

mă uit cu ei spre moarte
sau spre viață
și ele două oglinzi
când limpezi, când tulburi

una cu pomi înfloriți
alta cu stele
una cu drumuri întinse
alta cu porțile grele

Radu Ulmeanu și păsări îmi cântă pe umeri
ca pe niște crengi de copaci
și lumea este frumoasă
iar cerul albastru e-adânc

și ochii mei plâng sau râd
cum globul pământesc se dă de-a dura
iar luna răsare pe cer
să-mi lumineze statura

deScântec

Este plină de cuvintele mele
cum cerul e plin de aștrii lui strălucitori
cum pomii sunt plini de floare
cum anul e plin de sărbători

Este plină de dragostea mea
aproape încovoiată sub greutate
și merge încet de parcă i-ar cântări
necunoscutele, tainicele carate

Este plină de darurile pe  care i le-am făcut
este plină de zilele mele
de nopțile ce mă dor, de dorul necunoscut
de carele încărcate de stele

Este plină de toate îndurările și neîndurările
pe care i le pot trimite cu două cuvinte
este plină de astrala iubire
revărsată pe umerii ei ca o ploaie fierbinte

nu vreau

Nu vreau să-l supăr mereu pe Dumnezeu
cu tot ce am eu de spus
fie la răsărit, fie la apus
de soare, de lună, de însumi eu

poate că ar trebui să mă schimb, să-mi pun cenușă în
cap
să-mi cer la răscruce de drumuri iertare
pentru ce am făcut sau nu, pentru păcatul cel mare
c-am vrut să văd dacă în lumea asta încap

puse alături cele mai tulburi și cele mai clare
fapte, încercări, străduințe nebune
de-a scoate o lume întreagă din disperare

când despre sfârșit și-nceput nimic nu se spune
parcă trăim într-o continuă sărbătoare,
sfârșind pe buza prăpastiei să ne adune



proză

132 SAECULUM 3-4/2021PR
O

Moțăie pe bancheta rece. Pe fereastra vagonului, ca
într-un caleidoscop tărcat, arăturile defilează rămânând
în urmă. În compartiment e o bătrână c-o fetiță de câțiva
anișori, înfășurată în șaluri. Își bâțâie ghetuțele,
zgâlțâindu-le în ritmul mișcărilor trenului.

– Oana, stai cuminte! o dojenește bunica. Și-i
potrivește unul din șaluri în jurul gâtului.

– De ce-o înfofoliți așa? întreabă Alina. O să-și
piardă orice urmă de rezistență în fața răcelii.

– Dumneata ai copii? se zburlește la ea bătrâna.
Crește-i rezistenți pe-ai dumitale!

– Nu vă temeți, am douăzeci și opt! surâde Alina, ne-
luând în seamă furia bunicii. Uite, și arată ea valiza din
plasă, acolo am pentru ei ciorapi mai noi și mai cârpiți,
și pantaloni. Azi e rândul băieților. Poftim! Dacă nu mă
credeți… și trage fermoarul genții de voiaj. Lucrușoarele
stau rânduite și miros a curat.

Bătrâna nu știe ce să creadă. Fata asta șuguiește.
N-are nici douăzeci de ani și râde de ea, femeie bă-
trână.

– Da’ cum păcatele aveți așa mulți? se minunează
sincer.

– Atâția are clasa întâi, surâde Alina cu îngăduință.
– Ei, asta-i altă socoteală, se dumirește bătrâna.
– Sănătate și drum bun, rostește tânăra și apucă de

toarte geanta de voiaj. În ușă însă se oprește brusc și
strănută.

– Ai răcit, puturoaso! îi face cu degetul fetița
înfășurată în șaluri, așa cum îi spune ei, probabil, bu-
nica, atunci când strănută.

E abia șapte fără un sfert. Răcoarea zorilor întinde
o pâclă până spre primărie și dincolo, către păduricea
de mesteceni. Respiră aerul tare și grăbește pasul.
Până la școală are vreo doi kilometri. În iarna asta a fost
tare greu. Tăia drumul prin câmp, să se știe mai repede

la școală și zăpada-i urca uneori până la brâu. Ajungea
udă, udă și se schimba c-un alt rând de haine, lăsate în
dulapul din cancelarie.

Acum, că s-a împrimăvărat, e altfel. Vine îmbrăcată
lejer și-i place să-și asorteze ciorapii cu haina și poșeta.
Copiii o zăresc încă de departe. Stau spânzurați pe gar-
dul școlii și unul dă semnalul:

– Vi-ne dom-ni-şoa-ra noas-tră! E cea mai fru-moa-
să! Cu cio-rapii verzi!

Acum știe că urmează câteva trânte crâncene în bă-
lăriile de turta-popii. Copiii de la alte clase se înfurie pe
ai ei, și se bat pentru supremație. Dar doamna lor, ce,
nu e frumoasă?

Odată, la poartă, l-a găsit pe Ionică Bratu cu sângele
curgându-i din nas. Când a văzut-o, s-a șters curajos,
și-a ridicat șepcuța și a zis:

– Tot dumneavoastră sunteți cea mai frumoasă,
chiar dacă mă omoară!

Își amintește prima dată când a intrat în clasă. Nu
știau să zică nici „bună ziua”.

– Bună ziua! a spus ea tare și rar.
– Bună ziuuua! au lălăit ei pe mai multe voci, care în

picioare, care stând în bancă, ba unii aflându-se și-n
mijlocul clasei.

– Ați venit la școală ca să stați cuminți, să învățați
să scrieți, să citiți, să socotiți. Toată lumea să se așeze
în bancă și să stea cu mâinile la spate!

Ți-ai găsit! Unii voiau să stea câte trei pe același loc
și n-ar fi cedat nici în ruptul capului. Alții numai în banca
întâi. Atunci i-a scos pe margine, i-a ordonat după
înălțime, i-a amestecat băieți cu fete, și i-a așezat iar în
bănci.

– Așa veți rămâne, cum v-am pus eu! Dar voi știți
cine sunt eu?

– Tanti!...

Passionaria Stoicescu

DE-A ȘARPELE CU CIORAPII VERZI
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– Doamna!...
– Țața!...
– Uite că n-a ghicit nimeni. Eu sunt domnişoara

învățătoare. Şi așa trebuie să-mi spuneți… Nici tanti,
nici bre, nici tu, nici doamna, nici numai  domnişoara!
Domnișoara învățătoare. Pe mine mă cheamă Alina
Preda. Pe tine cum te cheamă?

– Ilinca…zise fetița și-și frecă nasul mucios cu dosul
mânecii.

– Te rog să răspunzi așa cum te-am întrebat: pe tine
cum te cheamă?

– N-auzi bre, ești surdă? Ilinca! se înfurie mica mu-
cioasă.

Clasa râde.
– Dacă râdeți înseamnă că ați înțeles greșelile Ilin-

căi…
Și uite-așa se străduiește să-i învețe din propriile lor

năzbâtii. Cum îi cheamă, rostindu-și numele întreg,
adresându-se politicos, ridicând două degete. Dar
parcă ar vorbi cu pereții.

La sfârșitul celor patru ore e sleită de oboseală.
Gândăceii i-au mâncat sufletul. Încă cinci minute și va
suna clopoțelul. Dar până atunci, deși i-a rugat să ridice
două degete când au de anunțat ceva, să ceară voie
afară, când au vreo nevoie, să i se adreseze cu „dom-
nişoara învățătoare”, toate sfaturile ei sunt uitate.

De catedră se apropie un băiețel plin de pistrui, cu o
singură bretea la pantaloni, trecută în diagonală peste
cămașa largă, largă, împrumutată de la un frățior mai
mare. N-are nici un pic de sfială în ochii mari, rotunzi ca
două prune verzi. Își șterge și el nasul cu mâneca, aşa
cum fac toți ceilalți, și-i spune rugător:

– Învățătoareo, io m-aș chișa oleacă!

S-a retras în cancelarie lângă fereastră. E îngându-
rată și plină de neîncredere. Ce se va face ea cu copiii
ăștia? Vor ajunge oare vreodată să vorbească civilizat,
corect, atunci când îi întreabă? Azi, o țigăncușă slabă
ca o așchie, Petra Cuţarida, de trei ori i-a ieșit în mijlocul
clasei și-a strigat:

– Copilași, hai să ne jucăm de-a prinselea!
– Unde te trezești tu aici? Te rog să treci în bancă! a

admonestat-o ea.
– M-am plictisit, bre! i-a răspuns oacheșa. Mie nu-mi

place la școală! Să stau așa, țeapănă, în bancă…
Cum să facă să le placă tuturor? Ce să le spună?
În ziua următoare le-a adus câte o foaie de hârtie și

un creion nou, gata ascuțit. I-a învățat cum să țină cre-
ionul, cum să țină foaia, cum să le cadă lumina, atunci
când vor scrie sau vor desena.

– Cine știe să scrie, să scrie pe foaie ce litere știe,
cine nu, să deseneze! Ce-o vrea el!

Jumătate din clasă, atunci când scria sau trăgea linii
cu creionul pe hârtie, scotea limba afară.

– Băgăm limba în guriță, că ne intră-o musculiță! a
râs ea de ei.

Cealaltă jumătate rupsese vârful creionului apăsând.

– Cine scrie apăsat, rupe vârful imediat! i-a prevenit
iar.

Învățaseră poezioarele și și le spuneau unul altuia,
ca niște pitici sfătoși.

Trei din clasă știau să se iscălească. Dar cu litere de
tipar. Numai că unul din ei plângea de mama focului.

– Domnişoara învăţătoare, eu știu să mă iscălesc,
dar nu iese cum mă cheamă pe mine…

– Pe el îl cheamă Puiu, domnişoară, se grăbiră
câțiva să o înștiințeze.

– Ia scrie, să văd și eu! l-a îndemnat ea.

Băiețelul luă cu stângăcie creionul, îi muie vârful în
gură fără să fie vreo nevoie, apăsă cât putu de tare și
spuse literele în timp ce scria:

– Pî-u-i-u… și nu iese Puiu! zise el cu ciudă.
– Dar cum?
– Uite, iese Puíu! și puse accentul greșit, ca un ca-

raghios.
– Ia să ne uităm la litere, să vedem ce putem face.

Tu vezi că i are un punctuleț deasupra, care-l apasă?
Și-atunci tot pe el, săracul, să ne lăsăm cu greutatea
rostirii? Ia să intrăm noi, în gropița asta de la u și să
apăsam aici: PUIU! Ei?

– Acum iese Puiu! a râs băiețelul înseninat.

În recreație, curtea școlii se umple de copii care
aleargă, se joacă, sar coarda, bat mingea, mănâncă.
Învățătorii stau la cancelarie. Discută cu cât se va vinde
anul ăsta vinul. Fiecare are un loc de vie și e interesat
să scoată cât mai mult vin. Alina însă n-are treabă cu
strugurii. Iar vinul, nici atât n-o interesează. Își pune tre-
ningul, își sumete manșetele pantalonilor, să i se ză-
rească ciorapii verzui, pentru care se ceartă gâgâlicile
ei cu alți copii, și iese în curte.

Bate din palme și-i adună pe toți din clasa ei. Îi așază
în șir indian, apoi Măndița, șefa clasei, care e capul co-
loanei, o apucă zdravăn de mijloc. Ceilalți se prind tot
așa, unul de altul, și Măndița de domnişoara
învățătoare.

– Eu sunt șarpele și voi coada, zice ea râzând, în
timp ce copiii de la celelalte clase stau pe margine și
privesc cu jind. Acum eu am să mă întorc să-mi prind
coada, dar voi să nu mă lăsați. Când bat din palme, fu-
giţi în direcție inversă decât mă reped eu!

După câteva învârtituri spectaculoase, în troscotul
înalt din curte, șarpele cu ciorapii verzi și-a prins coada.
Dar ea, într-un vacarm asurzitor i se urcă șarpelui în
cap. Căci fiecare vrea să fie mai aproape de domni-
şoara învățătoare, s-o mângâie, s-o prindă de o mână,
să-i stea călare pe un umăr.

– Uitați-vă ce hal de educație! zice Leana Iftode,
care mai are un an până la pensie, apare cu ciorapii de
nici o culoare, în vine,  și-și lasă copiii de capul lor în
recreație și la orele de sport. Dacă asta se poate numi
învățătoare, cu toți copiii călare pe ea…
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Prichindeii și-au făcut un obicei: fiindcă Alina le
aduce hârtii, creioane, bomboane, ba uneori și lucruri
de îmbrăcat celor mai sărăcuți, o tratează și ei. Pun pe
catedră boabe de porumb fiert, nuci, struguri, mere,
gutui, Câte unul mai răsfățat de ai lui, își înjumătățește
prăjitura.

– Vă rog eu frumos, să luați de la mine…
Și acest „să luați de la mine” e atât de invidiat de cei

care n-au ce oferi, încât Alina refuză să servească,
numai să nu vadă privirile acelea geloase și jinduitoare.

E moda bomboanelor „păpușică” și-a pozelor decu-
pate din cărți. Năpârstocii fac trocuri năstrușnice.

– Îmi dai o păpușică pe trei poze ?
Fata poștașului din sat, Nela, are cea mai limpede

și clară voce din toată clasa. Alina a poreclit-o
„Clopoțel”. Tot ea dirijează și corul clasei cu două de-
gete subțiri, ca două bețișoare.

Pe trei poze a reușit și ea să capete o păpușică.
Alina a văzut-o cum a strâns bomboana ca pe-o co-
moară, în pumnul mic și slab. Dar după ce-a ținut-o o
oră în pumn, s-a răzgândit. E prea săracă, să-i fi oferit
până acum ceva, învățătoarei. Dar, iată, că astăzi e bo-
gată. Se va duce la catedră și-i va da domnișoarei bom-
boana.

În recreație, s-a apropiat cu obrajii împurpurați de
emoție.

– Vă rog frumos să luați și de la mine o păpușică!
Şi desface pumnul mic, încet, ca și când ar ascunde

ceva de mare preț. Bomboana roz s-a încleiat stâlcindu-
și forma și dezvăluind în luciul ei o coajă de sămânță și
un pic de hârtie de ziar.

– Mănânc-o tu să crești mare, zice cu bunăvoință
învățătoarea. Eu, uite, am crescut și nu mai am nevoie.

– Vă rog, scâncește Clopoțel, luați și de la mine…
Și privește bomboana cu atâta admirație și evlavie,

încât pe Alina o bufnește râsul.
– Ei, hai, o să iau altădată. Acum o mănânci tu! și-i

închide pumnul la loc peste prada cea dulce…
– Nu vreți ? mai continuă fetița încă să se roage,

deși s-a desprins de catedră și se îndreaptă spre bancă.
Apoi atingând stinghia rece de lemn se întoarce iute, se
uită cu recunoștință în ochii învățătoarei și zice cu vocea
ei curată de clopoțel:

– Ce bine-mi pare!

În clasă, Șarpele cu ciorapii verzi e necruțător. Ni-
meni nu mișcă. Așa s-au învoit. În recreație să-și prindă
coada, pe când la ore, ea să stea nemișcată, iar ei să
asculte cu atenție, să scrie, să socotească, să ci-
tească…

– E-ne ca-ră mu-re.
– Ni-cu a-re me-re.
Iar cifra „trei” care până acum era ca de gumă, căci

toți trăgeau de ea, numărând pe bețișoare: „Unu și cu
doi fac treeeei!” a devenit scurtă, ca un plesnet de bici,
iarna, la plugușor.

– Trei!

Cine uită și greșește, primește trei bobârnace de la
colegul de bancă; iuți, ca să nu doară: unu, doi, trei.

Iar la desen, pe caietele noi, dăruite tot de Șarpele
cu ciorapii verzi, zâmbesc încă două’șapte de pitici,
făcuți ritmic, cu creionul:

– Linie, linie,
punct și punct.
Linie, linie
și-un rotund.
Linie, linie
și-un balon,
linie, linie,
chip de om!

Și bate pentru ei troienele până la brâu, și trece cu
ciorapii verzi prin câmpul verde, îi duce în excursie „la
Mestecănei”, și zilnic, la aceeași oră, dă colțul uliței, la
Gancea.

– Cât îi ceasu’, fă, n-auzi?
– E șapte fără-un sfert!
– De unde știi, aşa, pă preciselea?
– A trecut acușica învățătoarea!
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O sâmbătă începută la ora 4:30, când Titi a sunat la
uşa noastră. Nici nu mi-am dat seama cât e ceasul.
Abia după o jumătate de oră de vorbit, când Toia ne-a
pus pe măsuţa telefonului câte un ceai fierbinte şi câ-
teva cuburi de brânză şi felii de şuncă, am înţeles că
mai e mult până se crapă de ziuă.

Titi a venit cu o poveste sinistră. A plecat de acasă
în crucea nopţii, în vârful picioarelor, de teamă să nu
facă o crimă sau chiar mai multe. Are certitudinea că
Gloria îl înşeală. Îmi cere puţină „tărie”, mai înainte de
a trece la „expunerea de dovezi”. Îi pun în faţă o sticlă
de pălincă, plină pe jumătate. Până la ora 12, când
ieşim în stradă, nu mai rămâne nicio picătură de alcool
în sticla asta. 

La început, povesteşte raţional, chiar prea raţional,
ba chiar metodic, ca un ardelean ce este. Când îşi bagă
mâna în buzunar, o scoate plină de somnifere. Îmi
spune că nu mai au niciun efect asupra lui. A luat un
pumn şi acasă. Rezultatul: insomnia asta cumplită, fuga
de-acasă şi istoria care urmează. 

Din geanta cu care a venit, apare un fel de scenariu
de film, scris mărunt, pe câteva pagini. Este notat punct
cu punct întregul itinerar conjugal din ultima vreme al
consoartei. Cel puţin atât cât îl cunoaşte el.

Totul a început în 26 decembrie, îmi spune, într-o
frumoasă seară de Crăciun, când Glory s-a întors acasă
cu buzele umflate, învineţite, muşcate, probe sigure ale
unui amor nu numai turbat, dar şi extrem de violent.
Cercetată din scurt, ca la poliție, împricinata nu recu-
noaşte nimic, dar nici nu dă vreo explicaţie plauzibilă
pentru vânătăile ei.

Urmează câteva zile de tăcere absolută şi încrun-
tată, în care Titi, trudind din greu, îşi termină romanul.
Apoi, la insisteţele ei, petrec Revelionul la un prieten.
Dar, stupoare! Ea este cea care, la 12 noaptea, trage
spre casă.

În seara de 2 ianuarie, sunt invitaţi la vecinii Bobinaș,

pe care-i cunoaştem şi noi – perete-n perete cu aparta-
mentul lor. Se bea ceva. La întoarcere, Gloria îi repro-
şează atitudini necuviincioase, expresii jignitoare în faţa
amicilor. Vrea să pună mâna pe telefon, la unu noaptea,
ca să se plângă mamei lui Titi. El îi ia telefonul din
mână. Ea ţipă. El îi astupă gura cu palma, ca să nu
scoale din somn vecinii. Într-un târziu, ea adoarme, sus-
pinând, pe canapeaua nedesfăcută. El se întinde –
câine credincios – la picioarele patului, pe saltelele din
buret luate de pe paturile băieţilor, aflaţi la bunici în
noaptea aceea. 

A doua zi, o sticlă de şampanie dusă în redacţie. O
aparentă împăcare. Apoi, o săptămână la munte, la Si-
naia. O săptămână smulsă coşmarului. Apoi, alte două
– ale lui Titi – în Polonia. La întoarcere, când vine cu un
casetofon şi alte multe nimicuri, i se reproşează violent
că n-a adus nu știu ce smanăs (expresie consacrată în
cercul nostru pentru înlocuirea oricărui cuvânt desem-
nând un obiect fără importanță) comandat la plecare.
Drept pedeapsă, i se refuză patul, Gloria refugiindu-se
în cel al copiilor.

Alte trei zile de tensiune surdă. După care ea pleacă,
pentru zece zile, în Dobrogea, pentru un documentar.
El rămâne cu mama-soacră, chemată special din pro-
vincie ca să aibă grijă de copii. Alarmat că timp de câ-
teva zile nu primeşte niciun semn de viaţă de la ea, o
caută la Hotelul Palas, unde ştia că e cazată întreaga
echipă de filmare. Dar n-o găseşte până la unu noap-
tea, când i se spune de la recepţie că tocmai s-a întors
de la un chef. Regizorul echipei îşi serbase ziua de naş-
tere. După ce închide telefonul, îşi aduce aminte că vor-
bise cu şeful ONT-ului din Tulcea pentru nişte peşte, pe
care ea trebuia să-l ia la întoarcerea în Bucureşti. Cere
din nou camera ei – între timp se făcuse două
noaptea  –, dar n-o mai găseşte în cameră (???).

Alte telefoane, date la ore târzii, la hotelul din Tulcea.
O prinde, cândva, tot după miezul nopţii, şi află că se

Ștefan Dimitriu

STUDIU DE CAZ
(I)
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va întoarce miercuri. La Bucureşti, se fac pregătiri de
primire. Titi a desenat, pe o coală mare de carton, un
bloc cu zece etaje. De la etajul al zecelea, după modelul
din Pif, cei ce se bănuiesc în spatele peretelui spun:
„Bine ai venit, mamă!” Dar mama apare abia la 11 noap-
tea. Fără nicio explicaţie. Alegând din nou patul copiilor.
Tot ea tunând şi fulgerând, pentru că el îndrăznise s-o
caute în camera de hotel.

A doua zi, Titi n-o mai aşteaptă cu desene inspirate
din Pif, ci numai cu multă nerăbdare. Dar orele trec de
două noaptea, şi ea tot nu apare. Sună în schimb Ana,
şefa şi prietena Gloriei. Îl invită la un chef. Unde este şi
Glory. Titi cere imperativ ca nevasta să-i fie trimisă
acasă. Ceea ce se şi întâmplă foarte curând, fiindu-i li-
vrată cu un taxi. Copiii dorm. Femeia din casă, angajată
chiar în ziua aceea, doarme şi ea. Se vor trezi cu toţii
în zbieretele lui, care-i scoală din somn pentru a le arăta
„târfa”! Băiatul cel mare se freacă la ochi, neînţelegând
despre ce este vorba. Cel mic strigă: „Ascunde-te,
mamă, că te omoară!” Nici atunci şi nici a doua zi preo-
pinenta (aşa i-a spus el, ardeleanul, la un moment dat,
povestindu-mi toate acestea) nu dă nicio explicaţie.
Ceea ce-l intrigă de fapt este că, indiferent de ora la
care se întoarce, indiferent de discuţiile care au loc, ea
pune capul pe pernă şi adoarme imediat. Un sistem ner-
vos demn de invidiat. Sau o stare de nesimţire patolo-
gică.

Se iveşte şi mult aşteptata duminică. În care eu
mi-am îngropat tatăl. Şi în care nu i-am înţeles, şi nu
i-am iertat atunci, pe bunii mei prieteni, care nu mi-au
fost alături la înmormântare. Acum ştiu că au avut o du-
minică infernală, în care el i-a cerut în continuare o ex-
plicaţie, iar tot ce i s-a putut explica a fost că el nu mai
înseamnă nimic pentru ea, că nu mai este râvnit în ni-
ciun fel. Este chemată la discuţie şi mama lui. Fără ni-
ciun folos. Mai mult ca s-o audă pe Gloria şi să depună
apoi mărturie la proces, cum că nora susţinea sus şi
tare că şi-a găsit alt tată pentru copiii ei. Spre sfârşitul
zilei, se ajunge totuşi la o idee mai constructivă: să ur-
meze o săptămână de conciliere.

O săptămână care începe sub bune auspicii. Luni
seara, pe la ora 5, primeşte un telefon de la Glory, care-l
invită să vină s-o ia de la Studiouri. El iese deîndată din
starea de ameţeală, se bărbiereşte, se parfumează, îşi
pune costumul cel mai bun. „Preopinenta” îl invită la o
plimbare, ca altădată. Chiar îşi reazemă capul de umă-
rul lui. Apoi îi cere s-o ducă la o friptură. Pe care se ho-
tărăsc „s-o consume” la restaurantul scriitorilor, la
Doamna Candrea. Ca-n vremurile bune. Ajung într-un
târziu acasă. Dar ea alege din nou patul copiilor. Nu-i
nimic, săptămâna de reconciliere e de-abia la-nceput.

Încurajat de chemarea din ajun, marţi după-amiază
Titi dă un telefon la Studiouri, ca să-i propună să vină
din nou după ea. Dar urechea îi este asaltată de-o fur-
tună de urlete: „Cum să vii să mă iei? Ce, ai de gând să
mă păzeşti toată viaţa? Poate crezi că sunt sub regim
de arest?” Consternare, şi-atât.

Miercuri seara, însă, se face ora nouă şi ea tot nu
apare. El bănuieşte că la mijloc e tot Ana... Dar nu-i ştie
numărul. Ca să-l afle, telefonează la Mihaela, prietena
noastră comună, colegă de birou cu cele două. Apoi,

telefonează la Ana, care-i spune că Gloria nu-i la ea.
Dar, pentru că tot a trezit-o din somn, o ameninţă pe
această „patroană de curve” cu desfiinţarea ei şi a în-
tregii „case de curve, şi nu de film”, dacă nu-i lasă ne-
vasta în pace. 

Joi, nicio explicaţie pentru întoarcerea acasă după
miezul nopţii (1:30), în afară de aceea că a fost să bea
o cafea. Despre unde, cum și cu cine – nicio vorbă. 

A urmat vineri seara, când s-a întors la 11 noaptea.
Apoi, sâmbăta asta de dimineaţă, când, la patru şi

jumătate, i-am deschis uşa lui Titi și el mi-a spus că fu-
gise de-acasă de teamă să nu-şi omoare nevasta şi co-
piii.

Pălinca, pe măsură ce intră în circuitul lui sanguin,
scoate la suprafaţă accente tot mai dramatice, mai apoi
violente şi chiar isterice. Între timp, băieţeii mei (şi finii
de botez ai bunilor noştri prieteni aflaţi acum în crâncen
război) s-au trezit şi se pregătesc pentru şcoală şi gră-
diniţă. Niciunul din ei nu înţelege ce s-a întâmplat, dar
nici nu ne străduim să le dăm vreo explicaţie.

Titi îmi cere permanent o soluţie. Nu sunt în stare să
i-o ofer. Nici n-aş avea dreptul acesta, când la mijloc
sunt cei doi băieţei ai lor. Știu numai ce-aş fi făcut eu,
dacă m-aş fi trezit într-o situaţie similară: aş fi anunţat
ruptura, fără să mai consult pe cineva. Postura în care
se pune el este de două ori umilitoare. Bineînţeles că
nu-i spun asta. Datoria mea este să-i pansez rănile, nu
să i le râcâi. Deşi uneori i le râcâi fără să vreau.

Încerc să stau de vorbă şi cu Gloria, dar n-o găsesc
nici acasă, nici la Studiouri. O găsesc în schimb pe Mi-
haela. E şi Victor acasă. Le spun în două cuvinte despre
ce este vorba, le cer un sfat şi ne invită la ei, pe Labirint.
Ascult încă o dată, din fir-a-păr, toată istoria. Prin repe-
tiţie, ea devine mai puţin dramatică şi mai mult grotescă,
ba chiar comică. Toia m-a însoţit, dar se întoarce repede
acasă. Locuinţa Mărculeştilor e şi aşa prea strâmtă, aşa
cum se află acum, cu toate lucrurile date peste cap de
echipa de zidari şi zugravi care încearcă să înlăture ur-
mările cutremurului din ’77. Începem „conciliabulele” în
bucătărie, le continuăm în atelierul de grafician al lui
Victor, ne mutăm şi de acolo când parchetarul revine ca
să-şi continuie opera. Titi este întrerupt la jumătatea fra-
zei, la jumătatea cuvântului: „Ştii, trebuie să ne
mutăm...” Ne luăm sticla cu vin, ne luăm paharele, ne
luăm scaunele, mereu în căutarea unui nou locşor în
care să ne continuăm dezbaterea.

Mihaela aduce elemente noi, unele numai pentru
auzul meu – sub jurământul pe care-l fac de a nu i le
comunica lui Titi –, altele pentru consumul general. Pen-
tru uzul meu: viitorul „tată” al copiilor lui Titi este,
într-adevăr, regizorul Pintea. Pentru uzul comun: gura
umflată şi vânătăile din colţul gurii (26 dec.) au fost re-
marcate şi de ea. Explicaţia Gloriei: i s-au spart din
senin nişte vase de sânge! Explicaţia de moment a Mi-
haelei: o replică mai contondentă a lui Titi. Mai ales că,
după câteva zile (3 ian.), Gloria vine la slujbă cu ochii
umflaţi de plâns, declarându-i că Titi a vrut s-o sugrume,
că i-a pus genunchiul în piept, pe  inimă, că s-a mani-
festat ca o fiară. Titi aude asta şi-şi face cruce. E drept,
o cruce nu prea convingătoare. Pentru auzul meu, mai
aflu că petrecerea la care-l invita Ana se desfăşura chiar
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în casa şi în cinstea regizorului Pintea, care a continuat
să-şi serbeze ziua de naştere şi la Bucureşti (mi se
spun toate astea tot sub prestare de jurământ). Aflu
după aceea că lucrurile se complică şi prin aceea că re-
gizorul este încă sau a fost până de curând şi amantul
oficial al Anei, ceea ce provoacă o uşoară stare de ten-
siune şi între aceasta şi Glory, ca şi între cele două şi
întreaga redacţie. Culisele varieteului! Dar asta mi se
şopteşte iarăşi doar la ureche, sub aceeaşi prestare de
jurământ.

Titi, care a turnat peste pălinca de la mine berea şi
vinul Mărculeştilor, joacă rolul caricaturizat al unui per-
sonaj dostoievskian. Te întrebi până unde poate să
meargă răbdarea, iertarea şi umilinţa lui, dacă au ajuns
deja până aici. Se întreabă, într-un fel sau altul, şi el. Şi
vrea, în continuare, soluţii. Pentru că mâine expiră săp-
tămâna de conciliere, când se va prezenta în faţa „preo-
pinentei”, împreună cu avocatul. Un avocat care le este,
de altfel, şi naş. Dar, în cazul de faţă, doar avocat.

Vocea lui a devenit tot mai scăzută, submodulată
chiar. Povesteşte lucruri pe care parcă nici lui nu-i vine
să le creadă. Când ajunge la câte-un punct culminant,
are mai multe variante de continuare: 1) ridică vocea,
interogativ, scos din minţi, cu ochii ieşiţi din orbite; 2) o
strânge de braţ pe Mihaela, iar când îşi descleştează
degetele, pe carnea ei rămân câteva şanturi roşii şi
adânci, care devin foarte repede vinete; 3) spune pe un
ton interogativ, după o pauză de efect: „Pardon?!”; 4) îl
priveşte insistent pe Mărculescu, îl scrutează implorator,
disperat şi în cele din urmă agresiv, după care-i tros-
neşte ori un pumn în pântec, ori un bocanc în piciorul
lui aşezat picior peste picior, cu un fel de: „Trezeşte-te!
Ori nu-nţelegi ce ţi-am spus?” 

– De ce să suport eu toate astea? răcneşte la un
moment dat Titi. De ce să fiu lovit în demnitatea mea,
în mândria mea de bărbat care n-a suferit în viaţa lui
nicio umilinţă? 

Mărculeştii sunt mai categorici: 
– Pentru că eşti un cretin. Dacă nu mai poţi suporta,

divorţează. Dacă mai poţi ierta, împacă-te. E dureros
dar e simplu. În fond, de ce te-ai complica atât?

– Pentru că o iubesc! urlă el.
Iată un element nou. O iubeşte. Mai bine zis, o mai

iubeşte. În cazul acesta, lucrurile par a se limpezi în
biata mea ţeastă. E ora 5 după-amiază şi-mi aduc
aminte de această minunată invenţie care este telefo-
nul. O găsesc pe Gloria la montaj. 

– Înţeleg că familia voastră trece printr-un moment
extrem de greu. De câteva ore, îl tot ascult pe Titi. Dacă
socoteşti că vă pot fi de folos, aş vrea să te-ascult și pe
tine.

– Când a venit la voi?
– Dimineaţă, la 4.
– Unde ești acum?
– În oraş – ezit eu –, nevoind să-i divulg, deocam-

dată, complicitatea Mărculeştilor.
Ezită şi ea. Apoi:
– Vino.
Pun receptorul în furcă. Mihaela m-a asistat şi a

chibzuit. Trebuie s-o anunţ chiar acum pe Gloria că sun-
tem la ei. Altfel, vom trezi reproşuri şi chiar grave învi-

nuiri de complot. Are dreptate. Sun din nou. Nici acum,
la telefon, nu scap de o scurtă bălăcăreală. Pe acest
fond sonor, mă ridic şi plec împreună cu Titi. Până la
Universitate, drumurile noastre merg împreună. De aici,
el se îndreaptă spre casă, eu – către Studiouri. Nu îna-
inte de a mă convinge că ceea ce vrea el să ştie chiar
din gura ei este dacă are pe cineva şi dacă, chiar şi în
aceste condiţii, uitând şi curmând ceea ce ar mai fi putut
să urmeze, este dispusă să se întoarcă acasă, la copii,
la bărbat. Bineînţeles că Titi nu-mi spune totul chiar atât
de limpede, dar aceasta este în rezumat dorinţa lui cea
mai arzătoare, ca şi îndoiala care îl macină până la ne-
bunie. Deși, pentru toți ceilalți, lucrurile sunt extrem de
clare.

O găsesc pe Gloria în cabina de montaj. Împreună
cu monteuza şi, bineînţeles, cu regizorul. O invit afară,
într-un foaier lateral, la o măsuţă în jurul căreia atârnă
câteva fotolii late, căptuşite cu vinilin. Este slabă, temă-
toare, îmbătrânită brusc, plânge uşor, se redresează re-
pede în acuzaţii turbate sau chiar în injurii năprasnice.
Îmi declară de la început că este „curată ca o fecioară”
şi este dispusă să confirme lucrul acesta „în faţa icoa-
nei”. Dintr-o experienţă îndelungată cu borfaşii mei de
la Reflector, ştiu că atunci când mi se vorbeşte într-un
asemenea limbaj, am de-a face, în mod indubitabil, cu
un mincinos fără pereche. Dar n-am venit la ea să fac
anchetă, să aflu neapărat adevărul. Îi spun asta, ca să
nu mă creadă cumva tâmpit. Am înţeles că misiunea
mea este să conciliez cu orice preţ şi procedez ca atare.
Dar mai întâi trebuie să ascult, încă, argumente şi con-
traargumente la amănuntele pe care presupune că le
cunosc. Îmi spune că Titi este un dur şi un egoist greu
de suportat, un gelos feroce, un bărbat care i-a stricat
viaţa. Îmi spune că toate acuzaţiile lui sunt pornite
dintr-o închipuire bolnavă. Îmi spune că, prin telefoanele
acelea date din jumătate în jumătate de oră la Con-
stanţa şi Tulcea, a fost discreditată definitiv în ochii în-
tregii echipe. Îmi spune că tatăl ei, înainte de a muri,
când, măcinat de un cancer nemilos, şi-a prevăzut sfâr-
şitul, i-a spus: „Glorio, ăsta – care n-a venit de un an
să-ţi vadă tatăl bolnav – nu este bărbatul pe care-l me-
riţi”. Îmi spune că mama ei, aflată cu Titi în timpul dis-
peratelor lui apeluri telefonice nocturne şi plecată apoi
la Slobozia fără s-o mai aştepte, i-a lăsat un bilet (prin
nepotul cel mare) în care îi spune că n-ar putea să tră-
iască nici măcar o săptămână cu un asemenea mons-
tru. Îmi spune că, în memorabila noapte de 2 ianuarie,
Titi a vrut s-o sugrume, dar într-un târziu s-a mulțumit
doar s-o dea cu capul de pereţi, realizând în cele din
urmă un fel de contact sexual, în fapt un adevărat viol.
Îmi spune că probabil lucrul la roman l-a orbit într-atât,
încât nu mai este bărbatul demn şi curajos pe care-l cre-
dea, ci o fiinţă complexată, laşă, dură şi mizerabilă. Îmi
spune că romanul i se pare a fi – citez cu ghilimele –
„un căcat”! Jenându-se de ce-a văzut că a ieşit din min-
tea și mâinile lui, l-a trecut şi prin filtrul ei, aşa că acest
nou căcat (de astă dată, formula îmi aparţine, aşa că
renunţ la ghilimele) este opera lor comună. Cu alte cu-
vinte, Gloria este dezamăgită de el nu numai ca om, dar
şi ca scriitor, şi asta o doare cel mai mult. Înţeleg din ce
spune ea că, să te fi bătut şi violat un Marin Preda sau
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un Nichita Stănescu, n-ar fi fost o problemă, dar să su-
porţi toate astea de la un neica-nimeni într-ale gloriei li-
terare i se părea de neconceput. Durea rău. Iar ca să
doară mai puţin, şi-a găsit un amant de perspectivă. Dar
toate astea mi le spun mie. Ei îi spun altceva.

Îi spun că Titi se află într-o gravă stare psihică, ve-
cină cu nebunia. Îi spun că azi-noapte a venit spre mine
de teamă să n-o omoare. Îi spun că numai ea poate să-l
scoată din starea asta. Îi spun că nu va găsi niciodată
un tată mai bun pentru copiii lor. Îi spun că voi obţine ca
Titi să n-o mai întrebe nimic, niciodată, despre cele trei
luni de hărţuieli şi suspiciuni, nu ştiu cât de întemeiate.
Îi spun să se întoarcă la el chiar călcându-şi puţin pe
inimă, jucând şi puţin teatru, prefăcându-se chiar afec-
tuoasă. Îi spun că Titi o iubeşte ca un nebun şi se va
lăsa păcălit.

– Dar asta înseamnă să mă violeze din nou. Şi toc-
mai asta nu vreau. Nu mai vreau... se scutură ea ca
de-un vis negru.  

– Pentru un viol, trebuie ca una din părţi să nu-şi dea
acordul. Dar nu va mai fi cazul. Poate că nebunia lui ac-
tuală se alimentează şi dintr-o disperare erotică. Dă-i
Cezarului ce-i al Cezarului, şi totul va fi în regulă. Dă-i
chiar mai mult decât i se cuvine.

Spun tot ce-mi trece prin minte ca să-l ajut pe prie-
tenul meu, ca s-o ajut pe ea, ca să-i ajut pe-amândoi
să-şi crească mai departe, împreună, copiii. Profesoara
de la Cucuruzu adusă de Titi la un ziar departamental
din podul unui minister şi apoi promovată, tot de el, „în
presa centrală”, cum îi plăcea ei să spună, şi apoi, după
un scandal mai vechi, ajunsă, prin stăruinţele şi străda-
niile aceluiaşi Titi, la un post de radio şi apoi la Studiouri,
îmi promite că se va întoarce acasă în condiţiile pe care
i le-am sugerat. Am simţit la un moment dat că amenin-
ţările lui Titi, cum că va distruge „coşmelia Anei”, au
ajuns şi la urechile ei, că se teme de aceste ameninţări
şi că, pentru a le împiedica să devină realitate, este ne-
voită să accepte sugestiile mele.

De la mine de-acasă, îi telefonez lui Titi şi-i comunic
rezultatul demersului meu, însoţit şi de unele recoman-
dări pentru el. Îl simt fericit, şi-i urez trai pe vătrai alături
de minunata lui soţie, care este gata să jure în faţa icoa-
nei că este curată ca o fecioară. Titi are din nou vocea
lui calmă, gravă, imperială, vocea lui de om sigur de
sine. Îmi mulţumeşte din toată inima şi-mi spune în în-
cheiere: 

– Cred că în cele douăzeci de ore de discuţie pe
care le-am avut astăzi cu tine nu ţi-am lăsat nicio clipă
impresia că aş vrea să mă despart de ea. Ori că am bă-
nuit-o vreo clipă de infidelitate... Am ştiut dintotdeauna
că Gloria e o femeie de drum lung.  

Vorbe care, dacă n-aş fi cercetat şi pe dedesubtul
lor, ar fi putut să mă lase acum cu gura căscată.

*
Cazul „Titi și Gloria” continuă să ţină afişul sezonului.

Lucrurile se complică pe zi ce trece, ca-ntr-un scenariu
pervers, menit să-i obişnuiască pe oameni cu orice, in-
clusiv cu faptul că viaţa este o porcărie din care nu poţi
scăpa decât printr-o porcărie şi mai mare, care este
moartea. O paranteză ajutătoare: „Cazul Albescu”,
mamă şi fiică, auto-atârnate deunăzi de un acelaşi

ștreang, dintr-o aceeaşi inexplicabilă voinţă, în camera
lor de baie. Dar spuneam, cel puţin pentru mine, că afi-
şul stagiunii continuă să-l ţină sus şi tare cazul amărâ-
ţilor mei prieteni.

Rememorând cele petrecute în ultimele trei-patru
luni, am impresia că plutesc într-o barcă din Cişmigiu,
pe o furtună din Pacific.

După acea sâmbătă de pomină, începută la 4 dimi-
neaţa, a urmat o săptămână de tăcere neagră. N-am
îndrăznit s-o tulbur în vreun fel. Când prietenii au neca-
zuri, te caută, când le merg bine treburile, te mai şi uită,
mi-am spus. Dar tocmai când ajunsesem să mă conving
că totul este ok, în sâmbăta următoare, spre seară, Titi
a apărut din nou din eter – de fapt, de la etajul 10 din
Titan –, spunându-mi că treburile au rămas tot încurcate
şi ele ameninţă să se complice şi mai rău. Pe scurt, în
acea seară trebuia să intre pe post filmul pentru care
Glory alergase şi pătimise prin toată Dobrogea. Titi îşi
aştepta nevasta, ca să privească, împreună cu ea, „ca-
podopera”. Dar Glory tocmai telefonase ca să-i spună
că rămâne în Studio şi în timpul emisiei, pentru a su-
praveghea derularea filmului. 

Potrivit obiceiului său de a folosi în orice împrejurare
telefonul, Titi sunase şi în redacţie, şi în studioul de emi-
sie, dar peste tot i se spusese că preopinenta era ple-
cată de la prânz ori că nici nu călcase pe-acolo. Aşa
stând lucrurile, mă întreba pe mine, ca expert în mate-
rie, dacă redactorul trebuie să fie neapărat în studio în
timpul emisiei. „Şi da, şi nu”, am încurcat-o eu, neexa-
gerând totuşi prea mult. Existau situaţii şi situaţii. Dar
dacă secretarul de emisie spune că nu eşti acolo, atunci
în mod sigur nu eşti acolo. Neştiind nici el ce să mai
creadă,  m-a invitat să urmăresc filmul (un ăla stupid,
cu interviuri anoste şi sosuri cu cifre), iar după aceea
mi-a telefonat din nou, anunţându-mă că între timp vor-
bise – fireşte, prin telefon – cu acelaşi secretar de emi-
sie, care-i confirmase că Gloria nu se arătase nicio clipă
prin acele locuri. De aici, întrebarea: unde fusese ea în
tot acest timp? Era enigma pe care îşi propunea s-o
dezlege chiar în acea seară. 

Auzeam din nou cum tropăie dracii pe acoperişul din
tablă ondulată al lumii. 

Dar, stupoare! La puţină vreme după această con-
vorbire, mă sună Gloria, ca să-mi mulţumească pentru
„cuvintele frumoase” pe care le spusesem în legătură
cu filmul ei, aprecieri pe care tocmai le aflase de la Titi...
Am înţeles atunci, consternat, că ea îl sunase în cele
din urmă din vizuina ei, iar el, în loc de suspiciuni şi re-
proşuri, îi transmisese felicitările mele inventate ad hoc.
Fireşte că, în aceste împrejurări, am lăsat-o să creadă
în autenticitatea lor.

A urmat o duminică fără telefoane şi o zi de luni fără
niciun relief. Mă prinsese vremea – la ora de maximă
aglomeraţie a după-amiezii – în staţia de autobuze din
faţa complexului comercial din vecinătatea Studiourilor.
Când mi-am întors capul, am zărit prin foiala aceea de
oameni cum Titi și Gloria, zărindu-mă probabil în ultimul
moment, încercau să evite întâlnirea cu mine, furi-
şându-se pur şi simplu către o zonă care să le asigure
o deplină protecţie vizuală. Dar cum privirile ni s-au
încrucișat fără voie, întâlnirea noastră a fost inevitabilă.
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Ne-am apropiat cu un fel de jenă unii de alţii. Aveam cu
toţii, în plină lumină şi în plină agitaţie umană, o evi-
dentă stare de post coitum, de care trebuia să ne stră-
duim să facem abstracţie. Ne-am înghesuit în acelaşi
autobuz, am pălăvrăgit fără niciun chef despre câte-n
lună şi-n stele, numai ca să nu vină vorba despre lucru-
rile cu adevărat importante din viaţa lor, dar la coborâre
m-am trezit că trag amândoi de mine să-i însoţesc la
părinţii lui Titi, care locuiesc în spatele Teatrului Naţio-
nal, unde erau aşteptaţi la masă. 

N-am putut să mă opun şi iată că, intrând în această
nouă busculadă, îmi spuneam că providenţa mă sco-
sese şi de astă dată în faţa lor, ca să-i ajut, poate, să
treacă mai uşor peste prăpastia care se căscase atât
de brusc şi atât de adânc între ei. De altfel, masa aran-
jată în sufrageria bătrânilor, la care am stat de atâtea
ori şi la care se mai adaugă de îndată un tacâm, îmi dă
pentru o clipă iluzia că voi asista într-adevăr la punctul
final al dihoniei. Impresie întărită prin viu grai de Titi
care, în baie, în timp ce ne frecăm energic mâinile cu
săpun, îmi şuieră printre dinţi că lucrurile s-au aranjat
pe cale raţională, aşa cum îl sfătuisem şi eu de-atâtea
ori. Celelalte detalii urma să mi le spună mai târziu. De-
ocamdată, îmi era de ajuns că Titi părea cu adevărat
împăcat că femeia lui s-a întors acasă, că bătrânii sunt
bucuroşi să oficieze cu sacrificiul unei hălci de viţel tre-
cute prin oala de ciorbă şi-a alteia prin tava de friptură
această nemaisperată împăcare. Dar farfuriile s-au
golit, paharele s-au băut, glumele toate s-au spus şi,
într-un moment găunos şi insuportabil de linişte, bătrâ-
nul tată pune în sfârşit degetul pe rană:

– De fapt, hai să vorbim şi despre ce ne doare...
Cu toţii privim într-un singur punct şi observăm

dintr-odată că Gloria nu mai este cu noi la masă. Titi o
descoperă, adormită, în camera de alături. Vine spre
noi cu degetul la buze:

– Lucrurile trebuie discutate clar, insistă bătrânul.
Bătrâna doamnă a ridicat şi ea degetul la gură, iar

Titi, lăsându-şi-l jos pe-al lui, se grăbeşte să dea o
scurtă şi convingătoare explicaţie:

– Tot ce pot să vă spun este că a învins raţiunea. Şi
cu asta, basta! spune el, făcând o cruce mare şi blo-
când astfel continuarea subiectului. 

Dar subiectul continuă în bucătărie. Mai întâi cu
mama, apoi cu tata. Iar apoi, pe stradă, cu mine. Gloria
este lăsată să-şi continue somnul. Are atâta nevoie de
odihnă...

Aflu deci cum a învins raţiunea în sâmbăta aceea,
de după film.

După telefonul primit de la Glory, Titi ieşise în faţa
blocului, ca s-o aştepte. Asta a durat iar câteva ore,
până către miezul nopţii. Într-un târziu, preopinenta a
apărut din altă direcţie decât aceea din care o aştepta.
Presupunerea lui: nu venise cu un mijloc de transport
în comun şi nici cu taxiul, ci cu o maşină particulară. Tă-
cere de piatră în lift. Tăcere pe culoar. Tăcere la intrarea
în apartament. Apoi, luminile aprinse ca la poliţie şi în-
trebarea capitală, rostită cu cel mai inflexibil ton:

– Şi-acuma, spune-mi: unde ai fost?
– Nu ţi-am spus? La Studiouri.
Prima rafală de palme. Apoi, fireşte, următoarele.

Apoi, ca să-i evocăm pe prietenii noştri de la poliţie,
pusă în faţa probelor incontestabile, acuzata și-a recu-
noscut fapta. Nu fusese nici în Studiouri, nici la Ana, ci
la monteuză acasă, pentru a urmări, împreună cu
echipa, opera lor comună. Apoi, Caragiale, Urmuz şi Io-
nescu colaborează din plin la derularea următoarelor
secvenţe. Gloria se repede la telefon, formează numă-
rul de Slobozia şi-i cere maică-sii să vină cu primul tren
la Bucureşti ca să-şi recupereze fiica de la „monstru”.

La rândul lui, „monstrul” smulge telefonul din mâinile
consoartei şi urlă ca să se-audă până la Slobozia:
„Vino, cucoană, să-ţi iei podoaba acasă. Nu vreau s-o
mai văd pe-aici!” După care se retrage în camera lui.
Stă o vreme cu picioarele pe birou şi fumează ţigară de
la ţigară. În sfârşit, se simte uşurat. Totul s-a isprăvit. A
fost nevoit să aleagă şi a ales. Definitiv!

Dar iată că uşa se deschide şi, strecurându-se ca o
pisică până pe fotoliul din faţa biroului, preopinenta îl
scoate într-o clipă din certitudinea asta atât de greu do-
bândită:

– Nu-ţi cer să te gândeşti la cei 16 ani pe care i-am
trăit împreună. Dar la copiii noştri nu te gândeşti? sus-
pină ea. Şi se trezesc suspinând amândoi. Şi se culcă
unul lângă altul, suspinând. După atâta vreme, îm-
preună, în patul lor conjugal. Pentru un viol, de astă
dată consimțit.

Duminică, în zori, întreaga Slobozie află că poate
să-şi vadă mai departe de treburile ei. 

– Am făcut totul ca să învingă raţiunea, mă asigură
din nou Titi, mai înainte de a ne despărţi. 

Dar se înşela – cu sau fără ştiinţă –, cel puţin tot atât
cât se înşelase şi Chamberlain când, după cacealmaua
aceea de la München, crezuse că va aduce pentru tot-
deauna pacea Angliei sau chiar a omenirii întregi.

(moment de reflecție)

Pe Canalul de Suez
Trece-o capră cu trei iezi
Încălzind cu drag la sân
Un lup negru și bătrân. 
Cu același pașaport
Navighează Rapaport
Într-un dialog confuz
Cu prietenul Urmuz.
Peste valuri de cârmâz
Bâzâie bondarii... bâzzz...
Și se zbuciumă-n afund
Cerul verde și rotund.
Din Ploiești la Washington
A plecat un avion,
Ca s-aveți de el habar
Urmăriți-l pe fugar.
Nu se teamă niciun pic
Cei ce nu-nțeleg nimic,
Cum n-oi zice aoleu
Chiar de nu-nțeleg nici eu.

(va urma)
(Fragment din cartea în lucru „Ceilalți”)
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Toată dimineaţa, Poliflor a cutreierat aşezarea Mă-
gura de Jos în căutarea Agenţiei de Închiriat Personaje.
Străzile, fiind întortocheate şi înguste, unele cu moloz
rămas de la reparaţii, altele băltind după ploaie, îngreu-
nau mersul. Dar Poliflor, ambiţios din fire, nu se lăsă
bătut, mai ales că memoria îi spunea despre o casă
mică şi cochetă unde, cu ani în urmă prin zonă, benefi-
ciase de o închiriere masivă de personaje, pe nimica
toată. Atunci şi acum, focul creaţiei îl mistuia la fel şi el
hotărâse să continue căutarea Agenţiei, oricât i-ar lua
din timp. A întrebat în stânga, a întrebat în dreapta, unii
din cei opriţi îşi făceau cruce, mirându-se că n-au auzit
de aşa ceva, dar el îşi vedea de treabă. Poliflor păşea
ferm şi încrezător că respectiva Agenţie îi va ieşi în cale.
Poposind la cafeneaua „După colţ”, omul comandase o
cafea expresso ca să-şi mai adune din elan. Băiatul de
la bar îl invită să ia loc pe terasă, deoarece sorbitul ca-
felei în aer liber provoacă dispoziţie bună. Ocupându-şi
locul după preferinţă, la ora aceea cafeneaua era
aproape goală, Poliflor avea în faţă panorama aşezării,
din care se-nălţa semeţ turnul cu ceasornic al Primăriei.
Îşi aminti că, odinioară, bătăile ceasornicului i-au fost
un sfetnic bun în depistarea Agenţiei. De aceea, la fie-
care sorbitură de cafea, Poliflor privea cu atenţie spre
ceasornic, încordând auzul să-i reţină bătăile. Efortul
n-a fost în zadar, căci dintr-odată se auzi ceasornicul
bătând ora amiezii. Sorbind ultima picătură de cafea, el
se ridică de la masă şi porni în direcţia de unde venea
sonorul orei anunţate, nu înainte de a silabisi expresia
„Sic transit gloria mundi”. Înaintarea devenise agale de-
oarece paşii îl purtau sigur de el spre casa mică şi co-
chetă cu înscrisul de o şchioapă de la intrare: Agenţia
de Închiriat Personaje. Bucuros de reuşită, Poliflor in-

spiră aer în piept şi pătrunse în încăpere.
– Bună ziua! spuse Poliflor spontan. Mă felicit şi res-

pir uşurat că v-am regăsit, în sfârşit!
– Depinde ce vă motivează regăsirea. Bună ziua!

răspunse apatic funcţionarul din spatele unui pupitru.
Probabil ne-am cunoscut.

– Da! Şi încă prea bine! gâfâi Poliflor. Mi-aţi închiriat
câteva personaje şi cu folos au fost.

– Se prea poate să fie după cum ziceţi. Dar, între
timp, lucrurile s-au mai schimbat, îi spuse vlăguit func-
ţionarul.

– Cum aşa? se opri din surâs Poliflor. S-a întâmplat
ceva?

– Aţi venit cu o parte din vină, schimbă tonul funcţio-
narul. Suntem la sfârşitul lunii şi personajele au fost pla-
sate. Trebuia, într-un fel, să-mi fac încasările. Au fost
multe solicitări. Nu din partea autorilor care să le anime
în textele lor, nu! Au apărut amatorii de senzaţie, ei îşi
spuneau „de ocazii”, care închiriau personajele mai mult
să le decoreze casele şi curţile. Să le atârne în cuierul
din hol, să le aşeze la baie pe oglindă, să le spânzure
de clanţa uşii de la cămară sau din beci, să le ţină de
urât florilor din grădină, să le... să le...

– Şi eu, mă ştiţi cine sunt, ce mă fac? vorbi descum-
pănit Poliflor.

Funcţionarul ieşi din spatele pupitrului, îl privi atent
pe cel din faţă, măsurându-l din cap până la picioare şi,
după un timp de tăcere, îi spuse:

– Mă voi descurca într-un fel. Trebuie să mă des-
curc. De câte personaje aveţi nevoie?

– De cel puţin două! se repezi Poliflor, reţinându-şi
răsuflarea.

– Se poate! îi surâse îngăduitor funcţionarul. Pe unul

Nicolae Havriliuc

ȘI „FACEREA” S-AR CUVENI 
PRECEDATĂ DE REPETIŢII!
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îl voi scoate din numele dumitale. Se va numi Flor. Îţi
va ieşi cam grăsuţ, dar iute în mişcări.

– Ce bine, ce bine! se-nveseli Poliflor. Mi-aţi luat o
piatră de pe inimă. Şi al doilea?

– Al doilea, vorbi sacadat funcţionarul, e pus la păs-
trare şi se cheamă Sever. După cum veţi înţelege, l-am
păstrat pentru ocazii deosebite. Şi n-am greşit. Norocul
dumitale! Îl închiriez cu o condiţie, suma e modestă.
Să-l faceţi isteţ la minte şi să rămână convins că nimic
nu se poate fără el.

– Mă conformez! vorbi calm Poliflor şi sări în sus de
bucurie. În situaţia prin care vor trece personajele,
Sever va fi biruitorul. Doar dacă personajele nu vor
pune ceva de la ele. Cât despre mine, mă conformez!

– Cel puţin ca un deziderat să fie! preciză funcţiona-
rul şi tuşi scurt. În rest cei doi vor comunica aşa cum le
sunt însemnele fixate de mine. Oricât veţi încerca să le
ţineţi partea, apropiindu-le, are grijă calculatorul să le
diferenţieze. Aveţi termen de valabilitate trei luni. După
această perioadă personajele se epuizează, devenind
volatile. Şi acum, la treabă!

Poliflor, mulţumit în sinea sa, luă personajele gata
ambalate şi se grăbi să plece. Nu cumva să-i vină func-
ţionarului şi alte gânduri. 

* * *
Imediat, după ce au părăsit podeţul de legătură între

baza muntelui, pe unde trecea un pârâu zgomotos şi
rece, şi strada în pantă spre care se-ndreptau pietonii,
Flor şi Sever s-au oprit în faţa unei case, atraşi ca de o
chemare. La prima vedere, casa părea să fie la fel cu
celelalte case din zonă. Deşi prin construcţie şi poziţia
deţinută, plasată la intersecţia a două străzi, casa stâr-
nea atenţia prin acel unicat de imagine. Din curiozitate,
ei s-au apropiat de gardul confecţionat din sârmă şi aco-
perit cu plante agăţătoare iar printr-un orificiu descoperit
ulterior, probabil că alţii înaintea lor şi-au lăsat am-
prenta, au privit direct în curte. În centrul curţii, în apro-
pierea unei fântâni şi a unui pom fructifer se afla o
statuie, reprezentând un urs. După razele de soare că-
zute pe statuie, strecurându-se printre ramurile în legă-
nare ale arborelui, ursul părea că se mişcă, deşi în
repaos era.

– Interesant! strigă Sever. Statuia are chip, se arată
privirii şi ne înfricoşează. Ar vrea să vină spre noi, deşi
pe loc stă.

– În această alcătuire de stâncă se deschid şi se în-
chid mişcarea şi repaosul, menţionă domol Flor.

– Cu toate că se ascunde, continuă Sever pe un ton
ridicat, şi nu încetează s-o facă, chipul îi apare în forma
prin care se arată vederii noastre predispusă, în nepă-
sarea sa, să-i perceapă înfăţişările din mişcare şi din
prefăcuta odihnă. Spaima, ce ne stârneşte acest corp
de piatră, vine din iluzia mişcării ce l-ar direcţiona spre
noi.

– Oricât ar sta în repaos, iluzia mişcării îl face miş-
cător, vorbi potolit, ca o concluzie, Flor.

– Ştii ce? M-am săturat! sări dintr-odată Sever. Îţi

place să-mi furi ideile şi să le spui cu alte cuvinte. Ia
vezi! Cum ne-a fost înţelegerea?

– Îmi place să văd cu ochii mei şi să-i ascult pe alţii,
se explică Flor.

– Nu, nu! Nu-i concludent! Îţi place să-i asculţi pe
alţii, dar te substitui lor, îşi admonestă Sever amicul. Şi
când eram la cascadă, la fel ai procedat. Ce crezi că
n-am observat?

– Cum? Am lăsat eu o astfel de impresie? tresări
Flor pe vorba sa ce adună curiozitatea şi naivitatea la
un loc.

– Eu vorbeam de nu mai puteam iar tu, în urma mea,
repetai vorbele, de parcă aveam nevoie de repetiţie. Iar
cei din grup se uitau la tine şi te admirau. „Ce băiat
isteţ!”, îşi spuneau. Te rog să nu se mai întâmple, spuse
potolit şi înfuriat Sever.

– Dacă-i aşa, am să tac. N-am să te mai supăr, se
scuză Flor. Am să stau în preajma ta să te audiez.

– Nici chiar aşa! schimbă tonul Sever. Nu suntem în
sala de conferinţe. Mai spui şi tu câte ceva. Atât...

– Ca să te completez pe tine, îi luă Flor vorba din
gură.

– Eu o iau ca pe o boacănă, pentru că pe mine nu
mă completează nimeni. La o adică, eu mă completez,
se adresă tăios Sever. Spui şi tu ceva ca să creezi at-
mosferă. În sensul că vântul bate şi din altă parte şi nu
deranjează. Tonul de la mine vine. Şi asta să-ţi intre
bine în cap!

– Am înţeles! vorbi îmbufnat Flor, dar binevoitor.
– Astăzi, luăm masa la „Dor de munte”. Abia aştept

să te văd cum te comporţi cu ospătăriţa, îşi înştiinţă
Sever amicul.

– N-am să vorbesc deloc! Am să te las numai pe
tine, spuse blazat Flor.

– Da’ ce sunt eu? Numai eu şi numai eu! Tu cine
eşti? strigă Sever pe un ton de parcă s-ar certa cu sine
însuşi.

– Te rog să te calmezi! insistă Flor. Nu ţi se pare că
suntem făcuţi prea forţat şi puşi să ne comportăm nefi-
resc? Pentru binele celor ce ne privesc şi pentru binele
nostru, ar trebui să fim reprogramaţi, adică regândiţi şi
aşezaţi în alte repere. Şi „facerea” s-ar cuveni prece-
dată de repetiţii!

– De data asta eu nu mă amestec, se arătă catego-
ric Sever. Eşti  liber să aduci la cunoştinţă autorului nos-
tru, celui ce ne poartă de grijă, punctul tău de vedere!

* * *
Când sosi ziua scadenţei, Poliflor se prezentă la

Agenţia de Închiriat Personaje pe care o găsi cu uşu-
rinţă, deşi între timp îşi schimbase faţada, iar firma era
scrisă cu litere luminoase. Aducea cu el cele două per-
sonaje sau ce mai rămaseră din ele. Spre uimirea sa,
în spatele pupitrului cu aparatură de ultimă oră se afla
o persoană de sex feminin. Era o tânără cu mişcări pre-
cise, distribuindu-şi privirea în egală măsură spre apa-
rate, dar şi spre musafirul din faţă. Impactul a fost
puternic şi Poliflor nu-şi ascunse curiozitatea.
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– Îmi imaginez că patronului se datorează schimba-
rea! 

– Ce vreţi să ziceţi? se exprimă tânăra printr-un clă-
tinat de cap.

– Ultima dată când am fost aici era un domn în vâr-
stă. Acum eşti dumneata, îşi arătă Poliflor uimirea.

– Da, patronul nostru ţine la echilibru şi la alternări.
Îi place să păstreze proporţie între masculin şi feminin,
spuse lejer fata.

– Mi-aş dori să-l cunosc şi să schimb mai multe
vorbe cu dumnealui, insistă Poliflor.

– Nu cred că aţi ales clipa favorabilă. Momentan, se
află într-un cadru de natură şi face yoga. Nu poate fi de-
ranjat. Dar în baza unei programări e posibil, continuă
tânăra.

– Vreţi să spuneţi că meditează! accentuă Poliflor.
– Creează! Acesta e cuvântul, preciză fata. Dar se

manifestă cu multă prudenţă ca să nu-şi deranjeze su-
periorii. Probabil că şi Newton şi-a rotunjit din teoriile
sale, mascând o anume inadecvare a minţii la mister
dintr-o complezenţă pentru suprem. Eu vă rog să
punem punct acestei conversaţii.

Din politeţe, ea îl invită pe noul sosit să-şi ocupe un
loc pe fotoliu. Iar după ce acţionă tastatura de la pupitrul
de comandă şi citi pe un ecran, îi mai spuse:

– Da! Sunteţi în termen. Şi se pare... v-aţi folosit în
bune condiţii. Tot ce v-aţi propus aţi realizat. Prelungim
contractul sau ne oprim aici? Fiind început de lună, dis-
punem de personaje din orice domeniu. Rămâne să de-
cideţi ce veţi solicita. Hotărârea vă aparţine.

– Acum îmi daţi voie şi mie, se pregăti pentru dialog
Poliflor.

– Mă rog! se arătă disponibilă tânăra. 

– Dacă m-am folosit de personaje, m-am folosit, pre-
ciză Poliflor. Dar nu în bune condiţii. Le-am preluat gata
portretizate şi trebuia să ţin seama de specificul lor. Eu
le-am pus în situaţii de comunicare, însă nu prea a
mers. Se certau mai tot timpul. Erau prinse în fixul lor,
din care nu ieşeau decât prin răbufniri. Până când, Flor
şi Sever, drăgălaşii, au conştientizat că „sunt făcuţi prea
forţat” şi-n concluzie au cerut să fie reprogramaţi, adică
regândiţi.

– Îmi pare nespus de rău! Dar nu ştiu dacă se poate.
Personajele vin în mecanismul lor, încercă fata o expli-
caţie, ori a umbla la intimitatea de construcţie, aducând
după sine violul de intimitate, ar însemna să le dere-
glăm. S-ar ajunge la cine ştie ce dispute belicoase. Eu
zic să vă mai gândiţi!

– Dar, insistă Poliflor, nu s-ar putea să se încerce re-
petiţii cu aceste personaje înainte de a fi distribuite în
situaţii de comunicare?

– Ar fi de domeniul fanteziei să se recurgă la aşa
ceva! se precipită în felul său tânăra. La atâţia autori
care închiriază personajele pentru diferite situaţii de co-
municare, cine s-ar încumeta s-o facă? Şi apoi, facerea
lumii, ca un spectacol unic, s-a desfăşurat câteva zile
fără nicio repetiţie. Aşa cum se ştie, a mers! Vedeţi că
a mers?

– Mda! bătu în retragere Poliflor. Voi ţine seama de
cele spuse. Îmi trebuie timp ca să mă gândesc. Acest
„transitus in alias figuras” este un spectacol.

Surâzându-i în treacăt, tânăra adăugă:
– La plecare, vă rugăm, să scoateţi din bolul de la

uşă un keep-sake ca să nu ne uitaţi! Vă aşteptăm cu o
nouă vizită!



meridiane

143SAECULUM 3-4/2021PR
O

cântul i

Intactis Opulentior

De-ai poseda, se zice, tot aurul lumesc,
Pe care ca să-l scoată, grifoni, furnici trudesc,
De-ai construi palate nu doar pe-acest pământ,
Ci mărilor, cu pietre, zăgaz de-ai pune-n rând:

Când doar Necesitatea prin cuie de oțel
Învinge miezul tare știind să intre-n el,
Tu inima de teamă nu-ți vei elibera
Și nici din gheara morții n-ai să te smulgi, de-ai vrea.

Mai bine de tătarii, ce după ritul lor
Își poartă-n car o casă, ducând-o unde vor,
Iar geții cei puternici astfel s-au rânduit
Ca toți să aibă grâne din lanul ne-mpărțit.

Chiar maștera acolo-ngrijește de copii
Rămași orfani la moartea celei dintâi soții;
Cu marea-i zestre, soțul, ea nu și-a umilit
Și nu-și pune speranța în alt bărbat iubit.

Adevărata zestre e cinstea din părinți,
Purtările sfioase, modeste și cuminți;
Neobrăzații-acolo nu-s suportați deloc,
Iar cine-i strâmb, să plece. Aici nu-și află loc.

O, luptele interne, oricine va dori
Și odioase crime de va zăgăzui,
Dacă s-ar vrea părinte al țării proclamat
Și numele să-i fie pe-nalții stâlpi săpat,

N-are decât voința în frâu să-și fi strunit,
Ca-n viitoare veacuri să fie pomenit.
Pe cei fără virtute, noi nu-i încurajăm
Și când dispare totul, degeaba regretăm.

Cui folosește plânsul, când un hapsân bogat
Se uită la abateri, cu văzul prefirat?
Cui folosesc statutul și-al legilor temei,
Când noi nu prea ne ținem de bunul obicei?

Pe negustorul lacom nu-l sperie ușor
Nici marea zăpușeală, nici gerul mușcător.
Corăbieri de seamă pământu-au ocolit
Și-oricât de mare lumea, nimic nu i-a oprit.

Necazul și rușinea pe om l-au transformat
Să rabde tot: rușinii chiar el i-a declarat
Război, și-n neglijență defel n-a mai gândit
Virtuții să-i închine o stâncă de granit

Sau în comun tezaur să adunăm de zor
Lucruri mărețe, bune-n folosul tuturor
Sau s-aruncăm în mare tot ce-a adus necaz,
Argint și perle, aur, rubine și topaz,

De ne căim întruna de rele și păcat
Să le-aruncăm. Nevoie ar fi neapărat
Să extirpăm sămânța poftirii de ne-nfrânt
Și-n loc de lâncezeală, să hărnicim lucrând.

Fiul de nobil, calul nu-l știe-a-ncăleca,
Nici să vâneze-o fiară zvârlind cu sulița,
Da-n joc de cărți, la zaruri și la băut, precis
E priceput, la tot ce-i prin lege interzis.
Deci tatăl strâmb jurat-a, vecini prădând de zor

Jan Kochanowski
(Polonia)

Cultura literară și filosofică a poetului polonez Jan Kocha-
nowski (1530-1584), dobândită la Universitățile din Cracovia,
Krolewiec, Leipzig și Padova, poartă amprentele proprii
Antichității, umanismului, Reformei și tradiției populare. În spi-
rit renascentist, Kochanowski așază omul în centrul operei
sale, considerând virtutea trăsătura esențială a acestuia. Deși
a scris și în latină, cele mai frumoase poezii au fost create în
limba maternă, pe care a înălțat-o pe culmi neatinse până la
el, alcătuind un model de artă poetică și punând bazele limbii
polone literare. 
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Să pregătească zestrea nedemnului fecior
Și-i merge-n plin, s-ar zice, dar lucru cam ciudat,
Nicicând de-ajuns să fie boier cu-adevărat.

cântul ii

Când vezi aste vremi, inima crește!
Cândva codrii goi fost-au pe creste,
Suiau mari zăpezi chiar peste coate,
Râul îl treceau care-ncărcate.

Pomi însă acum frunze-mbrăcară,
Râd în soare lunci frumoase iară;
Ghețuri duse sunt, pe valul senin
Bărcile saltă, vapoarele vin.

Lumea râde-acum cu adevărat,
Susură zefir în grâu-nălțat;
Cuib își fac în  zori păsările-n  ram,
Cântece se-aud triluind la geam.

Dar temeiul drept de-a fi fericit
E un cuget pur într-un om cinstit,
Fără de poveri e inima sa
Si de gânduri nu se va rușina.

Pentru asta vin n-ajută  turnând,
Nici strune ciupind, nici șoptind vreun cânt;
Vesel poți să fii chiar cu apă doar,
Fiindcă nu ai griji, fiindcă n-ai habar!

Dar dacă te rod pizmă și dispreț
Nici un prânz ales nu va fi de preț;
Nu te-o-nfiora cânt sau glas iubit,
Va pieri în vânt tot ce-ai auzit.

Un gând bun nu vrea cel ce face caz
Și și-a-podobit casa în atlaz;
Crengi peste bordei nu disprețui,
Chiar de-s treaz sau beat, tu cu mine fii!

cântul iii

Ulciorul meu pictat,
În aur îmbrăcat,
Tu de toate-aduci, glume, plâns și război,
Fie somn tihnit, fie săruturi noi.

Oricum ți-ar da nume
Vinul pus anume,
Înclinat spre noi, aplecat să te lași,
Oaspeți să-ntremezi, cu darul tău poznaș.

Nici cel mai înțelept
Nu îți va ține piept,
Chiar mari filosofi, din tine de-au sorbit,
S-au păstrat oricum, mintea nu și-au smintit.

Tu ai puteri să-nmoi
Pe cel mai dârz din noi;

Taine,- nțelepciuni le scoți la iveală
Prin trădarea ta blândă și domoală.

Bucuri cu lumină
Inimi ce leșină
Și să creadă-l faci pe orice om sărman,
Că aspri nu sunt nici rege, nici hatman.

Deci tare să te ții
Că noaptea cât va fi,
Nu te vom lăsa, nevoie chiar de e,
Pân-la ziuă, când s-or stinge stelele!

cântul iv

Neotrăvită și de aur fu săgeata
Cu care fără greș amorul m-a dat gata.
Fiindcă-n iubire, eu griji n-am găsit să fie,
Ci-n inimă-am simțit nespusă bucurie.

Nevolnicie nu-i slujirea cu tot zorul,
Ci să-l slujești pe cel ce nu-ți merită dorul.
E cel mai mare chin. Și-ți mulțumesc, iubire,
Că m-ai făcut scăpat de-așa nenorocire.

La chip domnișoresc, atotfrumoasă-n sine,
De vrea sau nu, un om te va sluji cu bine.
Și sacrul obicei care-i al tău,  să-l poarte
Și liber chiar fiind, ți s-ar supune-n  toate.

Tare-mi doresc să fiu ferice ca ființă
Și tu să-mi dăruiești a ta bunăvoință,
Iar chipul să-ți rămână mereu ca de copilă,
Chiar de-ai întrece-o-n ani pe vârstnica Sibillă.

cântul v

Cine are pâine
Pentru azi și mâine,
De venituri mari prea puțin să-i pese,
De oraș, de sat, de cetăți alese.

E boier cel care-i
Mulțumit cu ce-are.
Cel ce vrea mai mult, se adeverește
Că mereu ceva încă îi lipsește.

Are la avere
Cât lacoma-i vrere;
Greu îi va veni turcii să-i slăvească
Sau să lupte cu oastea tătărească.

Cuceri o lume
În timp scurt anume
Machedonul rege, dar și-așa-i părea,
Că-i prea mică lumea pentru pofta sa.

La ce-ajută-armura
Forța sau măsura?
Nu-i vreo bogăție inima s-o dreagă
Și nu-i vreo comoară grijile să-ți șteargă.
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Moartea nemiloasă 
Niciun gât nu-l lasă,
Strânge deopotrivă slugi, domnii bogate,
Nu stă să aștepte datorii uitate.

Omul cât trăiește,
Asta se-ngrijește,
Să adune banul peste ban din plin,
Însă dacă-i lacom, multul e puțin.

Lucrurile toate
Rămân după moarte,
Dar adunătura strânsă lacom, vai,
Va rămâne-n casa... nu știi! Habar n-ai!

Pivnița-ncuiată
Mult n-o să se poată,
Iar cu vinul care, griji ai cui îl lași,
O să-și scalde caii bunii tăi urmași.

cântul vi

Simt, dragă, drumul tău nu-mi face bine,
Dacă nu vrei, eu nu te pot reține;
Din partea mea doar bine să te-aștepte
Oriunde pașii tăi or să se-ndrepte.

Dar singură, vezi ce furtuni cutează
Și sus, pe cer, ce nori se-nvolburează.
Eu știu ce pot și val, și vânt turbate,
Nebune peste apele sărate.

Nevestele păgânilor, copiii,
Știau cum suflă  viforul urgiei,
Cum urlă-n volburi înspumate valuri
Și stâncile cum tremură la maluri.

Așa păți și Europa, care
Un taur vrând să-ncalece din mare,
Fiindcă de ea încet se-apropiase,
Iar ea fără de barcă înotase.

Cum nu te-ai fi temut, deși vitează,
Oriunde te uitai, tot val și groază
Țărm nu-i și e nesigur cel ce-o cară,
I-e frică și-are lacrima amară.

Și când ajunse-n Creta renumită,
Păru-a-nceput să-și smulgă ca smintită
Și să se plângă: „Iartă-mă, o, tată,
Pierdut prin fapta mea necugetată! 

Ce-am eu cu-acest ținut al barbariei?
Moartea-i puțină-n schimbul fecioriei.
Deplâng ușurătatea-mi ticăloasă,
Ispita ce-a ieșit prin porți din oase

Și vis năstrușnic mi-a adus haină
Și m-a-mbiat fără să am vreo vină?
Era mai bine-n val, la scăldătoare

Sau să mă joc cu flori de câmp în soare?

De-aș ține-n mână taurul, destinul,
Nemernicul ar ști și el ce-i chinul,
Capul pierzând podoaba-ncornorată,
Deși mi-a fost atât de drag odată.

Mi-am părăsit fără rușine casa
Și n-o am nici când moartea e cu coasa.
O, Doamne, dacă-auzi ruga mea vie,
Tu, fiarelor, mă dă, să mă sfâșie.

Până să-mi scrie-n riduri bătrânețea
Și trupul să își piardă frumusețea,
Fie ca lupii carnea să mi-o rupă
Și oasele să-mi ducă într-o râpă!”

Insistă tatăl: – Fată ticăloasă,
De ce nu mori? Te ține creanga joasă
Și frânghia ce gâtul strâns îți leagă;
Pe stânca-naltă, moartea de-ți e dragă,

Lasă-te-n vânt și sari din vârf de munte
Decât să torci cu slujnice mărunte,
Fată de crai, și-o să te țină-n mână
O slugă, tu, cea demnă de-o  stăpână!

cântul vii

E greu un sfat acum, când despărțirea vine,
Lăută, vesel cânt, le vom lăsa cu bine
Și bucuria mea cu tine pleacă-n zare,
Iar de singurătăți nu voi avea scăpare,
Că n-o să te mai văd, domniță minunată
Din toate câte sunt și ochii mi-i desfată.

S-au dus din gândul meu figuri ce mă-nconjoară;
Ca aurora e al tău chip de fecioară,
Ce suie-n zori de zi înspre întinsa mare
Și schimbă în lumini a nopții-ntunecare
Și-n fața-i stele mici dispar sclipind în șoapte
Și nevăzute stau pândind o nouă noapte.

Așa te văd în ochi... Ce fericită cale
Pe care va călca piciorul mic și moale.
Vă pizmuiesc păduri și munți în semeție,
Că înaintea mea veți fi ca-ntr-o beție:
Veți auzi un glas drăguț și vorbe clare,
De care capul meu tânjește cu ardoare.

Lubez, nici râsul nu-i, nici dulce conversatul,
Se pare că-n zadar mai caut eu alt sfatul,
Speranța doar rămâne în inima-mi pustie,
Arat și semănat tot în speranță-nvie,
Iar tu să nu fii rea cu pedepsiri în ceață,
Să nu îți văd mult timp minunea ta de față.

Din volumul în curs de apariție Cântece/Piesni.

În românește de Passionaria Stoicescu
și Constantin Geambașu
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În 1968 m-am împrietenit cu un inginer român, Dudu
Popescu și cu prietena lui Gabi. Dudu mi-a spus că-şi
procurase un bilet pentru o excursie sponsorizată de
stat la Istanbul.

„Voi fugi la Istanbul.” Dudu s-a uitat la mine cu du-
rere în ochi. „Nu-i pot spune lui Gabi.”

Știam exact ce voia să spună.
„Vreau să-i explici când va afla! Te rog, fă-o să

înțeleagă, Ron.”
I-am simțit durerea. Într-o societate în care oricine

ar putea deveni informator, nu îndrăznești să rişti a te
confesa chiar și iubitei!

Ne-am strâns mâinile. M-am uitat la figura oropsită,
cum n-a reuşit să se urce în troleibuzul aglomerat și
cum s-a resemnat la o plimbare pe jos de unul singur,
înapoi la apartamentul lui mic.

Zile întregi, am ascultat în zadar să aud numele lui
Dudu la Radio Europa Liberă. În fiecare noapte, CIA di-

fuza lista fugarilor din țările comuniste.
După cinci zile, cu sufletul la gură, instinctul m-a

făcut să-l sun pe Dudu de la telefonul de pe stradă. Ca
să formez numărul am folosit mai multe degete aşa
încât niciun observator să nu poată detecta numărul.
Telefonul lui a tot sunat. Dintr-odată, sunetul s-a oprit.
Am fost atât de surprins, încât am muțit.

„Zece!” Cumva, am rostit codul nostru. Dacă ar fi fost
un agent al Securității, nu ar fi putut răspunde în mod
corespunzător. 

„Douăzeci!” replică Dudu!
Ȋn blocul lui de apartamente, am trecut prin nişte mi-

nute lungi și dureroase. Dudu a deschis ușa numai atât

Ronald Mackay s-a născut în Scoția în 1942 și a absolvit
Universitatea din Aberdeen în 1967, an în care a fost numit
de Foreign Office în funcția de profesor britanic de fonetică la
Universitatea din București.

Profund influențat de cei doi ani petrecuți în România și
de experiența anterioară ca tânăr lucrător în Insulele Canare,
a optat pentru o carieră în domeniul de „problem solving”. A
condus mai multe proiecte de development internațional în
educație și dezvoltare rurală înainte de a scrie teza de docto-
rat în evaluarea proiectelor pe baza cercetărilor sale despre
Inuiții din Arctica Canadiană.

Ca profesor titular la Universitatea Concordia din Mon-
treal, a predat cursuri universitare de proiectare, management
și evaluare a proiectelor. De asemenea, a funcționat în calitate
de consultant pentru guverne străine, agenții ONU și
organizații neguvernamentale cu probleme de reducere a să-
răciei și a dezvoltării agricole.

După pensionare, dr. Mackay a început să-şi scrie memo-
riile, piese de teatru și proze scurte autobiografice. Pe lângă
The Kilt Behind the Curtain, el este autorul a încă trei me-
morii: A Scotsman Abroad: A Book of Memoirs 1967-1969.
Spicuiri din istoria Catedrei de Engleză a Universității Bu-
cureşti; Fortunate Isle, a Memoir of Tenerife şi A Tenerife
con Cariño.

Ronald Mackay
(Marea Britanie)

CUM A PLĂNUIT RADU 
SĂ FUGĂ DIN ŢARĂ
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cât să-i văd fața mohorâtă și nedormită. A făcut un gest:
„Afară!”

A apărut pe stradă și l-am urmat până-n Parcul Ti-
neretului. După o plimbare circulară, cu capul plecat,
s-a așezat la capătul unei bănci goale. Câteva minute
mai târziu, m-am așezat la celălalt capăt. A ridicat ochii
triști. N-am spus nimic.

„Am ajuns la aeroport. M-am alăturat grupului turis-
tic. Am trecut prin controlul de la frontieră. Apoi, a venit
un al doilea control de securitate. Aveam agenda mea
românească. Securitatea m-a acuzat că port materiale
interzise. M-am certat. M-au trimis acasă.”

„Din cauza unei agende?”
„Cu o noapte înainte, cineva a bătut la ușă. Nu am

răspuns.”
A dat din cap, încă fără a-i veni a crede.
„Ciocănitul la uşă a persistat. Am deschis. Un bărbat

mi-a arătat identitatea Securității. A insistat să-l las înă-
untru.”

Am dat din cap că am înțeles.
„Omul nu a făcut niciun comentariu referitor la apar-

tamentul meu gol. Vândusem totul. Valiza mea era gata

într-un colț. Telefonul stătea pe podea. Nu îndrăznisem
să-l anulez. Agentul mi-a spus: „În timpul acestei excur-
sii la Istanbul, domnule Popescu, trebuie să vă
respectați tovarășii și să ne raportați comportamentul
lor la întoarcerea acasă.”

„Ce-ai spus?” Mi-am mușcat limba pentru că puse-
sem o întrebare atât de prostească.

Umerii lui Dudu s-au prăbușit, cu o rușine adâncă în
ochi.

„N-am putut dormi toată noaptea. A doua zi, m-am
prezentat la aeroport.” A ridicat din umeri. „Știi restul.”

N-am putut spune nimic ca să-i alin suferința.
„Dar încă mai am serviciul și încă o mai am pe Gabi!”

A forțat un zâmbet. „Trebuie doar să-mi cumpăr mobila
înapoi, înainte ca Gabi să afle ce plănuisem să fac. Ni-
meni nu știe nimic. În afară de tine.”

I-am oferit toți leii româneşti pe care-i aveam. I-a ac-
ceptat, iar eu am dat fuga la apartamentul meu să-i
aduc.

Traducere şi prezentare de Mariana Zavati Gardner



sonorități paralele

148 SAECULUM 3-4/2021PR
O

inSula avallon

E noapte, e ceaţă
pe masă cartea
rămâne neterminată
rămâne o jumătate
de foaie albă
să scrie altcineva altcuiva

continuă tu, sora mea
sora mea mai mare
mai puternică, mai necruţătoare

tu eşti singura
care nu mă condamnă
care nu mă cheamă înapoi
tu eşti singură
împotriva tuturor
pe insula Avallon
de unde nimeni nu se mai întoarce.

inimă de miStreţ

Aleg cel mai rău loc
în cea mai proastă camionetă
mănânc şi scriu

oraşul meu geme, trece
de pe o planetă pe alta
oraşul meu nu are munţi
nici râuri
nu ştie să ardă, să viscolească

oamenii dorm în tunele de ploi
pe traverse
oameni-lăcustă, oameni vierme-de-var

şi totuşi, oraşul meu
e o inimă încă vie
cu jeturi pulsatile de metal fierbinte
o inimă de mistreţ.

die avallon inSel

Es ist Nacht, neblig
auf dem Tisch bleibt
das Buch unvollendet
es bleibt eine weiße Blatthälfte
damit jemand einem
anderen schreiben soll

setz du es fort, du meine Schwester
meine große Schwester
kraftvoller, unnachgiebiger

du bist die Einzige
die mich nicht verurteilt
die mich nicht zurückruft
du bist alleine
gegen alle
auf der Avallon Insel
von wo niemand mehr zurückkehrt. 

WildSchWein hertZ

Ich wähle den schlechtesten Platz
im schlimmsten Lastkraftwagen
ich esse und schreibe

meine Stadt ächzt, sie geht
von einem Planeten zum anderen
meine Stadt hat weder Berge
noch Flussläufe
sie kann nicht brennen, Schneesturmen

die Menschen schlafen in Regenrinnen
auf Schwellen
Heuschreckenmenschen, Kalkwurmmenschen

und trotzdem meine Stadt
hat noch ein lebendiges Hertz
mit aus heißem Metall pulsierenden Strahlen
eine Wildschweinhertz.

Victoria Milescu
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un măcelar de geniu

Eu cred 
şi în viermele mic
şi în viermele mare

Câtă risipă de sisteme solare
în câmpia din palmă
tăiată de acel măcelar de geniu – 
destinul

taie o bucată, cântăreşte
tranşează, socoteşte, vinde
suntem clienţii propriei vieţi
ne cumpărăm, ne vindem
fără să ne ştim preţul adevărat

cum plânge măcelarul
scoţând inima şi ficatul încă aburind
şi ţeasta fragedă
peste ceea ce scriu

prea multă lumină
suntem săraci, mai stinge din stele
şi taci
pregăteşte-mi ceva crud pentru cină.

dacă te-ai odihni, doamne

Dacă te-ai odihni, Doamne, doar o clipă
ce s-ar alege de creaturile tale
ivite din insomnie, din curiozitate
din prea multă singurătate

dacă te-ai odihni, Doamne, doar o clipită
ce s-ar alege de noi
între ispită şi ispită
ce s-ar alege de noi, lucrarea
ta cea mai iubită

te-am putea veghea…
dă-ne pe mână absolutul
dă-ne pe mână perfecţiunea chiar imperfectă
doar pentru o clipă…

ein genie metZger

Ich glaube
auch an den kleinen Wurm
auch an der großen Wurm

Was für ein Sonnensystem Verschwendung
in der Handflächenhain
von diesem genialen Metzger geschlachtet –
das Schicksal

schneiden ein Stück ab, wiegt es
transchiert es, zählt, verkauft
wir sind die Käufer unseres eigenen Lebens
wir kaufen uns, verkaufen uns
ohne unseren wahren Preis zu kennen

wie weint der Metzger
das noch dämpfende
Herz und Leber herausnehmend,
und der zarte Schädel
auf dem ich schreibe
zu viel Licht
wir sind arm, lösche noch Sterne aus
und schweigen,
bereite mir etwas rohes zum Abendessen vor.

Wenn du ruhen WÜrdeSt, herr

Wenn du dich ausruhen würdest, Herr,
nur für einen Augenblick
was würde mit deinen Geschöpfen geschehen
aus der Schlaflosigkeit geweckt, aus der Neugier
von zu viel Einsamkeit

Wenn du dich ausruhen würdest, Herr,
nur für einen Augenblick
was würde aus uns werden
zwischen Versuchung und Versuchung
was würde aus uns werden, wir
deine beliebteste Schöpfung

wir könnten dich bewachen...
lass uns das Absolute
lass uns die Vollkommenheit auch unvollkommen
nur für einen Augenblick... 

Din volumul în limba germană Jenseits der Einsamkeit.
Gedichte, Editura Dionysos, Boppard, Germania, 2021. Tra-
ducere şi prefaţă de Christian W. Schenk. 
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Iulian Chivu

o cuvenită reStituire: romuluS cioflec 

Dacă pe piața cărții românești marile edituri au în ul-
tima vreme oferte tot mai inegale, centrele culturale
județene, în schimb, vin concomitent cu multe lucrări de
incontestabilă valoare și am în vedere, de pildă, Însem-
nările de călătorie ale lui Romulus Cioflec, care apar la
Sf. Gheorghe, sub egida Centrului de Cultură al
județului Covasna și sub semnătura cunoscutei
prof.  dr.  Luminița Cornea, de al cărei nume se leagă și
alte lucrări publicate din și despre opera lui Romulus
Cioflec, cel care în prima jumătate a veacului trecut se
impunea viguros în literatura română, în lumea scriito-
ricească a vremii sale. Învățător pentru scurtă vreme,
bibliotecar, apoi profesor la Pomârla (Botoșani), la
Chișinău, la Timișoara, la București, Romulus Cioflec ia
parte din convingeri la viața socială și se înscrie în Liga
Drepturilor Omului sau reprezintă cadrele didactice la
Internaționala de la Paris în 1925, este simpatizant și
membru al Partidului Național Țărănesc, motiv pentru
care va fi condamnat în 1947 alături de Ion Mihalache
(fost coleg de bancă), de Iuliu Maniu și de alți fruntași
ai partidului (deși renunțase la această calitate), fapt
care îl dezamăgește și îl face să se retragă definitiv din
viața publică. 

Pasionat de călătorii (la Petrograd – 1917; la Madrid
– 1927; în regiunile scandinave – 1929), va cutreiera
Bulgaria, Turcia, Grecia, Italia, ipostază a vieții autorului
cunoscută și din volumele Sub soarele polar. Impresii
și peripeții din voiajul unor salvați de la naufragiu de
spărgătorul Krasin (1930) sau Cutreierând Spania. Im-
presii de călătorie (1929). Scrie proză: nuvele și poves-
tiri (Doamne, ajută-ne! – 1907; Lacrimi călătoare –
1920; Pe urmele Basarabiei... note și impresii din
revoluția rusească – 1928; Români din secuime – 1942;
Trei aldămașe, postum, 1970), dar și romane (Vârtejul
– 1937; Pe urmele destinului. O goană în jur de sine

însuși – 1943; Ispășirile – 1947, rămas inedit; Boierul,
publicat postum – 1957). Romulus Cioflec (1882-1955),
prin publicistica lui, este remarcat de Ilarie Chendi, de
Nicolae Iorga, Emanoil Bucuța, întreține o bogată
corespondență cu Garabet Ibrăileanu, iar la recoman-
darea lui Sadoveanu va fi premiat de Academia Ro-
mână pentru romanul Vârtejul cu premiul „Ion Heliade
Rădulescu” (1938).

Volumul Însemnări de călătorie (2020) apare sub
îngrijirea Luminiței Cornea, fost muzeograf la Muzeul
Național al Carpaților Răsăriteni, respectiv la Casa Me-
morială Romulus Cioflec din Araci, prilej de a publica,
în 2016, volumul Romulus Cioflec – o viață în imagini,
prefațat și adăugit cu o prețioasă iconografie de
N.  Scurtu. Și tot Luminiței Cornea îi datorăm o serie de
ediții închinate aceluiași Romulus Cioflec: În jurul Ba-
sarabiei (Chișinău, 2019); De la Dunăre – în jurul Pe-
ninsulei Balcanice – pin Italia, la Dunăre (Sf. Gheorghe,
2017);  Răspântia, piesă în trei acte și cinci tablouri
(Sf.  Gheorghe, 2016); Cupa Domeniilor, comedie în trei
acte (Sf. Gheorghe, 2012); Romulus Cioflec – un arde-
lean pe drumurile lumii (Sf. Gheorghe, 2007). 

Volumul în discuție, potrivit Luminiței Cornea, con-
semnează, în principal, „o călătorie de patru săptămâni,
efectuată de Romulus Cioflec în aprilie 1911, însoțind
grupul organizat într-o excursie de studii de prof. dr. Iosif
Blaga cu elevii săi din clasa penultimă a liceului româ-
nesc din Brașov. Excursioniștii au parcurs un traseu im-
presionant: Brașov, București, Constanța,
Constantinopol, Atena, Neapole, Roma, Florența,
Veneția, Fiume, Budapesta, Brașov. Au călătorit cu tre-
nul până la Constanța, apoi cu vaporul România până
în Grecia, cu oprire pentru vizitarea Constantinopolului.
Șapte ani mai târziu, la 17 aprilie 1914, vasul România
pleca din Constanța spre Constantinopol cu echipa de
fotbal a Regatului României (...) care a învins cu 1-0
echipa Imperiului Otoman. Cu vaporul România, grupul
de turiști brașoveni a trecut prin Bosfor, pe Marea Mar-
mara, prin strâmtoarea Dardanele și pe Marea Egee”
(p. 8), urmând ca din Pireu să-și continue periplul cu
vasul nemțesc Skutari. 

CĂLĂTORI ȘI CĂLĂTORII
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Volumul Însemnări de călătorie adună astfel „în în-
tregime texte pierdute printre filele îngălbenite de vreme
ale unor vechi reviste” (p.23), Luminița Cornea mărturi-
sind totodată și intenția de „a tipări toate textele care nu
au văzut lumina tiparului”, aparținând lui Romulus Cio-
flec: comedia Răfuiala, romanul Ispășirile și
corespondența. Desigur, literatura noastră memorialis-
tică de tipul jurnal de călătorie, începătoare chiar mai
înainte de Dinicu Golescu și I.C. Drăgușanu, în litera-
tura universală, cu unele concesii, coboară până în mi-
tologia greacă (ex.: Heracle și Lâna de aur). Varietatea
acestei literaturi a dus critica literară la tipologizarea ei:
călătoriile in interes științific, călătoria de investigație
culturală, călătoriile anabazice (de descoperire, tipul
Memorialul de călătorie al lui Gr. Alexandrescu; O prim-
blare la munți a lui Alecsandri; La Pierre du Tilleul a lui
Al. Russo etc.), călătoriile intelectuale în interbelic, că-
lătoriile-manifest, „evadările” din totalitarism, ca să fo-
losim o tipologie avansată de Doris Mironescu într-o
comunicare la simpozionul consacrat Memorialisticii
românești de Filiala Iași a Academiei Române (22-23
iunie 2017). 

Însemnările de călătorie ale lui Romulus Cioflec sunt
de tip intelectual, firește, și rămân consecvent intelec-
tuale chiar și când comunică emoții individuale; acestea
sunt nu doar trăiri natural-umane fiindcă, prin
reverberațiile lor, ele percep la un nivel cultivat într-un
cod intelectual bogat în informații și capabil să recep-
teze estetic valorile. Nu trebuie să trecem însă cu ve-
derea conștiința actului literar angajat, derulat și
exprimat după rigorile beletristicii. Textele antologate
pentru prima dată într-un volum de Luminița Cornea
sunt recuperate (inclusiv cu contribuția cercetătorului
științific Victor Durnea de la Institutul „Alexandru Philip-
pide” al Academiei Române din Iași)  de prin revistele
vremii, unde au apărut între 1907 și 1926, lucru de care
cititorul face abstracție fiind mai interesat de itinerar și
de virtuțile lui atractive. De la Constanța (25 aug. 1907)
la București (București-Viena prin văzduh, 3 ian. 1926),
volumul își plimbă cititorul pe la Călugăreni spre Rus-
ciuc, pe Dunăre, în jurul Balcanilor, prin Italia, pe Marea
Marmara, pe Marea Egee, în Grecia, pe Mediterana,
prin Messina și Catania, spre Neapole, pe la Pompei,
la Roma, la Florența și Veneția și înapoi, pe hotarele ro-
mânismului, pe la Budapesta, la Cernăuți și prin munții
noștri, la Buzău în frumoase zile de primăvară. 

Cititorul are pretutindeni prilejuri nu doar de a des-
coperi atracțiile locurilor, ci și interesante informații care
nu puteau veni decât de la un om cu o cultură vastă,
precum Romulus Cioflec: Constanța (Aethes, urmărirea
Medeei și originea toponimului Tomis), Pompeiul, Vati-
canul și numeroase alte locuri de pe itinerar. Autorul ar-
monizează descrierea pasageră („Nu pot încheia
această mică scrisoare, fără a face o mică descriere a
orașului Constanța”, p. 37; „Lăsăm ruinele prăbușite ale
palatului, care poartă numele împăratului smintit al
Romei, apoi pe via porta San Sebastiano, pe lângă
uriașele terme ale lui Caracala...”,  p. 98; „Șirul de
nesfârșite clăi, grele de roadă bogată, și chiar lanuri ne-

secerate aleargă, unele mai zorite, altele mai domol, în
calea noastră...”, p. 133) cu descrierea riguroasă
(„Acropoles, cetatea care a fost și câtă este, e așezată
deasupra unei stânci cuprinzând, în zidurile ei, un pla-
tou lung de vreo 250 metri și lat ca de 100...”, p. 70), cu
utile detalii etnice („Iată, mi-am zis, un popor care prin
limba, prin cultura și cântecul său rămâne german,
oriunde l-ar fi aruncat soarta”, p. 42; „Ceea ce însă îi
înalță pe greci, de la marele bogătan până la barcagiu
și pescar, e dragostea fierbinte de neam și de țară...”,
p. 60) și chiar cu constatarea unor ciudățenii nu lipsite
de conotații etice („Cam la o sută de pași, pe locul de
aterizare, vreo șapte-opt iepuri se joacă pe
pajiște...Sunt iepuri de câmp, îi cunosc! – Sunt aceștia
iepuri de casă? întreb cu diplomație pe doi domni în
costumul turismului vienez, care ne priveau de la oare-
care depărtare. – Ba, de câmp..., răspund ei cam mirați.
– Dar nu-i împușcă lumea? reluai, renunțând la
diplomație. –Încă e oprit vânatul lor... – Dar nu-i prinde?
– Nu e voie...”, p. 178).

Nu sunt omise nici observațiile istorice: „După ce au
reușit să smulgă Austriei pactul dualist, la 1867, nu
putea să rămână singur Fiume, mândrul port maghiar,
neinfluențat de avântul imperialismului din Budapesta,
care pretindea o mare politică transcarpatină, năzuind
spre țărmul Pontului Euxin...”, p. 139. Tot așa de atent
este autorul și la detaliile comportamentului religios: „Cu
toată mărimea moscheelor, glasurile lor parcă se
ceartă, se înăbușă unul pe altul, prin răsunetul lor. E o
adevărată întrecere de elocvență – și de dramatism
uneori. Hagii temperați rămân cu câte trei ascultători –
și... pier. În moscheea celor șase minarete, unul predică
pe viață și pe moarte. E adevărat că i-a lăsat aproape
singuri pe colegii lui, dintre care unul predică unui singur
ascultător, care suplinește atâta lipsă prin dese aprobări
din cap. Biruitorul însă plânge în permanență...”, p. 49).
Și cum călătorul are prilejul voiajului să constate,
observațiile lui încep de la diferențe: „În afară de aces-
tea, n-am putut cunoaște în Catania decât curiozitatea
excesivă a italianului din sud. E destul să ceri o
informație ori chiar numai să te oprești mai multă vreme
în loc – și încep să se adune, din toate părțile, mai întâi
de aproape, apoi de departe...”, p. 81. Și tot diferențele
atrag atenția în legătură cu exigențele sau comoditățile
vieții comunitare: „Aici [Neapole, n.n.], gunoiu, făcut gră-
mezi, întârzie mai mult ca la Constantinopol, cum întâr-
zie... când n-are de lucru pe corso, prin locurile publice”,
p. 85 sau „Sunt farmacii și drogherii care abia întrec, în
mărime, tutungeriile din București”, p. 86. 

Calitatea observațiilor crește pe măsura capacității
de a le constata: „Fără îndoială că pe valuri oamenii
sunt mai buni decât pe uscat”, p. 76, firește, fiindcă so-
lidarizarea este mai accentuată sub presiunea
amenințărilor decât în chip obișnuit. Și tot la fel, perce-
perea valorilor estetice este determinată, la rândul ei,
de cultura necesară: „Poate că fulgerarea puternică a
geniului italian în veacul lui Rafael și Michelangelo a
contribuit, în mare parte, la slăbirea avântului artistic în
Italia: dar, simțindu-mă alături de lumea pe care au
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creat-o și au eternizat-o Rafael, Tițiano, Tintoreto, Cor-
regio și alții, am înțeles atunci că mai era ceva. Ca și în
Capela Sixtină și în pinacoteca Vaticanului, aici am avut
prilej să fac aceeași constatare...”, p. 120. Însemnările
au o largă adresabilitate și stimulează interesul cititoru-
lui din toate direcțiile, nelipsind nici poezia peripețiilor
turistice care merg de la riscul presupus, la surprize, la
inedit și chiar până la teamă: „Și chiar dacă te-ar izbi
vreuna, nici spaima, nici urmările n-ar fi atât de grozave
ca atunci când ar fi vorba de schimbarea greșită a unui
macaz”, p. 51; „Dintr-o groapă, ale cărei margini cu
greutate le cuprinde ochiul, se ridică deasupra, în tă-
cere, ca o pădure de schelete, zidurile albe-gălbui ale
veacurilor latine. Mărturisesc că-mi simt inima strânsă
de o neănțeleasă teamă. Pare că mă pregătesc să intru
într-un cimitir, în care toți morții au fost dezgropați”,
p.  91, notează Romulus Cioflec la Pompei, orașul dez-
gropat din cenușa vulcanului. Alteori, însemnările sunt
pline de haz: „Iar noi, latinii de astăzi, după ce ne insta-
lăm la hotel, rătăcim rupți de foame vreo două ceasuri
pe străzile Atenei, ca să ne facem poftă de mâncare...”,
p. 59. 

Un haz ceva mai amar are relatarea călătoriei cu
avionul spre Viena și mai ales a aterizării forțate pe o
vreme amenințătoare: „Ne-am oprit la cealaltă margine
a lanului. Deschid ușița și cel dintâi sar să respir. Avionul
are sus pe tren doi snopi nedesfăcuți, luați în grabă
mare...”, p. 170. Parcurgând astfel Însemnările lui Ro-
mulus Cioflec, cititorul rămâne cu plăcerea intuitivă a
călătoriei, desigur, o lectură mai antrenantă din acest

punct de vedere decât diaristica unor scriitori precum
Octavian Paler, Eugen Simion și chiar contrajurnalul lui
Marin Sorescu, unde biograficul are tendința să preva-
leze, să consemneze, să reflecteze, să analizeze, să
promoveze unilateral atitudini. De aceea jurnalul de că-
lătorie, prin timpul lui mărturisit simultan cu cel trăit, vine
cu obiectivitatea coparticipativă a complexității, iar rea-
lităţile sunt mai ușor de asimilat decât în diaristica pa-
sivă, predilect existențialistă. Imagologia diaristică este
preponderent reflexivă, în timp ce călătoria își proclamă
experimentul identitar în secvențe ale alterității. Desigur
că orice raportare la un alt titlu, de pildă Drumuri în lume
1965-1980. În vremuri de speranță și incertitudini, al lui
Dan Berindei (Ed. Paralela 45, Pitești, 2005), nu are nici
relevanță de tipologie, nici măcar de scriitură; istoricul
academician imaginează realități, le cântărește și le
compară cu instrumentele neuitării pe care și le asumă
ca memorialistică biografică, după tipologia uzitată azi,
de care se apropie, într-un anume fel și jurnalul lui
Adrian Păunescu De la Bârca la Viena și înapoi
(Ed.  Sport-Turism,  Buc., 1981). Ceea ce ne oferă, însă,
cu generozitate, Însemnări de călătorie de Romulus
Cioflec este cu totul altceva, în sensul propriu al adno-
tărilor de drumeție într-o altă lume, într-o altă vreme, cu
alte resurse, într-o viziune lipsită de orice alte constrân-
geri decât cea a adevărului perceput, redescoperit, iar
truda Luminiței Cornea este un act onest (încă unul) de
firească restituire în contul istoriei adevărate a literaturii
române.

Vaporul „România”



sub lupă

153SAECULUM 3-4/2021PR
O
Rodica Lăzărescu

călători Şi călătorii

Într-o perioadă în care bucuria călătoriei ne-a fost
atât de brutal cenzurată, deschid cu emoţie orice carte
ce se anunţă a fi un jurnal de călătorie. Am în faţă trei
astfel de scrieri – Prin lumea largă. Here I am, Europe!
(Limes,2020) a unui călător neobosit, pe numele său
Constantin Arcu, Vacanţă la Pietrasanta (Cronedit,
2020), a „vacanţierului” (mulţumesc, Valeriu Stancu!)
bistriţean Al. Câţcăuan şi Călătorii între două extreme
(Călăuza v.b., 2020), semnat de Mariana Pândaru,
toate trei venind parcă să argumenteze ideea că homo
viator are întâietate faţă de homo sapiens (după afirma-
ţia Mariei Niţu din prefaţa pe care o semnează la volu-
mul Marianei Pândaru). Viator prin orice mijloc – fie că
vorbim de călători ce voiajează organizat, cu câte o
agenţie de turism, fie de temerarii ce pornesc la drum
„de capul lor” – în regie proprie, cum ar veni, fie de cei
care merg în vizită la rudele stabilite prin străinătăţuri –
care rude n-au nici bani, nici timp („am de lucru pe lângă
casă. De cosit, de lucrat în grădina cu legume, de cosit
curtea lui Fabrizio, patronul la care lucrez eu”, zice unul
dintre fraţii stabiliţi în Italia) să „se ţină” după oaspeţi,
aşa că aceştia stau cuminţi acasă, aşteptând în cel mai
bun caz weekendul, pentru o scurtă „ieşire” –, fie de oa-
meni pentru care turismul ori face parte din sarcinile de
serviciu ori e o ocazie întâmplătoare, călătorind adică
la invitaţia unor parteneri din afară, ca nişte ambasadori
culturali, prilej de a îmbina utilul cu plăcutul. Aceştia din
urmă stau însă la mâna/bunăvoinţa gazdelor, la dispo-
nibilitatea lor sufletească şi materială de a le oferi invi-
taţilor şi mici programe turistice.

Se întâmplă ca în cele trei jurnale să dăm peste
toate tipurile de călători, mai mult sau mai puţin profilaţi
– de pildă, bistriţeanul Al. Câţcăuan este, prin excelenţă,
românul plecat în vizita anuală la rudele din Italia, Ma-
riana Pândaru călătoreşte de la Nordul scandinav la ţăr-
murile Bosforului mai mult cu treburi culturale,
răspunzând unor invitaţii (cu excepţia unui singur drum,
cel către îndepărtatul ţinut scandinav, care este, de fapt,
tot rezultatul unei invitaţii – venite din partea unei vechi
prietene). Constantin Arcu, după cum ne-a obişnuit,
pleacă la drum fie ca parte a unui grup, fie pe cont pro-
priu. De subliniat că niciunul dintre cei trei autori (cinste
lor!) nu are nici cea mai mică legătură cu un foarte
bogat segment de turişti români (când zic bogat, mă
gândesc şi la numărul mare al practicanţilor acestui tip
de călătorie, şi la starea lor financiară) – acela al adep-
ţilor turismului de shopping. Pentru „călătorii noştri”,
cumpărăturile se rezumă la mici „suveniruri”, de regulă
clasicii magneţi, care să le păstreze vii amintirile. „Peste
ani, de fiecare dată când voi învârti cheiţa, sfânta me-
lodie mă va duce cu gândul la Salzburg în prag de săr-
bătoare” – îşi justifică Mariana Pândaru „luxul” de a fi
cumpărat o cutie muzicală din care răsună „superba
melodie” „Stille Nacht”. Tot pentru conservarea aminti-
rilor sunt şi fotografiile, căci „viaţa nu este ceea ce ai

trăit. Ci este ce îţi aminteşti că ai trăit şi cum ţi-o amin-
teşti pentru a o povesti” – de-i dăm crezare (de ce nu
i-am da?) lui Gabriel Garcia Márquez, vorbe alese drept
motto al însemnărilor sale de Mariana Pândaru. 

Şi amintirile lui Constantin Arcu se bazează mult pe
ochiul vigilent al aparatului de fotografiat ce uneori se
dovedeşte mai răbdător şi mai iscoditor decât plictisul
turistului, poate sastisit de multele locuri vizitate, aşa
încât, câteodată, diaristul voiajor se rezumă fie la notaţii
anoste de genul „Lilehammer este un oraş pitoresc, cu
două trambuline pentru schi”, Dombasul e „un pitoresc
oraş de munte”, după Praga, „peisajul devine pitoresc”,
„Karlstein e o localitate pitorească”, fie la constatări în-
cărcate parcă de „mânie proletară” („Palatul de Vară mi
se pare o stupiditate, construcţii şi grădini asemănă-
toare celor de la Versailles unde se odihneau ţarii şi ca-
marila lor după orgiile din St. Petersburg”), atunci când
nu „renunţă” la o parte din program aşa cum s-a întâm-
plat cu drumul la Ţarscoe Selo. De multe ori însă, hârtia
reţine, cu acurateţe, chestiunile financiare („În oraş, la
bancă, schimb 200 de dolari şi primesc 1150 coroane
norvegiene [după ce a scăzut şi comisionul]”; la Bergen
urcatul cu funicularul pe muntele Floyen a „costat câte
72 coroane de căciulă şi a fost ca şi cum i-am fi arun-
cat”), precum şi popasurile întru satisfacerea unor ne-
cesităţi presante („Biserica Sf. Isac, o biserică
magnifică. Merg la o toaletă publică şi nu am ruble, însă
trec mai departe, deşi încasatoarea striga din urmă.
Euro nu primeşte, ruble nu am eu. Ce-i de făcut? Îmi
văd de treabă şi femeia o lasă baltă”). 

O (cam prea) mare atenţie este acordată chestiunilor
legate de hrană, preocupare de-a dreptul obsesivă,
ceea ce mă face să cred că întâietatea, cel puţin în
cazul lui C. Arcu, nu-i aparţine lui homo viator, ci lui
homo gastronomicus! La Dombas „mergem la toaletă,
dar fac şi cumpărături (mere, morcovi mici şi un iaurt”;
pe un feribot „din shop cumpărăm biscuiţi, o pungă cu
mai multe feluri de caşcaval (felii împachetate separat),
iar din restaurant luăm o porţie de creveţi (o felie de
pâine unsă cu o cremă de brânză, creveţi şi frunze de
salată), plăcintă cu brânză şi legume, cât şi un iaurt”; „E
mâncare din abundenţă şi foarte bună (pateu de gâscă,
Camembert, omletă şi şuncă prăjită, multe feluri de caş-
caval şi brânză, fructe etc.)”; la Bergen „am mers la un
market de unde am cumpărat apă plată, struguri şi cio-
colată”; la hotelul din Oslo „mâncăm nişte sandviciuri,
struguri etc.”; la Copenhaga „3 sticle cu apă plată /…/,
pizza şi fructe”; la Praga mâncarea preferată pare a fi
„cârnaţi, cu garnitură din cartofi, varză şi jambon”, şi,
evident, halba de bere. „Am plătit 403 KC, adică vreo
15 euro”. La Karlovy Vary „supă-cremă de ciuperci şi
gulaş cu carne de vită, ştrudel cu frişcă drept desert şi
o halbă cu bere neagră”.            

Din experienţa personală, pot spune că turiştii ro-
mâni sunt celebri pentru prostul obicei ca, la micul
dejun, profitând de aşa-numitul bufet suedez (bazat pe
autoservire), să-şi ia „mâncare la pachet” pentru în-
treaga zi, lucru remarcat şi de C. Arcu: „Mulţi iau şi câte
un sandvici, două la pachet.”;  „Toţi şi-au făcut sandvi-
ciuri pentru mai târziu”. Diaristul relatează însă şi o sub-
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tilă, dar usturătoare reacţie venită a doua zi din partea
suedezilor: „Din nou un mic dejun copios. Se fac iar
sandviciuri, însă surpriză: în bufet erau şi sandviciuri
gata făcute, învelite în şerveţele. Asta era o bătaie pe
obraz, cred. Dar nu mulţi au băgat de seamă treaba
asta”.) Sau, chiar dacă au băgat, nu le-a păsat, de ce
ne mai mirăm de imaginea noastră prin lumea largă?!  

Într-o călătorie „pe cont propriu”, Mariana Pândaru
e plecată la drum lung – parte cu autocarul, parte cu
autoturismul prietenei care o preia de la Nürnberg.  Cele
două călătoare îşi fac rezerve de apă şi de mâncare în
portbagajul maşinii. Ajunse în Suedia, la Mattmar, la
prietena Dorina, căsătorită cu un suedez şi stabilită în
mica aşezare scandinavă, bucătăresc cu schimbul,
într-o emoţionantă competiţie culinară – o cină cu
somon şi bere din partea casei, un prânz cu ciorbă de
pui gătită ardeleneşte de oaspete, gazdele replicând cu
„un felul doi specific”, pentru ca întrecerea să culmineze
cu un festin românesc: sărmăluţe în frunze de potbal (în
lipsa celor de viţă-de-vie, superba nedezminţită inven-
tivitate culinară românească), mămăliguţă, brânză, ouă
fierte moi, smântână (berea nu se pune, fiind locală!).
Aş adăuga şi această experienţă pe lista schimburilor
despre care relatează diarista în celelalte însemnări ale
drumurilor sale „cu treburi” culturaliceşti prin Austria,
Franţa, Germania, Transnistria, Serbia, Ungaria, Belgia,
Turcia, cu nimic mai prejos decât, de pildă, interviul cu
Anatol Croitoru, în fond fiind vorba tot despre memoria
naţională.

Pentru Al. Câţcăuan şi familia (soţia şi nepoţica),
găzduiţi la fraţii stabiliţi în Italia de vreo 15 ani, sejurul
se petrece, de fapt, într-un spaţiu românesc – în mica
Românie transplantată în Toscana, la Pietrasanta, unde
gospodinele casei pregătesc „o ciorbă de fasole cu afu-
mătură”, cu ceapă tăiată alături, piftie, mici şi cartofi pră-
jiţi, piure de cartofi, ouă ochiuri şi friptură de pui, zamă
de baraboi, ardei umpluţi, tocană de porc cu mămăli-
guţă, pulpe de pui la ceaun, doar berea e „întreagă”,
adică italieneasca Nostro Azzurro de 660 ml. O singură
dată, gazdele pregătesc celebrul cotlet florentin de vită,
despre a cărui savoare depune mărturie diaristul. În
oraş, se mănâncă, altfel cum?, pizza şi paste. Iar lait-
motivul culinar e, pentru copii, gelata, renumita înghe-
ţată italienească. 

Dar, desigur, cei trei protagonişti nu călătoresc ca să
mănânce! 

Pentru Constantin Arcu, cel care a hălăduit „prin
lumea largă”, călătoria este „marea bogăţie a vieţii” sale.
Chiar dacă se zice că o călătorie echivalează cu trei bi-
blioteci, scriitorul notează: „N-am călătorit cu scopul de-
a mă cultiva, am făcut-o de plăcere, deşi fiecare voiaj
te îmbogăţeşte spiritual”. Căci „n-am mai mare bucurie
decât să hoinăresc printr-un oraş necunoscut, cu harta
în mână. La fiecare colţ de stradă descopăr un strop de
magie. Cu fiecare pas, mă simt cuprins de voluptate. O
uşoară beţie a simţurilor, salturi peste lumi, timpuri, sti-
luri ale artelor.” (Afirmaţie valabilă în „oraşul de aur”,
Praga. Mă întreb însă de ce la Sankt Petersburg nu a
simţit magia oraşului care nu a reuşit să-i stârnească
aceeaşi beţie a simţurilor. Bănuiesc că din motive ex-

traturistice…)
În schimb, Al. Câţcăuan trăieşte bucuria şi magia re-

memorării, căci a ales să împletească amintiri mai vechi
(plonjând până în copilărie) şi mai noi, cu scene coti-
diene („În fond, existenţa noastră e alcătuită din astfel
de nimicuri zilnice, din servituţi şi obişnuinţe cărora tre-
buie să le facem mereu loc în propriul univers”) şi cu
multe, prea multe informaţii preluate din „materialele” –
hărţi, pliante, ghiduri – cu care s-a dotat pentru a scrie
„o poveste din imagini vii, cărţi şi basme, adevărate, dar
plăcute fantasme”. 

Drumul bistriţeanului în Italia e mai mult prilej de
amintiri („Haideţi […] să poposim puţin la Şendroaia,
acolo sub Tibleş, unde ne-am petrecut mare parte a co-
pilăriei fiecare. Fraţii mă privesc parcă luminaţi, ca şi
cum le-aş fi aprins în inimi o mică mină de aur.”), sunt
evocate întâmplări din copilărie, prima zi de şcoală, fi-
guri emblematice din acea perioadă ş.a., dar şi de me-
ditaţie, fie chiar şi subînţeleasă, precum drama
părinţilor, atât de concis şi de sfâşietor exprimată de bă-
trâna mamă („Apoi aşa-i, dragu’ mamii, dar eu n-am cre-
zut că la bătrâneţe cu atâţia copii, o să ajung să stau în
casă singură.”) ori tragedia morţii tatălui dintr-o culpă
medicală. În fond, călătoria lui Al. Câţcăuan este una in-
terioară, în timp, întreruptă din loc în loc de una livrescă,
în spaţiu, căci nu-l bănuiesc să fi bătut cu piciorul prea
multe locuri şi obiective dintre cele despre care scrie. 

Scuturat de încărcătura de informaţie, care ar sta
bine chiar într-un ghid turistic propriu-zis, având în ve-
dere documentarea minuţioasă bazată pe „materialele”
italieneşti la care a avut acces, jurnalul lui Al. Câţcăuan
rămâne un impresionant roman de familie („Întotdeauna
când se întâlnesc trei câţcăuani, ori mai mulţi, pare că
subiectul despre familie le monopolizează discuţiile, ba
chiar dezbaterile…”), un jurnal de călător prin „mările
interioare”, şi mai puţin unul de turist neobosit. 

Deşi le ataşează un grupaj de fotografii, însemnările
Marianei Pândaru nu sunt nici pe departe poza realităţii;
sunt uimirile, încântările, fascinaţia, bucuria descoperirii,
rezonanţa cu frumuseţile naturii, vibraţia în faţa monu-
mentelor ridicate de oameni… Europa (atâta câtă este)
este cea trăită de autoare de-a diagonala continentului.
Trebuie spus că, înainte de scrierea acestei cărţi, scrii-
toarea de la Deva avea experienţa unor călătorii şi a
unui volum – Parisul din inima mea, oraş pe care îl sim-
ţim (şi din însemnările actuale) a-i fi cel mai aproape de
suflet, sentimente ce se reflectă şi în valenţele estetice
superioare ale scrisului din capitolul dedicat călătoriei
în „oraşul luminii”.                                                           

Ca orice călătorie, şi însemnările noastre trebuie să
aibă un sfârşit. Însă, înainte de a rosti, odată cu Al. Câţ-
căuan, „şi-ncălecai pe-o Cizmă frumoasă şi vă povestii
o poveste aleasă!”, aş mai face o constatare. Aşa cum
se zice că nu există boli, ci bolnavi, putem susţine şi noi
că nu există călătorii, ci doar călători. E tocmai ce ne-au
demonstrat cei trei vajnici voiajori şi însemnările lor cap-
tivante.
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Motto:
„Lumea văzută nu mai e o realitate/

cealaltă nu mai este un vis.”
William Butler Yeats

Cu o, evident incitantă, construcţie romanescă, vi-
triolanta foiletonistă Magda Ursache  reintră în atenţia
publicului cititor cu noua ei apariţie editorială intitulată
Ars expectandi – Mic manual de tehnica aşteptării
(Eikon, 2021). Chiar din primele pagini suntem avertizaţi
că este vorba de un „love affair” ceea ce, pre limba au-
toarei, ar vrea să fie o Dragoste cu gust de dragoste a
unui personaj dintr-o carte elaborată în urmă cu două
decenii pe care, din pricini oarecum nostalgice, s-a ho-
tărât s-o regăsească la vârsta de 51 de ani şi să o reu-
tilizeze literar. Doar că în desfăşurarea idilei autoarea
anunţă şi desfăşurări ancorate „în timpul acesta imediat,
profan, cu oameni profani, în istoria imediată /…/aşadar
un instant book; dragoste la vremea covidului şi a ciu-
mei roşii, galbene, negre… Tot spectrul”. Şi cum încă
de la început vrea să ne ghidoneze lectura, ceva mai la
vale mai spune şi că: „Politicheza nu-mi dă pace. Eroul
principal în romanele mele este România tranziţiei, cu
relele şi cu bunele ei /…/când raportul memorie-istorie-
ficţiune e bulversat”. Şi cum scrierile dumisale ne sunt
cunoscute de ceva vreme, asemenea promisiuni
adaugă un anume grad de suspans. Să mai adăugăm
şi faptul că pe coperta 4, cel care i-a fost de-ne-preţuit
prieten şi recenzent, neasemuitul (inorog) Luca Piţu, ne
ispiteşte să descoperim „ce stratageme foloseşte au-
tricea pentru a se mărturisi” pre sine faţă de toate cele
şi încă despre multe altele. Că doar şi titlul cărţii – Ars
expectandi – Mic manual de tehnica aşteptării – nu pare
a te lăsa indiferent. Cu atât mai mult cu cât – apropo de
stratageme – chiar de la început este citat Javier Cer-
cas cel ce decreta: „Ca să scrii romane nu trebuie să ai
imaginaţie. Doar ţinere de minte. Romanele se scriu

combinând amintiri.” După care vocea auctorială în-
cheie discuţia cu concluzia că în „spatele personajelor
mele «totul e ficţiune, invenţie»”. Cunoscându-i foile-
toanele, am putea înţelege de unde vine şi până unde
merge ficţiunea, de vreme ce însăşi ficţionăreasa
spune: „pe mine mă marchează mai-mult-ca-prezentul,
departe de a fi mai-mult-ca perfect”. Rostirea ne asi-
gură, indirect, că Magda Ursache nu se va situa în siajul
unor modele, continuându-şi de fapt – pe coordonate
informale – foiletonistica asupra timpului pe care-l tra-
versează. Dincolo de toate, luciditatea ei analitică nu se
dezminte, mărturisind că „Epicul n-a fost mon fort” şi de
aceea chiar şi în cazul unui „love affair” scrisul său a
„culisat între roman şi eseu”. Crede, mărturisind-o, în
„discursul ficţional impur”, peste care survin fie şi „alu-
viuni de biografeme ale nu ştiu cui”. Dar ceea ce se face
simţit încă din primele pagini este meditaţia asupra a tot
ceea ce se petrece şi asupra a tot ceea ce nu se mai
(poate?) petrece. Şi atunci ficţiunea se amână, alunecă
în proximitatea consideraţiilor eseistice. Aşa se face că
îşi aminteşte de Lotman cel care spune că „viaţa e un
text de interpretat pentru a produce o operă”; dar şi de
Boris Vian: „În această carte totul este adevărat pentru
că eu am creat totul!” 

De aceea, pe parcursul cărţii, istorioara amoroasă
se dizolvă, în aceeaşi măsură în care povestaşa, cu
multiplele ei voci, inoculează textului un tot mai exas-
perant sentiment de aşteptare ce capătă un contur nu
din dramoleta personajului Caterina Savu cea supusă
unei resuscitări literare, cât din starea de tensiune re-
simţită şi retransmisă cumva subliminal din mai-mult-
ca-prezentul ce se insinuează ca timp al unui viitor
îngheţat. Timpul fără speranţă, timpul opac asemănător
personajului masculin, Onur (Harap Alb) cel venit
dintr-un nici-unde, cel fără trecut, cel fără memorie, fără
amintiri şi fără viaţă anterioară! Iar vocile auctorial-fictive
(!?) survin dintr-un off vorbind despre: un timp mafioritic

Dan Anghelescu

MAGDA URSACHE ȘI FICŢIUNILE EI
CU GUST DE „PAN-DEM(ON)IE”
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(de la universitatea ieşeană); timp al personajelor toxice
numite Chichirău, Chirică, Puşcalău; timp al tocşoiste-
lor, al indivizilor fără studii puşi în rang de miniştri, al pa-
tronilor de pompe funebre aduşi să îndrume spitalele;
timp al culturii eşuate în programe gen rabla, al şcolilor
închise, al covizilor care ies noaptea la drumu’ mare. Şi
astfel „mai-mult-ca-prezentul” ce se dovedeşte „departe
de a fi mai-mult-ca perfect” face transferul din Pande-
mie în Pan-dem(on)ie pe fondul tot mai incendiarelor
valuri de ură cultivate şi întreţinute de la nivelul cel mai
înalt. Sub nesfârşita iarnă a vrajbei noastre violenţa,
grobianismul şi crimele întunecă sensul fiecărei zile.
Poate de aceea într-o inserţie numită Jurnal de bord,
personajul Magda U. spune că scrie o carte erată. Dar
imposibila corijare a realităţii greşite aduce şi gândul că:
„n-ar trebui să scriu cartea asta”. Aşa se face că haina
romanului – pe care o consideră haină civilă – este
schimbată, nu de puţine ori, cu aceea militară a publi-
cisticii. De aceea ficţionăreasa recomandă: „nu mă citiţi
ad litteram!...” Şi tot de aceea a simţit nevoia unei ficţiuni
sentimentale. Când coroziva foiletonistă se apucă să
scrie despre dragoste cu gust de dragoste, ea spune
că ceea ce s-a pierdut, s-a uitat ori nu mai există este
chiar dragostea şi gustul dragostei! Ars expectandi su-
gerează, indirect, o altfel de aşteptare: nu aceea a unui
personaj absent, cât o revenire a sufletului la propria
normalitate care – prin natura lui – implică iubirea. Să
ne reamintim vechiul adagiu: „Unde dragoste nu e…”
Pandemia şi pandem(on)ia au provocat un autism ge-
neralizat prin izolare şi incomunicabilitate. Comunicarea
a fost ocultată. Limbajul în care ne mai vorbim fiind lipsit
de acea situare-afectivă (Befindlichkeit) despre care
vorbise cândva Hans-Georg Gadamer aparţine nean-
tului. Prezentul a devenit deficient la comunicare, co-
muniune (pandemic interzisă) şi cuminecare. Şi cu atât
mai refractar la poezie. Cuvintele în actualitatea noastră
şi-au pierdut vocaţia de ecou al sufletului. Fără să ex-
plice, dar este evident că a simţit lucrurile ca atare,
Magda Ursache spune scurt că a introdus în textul cărţii
flash-uri poetice. Este modul prin care, pe deasupra

consideraţiilor şi ficţiunilor, cea care debuta în presa li-
terară a dulcelui târg cu a patra dimensiune, pune ast-
fel, tocmai în această vreme a pandem(on)iei
întrebarea fundamentală despre Fiinţă (Seinsfrage).

Una dintre rostirile grave ale lui Vintilă Horia, publi-
cată în Acta Philologica (1959, Vol. II Roma), avertiza
că poezia a devenit o „expresie a omului aflat în criză”
şi constata regresul poziţionărilor ei în contemporanei-
tate: „elle se situe de plus en plus au delà de l’homme,
elle évite les questions/.../«l’homo poeticus», éffrayé et
trop sensible, n’a plus le courage d’affronter le mal qui
pèse sur les enfants du siècle. Ce qui nous frappe, en
tout cas, c’est l’absence du poète, ou, ce qui est plus
grave, son silence/.../la descente du poète dans l’ano-
nymat, dans les ténebres du non-être/.../incapable,
d’avoir compris et exprimé la vie et la vérité.” Înţelegem
prin urmare de ce amintitele flash-uri poetice injectate
în micul ei roman nu puteau să lipsească de acolo
unde, fără discuţie, criza cuprinde şi se reverberează
în tot şi în toate. Dar surprinzătoare va fi şi o altă pre-
moniţie a veşnic exilatului Vintilă Horia când spune:
„Ceux qui sauvent la poésie, dans notre temps, /…/ sont
les romanciers.” Prin forţa lucrurilor romanul ar deveni
instantaneu altceva, o formă „la plus intelligible et, par-
fois, la seule acceptable, de l’art poétique”. Nu cumva
aici se insinuează, se încearcă o pulverizare a frontie-
relor care îngrădesc poezia? În asemenea circumstanţe
– potrivit lui V. Horia – „la poésie ne serait plus un genre
littéraire, une forme fixe, mais une essence en train
d’echapper aux instruments du poète et de renaître
sous les aspects les plus inattendus”. Ceea ce ar im-
pune ca destinul poeziei să fie regândit printr-o „recher-
che formelle, capable d’actualiser la poésie comme
telle, je veux dire comme langage poétique en soi”.

De aici încolo romanul, potrivit lui Vintilă Horia, va
trebui înţeles cu sensul de „l’acte de connaître et de
nommer”, devenind el însuşi un mod de revalorizare a
poeziei în sine. Ceea ce nu este departe de aspiraţiile
cărţii semnate de Magda Ursache.

Magda Ursache
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Nu am cunoscut scrisul Mariei Chirtoacă pe măsura
alcătuirii și desăvârșirii lui în pagina de carte. Nu din
vina mea și nici a Domniei Sale, ci din lipsa acelei bi-
bliografii naționale care ar permite tuturor
profesioniștilor sau doar iubitorilor cuvântului scris să-şi
îndrepte privirile spre ce îi atrage și îi interesează. Din
fericire, scriitoarea și-a alcătuit selecții din versurile și
epigramele sale. Ceea ce dovedește că pentru Maria
Chirtoacă scrisul, cum îl numeam mai sus, nu-i doar un
exercițiu efemer, ci rodul unei profunde introspecții care
o face să privească înapoi cu exigență și să despartă
apele, reținând textele în care a izbutit să dea glas la
cea mai înaltă tensiune clocotului său sufletesc. Mă
gândesc la recent apărutul volum „Polifonii pe o carte
de vizită” (Neuma, 2020), însoțit de o concisă prezen-
tare a confratelui Horia Gârbea. Bineînțeles, nu vom
putea să nu ne raportăm și la alte cărți ale sale, precum
volumul „Pe lira timpului” (2017), pe care le-am citit cu
același interes. Poeta și-a definit profilul cu demnitate
și curaj, afirmând în versurile sale nu o dată cu patos,
totdeauna cu sinceritate, credințele fundamentale de la
care nu s-a abătut. N-a căutat nicio clipă să se înscrie
în cohortele celor ce doresc sau îşi propun să fie „la
modă” pentru a culege aplauze ce se dovedesc efe-
mere și convenționale. Profesiunile de credință ale au-
toarei sunt mai degrabă mărturisiri care n-au nimic
ambiguu sau abscons, nimic contrafăcut. Sunt caracte-
rizate, ca, de altfel, întreaga sa poezie, prin limpezime
și franchețe. De aceea cititorul recunoaște că poeta se
situează deliberat în continuitatea a ceea ce a primit de
la înaintașii săi, a ceea ce a văzut în jurul său, a ceea
ce a trăit în clipe de bucurie sau de încercare.

De aceea tot ce a înconjurat-o este transfigurat în
versurile sale într-o manieră personală. Nicolae Iorga
vorbea odată despre acest sentiment general româ-
nesc. Trăirile lirice ale Mariei Chirtoacă aparțin acestei
categorii care se situează mai presus de școli, de ideo-
logii, de doctrine. Lirica sa nu s-a zămislit livresc. Ea re-
prezintă un proces de distilare început de timpuriu și
care a continuat fără intermitențe. Matca poeziei sale

nu este una limitată în timp și în spațiu, ci reprezintă ne-
cuprinsul ființei naționale semnificate de simboluri pre-
cum Eminescu, Moldova, dacă ne referim doar la două
din reperele cărților sale de poezie.

Livrescul reprezintă doar o sursă care a făcut ca im-
presiile începuturilor să devină convingeri transfigurate
în versurile sale. Nu le ignoră pe ale altora: înaintași sau
contemporani. Dovada o reprezintă poeziile „în maniera
lui...” care nu sunt ce în mod normal obișnuim să numim
parodie, ci inspirate reconstituiri ale particularităților
specifice ale autorilor numiți de poetă.

Trecând pe alt versant al scrisului său, vom observa
această îngemănare dintre ce știe din lecturi și a văzut
în impresionantul său volum de note de drum „Țări și
impresii”. Nu pleacă spre țări apropiate sau foarte înde-
părtate aruncându-ne în ceața necunoscutului. A citit
enciclopedii, cărți semnate de staticieni, istorici și geo-
grafi. Ajunsă „la fața locului”, confruntă ce știa din pa-
gina tipărită, din imaginile fotografice moderne, cu ceea
ce vede. De aici, originalitatea notelor sale de drum. 

Maria Chirtoacă nu este indiferentă la ce îi scoate în
cale realitatea. Poeta cântă „Omul” care se înfioară de
frumusețile pământului natal, de noblețea moștenirii se-
culare a pământului românesc, dar privirea sa e mult
mai largă și reacționează la tot ce maculează viața și
aspirațiile noastre. Alege epigrama drept modalitate pri-
cipală de a repudia metehnele realității care ne încon-
joară în volumul „Metehnele epigramei” (Larisa, 2020),
pe care îl recomandă unul dintre seniorii genului, Geor-
ge Corbu, și din paginile volumului iese cu prisosință la
iveală cealaltă fațetă a personalității sale scriitoricești,
aceea care priveşte în jurul său cu „mânie”. Poate că la
acest capitol un efort de transfigurare ar da și mai multă
forță catrenelor. Dar drumurile poetice, mai bine zis
scriitoricești ale Mariei Chirtoacă nu dau semne de obo-
seală, ci de necontenită dorință de a spune, de a spune
cât mai bine tuturor celor ce i-au citit paginile
încredințate tiparului, cărora, nu ne îndoim, li se vor ală-
tura altele noi. Așteptate de cititorii care îi apreciază
freamătul sufletesc ce nu ne lasă indiferenți.

Valeriu Râpeanu

MARIA CHIRTOACĂ 
ȘI LIRA TIMPULUI
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E un trend nou în literatura pentru copii. E OK cu Jo-
nathan Swift, cu Mark Twain, Jules Verne, A.S. Pușkin,
Alexei Tolstoi,  C.S. Lewis, T.S. Eliot, Lewis Carroll, Her-
man Melville, Carlo Collodi, Charles Perrault, La Fon-
taine, Jules Renard, H.C. Andersen sau Daniel Defoe,
chiar și cu Einstein, atunci când acesta cugetă și pentru
copii, dar există un val… contemporan care bate pasio-
nal în pânzele lecturii pentru copii: Roald Dahl, Michael
Ende, Ned Vizzini, Gemma Elwin Harris, Eric Kästner,
Tove  Jansson, Andrew Clements, Louis Sachar, Nikolai
Nosov, Jill Tomlinson, Astrid Lindgren, Scott Oʼ Dell,
Enid Blyton, Liz Pichon, Grace Lin etc., etc., și chiar
Lucy și Stephen Hawking, atunci când își propun să
ofere… abc-ul Universului.  

Firește, autori precum Ion Creangă, Eminescu,
Petre Ispirescu, Tudor Arghezi, Ioan Alexandru
Brătescu-Voinești, Barbu Delavrancea, G. Topîrceanu,
Mircea Sântimbreanu, Otilia Cazimir, Vladimir Colin,
Elena Farago, Călin Gruia, Petre Ghelmez, Marin So-
rescu ş.a. rămân lipiți de sufletul cititorilor și de prețuirea
programelor școlare, dar pe raftul contemporan al lite-
raturii noastre pentru copii găsim cărți semnate de Matei
Vișniec, Gellu Naum, Mircea Cărtărescu, Monica Pillat,
Ioana Nicolae, Ana Blandiana, Victoria Pătrașcu, Doina
Ioneț, Nelu Dumbravă, Ana Rontea ș.a. Pe acest ultim
raft se află și cărțile Oanei Mihaela Savin.

„Povestea înțeleptului Smotănilă și a unei fetițe
cuminți (Iași, Editura Rotipo, 2019), una dintre cărțile
Oanei Mihaela Savin, e cuceritoare. Inspirat ilustrat de
Alex Oko, volumul este un veritabil… magnet pentru
copii.  Discursul scriitoarei îmi amintește de vorbele
prinţului Mîșkin, cel care, cochetând cu lacrima lui de
Don Quijote al spiritului, spunea tulburător: „Copilului
poţi să-i spui tot. M-a mirat întotdeauna ideea greşită
pe care adulții şi-o fac despre copii; ce puţin îi cunosc
şi-i înţeleg chiar şi părinţii înşişi! Nu trebuie să le ascun-

dem nimic copiilor sub pretext că sunt încă mici şi că la
vârsta lor e prea devreme să cunoască unele lucruri.
Ce tristă şi nenorocită mentalitate! Şi cât de bine îşi dau
seama copiii că părinţii lor îi consideră drept neştiutori
şi inapţi să înţeleagă, când în realitate ei înţeleg totul!
Oamenii mari nici nu bănuiesc că până şi în chestiunile
cele mai dificile copilul poate da un sfat de o extremă
importanţă. O, Doamne! Când vezi păsăruica asta
micuţă şi drăgălaşă că se uită la tine cu ochi plini de în-
credere şi aşteptare fericită, cum să nu-ţi fie ruşine s-o
înşeli! Îi numesc pitulici, pentru că păsărelele sunt cele
mai bune vietăţi din câte există pe lume” (F.M. Dosto-
ievski, „Idiotul”, EPL, 1965, p. 100). Smotă Smotănilă,
cel care semnează un cuceritor „Cuvânt înainte”, nu
este doar înțelept, ci și un prieten rar al copiilor: „Da,
sunt un pisoi. Și, după cum v-ați dat seama din titlu, unul
foarte înțelept. Dar asta nu pentru că o spune Maya,
prietena mea cea bună, ci pentru că înțeleg limba
omenească. Și pentru că l-am iertat pe Amadeo în ciuda
a tot ce mi-a făcut – un motan cam încrezut și foarte ne-
politicos, veți vedea –, și apoi că știu să număr. Da, nu
vă mirați! Gușterul Ricky pe mine mă roagă să-i număr
insectele mâncate la micul dejun și la cină, el fiind la o
dietă strictă și neputându-și permite să depășească un
anumit număr de calorii”.

Universul în care Smotă Smotănilă și Maya („fetița
care locuia la numărul 401”) își gestionează aventurile
este populat cu personaje seducătoare:  Daisy și Rex
(„doi cățeluși frumoși și obraznici”), Amadeo („motanul
bătrân”), Război („dulăul cel bătrân”), șopârla
vorbăreață, șobolanii simpatici, două găinușe,
„ciocănitoarea cam trăznită”, iepurașul albastru, Dodo
(„bebele rățoi”), șerpișorul Sssamy, o familie de melci,
„trei purceluși rotofei”, dulăii Geo și Haiduc,  Floriana și
Lily („două vaci bălțate”), Rodi, Didi și Cici („rățuștele
gălăgioase”) și multe altele. Inocentele/ incitantele

Ion Fercu

UN ÎNCÂNTĂTOR MINI-TRATAT… 
LITERAR DE PSIHOLOGIE ANIMALĂ

ȘI DE PSIHOLOGIE A COPILULUI
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aventuri ale protagoniștilor țin interesul micilor cititori, și
nu numai, pe jarul unei curiozități de poveste. Stilul scrii-
turii aduce aminte de spiritul Umberto Eco, cel care spu-
nea că „operele «deschise», întrucât sunt în mișcare,
se caracterizează prin invitația de a face opera
împreună cu autorul” („Opera deschisă”, Paralela 45,
2006, p. 71). Adorabilul Smotă îl invită pe cititor să ge-
stioneze împreună cu el „întreaga aventură”: „Citește
aventurile mele, prietene! Eu te voi privi din carte, dintre
foile acestea lucioase. Și voi reface împreună cu tine
întreaga aventură”. Lectorul poate deveni, astfel, per-
sonaj principal și coautor al cărții. „Povestea înțeleptului
Smotănilă…” este o altfel de creație deschisă: una care
poate fi refăcută împreună cu aventurierul cititor, o
minunată invitație la un inedit brainstorming literar! La
sfârșitul lecturii creative, acesta va putea spune: „Este
și cartea mea! Am îmbogățit-o cu niște aventuri perso-
nale!”

Aventurile cărții, acaparatoare, au ADN-ul esențelor
umanului și ale inocenței animalelor și păsărilor. Sunt
prezente virtuțile moralei autentice: „Mie nu-mi place
cum te comporți. Trebuie să pricepi numaidecât
diferența dintre a lua și a împrumuta. Și dacă nu vei
da obiectele înapoi, – știu că sunt frumoase și
strălucitoare, dar NU SUNT ale tale! […] – îți vei pierde
o prietenă” (ib., p. 33), îi spune Smotănilă domnului
Șopârlă. Și pentru că regnul animal este guvernat tot
de principiile economiei de piață, se discută cu volup-
tate despre oportunități: „O-por-tu-ni-ta-te! Oportuni-
tate înseamnă o ocazie”. Destrămările morale sunt
puse la colț: „Vrei să spui că Tontonel v-a plătit ca să nu
mai fiți prieteni cu mine?”. Chiar dacă Amadeo
pregătește alungarea lui Smotă din curtea doamnei
Marcelica, folosind mijloace… pisicești, ne convingem
„că prietenia nu poate fi cumpărată nici măcar cu cele
mai gustoase boabe de porumb”.Cultivarea pasiunii
pentru nuanțele limbii este realizată și prin cultivarea
decriptărilor etimologice: „Vrei și tu smoothie (s.n.,
I.F.), dragul meu?... Este o băutură preparată din iaurt,
banane, fructe de tot felul și nuci, dacă vrei. Unii adulți
pun și ciocolată și frișcă”. Parcă înțelegem și mai bine
cine este Smotănilă, nu? Manierele elegante rămân
eterne: „Sssssssună întâi. Assssssa esssste politi-
cossss: când vii în vizită la cineva, mai întâi sssssuni și
dacă ți sssse răsssspunde, intri”. Alimentația rațională
e vedetă, căci în ea se află „secretul unei siluete de in-
vidiat”. Speciei umane i se bate elegant obrazul cu
tot felul de aluzii. Smotă, de pildă, nu vrea să fie șef:
„Oricât de onorat m-aș simți, răspunsul meu e: Nu. Nu
vreau să fiu șef! […] Nici peste această curte, nici peste
alta. Eu vreau doar să am prieteni buni, unde să pot
merge în vizită”. Rămânând în același registru al
cugetării, același Smotă se întreabă ce sunt „acelea
«acorduri», «imunitate parlamentară», «consilieri de
stat» sau «justiție»”. Ha, ha, ha! Chiar așa: râd și ani-
malele de născociri umane precum imunitatea
parlamentară. Aforismele unora dintre cei din lumea
celor care, de regulă,  nu cuvântă  decât în povești și
povestiri pot lecui vânătăi ale sufletului: „Drumul spre
casa unui prieten nu e niciodată lung”. Sau: „Pentru pi-

sici, torsul este ca zâmbetul pentru oameni”. A, să nu
uit: dacă vreți un Halloween de poveste, varianta mixtă,
umano-miau-miau ham-ham etc., aici îl găsiți, sub con-
deiul Oanei Savin. O veritabilă lecție de altruism ne
oferă „scrisoarea adresată în vis, de Domnul Smotănilă,
lui… Moș Crăciun”. El îl roagă pe Moș Crăciun să aducă
jucării tuturor prietenilor săi. Pentru el nu cere nimic, în-
trucât prietenia pe care i-o oferă ceilalți este deja cel
mai frumos cadou.   

„Povestea înțeleptului Smotănilă…” poate fi
percepută și ca un mini… tratat de psihologie a copilului
și de psihologie animală. Zămislit în cheie ludică, discur-
sul… tratatului aruncă fericite punți între human race și
animal Kingdom și prin medierea psihoterapiei. „Dom-
nule Motănilă […], voiam să-ți spun că astăzi, la biolo-
gie, am învățat despre puterea vindecătoare a pisicilor”,
zice Maya. „Da, nu mă privi cu ochișorii aceștia mirați!
Profesoara ne-a spus că voi sunteți ca niște medica-
mente vii. Știi tu ce sunt medicamentele: niște bombo-
nele colorate pe care le înghiți și te fac bine numaidecât.
Atât că pisicile nu pot fi înghițite, stai liniștit…”.

Citind cartea Oanei Savin, realizezi că zisa lui
G.  Călinescu stă lipită cu sufletul și de ea: „Ca să fie
opere de artă, scrierile pentru copii şi tineri trebuie să
intereseze și pe oamenii maturi și instruiți. Copilăria nu
dispare niciodată din noi, ea constituie izvorul perma-
nent din care decurg toate meandrele vieţii noastre”
(„Cronicile optimismului”, EPL, 1964, p. 274).  O carte
rămâne bună și atunci când micul cititor devine adult.
Tocmai de aceea spuneam că „Povestea înțeleptului
Smotănilă” poate fi percepută și ca un mini… tratat de
psihologie a copilului și de psihologie animală. Citind,
am tresărit plăcut, întrucât am simțit în glasul și trăirile
personajelor, autoarei, nu doar ecouri profunde din uni-
versul cercetărilor care vizează psihologia umană (pre-
cum „Inteligența emoțională”, opul de referință științifică
al lui Daniel Goleman), ci și din reflecțiile unora dintre
cei îndrăgostiți (și) de psihologia animală, precum
Ch.  Darwin, Edward O. Wilson, Irenaus Eibesfeldt, Kon-
rad Lorenz, Tim Clutton-Brock, Nick Davies, Richard
Dawkins, Eugenia Chernsbraun ș.a. 

Am încercat să citesc/recitesc „Povestea înțeleptului
Smotănilă și a unei fetițe cuminți” și cu ochii lui Roland
Barthes, cel din „Plăcerea textului” (Ed. Echinox, 1994).
Și pentru acest gen de literatură este important să
operăm distincția dintre textul de plăcere și textul de
desfătare. Primul text îți urcă în suflet oferindu-ți euforie,
mulțumire, umplerea golurilor care-ți zvârcoleau
așteptările. Textul din plăcere vine din cultură și rămâne
lipit de cultură, îți oferă un confort nobil al receptării,
printr-o fericită întâlnire cu inteligenţa, ironia,
delicateţea, măiestria, siguranţa, în vreme ce textele de
desfătare subîntind voluptatea erudiţiei, savoarea lim-
bajului, cultura poliedrică, fragmentarismul, intranzitivi-
tatea. Textul de desfătare, cochetând cu o savoare a
limbajului, te plasează uneori într-un orizont de pier-
dere, prin cultivarea cu voluptate a erudiției, fragmen-
tarismului și intranzitivității. Rămânând în orizontul
așteptărilor lui Roland Barthes, textul Oanei Savin
aparține primei categorii și este foarte generos atunci
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când încerci să desparți apele între  plăcere/desfătare,
mulţumire/leşin, dicibil/indicibil, a scrie bine/a scrie, tran-
zitiv/intranzitiv, lectură parţială/lectură totală, text
stăpânit/text (de) nestăpânit, limbaj/scriitură. 

„Povestea înțeleptului Smotănilă…” este o carte cu
mai multe paliere de lectură. Ea nu este doar pentru
toate vârstele, ci și pentru cei care percep literatura ca
pe o întrebare și niciodată ca pe un răspuns, ca pe o
incertitudine însetată de adevăr și niciodată ca pe un
adevăr care-ți poate așeza colbul pe suflet.  Pentru ci-
titor este utilă și mărturisirea Oanei Savin: „De ce am

scris această carte? Scopul firesc a fost acela de a rea-
minti cititorilor importanța adevăratelor prietenii, precum
și a minimelor principii morale după care se cuvine să
ne ghidăm existențele. Așa am pornit. Așa am crezut...
Dar, până la urmă, terminând de revăzut și ultimul ca-
pitol, mi s-a părut cu mult mai important sentimentul de
bine, de duioșie, de déjà-vu pe care-l trăiam, precum și
dorința mea impetuoasă de a rămâne definitiv ACOLO,
în carte, cu Maya, – fetița mea cea mică și cuminte,
împreună cu Smotă și zecile de animăluțe
simpatice,  în copilăria ei”.

De ieri pe azi, și de azi pe mâine, poezia se rui-
nează, pictura îşi pierde culorile, până şi geometria
chiar, Mozart nu mai recunoaşte muzica pe supradi-
mensionatele şi luminatele scene, ne mai rămâne rela-
ţia cu stăpânii, eşti poet dacă îţi permite administrația
şi hazardul. N-ai cheile de la ambele uşi, sau cel puțin
de la una, nu exiști. 

Mihail Soare nu demolează, îşi îngăduie necuviinţa
să sugereze feluri de rânduieli, realcătuiri, recuperări
printre toate ruinele, ba chiar se adresează unui Dum-
nezeu, fie El oricât de mort, ceea ce nu se iartă, ci se
arată cu degetul. O superbă prezentare a bâlciului al-
cătuit din cataclismele suferite de poezie ne oferă „Is-
toria literaturii române contemporane, 1990-2020” de
Mihai Iovănel, de unde, în mod simplu și natural, chiar
catalogat la prenumele Mihail, soarele lipsește. Dar pe
cine miră asta?

Astfel dezarmați, v-aş invita să citiţi, dacă vi se mai
întâmplă nenorocirea, antologia propusă de gâlcevitorul
poet cu tot ce înseamnă faliment(e), al(e) scrisului şi
al(e) cui mai vreţi, cuvinte de dragoste, stafiile unor mi-

nuni, întrebări fără sens, înţelepciune, dricuri pe contra-
sens, nonsensul sfârşitului, răstignirea florarilor, ceea
ce nu se înţelege, confuzii, visul de a fi om, aparenţe,
secvenţe autobiografice, tablouri cu îngeri zurbagii,
poeme despre istoria suferinţei, sau cu singurătatea lui
Dumnezeu, ori cu vatmani căutând fericirea, „poeţii nu
râd, ci plâng/ pentru că o iubită ca asta ticsită de cu-
vinte/ nu e uşor de mângâiat, cum ar crede ignoranţii
de tipografi/ care le confundă cu hârtiile netede la pipăit/
şi din degetele lor de poeţi/ degete ce nici nu sunt de-
gete, ci ţărmuri înciudate de mări părăsite/ din degetele
lor, spuneam, curg lacrimi/ iar sânii aceia le cred ploi/
ceea ce o face pe iubita cu pricina să deschidă umbrela”
(Poeţii sunt nişte rataţi).

Bineînţeles că Mihail Soare joacă roluri magnifice
sau desuete, sau scandaloase, după împrejurările re-
zervate, pe care şi le scrie singur, le regizează şi se dă
într-un magistral spectacolul livresc, unde face pe clov-
nul în cimitir şi pe mortul (o farsă, desigur), și îşi permite
să ne ofere pe faţă, fără ascunzişuri, supradoze de poe-
zie oricât de periculoasă, de otrăvitoare: „Am fost geam-
baş de vise-n vieţi buimace/ Fumate pe furiş pe sub
podeţe,/ Neguţător de piei prin iarmaroace/ Ori bărbier
de morţi în tinereţe,/ Lumânărar, născocitor de toane,/
Călău de zboruri, meşter de comete/ într-un garaj, sor-

Şerban Codrin

MIHAIL SOARE SAU POETUL UNOR
MARI RECUPERĂRI DINTRE RUINE

„Scripturalia”, de Mihail Soare, cu 18 poeme în lectura ac-
torilor Maia Morgenstern şi Claudiu Istodor, editura Eikon, Bu-
cureşti, 2021
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bind marghilomane,/ Şi jucător de treişpe la rulete,/ Am
fost sforar, înghiţitor de noduri,/ De săbii ascuţite prin
oboare/ Sau cântăreţ bisat pe la prohoduri,/ Tălmaci de
zodii, vânzător de ziare,/ Pescuitor de taine-n prosto-
voale,/ Mâzgălitor fecund de epitafuri/ Ce fluiera din
Bach prin catedrale” (Am fost geambaş de vise), şi aşa
mai departe, poetul neavând limite în a recunoaşte „că
există un Dumnezeu al cartografilor/ aşa cum există şi
unul al beţivilor” (Cartograf).

Contrar prea multor proprii afirmaţii, poezia bardului
din Piteşti nu este apocaliptică, cu toate relele unei lumi
numai bune de aruncat, fiindcă o întreagă civilizaţie, a
mamei, a bunicii, a unui trai ca „târşâitul papucilor ne-
bunilor pe gresie”, i-a sugerat, oricum, că transcendenţa
mai poate fi un fundament când totul este, pierdut, arun-
cat, abandonat, iar Dumnezeu ar fi de întâlnit în modul
cel mai cotidian şi naiv: „bunica m-a dus de mic la bise-
rică – e casa lui Dumnezeu, mi-a spus,/ iar eu aşteptam
să-l văd mişunând de colo-colo/ mă uitam în stângă şi-n
dreapta/ nişte neni cu mustăţi, unii cu ochelari şi cu cra-
vată/ care-o fi dintre ei/ cel pe care pusesem ochii ară-
tând ceva mai acătării/ tundea gardul viu din faţa
bulumacului a doua zi dimineaţa/ pe un altul îl ştiam din
piaţă – ascuţea foarfeci şi bricege la o roată de piatră.//
Mi-am zis că Dumnezeu a fugit de acasă, până la urmă/
cum auzisem că a fugit unul cu una/ m-am oprit mai pe
urmă la sfinţi/ la naiba, rănile astea scurse sunt ta-
blouri?/ şi ce pânze avem noi acasă// între timp învăţa-
sem jargoane şi le-am scrâşnit că sunt nişte ratangii
notorii/ dar mama era bisericoasă şi m-a dat la şcoala
de sfinţi/ să moară cretinele alea de vecine când te-or
vedea pe pereţii naosului/ pe dracu, era să zic, că nu
m-au trecut clasa/ cică de unde atâta mir pentru lacri-
mile ăstuia, s-ar fi plâns tăntălăii” (Amintiri din viaţa de
apoi).

Poetul nu demitizează, lumea lui nu este paradisul
în paragină a lui Lucian Blaga, nici scormonirea printre
deşeurile ultimei civilizaţii închipuite de vărul Shakes-
peare şi consemnate de un oarecare Marin Sorescu, ci
caută, totuşi, înţelesuri arheologice în urmele, în ciobu-
rile de artefacte cele mai banale, cele mai lipsite de
sens. „Am găsit-o ghemuită ca un prunc printre lumile
mele/ pesemne că are iarba fiarelor, mi-am zis/ ori nis-
cai şperacle fermecate// cele o mie de lacăte ale lumilor
subsemnatului aruncate care-ncotro peste tot/ i-am luat
la refec pe fluturii aflaţi în caraulă/ am chemat vracii toţi,
alchimiştii, slugile, castelanul, curtea întreagă/ halebar-
dierii, bufonii – nimic/ poate e rămasă acolo din alte
vieţi, s-au scuzat ei în cor/ pe naiba, le-am răspuns în-
ciudat, vieţile alea nici n-au fost vieţi/ ci nişte târfe de
efemeride”, pentru ca poetul să facă o întoarcere ca la
Piteşti şi să ne propună o nouă ordine a „lumilor mele”:
„e drept, eram cel mai vestit meşter aripar din împărăţie/
făcusem din porci porci zburători/ pusesem aripi unei
meduze cu trup de lentilă de lornietă/ unor seri însân-
gerate de atâtea amurguri vărsate-n ocean/ menajerei
mele, iubita grăjdarului,/ care voia să-i arate ăstuia că
are cer şi că nu degeaba umblă cu nasul pe sus/ bul-
dogului francez, pendulei, clopotarului chior, mie în-
sumi// numai că femeile nu au aripi, de felul lor/ (aţi auzit

voi de îngeriţe, de îngerese, bunăoară?) iar dacă ea o
fi având vreun sturz împuşcat de cine ştie ce nătărău/
nu mă mai bag nicicum/ o să umplu naiba văzduhul cu
toată fojgăiala pământului// (...) vreau să le văd plutirea,
mi-am zis, şi a început să dea din mâini arătându-mi
cum/ şi atunci am văzut că avea degete pline de sufletul
meu/ m-am gândit că-mi escaladase zidurile în timp ce
eram ocupat cu aşezatul/ aripilor, pe căprării, în rastel/
iar ceilalţi vor fi fost la măturatul zborurilor căzute în
curte/ odată cu stingerea” (Poem cu ea printre lucrurile
mele). Poetul are o deosebită forţă de a sugera incredi-
bil mai mult decât se preface că spune/mărturiseşte, de
multe ori cu degajare, colocvial, însă clocotul se infil-
trează în adâncuri, unde scormoneşte, zguduie. Multă
obsesie a ochilor, a privirilor răzbate din această poezie,
unde, noi între noi, „ne răsfăţăm, ne iertăm cu îngă-
duinţă bestială greşelile” şi semănăm „mai ales la ochi,
cu regii cei duşi ai vechii Anglii,/ şi chiar cu prinţul Char-
les,/ fraţi buni cu eşafoadele din frasin tomnatic” (Poem
cu animale de companie).

Privită din exterior, această carte cu aspect de ceas-
lov are ilustraţia pe copertă aleasă dintr-o gravură de
Albrecht Dürer, ba chiar fotografia încruntată a autorului
parcă ne trimite spre un fotograf-Dürer. Este, de fapt, o
antologie de poeme selectate din creaţia anilor 2007-
2020. Într-o primă încercare, în „Zavera îngerilor”
(Betta, 2016) (care mi-a parvenit ocult, pe sub mână)
se adunau poeme din „Înger de prisos” (2007), „Gâl-
ceava mea cu Haydn sau despre Romanţa pentru clo-
pot la patru mâini” (2010), „Eu, Nietzscheanul” (2012),
„Sfântul Cutare Poetul” (2015), unde fiecare poem este
lucrat cu multă minuţiozitate, poetul ştiind că munca lui
presupune riscuri şi se teme de rateuri, deci mai bine
renunţă şi păstrează esenţialul. În forma actuală, poetul
împinge antologarea până la o margine, astfel selec-
tează 240 de titluri, inclusiv din „Iubirea ca o sârmă
ghimpată” (2016), „Ars profetica” (2019), peste 8.000  de
versuri. De ce o a doua variantă completată?, greu de
răspuns. Probabil se va întâmpla ceva important în viitor
şi poetul vrea să se autoîncredinţeze că se află pe un
drum solid (dar el știe bine), fără pierderea direcţiilor,
fără cedări. Deocamdată, comentatorii săi cei mai avi-
zaţi l-au judecat ca pe un tandru rebel, un teribilist se-
rafic, un regizor de spectacole lingvistice, un
enciclopedist dezinvolt, un jongleur cu uluitor de multe
cuvinte în arsenalul deloc milităros, posedând un voca-
bular uriaş, extras din regionalisme, aducând la lumină
cuvinte ieşite din uz curent, arhaisme, dar și neologisme
de ultimă secundă publicistică, de cele mai multe ori cu
o sprinteneală de comedie dell’arte, bufă până la ex-
cese, mai mult medievală decât modernă, însorită, în
orice caz, mediteraneană, fără ceţuri vikinge, însă cu
spectre gotice, damnate, diavoleşti. Mihail Soare
pare/este un alchimist supraveghind focul sub un cuptor
filozofic (athanor) înaintea de inventarea chimiei, deci
alambicările, răbdările, foamea de a metamorfoza plum-
bul în aur au ajuns, ar sugera poetul, la o anumită masă
critică și se așteaptă o mare revelaţie. Totuşi, nu ştim
ce va urma, însă în modul cel mai clar ne aflăm în fața
unui impunător bilanţ de creaţie, cu mascată intenţie de
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a o spune, dar încă șovăie, furtunos şi de-a dreptul: „Eu
sunt acesta, și eu fac umbră împrejur!”

„Dragostea e numai un pretext aparent nevinovat
pentru poeme,/ o găselniţă literară, cu alte cuvinte,/ Afir-
maţia, pe care am făcut-o la parastasul unei idei uscă-
ţive/ în clarobscurul acelei dezamăgiri măreţe ca o
sinucidere/ şi nu mi-a fost până acum împărtăşită de ni-
meni/ cu atât mai mult de iubita mea actuală,/ încă ne-
întrupată,/ deoarece e mai preocupată de nimicuri:/ de
culorile pietrelor aruncate de mine spre înalt şi rămase
acolo” şi poemul continuă din ciudățenie urmuziană în
ciudățenie, din paradox în paradox. Aici voiam să ajung:
„Iubitele mele sau nebunia mea, totuna...” (Sau nebunia
mea). Poezia de dragoste devine o probă nouă după
fracturismul şi pornografia debitate mai ales de proza-
toare/poetese aparent cu mintea la cap, însă eu mă pot
înșela. Nu și de Mihail Soare. Poezia erotică reînvie vi-
guros, viril, sarcastic atunci când este scrisă/cântată cu
încredinţarea că universul tuturor sentimentelor există
cu adevărat, dincolo de demolările freudiene, ba din
contra, Sigmund Freud elogiază dragostea înnobilată
prin cultură şi cultura filtrată prin dragoste, aşa că poetul
nostru o spune aşijderea, solar, luminos: „Iubita mea
e-un cocktail Molotov/ Aşa, aprinsă ca o vâlvătaie/ M-ar
vrea sacrificat – un biet miel mov/ Lăsat la uşa propriului
alcov/ Scopit cu vreun hanger, umplut cu paie// Şi-apoi
să-mi coasă-n tibişiruri moi/ Puţinele rămase minţi bui-
mace/ Neîncrezătoare-n joile de-apoi/ De după lacrimile
unor ploi/ Dintr-un potop gătit la patru ace//De pravilele
popilor smintiţi/ Nătângi ca nişte sâni de vrăjitoare/ Să
fiu eu tristul printre fericiţi/ Acei mici sclavi de viaţă-nlăn-
ţuiţi/ Cu mreje cocoţate pe picioare” (Iubita mea e-un
cocktail Molotov). Poftim dovada că poezia de dragoste
nu obosește, nu o face pe moarta; de când este lumea
lume poeții n-au prididit să preamărească preemines-
cianul „un instinct atât de van” şi o vor face, chiar
luându-l reper pe trogloditul Molotov, precum în Antichi-
tatea mitologică pe Hercule, victimă a aceloraşi com-
ploturi otrăvitor-erotice. Cercetați-i „iubirea ca o sârmă
ghimpată” şi veţi pricepe mai mult decât mintea de pe

urmă a unor amestecaţi/amestecate în treburi unde nu
se pricep, pentru cine are urechi de auzit: „conştient
luam numai haina zdrențuită a poeziei/ cea mai nimerită
dintre toate să-mi acopere singurătatea/ îndeosebi în
serile reci de toamnă// atunci cred că semăn destul de
bine cu Don Quijote/ când îmi anin privirea de tălpile ba-
lansoarului crem/ care se leagănă aiuritor, nostalgic/
după nişte şolduri doar închipuite” (Reproş).

Înfipt bine în teritoriul literaturii, Mihail Soare a mai
publicat, pe lângă volumele de poezie, două romane,
„Livrescu” (2019), „Dragoste, pupeze şi colaci” (2020),
eseuri, publicistică, „Tălmăciri politicale” (volumul întâi,
2015, volumul al doilea, 2016), proză scurtă, „Moaştele
şi alte povestiri” (2018), „Inflexiuni, eseuri şi note de lec-
tură” (2019), deci o bibliografie impresionantă, de unde
am citit fragmente strălucitoare, „într-o epocă în care un
hamburger sau o pereche de şlapi chinezeşti pot fi ge-
niali, cum tot aud, vrând-nevrând, pe la televiziunile
noastre cucuiete” (Inflexiuni).

Audiobook-ul și celelalte chestii aferente nu au de-
venit o modă, ci mai degrabă o necesitate, așa că Mihail
Soare este deosebit de inspirat când, pe un CD, ata-
şează vocile vibrante, profunde, cutremurătoare ale
celor două conștiințe artistice, Maia Morgenstern şi
Claudiu Istodor, care fac un mare bine literaturii române
cu demersul domniilor lor. Din adâncurile „scripturale”,
răzbat efluvii lirice, și am avut de câteva ori curajul să
mă las purtat, ameţit, terorizat de forţa acestor glasuri
wagneriene, remodelând versurile unui bard mânios
sau numai teribil, precum Ivan din istorie. Sunt cea mai
bună uvertură, sau îndemn, dacă vreţi, pentru a cerceta
câtă magmă clocoteşte dincolo de timpul recuperat între
copertele unei ditamai profane „scripturi”, unde „n-o să
găsiţi atâtea stele/ încât să mă-ngropaţi în ele” (N-o să
găsiţi atâtea stele), amenințare venită din partea unui
bard în toată puterea cuvântului putere.

Închei, precizând pentru aceia care vor fi trăit cu altă
impresie, și sperând că vor pricepe ceea ce trebuie,
dând Cezarului ce i se cuvine, că Mihail Soare este
scriitor român. Și nu de pe altă planetă.  

Maia Morgenstern
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Iulian Chivu a pătruns în orizontul altor preocupări
decât cele obişnuite ale omului de la catedră pe poarta
ispititoare şi fabuloasă a folclorului. Teleormanul, cu sa-
tele lui închise sub clopotul unui cer, pe care timpul
parcă nu îndrăznea să-l tulbure, să-l învolbure, păstra
– lucru remarcat şi de alţii, care au trecut pe-aici – tra-
diţii, credinţe şi obiceiuri, care riscau să se piardă. În-
grijorat, poate, de lenta şi iremediabila adâncire în uitare
– ceea ce ar fi fost, desigur, un păcat – profesorul a por-
nit în căutarea lor, le-a adunat şi ordonat în câteva cu-
legeri remarcabile. Poate, îndemnat şi de vorba lui
Blaga – „Eu cred că veşnicia s-a născut la sat” – a vrut
să vadă cum arată această veşnicie, pe ce se sprijină
şi ce poartă în nestăvilita ei curgere.

Aşa a deschis o nouă poartă, a întrebărilor, a neli-
niştilor, a determinărilor şi răspunsurile nu le putea găsi
decât în filozofie. Şi de aici, alte studii, minuţioase, ri-
guroase, întemeiate pe o bibliografie extrem de bogată.

Mai rămânea o „enigmă”, în faţa căreia a ajuns firesc
şi care se cerea dezlegată, pentru a întregi şi lumina
astfel drumul parcurs până aici: omul, care dădea cu-
loare şi substanţă acestei veşnicii. Pentru că, susţine
autorul, „În folclor, direct sau indirect, spre deosebire de
literatura cultă, nimic nu este străin de om: totul este
despre el, pentru el sau în legătură cu el” (p. 70).

Este ceea ce face în studiul, apărut la începutul
acestui an (la Editura Sitech, Craiova) – „Premise ro-
mâneşti de filozofie liminară”. Cartea se vrea una de
concluzii, care ar închide ciclul de preocupări ale auto-
rului, aşa cum şi spune în prefaţă: „De data asta, fără
discontinuităţi de determinare, mă întorc cu un gând
nou spre etnologie, spre folclor, spre spiritualitatea ro-
mânească matricială fără nostalgii şi fără vreo intenţie
reparatorie, ci ca să închid doar o acoladă peste timp,
în zarea continuităţii”.

Riguros structurată pe capitole şi subcapitole, car-
tea, presărată de numeroase şi pilduitoare citate, face
trimiteri la o seamă de gânditori europeni, şi nu numai,

în ideea de a releva integrarea gândirii şi simţirii româ-
neşti într-un larg context cultural european, autorul re-
marcând, totuşi, o anume unicitate a românului: „Cert
este că puţine popoare europene se pot identifica în
atâta bogăţie folclorică, în atâta poezie imaginativă ca
românii” ( p. 76).

„Premisele…” reprezintă, subînţeles, un elogiu adus
ţăranului, al cărui mod de a privi şi de a cugeta asupra
vieţii, în complexitatea ei, stă la începuturile filozofiei ro-
mâneşti şi a cărui „poezie imaginativă” constituie teme-
iul culturii, al literaturii culte. Sunt cercetate, din
perspectivă filozofică, mituri, credinţe, religiozitate, obi-
ceiuri, „poveşti şi doine, ghicitori, eresuri”, care vorbesc
despre viaţă şi despre moarte, despre percepţia timpu-
lui, despre bine şi rău, despre moralitate, despre cură-
ţenia trupească şi sufletească, despre facerea, dar şi
despre sfârşitul lumii, văzut, ca în Apocalipsă, prin
sânge şi foc.

Din impresionanta bibliografie nu puteau să lip-
sească prestigioase nume româneşti – Blaga, Eliade,
Cioran, Noica, Ţuţea, Negulescu, Vulcănescu, Rădu-
lescu-Motru, dar şi Cantemir, Eminescu şi mulţi alţii. În
urma cercetărilor sale Iulian Chivu îi descrie pe români
ca fiind „un popor cald”, „deschis, comunicativ, ospitalier
şi cu o viaţă de obşte capabilă să soluţioneze nu numai
problemele timpului prezent, ci să se orienteze, e drept
cu destul conservatorism, spre viitor cu prudenţă, cu lu-
ciditate” ( p. 116).

Şi totuşi, concentrarea „spre lumea lor interioară”,
înclinarea „spre intuiţie şi mai puţin spre raţiune” i-au în-
târziat în înfăptuirea unităţii naţionale şi înaintarea spre
progres. Cioran, citat de autor, era şi el dezamăgit că
„Ţăranul român ştie cam mult despre viaţă şi despre
moarte, dar nu înţelege nimic din istorie” şi de faptul că
„democraţia românească nu a creat nici măcar conşti-
inţa de cetăţean”, adică formarea acelui spirit civic, atât
de drag lui Caragiale.

Iulian Chivu observă, la rându-i, că „religiozitatea ro-

Gheorghe Filip

PREMISELE LUI IULIAN CHIVU
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mânului, ea însăşi o valoare complexă, capabilă să de-
termine alte valori, judecând după credinţa lui, l-a făcut
în multe situaţii neîncrezător în sine, i-a afectat în cele
din urmă fermitatea şi potenţialul de acţiune” (p. 94).
Este citat, de asemenea , şi Dumitru Drăghicescu, care
găseşte în particularităţile psihologice ale românilor şi
„câteva trăsături nu prea onorabile: duplicitatea, vicle-
nia, prefăcătoria, înşelăciunea”.

Dincolo de asta, autorul remarcă extraordinara ca-
pacitate de creaţie a românului, buna lui relaţie cu Dum-
nezeu şi cu natura înconjurătoare, grija lui deosebită
pentru „buna-cuviinţă, pentru vorba decentă, pentru cu-
răţenia trupească şi sufletească” (p. 128).

Şi totuşi, „veşnicia satului” intră în suferinţă odată cu
instaurarea comunismului, a unei ideologii agresive,
care s-a străduit să-l despartă pe ţăran de două lucruri
esenţiale pentru el: de pământ şi de cerul cu Dumne-
zeu, care „este prezent în noi , ca temelie a propriei
noastre fiinţe”. 

Acest proces continuă, cumva, şi astăzi. Adevăratul
ţăran, căruia un scriitor din veacul trecut îi anunţa sfâr-
şitul într-un roman cu un titlu sugestiv – „Adio, domnilor
ţărani”, a rămas, cu satul lui tradiţional, în urma timpului,
într-un trecut în care cercetători, precum Iulian Chivu, îi
mai caută creaţiile, care au dat substanţă culturii noas-
tre naţionale. „Satul românesc – scrie autorul studiului
– este tot mai ameninţat în fiinţa lui milenară, în capa-

citatea lui de conservare a valorilor etnice matriciale şi
de regenerare naţională”.

Şi la orizont a apărut un alt factor destabilizator, cu
influenţe nocive inclusiv asupra caracterelor: corupţia.
Iulian Chivu citează, în acest sens, o mărturie cutremu-
rătoare a lui Mircea Eliade: „Un gazetar italian, al cărui
nume nu-l mai citez, de ruşine, povesteşte că un mare
demnitar bulgar îi spunea: În caz de război, armata
noastră porneşte spre Iugoslavia, iar în România trimi-
tem un milion de lei. Jumătate pentru presă, jumătate
pentru restul ţării” ( p. 153).

Şi zice Iulian Chivu: „În ineismul particularităţilor psi-
hice probate constant de neamul românesc, apar noi
provocări ale istoriei cărora ei trebuie să li se alinieze
cu răspunsul lor. Iar dacă nu vor să penduleze sisific
între orizont şi destin, ei au mereu un motiv în plus să
rămână atenţi la ezitările şi orientările globalizării, ra-
portându-le intereselor identităţii şi prevăzători la eter-
nele lor ameninţări, până şi la resentimentele vecinilor”.

„Premisele…” lui Iulian Chivu sunt un studiu serios,
sobru, extrem de atent argumentat şi care se adaugă
ca o contribuţie la mai buna cunoaştere a acestui popor.
În ce priveşte „închiderea acoladei”, despre care vor-
beşte în introducere, îi amintim teoria lui Umberto Eco
despre „opera aperta”. Aşa încât această „închidere” ar
putea, de fapt, să deschidă noi orizonturi.

Crescută în „universul cărții”, într-un mediu impreg-
nat de cultură (copilăria în Peștișaniul cu urmele lui
Brâncuși, tatăl profesor, adolescența la Facultatea de
Litere, maturitatea ca traducător și redactor la revista
„Universul cărții” a Ministerului Culturii) Miruna
Mureșanu și-a dezvoltat o sensibilitate aparte față de
taina cuvântului scris. 

După debutul în poezie cu volumul Secunde des-
frunzite din 1994 și următorul Vinovăția memoriei, 2002,
au urmat cărți cu titluri-cheie pentru factura creștină a

versurilor sale, sub semnul Cărții sfinte: Lumina mân-
tuitoare, 2012, Spovedanie, 2016, Lecții de Înviere,
2018, Psalmi fără titlu, 2020. 

Trebuie să te adaptezi mai întâi scrisului său, punerii
în pagină, ca să respiri odată cu ea, pentru că fiecare
poem e într-o singură frază amplă, cu alambicate
rămurișuri, cât să pierzi ușor ideea mesajului poetic.
Exersează lipsa oricărui semn de punctuație, nici măcar
punct la sfârșit de poem sau de volum, nicio majusculă,
nici măcar la început de poem sau de volum, niciun titlu

Maria Nițu

MIRUNA MUREȘANU 
ȘI POEZIA SEMN DE CARTE
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de poem, eventual departajare prin asteriscuri sau pri-
mul vers scris cu litere bolduite.  

Volumul Psalmi fără titlu* intarsiază lumea spirituală
prin cuvântul  psalmi, dar nu e în culori închise. Nu are
nimic din substanța tensionată, tragică a căutărilor, în-
doielilor și suferințelor omului din trup și păcate. E o sin-
tagmă dintr-un vers care ne direcționează spre
laitmotivul luminii o dulce/ lehamite a luminii/ prefăcută
în psalmi fără titlu.

Poemele se configurează ca învățătură creștină, să
intri cu lumina ta în lumina sacră, ca lecții de catehism,
date sieși și lumii, pentru a înțelege drumul spre lumină,
prin mărturisită introspecție: încerc să îmblânzesc din
nimic/ vremea și vremurile/ prin/ ochiul meu precum o
candelă/ aprinsă/ prin care-mi caut/ de-o veșnicie chi-
pul/ (într-o tăcere imnică).

Pentru a convinge, recurge la versuri axiomatice, ci-
tabile oricând, cu impersonalul persoanei a III-a singu-
lar, toata viața e o călătorie cu risc/ aproape asumat, ori
un „noi” generalizant: suntem  precum un drum/
printr-un fir de nisip/ dintr-o vastă/ clepsidră.

Drept profesiune de credință, poemele sale sunt
scrise ca psalmi cu pâine și vin de cuminecare, precum
apostolii care propovăduiesc Evanghelia, cu misia să
mântuiască lumea și să-i arate drumul spre lumină:
cum/ într-un decalog lumina/ preface/ sunetul mâinilor
mele în/ semn de carte/ de care mă lovesc/ printr-un
curaj de a primeni/ plânsul lumesc/ din/ umbra unui timp
precum/ un leagăn/ în care-ncape de fiecare dată/ o bu-
curie/ a nașterii din nou (într-o coajă de ou a speranței),
ca lumea/ să nu devină formă a/ deșertăciunii/ la vama
luminii tot mai greu de trecut.

Puterea îi este dată de Credința în sfânt triunghiul
cerului/ care lucrează/ salvând/ de îndoială lumea/ la
sfârșit/ în așternutul nunții ei cu/ veșnicia. 

Tensiunea poetică de arc voltaic presupune doi poli,
așa că, firesc, un pol este lumea reală – cea a „văzute-
lor”, a pustiei și a nimicului, care ignoră celălalt pol –
lumea spirituală, trecând/ cu vederea/ partea nevăzută
a lucrurilor.

Poeta caută în sine și în lume momentul înlăturării
acestei ignoranțe, prin înluminare, o vreme a-nfiorării
când/ partea văzută caută înlăuntru/ partea aceea ne-
văzută/ care/ macină încă angoase/ cu gravitate printre
oase/ cu gust imaterial/ ceresc/ cioplite dintr-o catifea/
ispititoare/ de lumină.

Lumea e suflet și spirit, dar și nostalgie și melancolie
– o lume pe care vrea s-o pătrundă în toată profunzi-
mea sa, cu ajutorul cuvintelor, psalmodiind imnic cuvin-
tele nu dorm niciodată/ înnegrind dantelăria sfâșiată a
timpului. Acțiunea de căutare și cunoaștere este prin
motivul călătoriei și, implicit, metonimic, al drumului,
eram/ pe un câmp de cer/ căutând/ cântarea cea pier-
dută a/ timpului, unde s-ar putea hrăni cu laptele ceresc/
fără dimensiune, de pe Calea Lactee, drumul robilor lui
Dumnezeu. 

Timpul este Ianus bifrons, pe de o parte timpul lumii
terestre, prin amintiri cu gust de madlenă, sub pielea de
șarpe a timpului și celălalt timp, al veșniciei luminii, ce-
lest, iar între ele un echilibru necesar: țineam/ cu greu
în balanță/ distanța/ dintre un timp pe care nimeni nu-l
numește și/ o lumină ascunsă în/ poveste, într-o sete
zadarnică de/ celălalt timp, când totul e o rătăcire în
absența celuilalt timp. Timpul lumesc se definește me-
tonimic prin clipe, secunde, anotimpuri etc., desprinse
din Marele Timp, și care poartă astfel nostalgia divinului,
nostalgie care e proprie omului în căutarea celestului.

Pilonii universului liric sunt motive recurente în
binom antitetic: tăcerea, pandant cu absența, somnul și
nesomnul, lacrima, amintirea – pandant uitarea, mân-
gâierile râului Lete și neuitarea, memoria, pasărea ce
se hrănește din propriul cântec, credința și îndoiala etc.

În aceeași reprezentare duală este motivul oglinzii
cu dublul său, jumătatea luminată/ a oglinzii (prin/ mie-
zul blând al veșniciei), cea care duce la renaștere, și
ochiul oglinzii lumeşti, cu deșertăciunea/ brodată în ce-
lălalt ochi al oglinzii/ care/ ne despărțea întruna de noi/
preț de o vremelnicie.

Motivul umbrei pare să încifreze și descifreze la fel
dublul, inconsistența și deopotrivă veșnicia, umbra care
nu ne aparține/ decât vremelnic, cu puterea de a pă-
trunde în lumea de dincolo a umbrelor, fără balastul tru-
pului de carne (cum apostolul Pavel spunea că „suntem
străini și călători pe acest pământ”).

Vizualizând pictural, dominant e albul, al ninsorii din
iarna timpului colind, când totul se transformă în pâine
și vin la Cina cea de taină. Recurent este și galbenul,
cu epitete insolite: galbenul abrupt, ori un galben dra-
matic, al frunzelor îngălbenite, ori galbenul aurei. Ver-
dele este esența vieții spirituale din terestru, semnul prin
care Dumnezeu pulsează în toate, insuflându-le viață.

&
Recentul volum Timpul nostalgiei. Poeme pentru

M** e flancat de texte cu titluri în aceeaşi notă creștină
a termenilor „nod și semn”: prefață, Golgota himerică a
inimii (preluat un vers exponenţial al poetei), de Daniel
Corbu și o postfață de Florin Dochia, Spovedanie des-
pre iubire, moarte și lumină (triada care susține arhitec-
tura volumului, ca o cariatidă). O notă hieratică este
dată în plus de grafica însoțitoare, realizată de Mircea
Ioan Mureșanu, în consonanță deplină cu evanescența
versurilor.  

Poemul curge de la primul vers scris cu litere bol-
duite (cu o funcție dublă astfel, și de titlu) până la final
dintr-o răsuflare, într-o frază cât un poem, cu metafore
din metafore, ca-n joc de domino. Aparent spontan,
poemul se construiește însă cu migală, cu o anumită
regie a textului, prin inteligența artistică a autoarei, la
fel ca-n arpegiile unui madrigal, prin reluarea unor ver-
suri, cu muzicalitatea unor refrene ce punctează nodu-
rile broderiei, prin paralelism sintactic (procedeu
frecvent în psalmii ebraici), accentuând funcționalitatea

** Miruna Mureșanu, Timpul nostalgiei. Poeme pentru M.,
Ed. Princeps Multimedia, Iași, 2020.

* Miruna Mureșanu, Psalmi fără titlu, Ed. Grinta, Cluj-Na-
poca, 2020;
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muzicală a repetiției, prin anaforă (reluarea unei sin-
tagme la început de vers într-un poem): ce straniu că
încă trăiesc când rescriu/ într-o limbă a inimii poemul
spovedanie (…) ce stranie senzația caldă de-ntoarcere/
prin foșnetul sălbatic al timpului/ care-mi vinde peste
timp nostalgii în declin (…) ce straniu că încă trăiesc
când rescriu/ prin foșnetul sălbatic al vântului/ un timp
care-mi vinde nostalgii în declin.

Segmentarea fluxului discursiv e în secvențe stro-
fice, de câte un vers, două, trei, patru etc., după
intonația ideii, fără vreo ordine prestabilită (ca joc alea-
toriu de mono-, di- , tristihuri, catrene etc.) Totul ca
într-un flux continuu și dincolo de volum, în interstiții din
spațiul mai larg al mărturisirii de sine în cuvinte. De
aceea, poezia sa e un menuet continuu, în același dia-
pazon, oricând pasibilă de a fi fragmentată în varii vo-
lume, cu orice titlu ales.

Titlul intarsiază tema centrală, Timpul, explicitată
apoi aproape în fiecare poem. Timpul ca personaj prin-
cipal, când insomniac și nebun, timpul din miezul lumi-
nii, când un timp discontinuu al inimii, un revers al
timpului care se rupe de timp, veșmântul unui timp de-
cadent/ care predă veșniciei lecții zadarnice. 

Poemele sunt raportarea poetei la timp, cel
secvențial, uman și cel etern, „celălalt timp”: pașii tim-
pului înghit pașii mei/ și-i ascund intr-un rid prelung al
luminii, trăind cu mușcătura de șarpe a timpului.

Teme obsesive în poezia sa, lumina și timpul, se în-
carnează încatenate în metafore-epifanie: sfială blândă
a/ luminii/ psalmodiind neuitarea/ printr-o instanță/ ne-
verosimilă a/ celuilalt timp.

Miruna Mureșanu operează cu concepte, noțiuni
abstracte, nicicând cu banalități ale lumii cotidiene, ast-
fel că poezia-Poem ființează deasupra tuturor, ca o
lume atemporală, aspațială, germene din lumea cuvin-
telor nespuse psalmodiind un înțeles atemoral/ pe care
lumina-l rescrie-ntr-o Carte. Nu are nimic din concretul
banal, familiar, al trăirii în coordonate terestre, deci
nimic din poezia actuală, modernă și postmodernă, mi-
lenaristă ori mizerabilistă etc., nimic din temele uzitate,
eros ori trădare în iubire, depresie, deziluzii, revolte etc.
și ca atare nici vreun ton de ironie ori autoironie, de per-
siflare, sarcasm etc. 

Lumea sa e cea spirituală, cu lumină, seninătate, ce-
lestă, a timpului veșnic, a tăcerii a mântuirii sufletului,
astfel că tonul e grav, cu solemnitate imnică și sereni-
tate, în consonanță cu acest univers. 

Cum în interioritatea sa e dedublarea eului: eul meu
celălalt prefăcut în fantasmă/ a celui neplecat niciodată
de-acasă, și timpul e polarizat, între ziua de ieri, cea de
azi, supuse înserării și mereu ziua de mâine, cea neîn-
serată. În ziua de ieri mușca singurătatea, flămânzind
pe urmele sale, trupul de carne, de îndoială, în ziua de
mâine strălucește spiritul, iluminarea. un modus vivendi
cum promisiune a celuilalt moriendi.

Psalmodierea optimist mântuitoare este cu speranța
unui înger printre/ lamentații întomnate ale unui veac/
înfloritor și efemer/ pe care nu-l l iubește/ parcă/ nimeni
nici dincolo/ nici dincoace de cer.

Motivele recurente, ițele pe care țese covorul liric
sunt de asemenea diafane, impalpabile: visul, umbra,
lacrima, tăcerea, nopțile albe, departele, „plătesc cu
nostalgia departele”, așteptarea etc.

Peste tot e lumina, ca apa amniotică pentru toate ce-
lelalte elemente: gustul de miere al luminii/ la o nostal-
gie distanță de miezul fierbinte al inimii, lumina îmi pare
un pergament ușor destrămat/ pe care e mult prea târ-
ziu să rescriu/ poemul cenușiu și bolnav.  

Deasupra, coroborat cu timpul, moartea, în definiri
sentință: moartea nu e niciodată bătrână, o femeie îm-
brăcată în negru// mai tânără decât orice iluzie care
aleargă împreună cu noi.

Recuzita poetică, pentru profunzimea radiațiilor me-
taforice, inserează discret și psalmic simboluri biblice,
Graalul, Golem, Eden, Golgota şi strigătele de Osana,
ori şoapta Absalom, Via Dolorosa etc.: Antic decor/
golem amăgitor sau resemnat eden/ în fiordul tăcerii cu
gust efemer.

Prin motivul nostalgiei, se intarsiază o vârstă a unui
timp subiectiv, la o cumpănă a marelui Timp, între atunci
și acum, un remake al unui demult, nostalgic odinioară.

Instrumentul creator, al mărturisirii și al cunoașterii,
este cuvântul, și el născut de Cuvântul primordial.
Lumea terestră e și ea cu cuvintele și imaginația sa, li-
mitate tăcerea lumii/ e plină de cuvinte a căror
imaginație/ o complică întruna, o lume sfâșiată de
mușcătura liberă a pustiei/ complice/ cu un timp vinovat
de nimic, subțiate/ până la glasul tăcerii/ cuvintele/
poartă în ele propria moarte, cuvinte care ar putea muri
mai puțin in lumina Ochiului senin. O lume a cărei
umbră în declin/ se poate confunda/ cu urmele de haos
care/ o veghează.

Temele și motivele recurente din lumea terestră au
pandant în lumea spirituală, dar scrise cu majuscule,
versul său poemul distorsionat de foșnetul timpului//
precum un adagio la tăcerea Cuvântului.

Miruna Mureșanu, în timp, s-a fixat într-o formulă
proprie de mărturisire de sine, atât ca tehnicitate a dis-
cursului poetic, cât și ca modalitate de exprimare poe-
tică. Discursul liric este o înlănțuire de concepte, teme,
motive din lumea spirituală în dantelării dens metafo-
rice, arhitecturând un univers emblematic al frământă-
rilor, cu o logică poetică singulară. 

O poezie mistico-religioasă, ca un jurnal intim, in-
trospectiv, de meditații și frământări interioare, într-un
puzzle de gânduri și stări, fără delimitări conjuncturale,
valabile în orice timp, ca ale unei mucenițe Maria Mag-
dalena (prenume și ale autoarei), poeme-spovedanie și
poeme-rugăciuni foarte aproape de ecoul timid/ al nu-
melui meu de mironosiță târzie/ ce risipește la mormânt
îndoielile lumii, se mărturisește poeta.

Poemele se-ncatenează eseistic, meditativ-
existențial, pe coordonate lirice de psaltire, în lumina
decalogului virtuților și valorilor spirituale, într-o filosofie
religioasă în care toate sunt sub semnul eternității, al
valorilor și reperelor creștine.
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Cu monografia Tradiția călușului în județul Teleor-
man. De la ritual la spectacol (Ediția I – 2008, Ediția a
II-a, revăzută și adăugită – 2020), publicată la editura
craioveană Aius, Stan V. Cristea face un pas în plus în
explorarea culturii teleormănene, de astă dată concen-
trându-și atenția asupra unuia dintre cele mai vechi obi-
ceiuri românești, călușul, inclus pe Lista Patrimoniului
oral și imaterial al umanității UNESCO la 25 noiembrie
2005.

Cartea lui Stan V. Cristea este, se pare, primul studiu
monografic dedicat tradiției călușului în acest județ, deși
ritualul călușului mai fusese cercetat anterior de etno-
logi și etnografi de renume precum: Harry Brauner, Ion
Crăciunescu, Constantin Brăiloiu, Gheorghe Vrabie, Ion
Ghinoiu, Horia Barbu Oprișan, Anca Giurchescu, Gail
Kligman ș.a. 

Prin urmare, după cum opinează autorul în prefața
cărții, „lucrarea de față este nu doar un studiu de etno-
grafie (într-un sens mai restrâns) sau de etnologie
(într-un sens mai larg), ci este în același timp și un stu-
diu de istorie culturală (în sens larg) sau de istorie a
mentalităților (în sens restrâns) care privește un anumit
spațiu etno-geografic, delimitat la aria județului Teleor-
man, un spațiu individualizat și prin valorile materiale și
spiritual izvodite aici. Tradiția Călușului este, fără îndo-
ială, una dintre valorile imateriale emblematice pentru
Teleorman.” (p. 7).

În introducerea temeinicei lucrări monografice, au-
torul face câteva observații importante referitoare la de-
mersul său exegetic despre tradiția Călușului în
Teleorman: „Ca și în alte părți, și în Teleorman tradiția
Călușului a cunoscut aceeași evoluție istorică, de la ri-
tualul cu practicile sale străvechi la ceremonialul domi-
nat de anumite acte cu încărcătură ritualică și la
spectacolul împănat cu secvențe de dans și de teatru
popular, spre a rămâne cel mai adesea un dans de
mare virtuozitate. Urmărirea schimbărilor produse în
această evoluție, cu accent pe descifrarea înțelesurilor

adânci ale actelor și practicilor de ritual și de ceremo-
nial, dar și pe morfologia și rosturile acestora în diferi-
tele forme de manifestare, precum și pe descifrarea
implicării și rostului dansului în întreaga articulație a obi-
ceiului, reprezintă scopul întregului demers implicat de
lucrarea de față.” (pp. 9-10).

Primul capitol prezintă succint diferite teorii cu privire
la originea (dacică, greacă sau romană) a Călușului,
care este atestat chiar arheologic, dar și în mentalitatea
arhaică din Teleorman. 

Din al doilea capitol aflăm că, deși este practicat din
vremuri străvechi, Călușul este atestat documentar
de-abia din a doua jumătate a secolului al XVI-lea în
Transilvania, din a doua jumătate a secolului al XVII-lea
în Moldova și din prima jumătate a secolului al XVIII-lea
în Țara Românească. Se prezintă apoi evoluția istorică
a Călușului, dar și tipologia acestui obicei. 

Astfel, întâlnim, în opinia Ghizelei Sulițeanu, pe care
Stan V. Cristea o reproduce în lucrarea sa, cinci tipuri
de Căluș: I. Călușul, practicat preponderent în Muntenia
și Oltenia, cu prilejul sărbătorii de Rusalii; II. Călușul de
iarnă, descoperit în sud-vestul Olteniei, jucat de Bobo-
tează și Sf. Ion; III. Călușerul de Anul Nou, reprezentativ
pentru Transilvania, practicat în perioada de la Crăciun
până la Anul Nou sau doar în preajma Anului Nou (sub-
tipul mai nou); IV. Căiuții sau Călușeii de Anul Nou, obi-
ceiul fiind reperat în centrul și nordul Moldovei;
V.  Călușarii, jucat în prima dimineață de Crăciun îndeo-
sebi în zona Brăilei.

Obiceiul Călușului, despre care Mircea Eliade afirma
că „în formele sale atestate în ultimele secole, e cunos-
cut numai în România și poate fi considerat o creație a
culturii populare românești”, este pus în corelație cu va-
riantele sud-dunărene românești întâlnite la aromâni și
meglenoromâni, dar și cu obiceiuri similare remarcate
la alte popoare din sud-estul Europei, cum ar fi Rusalți
(bulgarii), Koledari (sârbii) și Korenti (slovenii).

De asemenea, Călușul teleormănean este pus în

Cristian Gabriel Moraru

CĂLUȘUL TELEORMĂNEAN READUS
ÎN ACTUALITATE
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relație cu Drăgaica, alt obicei românesc, practicat la
24  iunie, când în calendarul ortodox este prăznuită
Nașterea Sf. Ioan Botezătorul, respectiv, este comparat
cu Călușul din județele învecinate (Olt, Argeș, Giurgiu),
în scopul evidențierii particularităților acestuia.

Al treilea capitol abordează Semnificațiile, funcțiile
și structura Călușului. În linii mari, mergând pe cărări
bătătorite, admite faptul că, în sânul civilizației
românești, „Călușul (sau Călușarii) reprezintă un obi-
cei de mare complexitate atât din punctul de vedere al
structurii și funcțiilor implicate, cât și al limbajelor și co-
durilor utilizate, între care dansul ocupă locul prepon-
derent. Iar datorită faptului că dansul constituie
principalul mijloc de expresie și fundamentul întregului
său ansamblu de acte, motivate structural și funcțional,
dar și susținute prin credințe, Călușul a fost perceput de
comunitățile care îi cunoșteau și înțelegeau limbajul nu
numai ca ritual, ci și ca ceremonial și spectacol” (p. 68). 

Autorul acreditează ideea că, în zona Teleormanului
cel puțin, Călușul, cu al său fond ritualic ancestral, este
strâns legat de sărbătoarea Rusaliilor, prezentând
credințele legate de acestea semnalate la începutul se-
colului al XX-lea în diferite localități teleormănene. În ce
privește funcțiile Călușului, în viziunea etnologilor (Ro-
mulus Vuia, Mihai Pop, Traian Herseni, Romulus Vul-
cănescu, Andrei Bucșan, Ion Ghinoiu ș.a.) care l-au
cercetat de-a lungul vremii, acestea sunt, în general, ur-
mătoarele: funcția inițiatică, funcția magică vindecă-
toare sau apotropaică, funcția de asigurare a
belșugului, funcția de stimulare a fertilității și fecundității
etc.

Relativ la structura Călușului, Gail Klingman consi-
deră că acesta prezintă patru secvențe majore: pregă-
tirea; ridicarea steagului și jurământul; colindatul din
casă în casă; spargerea cetei de călușari și îngroparea
steagului. Ocazional, mai este prezentat și ritualul de
vindecare a celor „luați din căluș” („Parcă-i luat din
căluș”, îi auzeam și eu pe cei mai vârstnici în copilăria
mea când se refereau la cineva care suferea de o boală
misterioasă sau avea un comportament bizar) sau mai
are loc confruntarea cetelor, dacă se întâlnesc două
grupuri de călușari.

În următorul capitol, Stan V. Cristea urmăreşte
Evoluția Călușului în Teleorman de la primele semnalări
în jurul anului 1840 în câteva localități teleormănene
(Cervenia, Conțești, Frumoasa și Smârdioasa) și până
în prezent, când asistăm, din păcate, la disoluția și, în
cele din urmă, la dispariția acestui străvechi obicei.

În următoarele trei capitole, plecând de la modalita-
tea de descriere a ritualului Călușului propusă de Ion
Ghinoiu, Stan V. Cristea descifrează particularitățile obi-
ceiului din zona Teleormanului, decelând o structură tri-
partită a semanticii și a aspectelor sale mitico-ritualice.

Astfel, prima dată ia în vizor ceata călușarilor, alcă-
tuită din mutul călușarilor (un bărbat mascat, care-l sub-
stituie, în cadrul Călușului, pe zeul protector al cailor și
al sezonului cald și are autoritate incontestabilă asupra
celorlalți călușari) și o ceată de călușari strict ierarhizată
la fel ca o armată (vătaf, ajutor de vătaf, stegar și
călușari), care, prin numele, costumele, mimica și ges-

tica lor, încearcă să fie asemenea cailor (de pildă, imită
tropăitul sau galopul acestora).

Apoi, autorul descrie recuzita folosită de ceata de
călușari care se pun, după cum le este și denumirea,
sub protecția zeului Căluș. Prima dintre piesele de re-
cuzită ale călușarilor și cea mai importantă, de altfel,
este Ciocul Călușului, adică efigia zeului cabalin,
confecționată dintr-un lemn răsucit sau cioplit, care este
purtată de mut sau de vătaf în timpul dansului ritualic.
Al doilea element de recuzită îl constituie Steagul
Călușului, confecționat tot din lemn (de obicei, stejar,
tei sau alun), care este „ridicat în poziție verticală la
Strodul Rusaliilor, în timpul ceremoniei numite Legatul
Călușului, astfel însoțind ceata călușarilor până la final,
când se face Dezlegatul Călușului. El este numit uneori,
în Teleorman, și Ciocul Călușului (la fel ca în Olt și Dolj),
având același statut ritual și ceremonial ca și acesta.”
(pp. 137-138).

După confecționare, „Steagul Călușului era sărit ri-
tual, precum sare un cal, de vătaf și de călușari, după
care se ridica în poziție vertical, urma jurământul de
credință al călușarilor, care țineau mâna pe steag, apoi
trecerea lor pe sub steag sau prin poarta sacră, formată
din corpul Mutului, prăjina steagului și sabia Mutului în-
fiptă în prăjină. Steagul era încredințat Stegarului, care
avea grijă să rămână în poziție verticală până la Dezle-
gatul Călușului” (p. 138).

Alte piese din recuzita ritualică a Călușarilor sunt:
Falusul Mutului, confecționat din lemn, uneori vopsit
în roșu, legat la brâu, pe sub fustă, care era arătat, din
când în când, de mut, la cererea femeilor; Sabia Mutu-
lui, tot din lemn, pe care Mutul o ținea în mâini sau le-
gată la brâu, cu care lovea când pe călușarul mai leneș
la joc sau care greșea pasul, când mulțimea din jur, ca
să facă cercul de joc al călușarilor mai mare; Biciul Mu-
tului, care avea rol similar cu Sabia Mutului sau cu care
lovea în jurul Călușarilor pentru a alunga duhurile rele,
cum se întâmpla în localitatea Țigănești, bunăoară;
Bețele și Zurgălăii Călușarilor. În afară de costumația
specială și elementele de recuzită rituală, Călușarii mai
aveau la îndemână și leacurile pentru apărarea și vin-
decarea de boli. Astfel, la vârful Steagului erau legate
fire de usturoi, pelin și spice de grâu, aceste plante pro-
tejându-i pe călușari de Iele și de boli.

Ritualul Călușului, deosebit de complex, cuprindea
mai multe faze sau etape. Mai întâi, Nașterea
Călușului. „Nașterea simbolică a zeului Căluș cores-
punde cu Legarea Steagului și jurământul călușarilor,
care se desfășurau în zorii zilei de Stratul de Rusalii sau
în Sâmbăta Rusaliilor, înainte de asfințitul soarelui.”
(p.  154). Apoi, a doua etapă era constituită  de Jocul
Călușarilor, care cuprindea: a) colindul cu Călușul;
b)  Jocul Călușului; c) alungarea Rusaliilor și tămăduirea
bolilor; d) diverse scene rituale.

Ultima etapă a acestui ritual străvechi cuprindea
Spargerea Călușului, ce coincidea cu moartea violentă
a Zeului Căluș în Marțea Ciocului. „Ceremonia de spar-
gere a Călușului, care păstrează elemente preistorice,
se desfășoară, de obicei, în același loc în care s-a năs-
cut: la un loc tainic din hotarul satului, la o movilă, la o
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apă (râu, pârâu, lac, baltă), la o margine sau poiană de
pădure ori la o răscruce de drumuri. Resturile funerare
ale zeului Căluș, substituit de Steagul Călușului și Cio-
cul Călușului, masca și sabia mutului, sunt supuse,
după ruperea lor violent, care reprezintă moartea sim-
bolică a Călușului, unor ciudate rituri funerare: aruncare
sau abandonare instantanee, depunere pe apă, incine-
rare sau înhumare. (…) La revenirea în sat, după Spar-
gerea Călușului, călușarii împărțeau câștigul, mâncau
și beau ca la un ospăț funerar” (p. 212).

În capitolul Destructurarea Călușului în Teleorman,
autorul pune acest fenomen de disoluție și dispariție a
obiceiului pe seama instaurării regimului comunist în
România care a avut un impact negativ asupra tradiției
populare, ca urmare a politicii și propagandei nocive
purtate de acesta.

În considerațiile sale finale, Stan V. Cristea afirmă
că a realizat în această monografie dedicată Călușului
„o radiografie exactă a ceea ce a însemnat și mai în-
seamnă Călușul în Teleorman, astfel încât să ofere, im-

plicit, argumente pertinente pentru acțiuni care pot salva
acest obicei de la pieirea lui definitivă în această zonă,
unde a avut o prezență atât de semnificativă – semna-
lată între anii 1840-2020, adică într-un interval de
180  de ani, cu manifestări ce au păstrat pentru o pe-
rioadă atât de îndelungată rosturile și semnificațiile ori-
ginare ale obiceiului” (p. 232).

Corpusul descrierilor Călușului din Teleorman (1893-
2020), care include și răspunsurile la Chestionarul lui
Nicolae Densusianu (1893-1896), bibliografia vastă uti-
lizată de autor, mulțumirile aduse tuturor celor care l-au
ajutat la realizarea lucrării de față, un indice toponimic,
un Documentar sinoptic privind Călușul în Teleorman
(1840-2020) și un bogat Documentar fotografic privind
Călușul în Teleorman (1929-2020) rotunjesc această
monografie de excepție dedicată unui obicei păstrat din
bătrâni, pe care sperăm să-l vedem revitalizat în județul
Teleorman. Poate va incita la aceasta şi studiul neobo-
sitului Stan V. Ctsitea.

Ceea ce se poate remarca fără tăgadă citindu-l pe
Iulian Cătălui este tocmai seriozitatea discursului său
critic care nu se concentrează, ca în multe alte cazuri,
în șabloanele superficialității și în prețiozități străvezii.
Apoi, se adaugă demnitatea evaluărilor (nu temeritatea
lor) cu care accesează texte/lucrări/fapte de cultură pe
care le supune expertizei critice din perspective noi, ri-
guros ancorate bibliografic. De fapt, se poate remarca
la Iulian Cătălui raportul de subsidiaritate cu bibliografia
care nu este căutată, nu este ocazionată, ci se află în
potențial și determină atitudini, conexiuni, idei. Citindu-i
recenta sa lucrare, Dinamica și degradarea limbii ro-
mâne. Eseostudii și cronici literare (Ed. Casa Cărții
de Știință, Cluj-Napoca, 2020), am încă revelația con-
trastului evident al acestei cărți cu unele „strădanii”
pronunțat redundante și mi-am amintit de o observație
a lui Montaigne: „A interpreta interpretările e lucru mai

anevoios decât a interpreta faptele; mai multe cărți des-
pre cărți decât despre orice alt subiect; nu facem decât
să glosăm unii despre alții” (Eseuri, III.13). Ei bine, Iulian
Cătălui nu glosează, ci din partea I a lucrării, Eseostudii,
problematica analizată, diversă și generoasă, girează
inclusiv profunzimile părții a II-a, Cronici și recenzii lite-
rare. Teme mereu actuale ale vieții, ale istoriei, ale cul-
turii, ale criticii de specialitate revin ca semnale ale
acutizării în Eseostudii, cum altfel dacă nu începând cu
cea mai neglijată problemă, din păcate și fără motiv
până la cel mai înalt nivel: Dinamica limbii și politici de
reducere a degradării limbii române – adusă ca atare
în titlul cărții. 

Eseostudiul, așa cum ne sugerează titlul, se
dovedește a nu fi doar o ingenioasă compunere de cu-
vinte, ci direcționează cititorul avizat spre o modalitate
„compozițională” de mai mare profunzime a analizei, si-

Iulian Chivu

CRITICA LUI IULIAN CĂTĂLUI
ÎN ESEOSTUDII ȘI CRONICI
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tuată nu între eseu și studiu, ci deasupra amândurora
valorificându-le laolaltă spre a explora complex fapte li-
terare, de cultură, de istorie, de actualitate, dar și teme
eterne ale reflecției umaniste. Primul eseostudiu este
consacrat aspectelor de diacronie a limbii (Dinamica
limbii de-a lungul timpului) și atinge sintetic „politici lin-
gvistice și nonlingvistice” vizând supremația prin limbă
a marilor culturi/civilizații, factorii și zonele lor de
influență – Turnul Babel al lumii contemporane. Pentru
aceasta se aduc în discuție politici educaționale euro-
pene de genul Programului „Educație și Formare 2010”
care subtilizează în ambiguitate și prezumție „obiectivul
în materie de învățare a limbilor străine […] definit astfel
încât să contribuie la «realizarea obiectivului global care
vizează deschiderea către lume a educației și formă-
rii»”(p.18). Pe de altă parte „Legea Pruteanu”, din 2004,
cu toate intențiile ei protectoare pentru limba română,
serios amendată în Parlament, nu a fost aplicată nicio-
dată, iar azi e de-a dreptul uitată până și ca intenție, cu
toate că nevoia ecologizării limbii se simte tot mai apă-
sător. Eseul-studiu se sprijină pe mărturiile filologice ale
diacroniei, pe „factori și principii” de adoptare a inovări-
lor în viziunea unor lingviști de talia lui Eugen Coșeriu
și sprijinindu-se pe repere marcante din literatura noas-
tră: cronicari, Școala Ardeleană, Heliade Rădulescu,
Alecsandri, Odobescu, Hasdeu, Maiorescu, Eminescu,
Ov. Densusianu, Al. Rosetti, Iorgu Iordan ş.a. Uzul și
norma – esența discuțiilor filologice pe această temă,
actualizate pe seama DOOM 2 – fac partea cea mai
consistentă a observațiilor autorului, pertinent selectate
pentru nevoile mesajului. În concluzie, după evocarea
abuzului de barbarisme (v. Wilhelm von Humboldt;
Kawi-Sprache, 1836), Iulian Cătălui sugerează: „În
condițiile globalizării pe diverse planuri, care duce la
unificare, omogenizare și chiar uniformizare a limbii,
culturii etc. (dar, pentru o limbă minoră, tendința ar fi
spre «atomizare și izolare») ar prezenta interes să se
compare dinamica limbii române actuale cu aceea a
altor limbi europene, în special cu aceea a limbilor est-
europene, maghiara, sârba sau bulgara, din țări cu
aceleași procese social-politice de tranziție…” (p. 33).
Cel de al doilea titlu din partea întâi a cărții, Între voința
de putere, ratare și omul din subterană, în romanele
trăiriste ale lui Mircea Eliade, este cu adevărat un studiu
amplu, aplicat, sintetic, cu trimitere explicită la romanele
Huliganii (1935) și Întoarcerea din Rai (1934), de
influență dostoievskiană și nietzscheană, însă cu evi-
dente accente inițiatice, cu trepte ale devenirii de sine
și nu de experiență vanitoasă de scop în sine, cum s-a
observat la momentul apariției acestora. De mai mică
amploare, dar nu și de mai mic interes este eseul Pu-
blicistica politică a lui Octavian Paler: Implicare ideolo-
gică și reală în România postdecembristă. Traiectoria
evoluției intelectuale a lui Paler pare să se suprapună
traiectoriei vieții sale publice dacă nu am observa atitu-
dinea politică cu care a promovat idei, nu oameni –
cauză care l-a plasat pe Paler adesea în afara cercurilor
politice ori chiar l-au marginalizat, încât Revoluția din
1989 îl găsea „interzis ca scriitor, șomer ca salariat și
suspect ca individ de cetate” (p. 48). Însă adevărata

vocație de critic literar a lui Iulian Cătălui se verifică și
în studiul Manierism și avangardă la Adrian Marino și
Matei Călinescu. Expozitiv pentru a delimita proble-
mele, analitic pentru a le explora adâncimile și compa-
rativ pentru a tranșa diferențe și apropieri, în studiul
amintit, criticul nu arată numai pasiune pentru
detașarea conceptuală a modernului, modernismului și
modernității în literatura română, ci are informație vastă
în acest sens cuprinzând și alte arte, și alte orizonturi
europene trecute prin paradigma creațiilor subsumate
curentelor novatoare. Astfel ordonându-și discursul, Iu-
lian Cătălui va configura viziunea lui Adrian Marino după
Modern, modernism, modernitate și după Dicționarul de
idei literare, iar pentru Matei Călinescu din cele Cinci
fețe ale modernității. Modernism, avangardă,
decadență, kitsch, postmodernism. Paradoxal, la Adrian
Marino „vocația negativistă a modernismului, vizibilă în
orice mișcări de avangardă literară […] distinctive și
anarhiste prin logica lor intrinsecă, este împinsă adesea
până la o adevărată valorizare a nonvalorii estetice”
(p.  58). De aceea criticul clujean consideră că „avan-
garda este eterogenă, pulverizată, adesea haotică, sfi-
dând, prin însăși natura ei, descrierea, clasificarea,
definiția precisă…” (p. 59). Considerațiile sale nu sunt
în contradicție cu cele ale lui Matei Călinescu, ci își gă-
sesc la acesta o aprofundare din alt unghi. Pentru el
„apariția avangardei este istoric legată de momentul în
care câțiva artiști socialmente «alienați»  au simțit ne-
voia de a dezmembra și a răsturna complet «întregul
sistem burghez de valori», cu toate pretențiile sale filis-
tine la universalitate” (p. 71). Avangarda aceasta, care
era limitată inițial la protest, ajunge monopol exclusivist
al ideologiei literare în primele decenii de la jumătatea
secolului trecut. Iar în concluziile studiului său, Iulian
Cătălui ține să sublinieze „la Adrian Marino abordarea
de tip cantitativ, enciclopedică, de însumare urieșească,
gigantescă de citate, opinii, concepții, totuși, ale altora,
autorul Biografiei ideii de literatură încercând să ofere
o viziune totalizantă asupra termenilor și conceptelor de
modernism și avangardă, fără însă a oferi o concepție
originală, proprie”(p.72). Pe de altă parte, criticul crede
că „Matei Călinescu depășește cadrul strict literar, eti-
mologic, de istorie literară etc., analizând fenomenul
modernității sau cele cinci fețe ale modernității și din
punct de vedere filosofic, sociologic, al istoriei ideilor,
dar și al mentalităților”(ibid.). La Adrian Marino reține ca
notă aparte interesul pentru modernismul și avangarda
din literatura română (Dicționarul de idei literare), în
vreme ce Matei Călinescu ocolește aceste aspect
(p.  73). Spirit enciclopedist, Iulian Cătălui se oprește în
finalul primei părți a noii sale cărți cu pasiune și
competențe nediferențiate asupra celei de-a treia teorii
legate de moartea lui Decebal, asupra influențelor oto-
mane în spațiul românesc și, fără a ieși din domeniul
strict istoric, se îndreaptă spre istoria creștinismului prin
cercetarea cultului mariologic în creștinism și în islam.
Partea a doua, consacrată cronicilor și recenziilor lite-
rare, este de altfel tot așa de interesantă ca și prima fi-
indcă Iulian  Cătălui citește atent, dar nu scrie orice;
reține în sumar sub 37 de titluri tot atâtea lucrări care
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reușesc să intre în atenția sa tocmai prin ceea ce ur-
mează să noteze în legătură cu ele. Nume îndeobște
cunoscute (Eugen Ovidiu Chirovici, Adrian Munteanu,
Ion Topolog, Leonard Oprea, Mihaela Albu, Gabriel
Stan, Elisabeta Bogățan, Ovidiu Munteanu, A.I. Bru-
maru, Marcel Miron și alții), nume prezente în presa li-
terară (să mai spun că și în librării?!), vin parcă să
testeze prin lucrările lor supuse lecturii lui Iulian Cătălui
onestitatea și vocația criticului, vizibile în consemnări.
Desigur, sunt numeroase aspecte notabile în legătură
cu accentele critice lansate de autor, cu notele perso-
nale ale manierei sale de „lectură” a textelor literare, în
legătură cu predilecțiile tematice, fiindcă autorul are
totuși predilecții evidente spre textele de mare angaja-
ment, care solicită diferite unghiuri de interpretare, spre
deosebire de lucrul facil, anost, superfluu. În chip
rațional, criticul alunecă fără reținere spre divagația con-
structivă, este ușor polemic, insistă asupra unor frag-
mente relevante, fie și colaterale, probează finețea
observației stilistice, iar aprecierile sale vin din și ca sin-
teze și ajung la anticipația vădită din argument. Or și
când zăbovește asupra unui text sau a unui fragment,
o face în numele ideilor: „În poezia «Vremuind», Mircea
Brenciu îl dorește pe Dumnezeu ca un «cânt al cerului»,
iar foloasele nu vrea să aparțină clerului, ci oamenilor
obișnuiți, iar peste «crucea vremuirii» ar vrea ca Dum-
nezeu să ne fericească și prin cunoașterea lumii nu
numai prin dragoste și iubire creștină”(p.152). Sau „Tre-
când la partea de filosofie, Cosmin Neidoni scrie mai
mult despre filosofii artiști și stiliști, dotați cu o scriitură
frumoasă, și mai puțin despre filosofii creatori de mari
sisteme filosofice, poate cu un limbaj greoi și bolovănos,
încâlcit și încifrat…” (p. 254). Atracția divagației, despre
care vorbeam, vine să completeze aspecte, idei, re-
marci cărora criticul le subscrie discret: „Cât despre
karma care este un element esențial în volumul de față
(Iubirile de Elisabeta Bogățan, n.n.), vezi și motto-ul ei
luat din pomenita lucrare a lui Lazarev Diagnosticarea
karmei, și mai buna sa înțelegere, călugărul Indian
Swami Vivekananda, discipol al misticului Ramakrisna,
în cartea sa Raja Yoga…” (p. 238). Sau: „După cum se
cunoaște, stoicii combătuseră teama de moarte, iar un
fost sclav devenit gânditor ca Epictet a preconizat în
Manualul său un adevărat dispreț față de aceasta, în
timp ce împăratul-filosof Marcus Aureliu în Către sine… ”
(p. 200). Ușor polemic sau chiar sarcastic uneori, Iulian
Cătălui țintește condescendent acea „complexitate”
care se repercutează direct sau indirect în texte: „Toto-
dată, masonul Chirovici nu crede în existența unei pietre
filosofale, a unui «soft» capabil să catalogheze, să in-
terpreteze și să explice toate evenimentele care au
marcat destinul omului, dar au existat asemenea eve-
nimente istorice cruciale, consideră autorul, care au fost
declanșate de cu totul alte resorturi decât cele acredi-
tate oficial” (p. 115). Aprecierile stilistice nu vin în croni-
cile lui Iulian Cătălui musai ca element de structură a
comentariului, ca reper ce trebuie punctat, ci ca remarci
ce se cer menționate ca atare: „Stilul în care este scrisă
această carte este unul simplu, eficient-eficace: fraze
scurte, laconice, penetrante, clare, aproape cazone, iu-

liuscezariene am putea plusa, fără înflorituri, metafore,
comparații, epitete ori jocuri de cuvinte lewiscarrolliano-
joyceene, o scriitură de tip latino-german sau romano-
teutonic…” (p. 133). Sintezele sale apreciative, fără
aproximări, sunt general-concludente, deși sunt formal
lapidare: „Povestirile lui George Pușcariu se încadrează
în latura festivă a ludicului, în cea a veseliei, glumei, di-
vertismentului, ironiei și chiar a autoironiei, sarcasmului
etc.” (p. 155). Alteori, urcă în aprecieri până în structura
psihologică a cauzării: „Dar poate că originalitatea Mi-
haelei Malea Stroe constă în îmbinarea mirobolantă a
poeziei de inspirație religioasă în cele două
ipostaze/drumuri/direcții ale sale cu lirica de dragoste
mai altfel decât în linia «ilustrelor sale înaintașe autoh-
tone în ale poeziei de dragoste», după cum spunea ac-
torul-teolog Răzvan Ionescu, respectiv Magda Isanos,
Ana Blandiana și Ileana Mălăncioiu și acest semn dis-
tinct este chiar dragostea mântuită…” (p. 162). Exem-
plele însă pot continua să ne vorbească din volumul
Dinamica și degradarea limbii române. Eseostudii și
cronici literare despre un critic obiectiv, cu har, complex,
rațional, receptiv valorilor și deschis dinspre marile con-
troverse literare spre orizonturi culturale dintre cele mai
variate, pentru că Iulian Cătălui și-a întemeiat atent ex-
perienţa citind ce trebuia și continuând să urmărească
inspirat ceea ce trebuie semnalat (totuși) în numele va-
lorilor estetice tot mai bulversate și mai greu de detașat
din halucinanta frenezie a literaturii de azi. 
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Răsplătit în 2020 de Academia Română cu Premiul
„Ion Petrovici” pentru volumul Prin subteranele dosto-
ievskiene, Ion Fercu ne oferă o altă provocare în ma-
nieră dostoievskiană în noua sa apariţie editorială,
Dac-aș fi fost Dumnezeu. Publicată recent la Editura
Junimea, Iași, cartea merită să fie cunoscută, citită și
filtrată de mintea tuturor celor care își interoghează
relația cu altul, de la alteritatea semenilor la alteritatea
radicală care e Dumnezeu.

Ce legătură poate fi între un emigrant care își
părăsește satul îmbătrânit ca să-și facă o fermă într-un
sat similar din Spania și un preot militar mutilat în Afga-
nistan și retras în satul natal ca să se lupte cu traumele?
Niciuna, dar, pe tot parcursul cărții Dac-aș fi fost Dum-
nezeu, Ion Fercu arată că între oameni chiar și imposi-
bilul devine posibil. Întreaga sa carte este construită pe
tema legăturilor, reunirilor, recuperărilor a ceea ce părea
dezbinat sau pierdut definitiv. Puterea vieții de a se re-
genera, recupera și restaura este maniera în care divi-
nitatea se manifestă pe tot parcursul situațiilor ce
intersectează viețile personajelor. Prin aceste perso-
naje, aflate în diferite grade de suferință, Ion Fercu vrea
să demonstreze că putem fi Dumnezeu ori de câte ori
intervenim în viața celorlalți și transformăm suferința din
limită ultimă în încercarea de a iubi necondiționat. Car-
tea ne amintește că purtăm în noi amprenta unei iubirii
care poate învinge suferința, de aceea fiecare personaj
este astfel construit, încât să-și aducă aminte asta, fie
de bunăvoie, fie forțat de prezența celorlalți.

Autorul devoalează la un prim nivel de lectură chipul
unei lumi blocate în suferință, apoi, la un nivel la care
cititorii au acces „ca prin ghicitură”, se întrezărește chi-
pul unei lumi ce se creează permanent prin puterea iu-
birii. Geneza acelei lumi, care dispare în actualitate, e
miza cărții, altfel dialogul rațional sau filosofic cu Dum-
nezeu pe tema suferinței este fără sfârșit. Cartea lui Ion
Fercu pare a răspunde la întrebarea „Ce facem când

nu mai e nimic de făcut?” Repetăm facerea lumii, așa
că autorul își asumă povestea re-creării unei lumi, Dum-
nezeu asta face dintotdeauna, iar pentru asta are ca fer-
ment un rest de om și un rest de sat. Acest ferment va
mișca viețile tuturor personajelor din carte, unii înspre
alții, de aproape sau de la distanță, astfel încât se țes
legături care păreau imposibile atât între oameni, cât și
între lumi diferite.  

Restul de sat, Mortuc, este spațiul paradoxal pe care
autorul îl dezvăluie deplin abia la finalul cărții. Era ne-
voie de acest loc ca spațiu-limită care unește lumi și oa-
meni, dar păstrând diferențele. Mortuc este un cătun
îmbătrânit, cu reperele clasice – biserica, cimitirul și
crâșma devenită bar, iar acțiunea cărții se petrece pe
drumurile satului dintre bar și biserică. În Mortuc cititorul
descoperă un arhetip al cătunului/satului românesc pă-
răsit de locuitorii plecați la muncă în străinătate să-și
găsească o viață mai bună. Spre deosebire de cătunele
care se sting încet prin toată țara, unde mor neștiuți, de-
opotrivă, oameni și case, Mortuc e prezentat, în ciuda
numelui, ca un loc dezirabil, încă puternic prezent în
mintea celor plecați prin lume, precum emigrantul Gabi
Ghioc. Autorul îl descrie cu duioșie, ca un localnic mar-
cat de magia locului – râul satului e Demonul fără pod
și devine paradigmatică pentru satele abandonate po-
vestea cu construirea podului; dealul Scăpării e miticul
axis mundi de unde se vorbește cu cerul. 

Personajul exemplar pentru suferință, pierdere și
izolare în sine este fostul Petre Stol, cândva un stol de
visuri, printre care acela de a vorbi cu Dumnezeu,
rămas doar Petre – rest de om după experiența tragică
din război. Un război în care, de fapt, nu avea ce să
caute. Textura de fond a cărții e țesută din experiențele
și frământările preotului militar Petre Farina care a găsit
în Mortuc – restul de sat – un loc potrivit de refugiu după
traumele fizice și psihice ce l-au mutilat pe frontul din
Afganistan. Dialogurile sale interioare cu Dumnezeu, cu

Elvira Groza

UN STOL DE PĂSĂRI BUCURĂ CERUL
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camarazii de război, dar, mai ales, cele cu monștrii
care-i transformă sufletul în adevăratul front de luptă,
PTSD, Capgras sau Asperger, sugerează că el nu este
neapărat victima frontului care l-a mutilat fizic. De altfel,
nu este nici victima dereglărilor psihice pe care le-ar
putea controla. Pe parcursul naraţiunii aflăm că
instituțiile terestre se pot ocupa de reparațiile lui, poate
fi completat, consiliat și recuperat din restul de om care
simte că este. Întrebarea la care trimite experiența tra-
gică a lui Petre Farina este însă aceasta – cum îți revii
din mutilarea spirituală? Sau, mai simplu, ce faci când
suferința devine deznădejde? Acest deranj spiritual este
cel mai greu de priceput în primul rând de el însuși care
nu-și mai găsește liniștea în rugăciune ca întotdeauna.
Așa cum vede că i se întâmplă cel care i-a fost apropiat
spiritual din copilărie, preotul Anastasie Fulga. Dialogul
cu Dumnezeu, uneori filosofic, alteori doar revoltat, e
marcat de spaima că a depășit o limită uman îngăduită
a suferinței și atunci este și spiritual doar un rest de om.
Din acest blocaj vine imposibilitatea întâlnirii cu familia,
cu copiii de care se teme că-l vor respinge ca pe un
monstru. Din deznădejdea lui, Farina se gândește că a
fi respins de oameni poate fi o problemă, dar poate fi
uneori o binefacere, dar să fii respins de cei care sunt
totul pentru tine – însăși iubirea, este dincolo de limita
suferinței, este fatal. De această fatalitate fuge la Mor-
tuc Petre Farina. 

Textura de fond a cărții, al cărei personaj principal
devine blocajul spiritual al preotului Farina, implică și
solicită o alta, mai subtilă, deși are o dimensiune exte-
rioară. Această urzeală o vor țese legăturile create între
personajele care intră în scenă pentru a-l salva pe Petre
Farina. Personajele, atât din dialogurile interioare ale
lui Petre Farina, cât și cele din spațiul fizic, în Mortuc,
sunt prinse în contexte ce le trimit unele înspre altele,
astfel încât întrevedem o altă lume creată prin puterea
autorului. O lume încă bună în care între oameni există
legături profunde. Astfel, între Gabi Ghioc, emigrat în
Spania, și Petre Farina, aflați inițial în relație de consă-
teni, se creează o relație de prietenie care îi implică
treptat pe toți ceilalți. Mai întâi, pe preotul satului, Anas-
tasie Fulga, descris cu nostalgia pierderii unei lumi cu
oameni-repere sacre, pe vecina Sonia, a cărei dramă îl
aduce în scenă pe Giovanni Basseri, marcat de alt tip
de suferință, apoi pe Pablo, înțeleptul preot spaniol. În
același timp, Petre Farina trimite la rețeaua lui de per-
sonaje, printre care generalul Parfenie sau colonelul
Mihai Alexa, dar mai ales soția Elvira și cei doi copii.
Soția lui Farina este un personaj exemplar nu atât ca
soție de soldat plecat pe fronturi străine, cât ca expo-
nentă a femeii actuale nevoite să joace roluri autoritare
și să se îndepărteze de ea însăși pentru a-și salva fa-
milia.

Romanul este construit din dialoguri interioare, jur-
nale, fiecare acțiune primește un sens, sensul trimite
subtil la valori etice, iar scriitura reușește să facă vizibilă
textura faptelor prin sensurile lor. Se creează situații în
care personajele își întrepătrund lumile – cătunul Mor-
tuc cu civilizația occidentală râvnită, frământări inte-
rioare cu fapte exterioare, lumea adulților cu cea a

copiilor, dar peste tot se ridică punți și se doboară ziduri
care păreau de netrecut. Cartea revelează ideea că
moartea e prezentă în viață și nebunia în normalitate și
devine un îndemn să nu mai separăm lumile, sau lucru-
rile, să nu disperăm când ne moare cineva drag sau
când locul cel mai drag se pustieşte, pentru că oricând
e posibilă întorsătura neașteptată. Poveștile se leagă și
se topesc într-una singură, povestea omului care suferă
uneori dincolo de limita imaginabilă, dar povestea asta
întotdeauna îi va implica și pe alții care devin salvatori.
Poveștile celorlalți sunt spuse astfel încât manifestă un
Dumnezeu cu propriile căi și propria logică de a se arăta
sau ascunde. Oricum, Petre Farina înțelege la final că
vorbește direct cu Dumnezeu în alt mod decât visa să
o facă în copilărie, iar aceea e calea extremă: accepta-
rea suferinței de dragul celorlalți. Cu Dumnezeu se
vorbește prin oamenii pe care-i lași să fie parte din viața
ta, de dragul lor.

Titlul, Dac-aș fi fost Dumnezeu, este numai aparent
o revoltă pentru suferința umană, în fapt, romanul pro-
pus de Ion Fercu este despre compasiunea pentru chi-
nurile umane nesfârșite, ce ar trebui măcar uneori
luminate de o intervenție divină. 

Romanul merită a fi citit tocmai pentru că salvează
o lume care dispare, oamenii nu mai sunt ca persona-
jele din carte: nici ca preotul Fulga, nici ca Gabi Ghioc,
nici ca Petre Farina. Pur și simplu, așa cum dispare o
așezare, așa dispare o anume așezare a omului în
viață. În acest univers în destrămare, naraţiunea lui Ion
Fercu este o poveste despre cum a fost odată lumea
locuită de oameni, o poveste bună și curată, pe care,
dacă ar fi fost Dumnezeu, autorul ar fi salvat-o. Dar nu
este și atunci ne spune povestea unei posibilități, căci
asemenea povești trebuie să fie spuse, altfel o să uităm
că păsările bucură cerul, că cerul e locuit, că cerul acela
e în noi, atunci când suntem un stol de visuri și atunci
când nu mai suntem decât un rest.
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Cornel Galben își păstrează ritmul de a publica cel
puțin două cărți pe an. După Sunt un fiu risipitor, lucrare
apărută la Editura PIM, în prima parte a anului 2020,
autorul continuă serialul început cu 20 de ani în urmă,
intitulat Personalități băcăuane, ajuns la cel de-al optu-
lea volum. Proiectul reprezintă un excepțional docu-
mentar istoric și literar, aducând în prim-plan oameni
care au înnobilat, în special, spațiul cultural băcăuan
de-a lungul timpului, personalități care au îmbogățit spi-
ritualitatea regiunii moldave, „în contrast cu o societate
guvernată astăzi de analfabeți funcționali, puși pe că-
pătuială și în dispreț total față de cei care reprezintă cu
adevărat oropsitul nostru popor” (p. 5). Astfel, la cele
aproape 400 de personalități care se regăsesc nomina-
lizate în primele șapte volume, Cornel Galben scoate
din „galeria impresionantă a ilustrelor personaje ale lo-
cului” încă 50 prin cel de-al optulea volum*.

Tema, devenită reprezentativă, este abordată într-o
manieră diferită, preponderent literară (Lina Codreanu,
Pagini din cultura hușeană, Editura PIM, Iași, 2020; Ion
Manea, Raftul cu prieteni, Editura Axis Libri, Galați,
2018; Dumitru Anghel, De la cronică muzicală la critică
literară, Editura TIPO MOLDOVA, Iași, 2018; Virginia
Chiriac, Cărți și autori, Editura Lucas, Brăila, 2019; Mir-
cea Dinutz, Cititorul de calitate, Editura Semne,
București, 2020), preponderent monografică, istorică
(Livia Ciupercă, Frații Petru Gh. Savin și Ioan Gh.
Savin, Editura StudIS, Iași, 2020; Lucian-Zaev
Herșcovici, Violeta Ionescu, O istorie a evreilor din
Galați, Editura Hasefer, București, 2018; Petre Rău,
Născut în zodia Nicorești, Editura InfoRapArt, Galați,
2017; Ionel Necula, Natalia Negru – Dispuneri ocazio-
nale, Editura StudIS, Iași, 2019; Ion Cioroiu, Colegiul
Național „Vasile Alecsandri” Galați, Editura Partener,
Galați, 2017; Victor Cilincă, Abecedar istoric gălățean,
Editura Sinteze, Galați, 2019; Toderiță Rusu, Rozalia

Rusu, Personalități umbrăreștene de ieri și de azi, Edi-
tura Electra, București, 2017; Eugen Drăgoi, Un „apos-
tol” al filantropiei la Mănăstirea Adam, Editura
Arhiepiscopiei Dunării de Jos, Galați, 2020), dicționar
de personalități (Zanfir Ilie, Dicționarul Scriitorilor
Gălățeni, Editura Axis Libri, Galați, 2016; Teodor Para-
piru, Dicționar Enciclopedic de Expresii Celebre, Editura
Senior, Călărași, 2019; Vasile Ghica, Nasc și la Tecuci
oameni, Editura PIM, Iași, 2008; Costică Neagu,
Dicționarul Academicienilor Vrânceni, Editura Terra,
Focșani, 2018), ca să amintesc doar câteva dintre cele
mai recente apariții editoriale în zona Moldovei.

Serialul lui Cornel Galben, Personalități băcăuane,
în opt volume, este un excepțional documentar științific,
istoric și literar, rod al unei munci istovitoare, dar pline
de satisfacții intelectuale, un instrument indispensabil
celui care s-ar încumeta să întreprindă o cercetare re-
feritoare la viața și opera oricărei personalități prezen-
tate în lucrarea respectivă. 

Revenind la ultimul dintre cele opt volume, remar-
căm impresionanta paletă a profesiilor/specialităților în
care au performat cele mai multe dintre personalitățile
locului evocate de autor:  artă plastică, muzică, teatru,
literatură, dramaturgie, știință, sociologie, psihologie,
jurnalism, cultură, publicistică, magistratură, armată,
medicină, fizică, chimie, istorie, arhitectură, viață mona-
hală, politică etc. Cu toate acestea, Cornel Galben își
intitulează cu o modestie dezarmantă demersul său edi-
torial drept niște „fișe” ale unor „băcăuani de ispravă”,
deși „fișele” acestea sunt documentare extraordinare,
aproape exhaustive, privind „prezența” personalităților
respective în conștiința comunității. O altă constatare
care ar merita considerații mai ample, cu implicații în
viața social-politică actuală, este aceea că mai mult de
jumătate dintre personalitățile „fișate”, care au trăit/tră-
iesc în perioada interbelică sau postbelică,  sunt fii/fiice
de țărani.

Rigorile de spațiu tipografic ne determină să ne
oprim doar la câteva dintre personalitățile „documenta-

Ghiţă Nazare

PERSONALITĂŢI BĂCĂUANE

* Cornel Galben, Personalități băcăuane, Editura CORGAL
PRESS, Bacău, 2020



lector

175SAECULUM 3-4/2021PR
O

rului” elaborat de Cornel Galben: Radu Beligan – actor,
regizor, poet, eseist, traducător, profesor universitar –
este „o emblemă spirituală a Bacăului”, pe care „profe-
sia l-a făcut nemuritor”, fapt pentru care „va fi iubit
mereu și va dăinui printre marile spirite ivite pe plaiul
moldav” pentru „opera uriașă lăsată moștenire” (p. 54);
Ion Athanasiu – fiziolog, cercetător, profesor universi-
tar, membru corespondent al Academiei Române, în
cazul căruia „vocația și, mai ales, excepționalul său ta-
lent pedagogic au devenit atât de proverbiale, încât la
cursurile sale audiența era asigurată nu numai de pro-
priii studenți și colaboratori, ci și de alți profesori univer-
sitari, de medici, biologi, farmaciști, chimiști, oficiali și
simpli admiratori care-i savurau expunerile” (p. 29).
Cur surile sale i-au fascinat chiar pe ministrul Spiru
Haret, cât și pe sobrul rege Carol I; Ernest Maftei –
actor, poet, dramaturg, epigramist – mărturisește un
episod interesant din devenirea sa profesională: „Eu,
când m-am dus și m-am înscris la teatru la Iași, nu
m-am dus ca să mă fac actor, m-am dus ca să învăț
cum să scriu piese de teatru” (p. 134), fapt care avea
să fie confirmat de succesele extraordinare cu piesele
sale Umbre din trecut și Răzeșii lui Bogdan; Anton
Achiței – cântăreț de muzică populară, cunoscut drept
„starostele cântecului moldovenesc” (p. 11); Steluța

Teodorescu – psiholog, profesor universitar, a absolvit
cu calificativul „excepțional” Facultatea de Pedagogie-
Psihologie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași,
construindu-şi „o carieră universitară demnă de invidiat”
(p. 264) – prima femeie profesor universitar chiar la fa-
cultatea pe care a absolvit-o; Ștefan Munteanu – pro-
fesor universitar, filosof și eseist, a cărui bogată operă
„l-a propulsat în elita universitară și scriitoricească” din
România (p.  171). Și exemplele ar putea continua cu:
Mihai Buznea – profesor, jurnalist, prozator, eseist; Du-
mitru Fânaru – profesor universitar, pedagog, jurnalist,
prozator; Gheorghe Gheorghiță – critic și istoric literar;
Simion Hâncu – profesor universitar, inginer, cercetă-
tor; Valeria Manta Tăicuțu – profesor, critic literar, dra-
maturg; Alexandru Melian – profesor universitar, critic
și istoric literar; Victor Munteanu – chimist, prozator,
dramaturg; Marin Orița – ofițer, inventator;  Vasile
Savin – profesor, traducător, publicist; Victor Stoleru
– profesor universitar, critic și istoric literar ş.a.

Sunt cărți care nu ar trebui să lipsească din bibliote-
cile școlare sau universitare, din bibliotecile publice, din
biblioteca unui cercetător, om de cultură sau profesor
din Bacău, cât și din arealul moldovenesc. O asemenea
carte este și Personalități băcăuane, pe care ne-o oferă
cu generozitate prolificul scriitor Cornel Galben.

Aceasta mi se pare a exprima (într-un limbaj, totuși,
sportiv) ultima carte de versuri a lui Nicolae Gâlmeanu,
Ascultă cum zboară mormintele (ediția a 2-a, defini-
tivă, revizuită și adăugită, Buzău, Editgraph, 2021,
110  p.). Este un fel de „reportaj cu funia de gât”, empatic
și subiectiv totodată, de stringentă actualitate, cum glă-
suiau jurnalele din „epoca de aur”.

Autorul, născut în 1950, are, în pofida colecției de-
nominate pe copertă – „Scriitori Români Contemporani”
– conștiința marginalității provinciale: și el era un om
bun în această drăgaică bolnavă,/ care se învârtea și

se dădea în lanțuri, era/ și el un tânăr care iubea câte-o
fată,/ ori era un bătrân ca orice bătrân/ ce merge la bi-
serică și la farmacie de câte ori e supus/ încercărilor –
Trovantul. Biserica și farmacia (cu cele mai agresive re-
clame „pe sticlă”) devin toiagul generalizat al celor de
vârsta a treia. strigând „eu sunt Iov, eu sunt Iov” cobor/
cu noaptea după mine, la coadă la medicamente – Baia
de vise. 

Într-o vreme debusolată, valorile creștine (o insulă
de ortodoxie într-o Europă catolică, protestantă, bap-
tistă etc.) constituie un reazem, încă, puternic:

Emil Niculescu

REPETIŢII PENTRU FINALA 
PE APOCALIPSĂ
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Primește-mă, Părinte, la ceruri înapoi,/ am fost plecat
ca Pavel după Saul,/ să mă întorc, din rătăciri acasă,
noi/ povestim precum veleatul ce-a rămas/ din nașterea
uitării într-un staul... – Lumea vopsită. Neuitând, însă,
vechile rădăcini trace, care i-au dictat lui Burebista să
stârpească (provizoriu, desigur) vița-de-vie: O, neam
frumos, o,neam frumos,/ aluat istoric dintr-o neagră
pâine,/ noi, pretutindeni, am avut același mâine,/ must
reclamat de toamna bețivilor zemoși – Galeul.

Viețuim într-o lume ce n-a abandonat cultul morților,
cu libațiunile ce le însoțesc pomenirea: azi vom ieși/
rătăciți, să vizităm osuarul din cimitirul eroilor/
necunoscuți, bolta surpată a viței-de-vie, din preajmă,/
și aroma strugurilor dați în copt... – Din preajmă.

Sentimentul limitei, inexorabil, al marginii bate, ca în
„Simfonia destinului”, la ușă; este un timp-cascadă din
care orice evadare este de dorit: soarbe-mă din această
cascadă,/ din ieslea spitalului care nu m-a crezut/ decât
ca pe un basm, și externează-mă, Părinte... –
Disjuncție.

Catastrofele medicale, bine mediatizate de posturi
râvnitoare de raiting, sunt prezente: azi au început să
sosească/ recruții de la centrele de încorporare medi-
cală, nu se știe// când vor fi eliberați veteranii, ca într-o
taină,/ un freamăt a făcut loc internaților/ spre pavilioane
– AMR. Ar fi de adăugat aici, pentru lectorii mai tineri,
care nu au prins armata de pe vremuri, că AMR-ul era
un calendar al soldaților care măsura zilele rămase
până la liberare. Tot aici, la fake-news-uri sau unde
credeți că se încadrează, poate figura: lumea rămasă/
ovaționează și aplaudă, se taie/ panglica de inaugurare
a unui crematoriu – In vestitorii.

O administrație haotică produce accidente și panică:
„vin virușii”, strigă megafonul,/ „vin virușii”, clipesc lăm-
pile, se sigilează saloanele,/ morții își închid sicriele –
Virușii.

Bătătorita prejudecată cum că poeții sunt, începând
cu Eminescu, tipi mai „speciali”, destinați spitalelor de
alienați, vine la vedere: doctorul mi-a rupt fișa de exter-
nare,/ pentru un spital de vise diurne, „și/ sentimentele,
întreb eu, contrariat de decizia medicală”,/ „du-te la un
spital de nebuni, ăia au nevoie de visători” – Din pricina
unor epifenomene.

Lazăr cel din gunoaie joacă și el în acest film, dar cu
un scenariu sensibil modificat: a fost văzut îndrep-
tându-se spre morgă/ cu patul în spate, i-a murit vecinul
de/  pat și acolo nu-s paturi de-ajuns – Fără Procust.

Prioritățile nu mai sunt cele din societățile arhaice
(„cine nu are bătrâni să-și cumpere”), o altă
„meritocrație” e pe cale să se instituie, având și ea un
anume rezon sapiențial („și-a trăit traiul, și-a mâncat
mălaiul”): H2 îl molipsește pe O, de mâine/ suflarea va
fi repartizată pe generații, undeva la subsol,/ sirena sal-
vării aduce o gravidă, gata să nască – Sirena salvării.
Cântecul lăutăresc de altădată – „așa-i lumea, trecă-
toare/ unul naște și-altul moare” – aduce un omagiu
celor ostoitori ai sentimentului trecerii, așa-zișii „țigani
de mătase”.

Arar, se întrezărește câte un liman ce pare a fi
mai senin, când apar un fel de ilustrate cu flori de câmp:

Locuiesc în acest trup ca într-o celulă,/ gata oricând de
plecare,/ noapte de noapte aud cum celula/ îmi este
marcată de alte celule,/ într-o zi voi scrie despre nevi-
novatele imortele – Provizorat.

O levitație înșelătoare pulsează încă în fostul luptă-
tor: patul meu arăta ca un focar de diagnostice,/ înfipt
într-un punct cardinal rătăcit,/ visam că sunt viu, gladia-
torule – Diagnosticul unui vis.

Ochiul înscris, simbolic, în triunghi este redimensio-
nat, capătă alte tâlcuiri: Eu am văzut ochiul din lumina
ce nu mă vedea,/ iubita mea, era un cerc solar dintr-un
cerc polar – Ochiul solitar.

Umbră și ambră au un punct terminus pe care Nico-
lae Gâlmeanu îl știe și semnalizează: mirosea a paradis
fugit dintr-o cameră mortuară – Simfonia barierei.

Cartea nu este, îndrăznesc să cred, repetabilă, ea
atinge altitudini ale deznădejdii greu escaladabile. Ea
poate fi așezată sub semnul unui expresionism ce
amintește de Emil Botta („școlare, căruntule,/ ești încă
Școlarul Durerii,/ du-te la școală,/ tu, repetentule”, Corp
ceresc), agrementat cu „râsu’-plânsu’” lui Nichita Stă-
nescu, cel căruia îi este dedicat un text.
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avea o taină a lui

Cândva, la masa aceasta de birt obișnuia să se așeze
un bătrân:
avea părul alb ca zăpada
și privirea mereu răvășită.
Trebuie să ți-l amintești, că doar era tatăl tău.
Stătea întotdeauna singur. Întotdeauna, masa lui
era iluminată de fulgerul singurătății.
Părea Singurătatea însăși.

Nimeni nu știe la ce se gândea.
Poate că-și retrăia, în gând,
Micile și neînsemnatele frânturi
Ale vieții lui frânte.
Avea parcă o taină a lui
pe care se sfia să o povestească.

Trebuie să ți-l amintești, că doar era tatăl tău:
iluminatul tău tată.
Cel care, pe vremuri, sprijinea zidurile spitalului de boli
infecțioase
Ca să-ți mângâie cumva copilăria.

Cândva, la masa aceasta de birt se așeza un bătrân
un singur bătrân.
Tu ce cauți aici?

Cu același păr alb ca zăpada și aceeași privire
pierdută.
Tu ce frânturi de viață frântă
mai rememorezi?
Tu ce taină mai ai?

Nu cumva ești
chiar tatăl tău?

aceleaŞi mâini

Aceleași mâini care însămânțează pământul,
care seceră grâul,
și care fabrică făina,
care plămădesc pâinea ta îndestulătoare
pentru hrana cea de toate zilele

aceleași mâini iubitoare și tremurânde
care-ți mângâie creștetul
atunci când ești copil
ori ești pur și simplu trist și nemângâiat

aceleași mâini care vindecă răni și sapă izvoare,
care scriu versuri și întruchipează realități ale sufletu-
lui,
care se închină și se ridică evlavios spre Cer
întru slăvirea lui Dumnezeu,

aceleași mâini blânde și aspre,
învățate să pipăie nepipăitul și să mângâie nemângâ-
iatul,
care fac clapele pianului
și corzile viorii
să plângă

ia seama, bunule prieten, că aceleași mâini
te vor răstigni și pe tine
odată și odată
pe Crucea propriilor tale neîmpliniri și eșecuri...

în vremea aceSta, moartea

Nici nu-ți dai seama când începi să mori:
moartea nu vine dintr-odată.
Nu vine nici de la naștere,
cum cred unii.

Se insinuează treptat, în vreme ce tu îți fumezi țigara
sau îți bei în tihnă paharul cu vin.
Ca un fel de alienare,
ca un fel de alinare.

În viață nu există decât două culori:
alb și negru:
toate celelalte nuanțe ne aparțin.
Le introducem în lucruri din necunoaștere
sau din neputință.

Și în vremea aceasta, moartea,
indiferentă,
își vede de treburile ei
printre oameni...

Paul Spirescu
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cât e de imPortant?

L-am rugat pe bunul Dumnezeu
să mă mai țină în viață
și să-mi mai dea puteri
măcar cât să-mi termin cartea aceasta...

și bunul Dumnezeu m-a întrebat hâtru:
chiar crezi că este așa important?

Nici eu n-am știut ce să-i răspund...

cocteil metafiZic

Ce-i drept, am cam trecut prin viață.
Cu exuberanță și tristețe,
cu urcușuri și coborâșuri,
cu speranțe și disperări:
Un soi de cocteil metafizic
pe care nu oricine se pricepe să-l prepare.

O cunosc în toate amănuntele ei,
de la Nord până la Sud,

de la Răsărit până la Apus.
O cunosc așa de bine, încât
mi-a devenit indiferentă.

Nu mai sta ca proasta în fața mea
și nu te mai uita la mine
cu fel de fel de subînțelesuri!
Poți să pleci oricând, târfă bătrână!
Nu-ți voi simți lipsa...!

recviem Pentru un Poet

Diminețile încep să-ți devină din ce în ce mai grele:
nu mai vrei să deschizi ochii, să te uiți la ceas.
Nu mai ai niciun răspuns la întrebări,
nu mai ai nicio putere
să-ți rezolvi neliniștile care ți-au mai rămas.

E ca și cum ți-ai vinde mândria ta întreagă
pe o cană cu vin sau pe un codru de pâine.
Simți cu durere că lumea aceasta-i bolnavă, beteagă
și parcă ceva te îndeamnă să renunți, bucuros,
la ziua de mâine...

Scârțâie zăpada sub pașii razelor de lună. În cercul
perfect al sanctuarului de la Sarmisegetusa stau
sprijiniți de câte un stâlp doisprezece tarabostes. Sprân-
cenele și bărbile adună argintul lunar și promoroaca.
Fiecare are sceptrul primit la înscăunare, de care nu se
desparte nici în somn. 

În spatele fiecărui tarabostes se-nșiră oastea lui.
Soldați înarmați cu scuturi, sulițe și arcuri cu săgeți. Sub
blănurile groase abia se zărește sica, jungherul ascuțit,
curbat și lacom de sânge dușman. Nu li se văd nici ochii

sub cușmele-îmblănite. Mustățile și bărbile ies de sub
măștile fioroase, pudrate și ele de promoroacă. Șirurile
soldaților se pierd în desișul pădurii care înconjoară
locul sacru. 

În centru, de stâlpii celui de-al doilea cerc, stau re-
zemate femeile lor. Pletele galbene adunate într-un
conci la ceafă lasă capetele descoperite și frunțile
poartă cu mândrie câte o stea de argint. În poale au co-
piii, de la un an, cel mai mare, până la o lună, cel mai
mic. Sunt doar unsprezece. Al doisprezecelea stâlp e

Fevronia Spirescu

LUPII ALBI CU SOLZI DE ARGINT 
AI DACILOR

(epopeea dacilor)
(fragment)
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gol. 
Lycantropul, preotul lui Zamolxis, păzește focul viu

din mijlocul cercului magic. Zamolxis e zeul tuturor tra-
cilor, al geților și al dacilor din ținutul Hercinic. Ținutul
Hercinic, de la nord de Istru, este lung și-mpădurit.
Șaizeci de zile poți umbla de la un capăt la celălalt, în
lungime, dincolo și dincoace de Carpați, către răsărit.
În lățime l-ai putea străbate în nouă zile, dacă ești iute
de picior și reușești să găsești o trecătoare pe undeva
prin munți. Pădurile nu-ți dau voie să umbli cum vrei tu
prin ele și nordul lor se pierde spre capătul lumii, spre
ghețurile veșnice. 

Din colibele de sub poala pădurilor se zăresc focu-
rile, iar umbrele alungite creează o lume stranie,
nemișcată. E forfotă doar la una dintre ele. Umbre lungi
de femei se desenează fantomatic pe triunghiul luminos
din fața colibei.

Lângă focul viu, față în față cu Lycantropul, stă Inga,
Marea Preoteasă și sfătuitoarea celor în drept să ia ho-
tărâri. Lycantropul e tânăr, cu părul alb și barba aidoma.
Inga e bătrână. Lângă ea e vulpea ei. Vulpea are coada
albastră stropită și ea cu praf lunar. 

– Crezi că va fi băiat?, o întreabă Lycantropul pe
Marea Preoteasă, pe Inga.

– Așa-mi arată pietrele. Cu semn pe ceafă!
– Așa să fie!
Inga închide ochii obosiți și nu continuă. Doar ea

vede în pietre destinul lui.
Toți așteaptă în tăcere un scâncet de copil nou-năs-

cut, al doisprezecelea copil. E lună plină, ultima din an
și ultimul din cei doisprezece lupi albi ar trebui să se
nască. Anul se încheie peste câteva zile. Nu mai e timp. 

Să fie băiat gândește tatăl, cel mai înalt dintre tara-
bostes, să fie băiat, zdravăn! Să fie băiat cu semn pe
ceafă, gândește și Inga. Să fie cel menit, ridică ochi ru-
gători spre cer Lycantropul. Altfel, mai așteptăm, nu se
știe cât timp! Sunt toți aproape, unul mai lipsește. Za-
molxis, fii de partea noastră!

Din leagănul lunii, zeița Bendis așteaptă să dea dru-
mul Ielelor din pădure. Ielele, slujitoarele zeiței, au sol-
zul de-argint pregătit. O fi sau nu cel ales? Ori nici anul
acesta nu-i anul lupilor? 

Din când în când, mai precis tot pe la cinci ani, da-
cilor li se întregește ceata Lupilor Albi cu solzi de argint.
Solzii, doisprezece la număr, sunt semnul lor primit la
naștere de la ielele-ursitoare. Fiecare dintre ele are câte
doisprezece solzi de-argint, furați din lună, se zice. Cine
are solzi de-argint e mesagera unei zeități. De la ea
primește puterea pe care poate s-o dea unui flăcău la
naștere. Un singur solz are putere magică, ceilalți sunt
pentru coama lupului. Și ielele sunt tot douăsprezece.
Toate stau ascunse, n-au libertatea de a prevesti ce va
naște Brizena, ultima soție de tarabostes. N-au liberta-
tea și nici nu trebuie să fie văzute. Își pierd darul. Și anul
este pierdut pentru cine știe când se mai întâmplă ca
doisprezece prunci, feciori de tarabostes, să se nască
într-un singur an, să se-ntregească ceata lupilor. 

Dinspre coliba luminată se aud scâncetele unui
prunc. Toți cei doisprezece tarabostes ridică pumnul
spre cer și lasă bărbile-n piept. Femeile cu pruncii în

poale dau un chiot de jale și câte o lacrimă cade în pă-
mântul nins din fața lor. Ostașii dau cu sulița în pământ
și acesta geme. Toți salută ființa nou-născută. Se face
liniște. Trebuie ca Inga sau Lycantropul să se ridice să
anunțe vestea. 

O umbră de femeie cocoșată se desprinde de alte
umbre din triunghiul luminos din fața ultimei colibe. Se
apropie de cei doi. Emoțiile cresc și vântul a încremenit.
Se uită cu mâna streașină la ochi și o ia spre Lycantrop.
Se apropie de urechea lui și tânărul preot alb se ridică
triumfător: Zamolxis a hotărât! E băiat cu semn pe
ceafă! E cel ales!

Ales! Ales! Ales! – iese puternic strigătul din toate
piepturile de bărbați cu cușme.

Ai! Ai! Ai! – se jeluiesc femeile cu lacrimi fierbinți.
Dacii plâng la naștere. Viața e chin. Se bucură la
moarte, căci merg la Zamolxis , zeul suprem, cel pe
care îl slăvesc și-l respectă neamul lor, al dacilor.

Buf! Buf! Buf! – geme pământul de sulițele soldaților.
Umbra cocoșată, moașa, cu copilul în brațe s-a

așezat lângă al doisprezecelea stâlp. Zeița Bendis aco-
peră luna cu pelerina ei neagră și slobozește ielele. Bu-
curoase, acestea ies dansând din pădure, zornăind
bănuții de-argint. Toți închid ochii. Știu că se-apropie ie-
lele. Nu trebuie să le vadă nimeni. Își pierd mințile. Fie-
care dintre iele îmbrățișează câte un prunc și-i pune pe
ceafă, pe semnul din naștere, bănuțul vrăjit. Când vor
împlini optsprezece ani, își vor primi zestrea, ceilalți un-
sprezece bănuți de argint. Asta, dacă se vor arăta vred-
nici. Câțiva dintre prunci scâncesc de durere. Simt o
arsură pe ceafă. Mamele îi potolesc. E semn rău, dacă
plâng toți. Asta înseamnă că au niște obstacole greu de
trecut în timpul vieții. Nu scâncesc toți. E bine!

Gata, s-a împlinit numărul fix la soroc. Sunt doispre-
zece fii, din doisprezece tarabostes, oameni cu putere
și armată, cu sarcini de pază la hotarele ținutului și la
bogățiile cu care i-a înzestrat natura și zeul lor suprem.
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„O carte de şcoală e darul cel mai de preț
pe care un dascăl îl poate face tineretului; e,
cum se zice în testamente, partea sufletului. Iar
cine face o carte didactică la întâmplare sau cu
alte gânduri, acela e un părinte vitreg care
îmbie copiii cu tărâțe şi gunoaie, dându-le doar
forma de pâine.”

Simion Mehedinți

Simion Mehedinți este socotit şi făuritorul manuale-
lor didactice de geografie1, cel care a pus temelia
ştiințifică a învățământului geografic românesc. Profe-
sorul a dăruit şcolii româneşti cartea cuvenită de Geo-
grafie, la rugămintea aproape impusă a marelui cărturar
şi ministru Spiru Haret. 

Prin reforma din 1898 a lui Spiru Haret, ministrul
Învățământului de la 31 martie 1897, se introdusese
programa analitică pentru fiecare obiect de studiu şi ma-
nualele şcolare.

Haret şi Mehedinţi făceau parte dintre profesorii
care-şi iubeau „profesiunea, preocupându-se întruna de
dânsa” şi dorind „din inimă binele ţării”.

Geograful Mihai David2 aminteşte de Manualul de
geografie al României pentru cursul superior de liceu,
în care s-au pus pentru prima dată probleme de un vădit
interes ştiințific, privind „ființa etnică a neamului româ-
nesc cărei îi lipsea [...] temeiul geografic al înțelegerii
depline şi reale”3.Acele date istorice cărora li s-a imputat
cantitatea erau de fapt „amintiri scumpe legate de oa-
meni şi locuri care mărturiseau dragostea de neam şi
țară înainte de împlinirea visului milenar”. 

În publicaţia lunară apărută la 1 mai 1905, Revista
generală a învăţământului, organ special consacrat
numai şcolii, al cărei director era Spiru Haret, dintre
membrii care reprezentau diferitele grade ale învăţă-
mântului din ţară făcea parte şi Simion Mehedinţi. Mi-
nistrul Haret se adresase lui Simion Mehedinți printr-o
scrisoare, îndemnându-l să lucreze cât mai repede ma-
nualele necesare potrivit cu noua programă. Ştiind că

„programa e un lucru mort, dacă nu vine o carte care
să-i dea interpretarea cuvenită şi un profesor s-o învio-
reze cu experiența sa personală”4, Simion Mehedinți s-a
străduit şi a reuşit să îndeplinească şi această datorie,
prin manuale potrivite pentru vârstele şcolare căreia i
se adresau şi care au devenit o operă de creație, piesă
de rezistență în dosarul de scriitor al lui Simion
Mehedinți.

În aceste condiții, nefiind fixat un termen anume pen-
tru scrierea manualelor, profesorul de geografie şi-a mai
„îngustat din timpul său” şi cu ajutorul lunilor de vacanță
a alcătuit pentru început două cărticele, una pentru
clasa I secundară, alta pentru clasa a V-a, unde se in-
trodusese pentru prima dată studiul geografiei.

Simion Mehedinți era în primul rând profesor univer-
sitar, adică „student perpetuu”, „cel cu monologul de pe
catedră care trebuie mereu să citească”5. Profesorul nu
avea modele pentru manualele de geografie, întrucât şi
în Germania şi în Franța, „cărțile de geografie nu erau
dintre cele mai de laudă”.

La noi apăruseră în 1876 Noul metod de geografie
elementară pentru clasele primare, de A. Gorgan, iar în
1879 manualul Geografia judeţului Iaşi scris de institu-
torii V. Răceanu, Gh. Enăchescu şi Ion Creangă, pentru
clasa a II-a primară, urbană de băieţi, clasa a III-a pri-
mară, urbană de fete şi clasa a III-a rurală de băieţi şi
fete, care a avut cinci ediţii până în 1992. Ion Creangă
se inspirase pentru manual din cartea pe care i-o dă-
ruise Eminescu în 1878, De obşte gheografie, traduce-
rea lui Amfilohie al Hotinului.

La greutatea începutului se adăugau şi alte sarcini:
specificul pământului şi neamului românesc pe care Si-
mion Mehedinţi se străduia să le introducă în cărți po-
trivit vârstei şi înţelegerii şcolarului, prefacerea continuă
a materialului „statistic, economic, cartografic”, şi mai
ales respectarea limbii româneşti şi îndepărtarea stilului
„bețiv”, „care mirosea a beție de cuvinte”.

Neologismele au fost înlăturate în întregime, mai
ales când apăreau în micile lecturi geografice adăugate

Magdalena Stoicescu

SIMION MEHEDINŢI, 
AUTOR DE MANUALE
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special pentru copiii care, lipsind de la şcoală din diferite
motive, puteau înțelege obiectul lecţiilor pierdute. Pro-
fesorul Mehedinţi redacta părţile principale ale manua-
lelor de geografie cu litere mai mari, iar pe cele cu litere
mai mici le considera paranteze potrivite pentru elevii
mai vioi, lectura lor nefiind obligatorie. 

Pentru copiii care învăţaseră acasă limba maternă
era important să audă şi la şcoală „graiul nesluţit”.
„Limba are sufletul ei”, spunea Simion Mehedinți, reco-
mandându-le un canon tinerilor dascăli geografi: „Țineţi-
vă cât mai aproape de graiul din sate, şi feriți-vă de a
schimonosi descrierea, încărcând-o cu podoabe ieftine.
Povestirea geografică să fie întâi de toate adevărată”6.

Înainte să fie publicate, manualele profesorului Me-
hedinţi au fost supuse cercetării ştiinţifice şi didactice a
comisiilor de specialitate, din care făceau parte perso-
nalităţi cunoscute, profesori universitari, academicieni. 

Astfel, profesorul universitar Constantin Dimitrescu-
Iaşi, unul dintre reformatorii învăţământului românesc
alături de Spiru Haret, era inspector general al învăţă-
mântului din 1882 şi preşedintele Consiliului Permanent
al Ministerului Instrucţiunii căruia i se adresau rapoar-
tele de cercetare ale manualelor, iar Ioan Bianu, mem-
bru titular al Academiei din 1902, unul dintre membrii
Consiliului.

În 1904, istoricul Dimitrie Onciul, profesor la Univer-
sitatea din Bucureşti, directorul Arhivelor, academician,
însărcinat cu cercetarea manualelor de geografie pen-
tru aprobare, respectiv respingere, a fost raportorul
manualului lui Simion Mehedinţi Geografia Europei şi
câteva noţiuni de cosmografie pentru clasa a III-a se-
cundară.

Manualul este supus rigurozităţii ştiinţifice şi didac-
tice exemplare a raportorului, care aprecia „expunerea
precisă şi clară, uneori poate chiar prea simplă, ca
formă de prezentare, pentru această clasă [...], descrie-
rea fizică a continentului şi a ţărilor, foarte bună din toate
punctele de vedere”, faptul că „se dă atenţia cuvenită
şi influenţei geografice asupra culturii şi dezvoltării isto-
rice, cu observări foarte nimerite în această privinţă, po-
trivite a deştepta interesul şi priceperea elevilor pentru
ştiinţa geografică”. 

Dimitrie Onciul  făcea în raport mici rectificări isto-
rice, etnografice, semantice şi observaţia că autorul nu
arată ce schiţe cartografice şi ce ilustraţii are să conţină
cartea. Totuşi, manualele aprobate şi tipărite de Simion
Mehedinţi pentru clasele precedente şi care „conţineau
cele mai bune schiţe cartografice şi ilustraţii bine alese
şi executate”, reprezentau „o garanţie că autorul va sa-
tisface în asemenea mod această necesitate şi în ma-
nualul de faţă”. 

Cu cele câteva ȋndreptări şi adaosuri de care trebuia
să ţină seama profesorul Mehedinţi, cartea a fost apro-
bată, fiind considerată „negreşit, atât din punct de ve-
dere ştiinţific, cât şi din punct de vedere didactic, cel mai
bun manual de geografie din cele admise pentru
această clasă”7.

În anii în care a condus Convorbirile literare (1907-
1923), Simion Mehedinţi a fost nevoit să-şi limiteze tim-
pul dedicat manualelor, amânând lucrări de suflet, aşa
cum mărturisea într-o scrisoare din 1910 către geogra-
ful Nicolae Mazere: „Aşa a păţit şi biata geografie de

cl.  IV, la care ţin mai mult decât la toate. Se apropie însă
funia de par şi în curând sper să dovedesc tuturor iubi-
torilor de geografie, că şi din Nazaretul nostru românesc
poate ieşi ceva care să merite o aruncătură de ochi”8.

Manualele lui Simion Mehedinți au uşurat atât
munca profesorilor – şi ei mărturiseau aceasta la con-
grese şi în revistele didactice –, cât şi pe cea a elevilor.
Profesorul era atent nu numai la forma şi conținutul
cărților sale de geografie, grija lui părintească se în-
drepta şi spre lucrurile practice, cum a fost în cazul ti-
păririi unui Caiet-Atlas, simplu şi uşor de purtat, gândit
astfel ca „să nu împovăreze cu o carte voluminoasă şi
scumpă ghiozdanul şcolarilor”. Când nu a fost consultat
în privința programei analitice, „grămădindu-se într-un
singur an geografia fizică şi cea economică”, profesorul
Mehedinți a lăsat netipărit manualul de geografie fizică
timp de 14 ani.

Manualele sale şcolare – apărute în sute de ediții –
pentru şcoala primară, secundară, liceu şi şcoala nor-
mală se pot citi de toate vârstele în afara timpului de în-
văţământ ca nişte opere literare, instructive şi originale,
fotografiile şi materialul ilustrativ bogat care însoţesc
lecţiile sporindu-le utilitatea.

E. Lovinescu afirma, nu fără o anume ironie răută-
cioasă, că manualele şcolare l-au ajutat pe Simion Me-
hedinţi să fie primit în Academia Română. 

Nu e, poate, lipsit de importanță să amintim în apă-
rarea profesorului Mehedinţi că o carte de lecturi geo-
grafice despre Suedia, scrisă de Selma Lagerlöff în
1907 pentru şcoala elementară, Minunata călătorie a lui
Nils Holgersson prin Suedia, a devenit cunoscută în
toată lumea şi a contribuit la acordarea Premiului Nobel
pentru literatură autoarei ei în 1909. Cinci ani mai târziu,
în 1914, Selma Lagerlöff devenea prima femeie mem-
bră a Academiei Suedeze. 

Pe cei doi autori, Simion Mehedinți şi Selma Lager-
löff, pe care o aminteşte în Premise şi concluzii la
Terra9, iar mai târziu în Jurnal, deşi separaţi de mii de
kilometri pe glob, îi unea „nobilul […] idealism, bogăția
fanteziei şi expunerea spirituală care […] caracteri-
zează opera”10. 

Simion Mehedinţi a dus la bun sfârşit şi sarcina pri-
mită din partea Consiliului Permanent al Ministerului de
Instrucţie, de a scrie manuale pentru învăţământul pri-
mar. Cu spiritul său pacifist, profesorul arăta şi în ma-
nuale că „fiecare dintre neamurile de pe pământ are
dreptul de a trăi potrivit cu munca şi însuşirile sale, fără
să fie strâmtorat de lăcomia şi răutatea vecinilor”, ceea
ce trebuia cunoscut şi de „copiii mărunți”.

În colaborare cu Octavian Goga, D.V. Ţoni şi V. Voi-
culescu, Simion Mehedinţi scrie în 1931 Cartea de citire
pentru clasa a IV-a primară, cu o bogată tablă de mate-
rii: texte literare, religioase, istorice, de ştiințe naturale
şi de educaţie, instructive şi prezentate atrăgător, cu
im agini şi desene izbutite şi într-o limbă românească
atent aleasă. Manualul are o particularitate: niciun text
nu este semnat. Dacă pe clasici îi recunoşti uşor, printre
ei fiind Eminescu, Andersen, Alphonse Daudet, Daniel
Defoe, textele autorilor manualului se pot mai greu dis-
tribui fiecăruia. Pe Simion Mehedinţi îl putem însă recu-
noaşte în parabolele din Evanghelie, în unele texte
istorice şi de ştiinţele naturii, mai ales datorită stilului ca-



racteristic şi limbii pitoreşti.
Scriind în memoriile sale despre Simion Mehedinţi

la împlinirea vârstei de 88 ani, în 1954, academicianul
Constantin Kiriţescu îi caracteriza manualele şcolare de
geografie ca fiind „cele mai frumos scrise din câte s-au
scris în această materie, […] nişte capodopere ale ge-
nului” şi „opera unui maestru în care omul de ştiinţă e
dublat de un pedagog şi de un artist”11. 

La sfârşitul carierei sale didactice, profesorul Mehe-
dinţi era mulţumit că a netezit calea urmaşilor, că geo-
grafia, ştiinţa căreia îi slujise, nu mai este subordonată
altor studii, are o definiţie exactă şi legile ei, iar harta a
devenit un mijloc de cercetare şi descoperire a adevă-
rului geografic.

În ceea ce priveşte metodica, profesorul arăta că
geografia analitică primează în faţa celei regionale şi,
pentru a face o descriere a unui ţinut, oricât de mic, pe
care o compara cu „un ghem încâlcit care nu poate fi
tăiat cu sabia”, geograful trebuie să se descurce cu aju-
torul geografiei analitice. 

Mihai David, autorul Omagiului profesorului Simion
Mehedinţi la despărţirea sa de catedră, amintea numele
unui strălucit dascăl rural care ajunsese la convingerea
„că elevii lui trebuie să învețe pe de rost pasagii întregi
din manualele profesorului Mehedinți, găsindu-le ca
model desăvârşit pentru curățenia limbii şi a judecății
sănătoase ce se desprindea din ele”12, dar şi faptul că
„munca didactică a profesorului Mehedinți a fost folosită
din belşug de alți autori”.

Ultimul său manual şcolar, Antropogeografia, a apă-
rut în 1937. 

Capitol din teza de doctorat Simion Mehedinți între
ştiință şi literatură (Contribuții documentare).

Note
1 Primul manual românesc de geografie este acela tradus

din italiană de Amfilohie al Hotinului pe la 1777 şi publicat la
Iaşi la 22 august (stil vechi) 1795, sub titlul De obşte gheo-
grafie pe limba moldovenească, scoasă de pe gheografia lui
Bufier [Claude Buffier]. Numele geografice erau aşezate
într-un mod anume pentru folosinţa tinerilor de a le ţine minte.
Giurescu C. Constantin, Istoria Românilor, vol. III, București:
Editura ALL  Educational 2000, 2003, p. 656.

2 Mihai David (1886-1954), geograf și geolog român, pro-
fesor universitar la Universitatea din Iași, membru corespon-
dent al Academiei din 1935 și titular începând cu
20  decembrie 1936.

3 Mihai David. Omagiu profesorului Simion Mehedinţi la
despărţirea sa de catedră, Iaşi: Institutul de arte grafice
Brawo, 1939, p. 19.

4 Apud: Simion Mehedinţi.  Amintiri despre Spiru Haret,
p.  1712, în Costică Neagu. Simion Mehedinți. Bibliografie.
Focșani: Editura Terra, 2003, p. 21

5 Simion Mehedinţi. Geografie și geografi la începutul se-
colului al XX-lea, loc. cit., p. 100.

6 Ibidem, p. 110.
7 În Anexe, Raportul de cercetare al lui D. Onciul asupra

manualului lui Simion Mehedinţi: Geografia Europei şi câteva
noţiuni de cosmografie pentru clasa a III-a secundară şi Pro-
cesul-verbal din şedinţa de la 19 apr. 1904, pentru prezenta-
rea rapoartelor asupra manualelor de geografie, manuscrise
inedite, aflate la Arhivele Naţionale.

8 În Anexe, BAR, Mss 1392, S 45/1.

9 „Dar vibrarea cea mai intensă s-a ivit când a apărut Nils
Holgersson încântătoarea plăsmuire geografică a Selmei La-
gerlöf”. 

10 Motivația Juriului Nobel pentru acordarea Premiului
Nobel Selmei Lagerlöf în 1909. Laurențiu Ulici. Laureații Pre-
miului Nobel pentru Literatură, București: Editura Almanah
Contemporanul, 1983, p. 71.

11 Kiriţescu, Constantin. (1876-1965) doctor în ştiințele na-
turii, profesor la Şcoala Normală „Vasile Lupu” din Iaşi, la Li-
ceul „Matei Basarab”, la Seminarul Pedagogic din Bucureşti
şi la Institutul Superior de Educaţie Fizică al cărui rector era
dr. Francisc Rainer, inspector în Ministerul Instrucţiunii, „o
adevărată coloană vertebrală” a acestuia, cum îl caracteriza
Lovinescu în Memorii, membru al Academiei Române şi mem-
bru fondator al Academiei de Ştiinţe din România, zoolog, pu-
blicist şi istoric român. Portrete, oameni pe care i-am
cunoscut, București: Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1985,
p. 316.

12 Ibidem, p. 19.
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CONVORBIRI LITERARE
BUCUREŞTI
Str. Dimitrie Racoviţă, 12

Iubite Domnule Mazere, 

Mulţumesc pentru bunul Dtale îndemn. Chiar aveam
nevoie să fiu deşteptat. De 3 ani de zile, a căzut peste mine
marea greutate de a mă îngriji de revista „Convorbiri Literare”.
Nu e treaba mea să mă amestec în această direcţie de acti-
vitate, dar negăsindu-se deocamdată altcineva, iată, a căzut
sorţul pe mine. Aceasta mă costă enorm de mult, căci o
mulţime de alte lucrări în deosebite stadii de înaintare stau pe
loc. Aşa a păţit şi biata geografie de cl. a IV-a, la care ţin mai
mult decât la toate. Se apropie însă funia de par şi în curând
sper să dovedesc iubitorilor de geografie, că şi din Nazaretul
nostru românesc poate ieşi ceva care să merite o aruncătură
de ochi. Îmi pare bine de harta Dtale că e gata. A mea e încă
în negru. Satele sunt toate până în Tisa, dar oraşele sunt încă
albe. Fiind prea deasă harta, le voi pune la margine, înşirate
unele lângă altele. 

Sper că nu prea târziu, vom avea de vorbit şi în privinţa
programelor noastre de geografie, care au suferit amputări
neiertabile.

Al Dtale devotat,
S. Mehedinţi

Scrisoare inedită a lui S. Mehedinți către geograful Nicolae
Mazere, aflată în Biblioteca Academiei Române
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„Un popor care se respectă 
nu are niciodată prea multe reviste, 
prea multe cărți, prea multe școli” 

– Stimate domnule Ovidiu Pecican, când m-a între-
bat un amic dacă am auzit de La Mongolu, m-am gân-
dit, instantaneu, că o fi vorba de un echivalent clujean
al dâmboviţeanului „La Cocoşatu” (renumit pentru micii
după care un cândva celebru politician aflat la o tablă
pe plaja Coastei de Azur îşi trimitea avionul). Apoi, do-
cumentându-mă, am înţeles că ceva, ceva, o firavă le-
gătură, tot e, la alt nivel, desigur! Pentru cei care nu au
citit articolul-program (pot să-i zic aşa editorialului din
primul număr?), vă rog să-i lămuriţi şi pe cititorii revistei
noastre de unde vine şi ce reprezintă acest insolit nume
de publicaţie.

– Distinsă colegă,
revistele plicticoase
încă din titlu nu promit
nimic bun. Mi-a plăcut
încă din tinerețe să
contemplu eflorescența
de titluri imprevizibile
din presa culturală ro-
mânească. Mi s-a părut, încă de pe atunci, că
avangardiștii se disting, din acest punct de vedere. De
la Bluze albastre la Muci și, mai cu seamă, la revista cu
nume viril, ei nu doar că mi-au reținut atenția, ci mi-au
provocat și râsul admirativ. Într-adevăr, de ce nu? Res-
pectabilitatea unei reviste vine din calitatea ofertei sale,
nu din firma pe care o afișează, lucru evidențiat de
prezența restaurantului „Leul și cârnatul” în capodopera
literaturii universale Aventurile bravului soldat Svejk. În
decursul timpului am participat la alcătuirea mai multor
reviste culturale, ceea ce a presupus uneori și căutarea
febrilă a câte unui nume ori imaginarea titlurilor de ru-
brici. Așa s-a petrecut, de exemplu, prin 2005 sau 2006
cu revista Verso când, alături de Ion Mureșan, dar îm-

preună cu Amalia Lumei, am gândit nu doar – cum zi-
ceam – cum să se cheme „foaia” in statu nascendi, ci
și rubricile dintre care una, cea intitulată „Q și de la
capăt”, mi-a fost adjudecată chiar mie, unul dintre re-
dactorii-șefi adjuncți. 

La Mongolu are însă o altă poveste. Această denu-
mire se înscrie mai curând în șirul celor bucolice și sen-
timentale, dar și informative, precum Hanu Ancuței (s-o
fi inventat deja o publicație cu acest nume?) sau Iocan.
Pentru neștiutori, sună ca un nume de crâșmă și, la
drept vorbind, nu este deloc greșit. În anii 1970 și mai
pe urmă, Remus Pop alias Mongolu era responsabilul
unui local frecventat asiduu de poeții, criticii și prozatorii
de la revista studențească Echinox. Dintre ei, poetul
Horia Bădescu a și dedicat versuri memorabile locului

și amfitrionului. Și nu
doar el… Un premiu
acordat la filiala Uniunii
Scriitorilor din Cluj,
vreme de ani și ani, a
purtat același nume,
fiind sponsorizat de
acest mare prieten al
artiștilor, în junețe

actor și rugbist el însuși, mai apoi mare colecționar de
artă, care este prietenul Remus Pop. (Am fost, de două
ori, fericitul câștigător al distincției menționate: o dată
pentru teatru, a doua oară pentru critică literară.) Aso-
ciindu-ni-l în 2018 proiectului de a ctitori împreună o
publicație nouă, ni s-a părut firesc să profităm de popu-
laritatea poreclei sale și de faima persistentă a locului
de bună primire gastronomică și bahică, așezându-l pe
frontispicul periodicului nostru. O siglă meșterită de ad-
mirabilul grafician Octavian Bour subliniază oferta re-
vistei prin înfățișarea plastică a unei mâini care oartă o
tavă cu un castron enigmatic, dar îmbietor. Recunosc,
adepților neclintiți ai autohtonismului românesc, acest
imn implicit (și aparent) închinat – în aparență, și numai

Dora Lazăr

REVISTA REVISTELOR
La Mongolu
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pentru neștiutori – cuceritorului asiatic de la 1241-1243,
li se va părea nepotrivit și regretabil. (Cu toate acestea,
un istoric onest va identifica în tătari nu doar pe puter-
nicii invadatori călăreți din stepe care le-au prilejuit cne-
jilor români, după cum atestă cronicarul Rogerius, o
evidențiere politică, ci, mai apoi, și alianțe profitabile
domnitorilor români, precum în noiembrie 1330, când
țara lui Basarab I a fost atacată de semețul Carol Robert
de Anjou, suveranul de până atunci al teritoriului răzlețit
de sub autoritatea lui.) Probabil că tot așa li s-ar fi
înfățișat și gazeta Satyrul, scoasă în 1866, la București
de B.P. Hasdeu și prietenii lui, care semnau toți cu
nume de rezonanță chinezească și pretindeau – în spi-
ritul Scrisorilor persane ale lui Montesquieu – că ar fi o
delegație chineză sosită printre români spre a le ob-
serva moravurile. 

– Coborând sub titlu, găsim o precizare: revistă de
cultură independentă. Independentă de ce, domnule re-
dactor-şef? Şi, mai ales, cât de independentă?

– Ei bine, publicația noastră își afirmă independența
în raport cu partidele politice, cu factorii de decizie (stat,
biserică, armată, magistratură), față de organismele și
organele instituționale în uz și, uneori, din nefericire, în
abuz. Nici nu este mare filosofie pentru că, fiind nouă,
nu reprezintă o miză pentru care să se depună eforturi
de influențare, de acaparare ori de dominare de vreun
fel sau altul. Ea are însă slăbiciuni, desigur. Printre ele
se numără prietenia, devotamentul și preferințele idea-
tice și estetice. O declar aici pe cea față de Remus Pop,
ajuns la o vârstă venerabilă, dar mereu cordial și jovial,
deschis ideilor generoase și propunerilor de înnoire în
multiple domenii. (Dovada: după ce a ctitorit monumen-
tul rugbistului în parcul universitar clujean, acum pune
la cale un monument închinat grupării creatoare de la
revista Echinox, cerc literar studențesc, de relevanță
națională, care și-a văzut confirmată valoarea nu doar
prin carierele personale ale poeților, criticilor și proza-
torilor din cadrul său, ci și prin alegerea unuia dintre li-
derii revistei, criticul și poetul Ion Pop, ca membru
corespondent al Academiei Române.) Mica noastră li-
bertate, mai mult sau mai puțin marginală, se datorează
și faptului că nu căutăm avantaje materiale, fiecare din-
tre redactorii și colaboratorii revistei având propriul loc
de muncă, nu căutăm sponsori, lucrând gratuit, din pură
pasiune, și nu avem motive de a ne pune sub protecția
vreunui mare feudal politic ori economic, căci nu dorim
nici sedii, nici înzestrări cu utilaje (computere etc.), nici
vacanțe în Bahamas sau la Mamaia. Încercăm să fim
un topos primitor pentru oamenii de talent care pariază
pe democrație și liberalism în sensul cel mai larg al
acestor cuvinte, fără afilieri doctrinare ori vasalități în
raport cu puternicii zilei, pe care, altminteri, îi tratăm cu
toată deferența și politețea cetățenească necesare. 

Cum lucrăm la realizarea ei pro bono, o mână res-
trânsă de oameni, și cum primim, tot așa, fără pretenții
referitoare la plata unor drepturi de autor, colaborări ge-
neroase de la artiștii și gânditorii locului – mă refer, de-
sigur, nu doar la Cluj, ci la întreaga Românie, deși nu
exclud nici colaborările unor nume străine –, ba mai
mult, cum distribuim numerele gratuit, prin poșta elec-
tronică (până când un sit al revistei va fi pus pe pi-

cioare), cum nu solicităm nimănui nici contracte publi-
citare, nu suntem în niciun fel în poziții ancilare față de
nimeni. Încercăm un exercițiu privat de libertate de gân-
dire și de expresie culturală, căutând să urmăm logica
principiului biblic „Dăruind, vei dobândi!”. 

– Şi încă o nedumerire – ducea Clujul lipsă de re-
viste? Nu de alta, dar acum vreo doi-trei ani, un distins
critic şi istoric literar orădean se întreba de ce nu mor
revistele literare.

– Revista La Mongolu se face la Cluj-Napoca, dar
ea se adresează publicului potențial din întreaga țară și
din străinătate, și s-ar dori relevantă pentru întreaga
artă de valoare a momentului. Cunosc, desigur, dezba-
terea iscată de prietenul Ion Simuț cu o vreme în urmă.
Părerea mea este că un popor care se respectă nu are
niciodată prea multe reviste, prea multe cărți, prea
multe școli. Cred în autoreglajele sociale. Vom avea
mereu în uz exact atâtea publicații, periodice sau nu,
câte știm produce, câte avem nevoie, câte merităm,
câte învățăm să purtăm în lumină, câte credem că me-
rită să investim în onoarea și în demnitatea noastră. Nici
mai multe, nici mai puține. Iar cititori – pe măsură. 

Distribuind gratuit La Mongolu, dar fără opreliști de
vreun fel sau altul, exact celor care vor să citească ce
scriem în paginile sale și, prin ei, și celor care doresc
să împărtășească – pentru că le-a plăcut sau fiindcă
le-a displăcut – ceea ce au citit, ne conformăm acestei
logici. Prea mult s-a discutat despre volumul vânzărilor
anuale din cultura scrisă, fără să se țină seama că
există o Românie care se zbate la marginea sărăciei,
uneori înotând disperată chiar sub această limită, și
care, totuși, nu este necesarmente lipsită de cultură ori
de interesul pentru cultură. Săraci și bogați, cu toții stau,
în raport cu La Mongolu, la un click de computer
distanță și sunt bineveniți la întâlnirea cu noi. Ca profe-
sor știu în ce măsură poți supraviețui fie și cu burta
goală, dar având totuși, la îndemână, un imbold, o sursă
de speranță, promisiunea luminii. Gândesc romantic,
iluminist, populist chiar? Sunt naiv, idealist, aiurit,
șmecher, interesat de cariere publice insidioase, dornic
să țâșnesc în sus? Îi las pe cei care vor să mediteze la
aceasta să dea răspunsul cel mai potrivit. Între timp, lu-
crez împreună cu echipa revistei la numărul următor al
acesteia, bucuros de compania câtorva prieteni cititori,
nu neapărat puțini și în niciun caz insignifianți. 

Adaug însă că La Mongolu reprezintă, prin însăși
existența sa, o chemare la generozitate și filantropie ac-
tivă, un îndemn camaraderesc, frățesc chiar, la reduce-
rea discrepanțelor tot mai mari în societatea noastră
între cei ce au și cei aflați în mari lipsuri. Este, poate, și
un exemplu că lucruri importante se pot face prin
bunăvoință și prin persuasiune fără a antrena cheltuieli
astronomice, cu maxime profituri; desigur, nu din cele
materiale (dar nu acestea sunt cele mai importante). 

– Ce aduce nou La Mongolu în peisajul presei lite-
rare actuale? Înţeleg că este mai mult decât o revistă,
este o stare…

– La Mongolu poate fi văzută, desigur, ca o stare: să
zicem că ar fi vorba despre starea de ebuliție a
creativității. Poate fi însă percepută și ca o dinamică:
aceea a producerii de valori artistice și intelectuale și
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de afirmare a disponibilității de a le împărtăși altora. Mai
este însă și zodia speranței de a pune în mișcare, pen-
tru toți cei interesați de asta, energii active în planul cul-
turii „înalte”, ieșind un pic de sub semnul Cântării
României unde grâul și neghina primeau împreună aco-
ladele puterii politice. La Mongolu este și un prilej de a
arăta că lucruri bune se pot face și în țară, pe cont pro-
priu, fără a afecta resursele statului, prin punerea îm-
preună a elanurilor interpresonale, într-un grup relativ
restrâns de prieteni și colegi; că nu este de fugit din Ro-
mânia cu prima ocazie, în medii adeseori – dar nu
mereu – recompensante. Avem nevoie de intelectuali,
de oameni de viitor, pentru a nu deveni o colonie a forței
de muncă ieftine și a recădea în ancilarități din care, cu
greu, abia în modernitate, românii au știut ieși, de bine,
de rău. 

Noutatea pe care o aduce, eventual, revista noastră
în desișul publicațiilor românești actuale ce exprimă
opțiunile culturale ale generației actuale o puteți ob-
serva, dacă există, mai bine Dvs. decât mine, poate.
Ceea ce dorim însă este să oferim spre lectură pagini
bune de ideație culturală și de literatură, neuitând însă
nici plastica, filosofia, istoria ori sociologia. Aparent,
același lucru ca în atâtea alte locuri... Cine știe însă
dacă nu cumva rețeta după care amalgamăm ingre-
dientele este una mai izbutită, în felul ei? 

Un lucru este sigur: avem prețuire și empatie față de
toți cei care trudesc în același câmp, căutând să ofere
spiritului și sufletului, inteligenței și capacității mobiliza-
toare a simțirii cititorilor argumentele necesare unei mai
bune înaintări în direcția împlinirii lor de sine. 

– Prezentaţi-ne, rogu-vă, mongoloizii care scriu la
gazetă. Îi căutaţi sau vă caută? Ce-i uneşte, ce-i adună
în acest loc privilegiat?

– Hahaha, de ce mongoloizi și nu mongoli, de-a
dreptul?! Nu lucrăm cu mongoloizi, ar fi prea greu, prea
specializat. Avem, în schimb, autori cu experiență prin-
tre redactori și acesta este un motiv de bucurie. Plăce-
rea de a face echipă cu oameni pasionați, talentați, dar
și pricepuți este fără egal. Cu fiecare număr nou învăț
tot mai multe lucruri neștiute, uneori chiar nebănuite, de
la ei. 

Desigur, invităm artiști reputați să ne ofere colabo-
rarea și căutăm și tineri talentați pentru a-i publica.
Adresa electronică a revistei nu este un secret și o
mulțime neașteptată de propuneri de colaborare ne-a
surprins. Ceea ce ne adună însă pe toți, redactori și co-
laboratori, este căutarea și speranța valorii culturale.
Am dori ca întâlnirile noastre ritmice – și simbolice, pen-
tru că nu avem, dată fiind pandemia, nici măcar bucuria
șederii la o masă de restaurant împreună sau într-o ca-
fenea – să aibă ca rezultat, nu doar o altitudine calitativă
mărturisită de paginile revistei, ci și o întărire a
solidarității noastre artistice, a prieteniei dintre noi, a bu-
curiei de a participa coerent, consecvent și substanțial
la cultura noastră de azi. 

– Dar cititorii – cum ajung la dumneavoastră? Sau
invers!!

– Lumea literaților și a artiștilor pare mare, dar este,
de fapt, relativ mică, Majoritatea ne știm unii pe alții, din
citite, din auzite. Și fiecare dintre noi are prieteni cu care

împărtășește informații, clipe de bucurie, cu care dis-
cută. Nu ne temem de lipsa cititorilor, nu există artă va-
loroasă care să nu își găsească publicul. Iar dacă ni-l
vom pierde înseamnă că o vom merita. 

– În fine, o iute privire asupra rubricilor.
– În privința aceasta vă pot spune doar că încercăm

să adăugăm un firicel de sare și de piper rețetei
obișnuite (critică literară, eseu, poezie, proză etc.). Ne
pasionează și gastronomia și suntem interesați și de ro-
manul polițist ori de benzile desenate. Nu am primit încă
ecouri negative pe seama unor astfel de opțiuni… 

– Pesemne că n-a făcut nimeni indigestie citindu-vă
opiniile gastronomice! Revenind la nedumeririle distin-
sului orădean, Domnia Voastră cum vedeţi viitorul pre-
sei culturale? Dar al culturii în general – şi vă întreb asta
gândindu-mă, de pildă, la mişcarea culture cancel, dar
nu numai.

– Prețuiesc la Ion Simuț calitățile sale certe de critic
literar și, altminteri, și curajul intelectual de a se angaja
în dezbateri incomode. Aici însă, în acest punct, opinia
mea diferă confortabil de a lui. Cred că presa culturală
nu va muri decât atunci când moartea culturii va fi o cer-
titudine. Or, așa ceva nu se poate întâmpla. Sigur, presa
culturală poate lua forme sui generis. Presa culturală va
pieri din România numai dacă națiunea română însăși
se va stinge și dacă ultimul român iubitor de cultură va
dispărea. Convingerea mea este însă că nici una, nici
alta nu se vor împrăștia în vânt… 

– Alte lucruri relevante pentru La Mongolu? 
– Desigur. Încă din primul an de apariție revista a

acordat un premiu. Cel dintâi laureat al său a fost poetul
și – cum să-i zic?! – paremiologul Marcel Mureșeanu,
autorul unei opere valoroase. Deși pandemia ne-a adus
în situația de a trece de la șase apariții pe an la numai
patru, trimestriale, continuăm să privim viitorul cu încre-
dere.

– Vă mulţumesc pentru amabilitatea acestui taifas,
îi doresc revistei viaţă lungă şi agitată, iar dumneavoas-
tră multă sănătate şi putere de muncă!  

24 aprilie 2021 
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Dacă sunt vremuri de pandemie, ies din memoria
străveche remedii naturiste, care să protejeze. Acum
s-au descoperit virtuțile anticoagulante ale chimenului.
Vorba vine, deoarece mătușa mea seculară repede a
taxat publicitatea, în sensul „vă țineți mari domni și
deștepți, dar descoperiți ceea ce noi foloseam la țară
dintotdeauna”. Tot ea m-a învățat diferența dintre chi-
mion (deschis la culoare) și chimen (închis…). Mi-a
venit în minte grădinarul Chance, din filmul lui Hal
Ashby din 1979. Un film foarte bun, deoarece a rezistat
la proba implacabilă a timpului. Joacă Peter Sellers în
rolul lui Chance, dar și irezistibila Shirley MacLaine, pre-
cum și Melvyn Douglas, în rolul multimiliardarului muri-
bund. Filmul are la bază cartea lui Jerzy Kosinski
(1933-1991), un scriitor polono-american, scăpat de
Holocaust, emigrat în America. A fost de două ori
președinte al Capitoliului american. În 1970 a scris
Being There, după care Ashby a realizat filmul despre
care vorbeam, tradus în franceză Bienvenue, mister
Chance, iar în română Un grădinar face carieră. Ko-
sinski a scris și Pasărea pictată,după care s-a făcut un
film cutremurător. Cum a murit Kosinski? O cumplită si-
nucidere prin sufocare, cu capul învelit într-o pungă de
plastic. A lăsat un bilet: „Mă voi culca acum mai mult
decât de obicei – numiți-l Eternitate!”

Care-i legătura cu chimenul? Chance din film e gră-
dinar. De mic a stat în casa unui domn generos și a
învățat legile nescrise ale naturii, trăind în grădină, pa-
sionat de copaci și plante. Chance a descoperit secre-
tele florilor, a intuit ca și mătușa că în natură fiecare
lucru se împlinește, iar miracolul vieții – cum bine zicea
Eckhart Tolle – se dezvăluie fără nemulțumire sau ne-
fericire. Chance n-a ieșit din acel domeniu până când
domnul a murit, iar el a devenit…om al străzii. Unde să
meargă? Un fel de autist elegant, bizar, descoperind
lumea, pasionat de televizor. Un nătâng genial, un aiurit
spiritual, de o imbecilitate tandră. Strada! Miracol! Lovit

de o limuzină. Adică norocul lui orb. Așa ajunge în casa
lui Ben, om de afaceri, muribund, vegheat de soția
șarmantă, Eve. Din Chance devine… Chauncey Gardi-
ner. Dar ce nu devine el? Viața lui o ia razna, însă el e
același obsedat de televizor și de plante. Intră în grațiile
Președintelui din întâmplare, datorită truismelor sale
despre natură. Limbajul lui propriu e luat de toți drept
metaforic. Dacă el spune că după iarnă va veni primă-
vara și dacă sunt rădăcini, totul se restabilește, toți sunt
în extaz. Gata! Cine e acest genial? FBI-ul scormonește
trecutul lui Chaunsey și nu află nimic. Mister! De unde
vine? Limbaj de lemn, glorificare aiurită, totul într-o so-
cietate virusată. Mereu zgomot de televizor, departe de
spațiul lui Voltaire (care ne îndemna să ne cultivăm gră-
dina). Un necunoscut ajunge la putere fără voia lui. Iată
o comedie dramatică, o fabulă cinică, o satiră socio-po-
litică, cu culisele televiziunii și a jocurilor politice. Chaun-
sey e un impasibil cvasi-asexuat, care imită tot ce vede
la televizor. El spune adevăruri simple cu un aer placid.
Ceilalți le numesc profeții magice. Eve se îndrăgostește
de el, se agită în preajma lui și îi spune clar că era gata
să se deschidă… pentru el. Privind la televizor, el îi
spune în stil zen: „Mă bucur că nu te-ai deschis!” Eve îl
întreabă…ce îi place? El răspunde : să privesc (la tele-
vizor, gândea el). Atunci Eve se dezlănțuie într-o mas-
turbare gălăgioasă, ridicolă, fără vreun beneficiu.

Da, ultimul rol al lui Peter Sellers, ca un fel de epitaf
amar, dar glorios, într-un film ce amintește uneori de
Forrest Gump și de Rain Man. Să nu uit: nu cred că titlul
articolului e bun. La început îmi ziceam că Chance e…
endemic (trăiește numai pe un anumit teritoriu). Groaz-
nic: termenul se referă la plante și animale. Cum pot
drege: păi Chance poate fi comparat cu o plantă. Uneori
e imponderabil, ca atunci când merge ca Isus pe apă.
Nu, nici așa nu e bine, că nu numai în America un gră-
dinar poate urca ierarhia socială, ci pretutindeni. Am
greșit, dar las titlul așa!

Alexandru Jurcan

UN GRĂDINAR ENDEMIC
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Născut la 10 martie 1944, Bucureşti.•
Studii: Academia de Artă „Nicolae Grigorescu”,•
secţia Pictură (1972) şi Muzeologie (1982)
Membru al UAP din România.•
Numeroase participări la expoziţii de grup în ţară•
şi la Chişinău.
Expoziţii personale (selectiv):•

1970 – Ecran Club – Bucureşti.
1972 – Ateneul Tineretului – Bucureşti;
1978 – Muzeul de Arta – Craiova;
1980 – Muzeul de Arta – Tulcea;
1988 – Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea” –

Slobozia;
1993 – Galeria Orizont – Bucureşti;
2000 – Galeria „Arcadia” – Slobozia;
2003 – Centrul Cultural al MAI – Bucureşti;
2004 – Auckland - Noua Zeelandă;
2005 – Galeria 131 Hol – Bucureşti;
2006 – Centrul Cultural MAI – Bucureşti, Cafeneaua

„Patrol” – Bucureşti, Sediul Editurii „Detectiv” - Bucu-
reşti;

2008 – Help Woldegk – Germania;
2011 – Biblioteca Naţională – Chişinău;
2012 – Galeria de Artă – Câmpulung Muscel, Gale-

ria Metopa – Piteşti, Galeria Artex – Râmnicu Vâlcea;
2013 – Muzeul de Artă – Târgovişte;
2017 – Galeria Căminul Artei Centrul Artelor Vizuale

Bucureşti

Lucrări în colecţii particulare din România,•
Franţa, Germania, Italia, Noua Zeelandă, Unga-
ria, Cehia.

Aprecieri critice•
Tudor Meiloiu este un pictor insolit.
El beneficiază de un har aparte, acela de a putea

face figurativ din nonfigurativ. El făureşte pe suprafeţele

pictate o lume posibilă şi atât de frumoasă, încât
creează virtuţi estetice vecine cu metafizica. O pace lu-
minoasă le conferă lucrărilor sale armonia calmă de
ordin cromatic, din care se nasc linii şi volute, interferări
tridimensionale de aluzii vegetale, de desişuri subacva-
tice şi de pânze croite din culorile lumii parcă de nişte
păianjeni miraculoşi, de nervuri şi cochilii, ori de pano-
rame macrocosmice.

Gândindu-mă la obstinaţia cu care Meiloiu îşi zămis-
leşte visele, privindu-i lucrările, aş înţelege că artistul
nu se refugiază într-o manieră, ci pur şi simplu creează
o lume de simboluri în care crede şi pe care vrea să
ne-o inducă şi nouă. Şi reuşeşte.

Fiecare lucrare a sa ne incită datorită haloului de
taină cu care e încununată ea. Mai mult, privite de
aproape, tablourile lui Meiloiu îşi etalează materialitatea
decorativă. Depărtându-te de ele, acestea îşi desco-
peră ca după o cortină ridicată secretele armoniei su-
fleteşti care pleacă în taină şi se întorc la ea. Îndrăznesc
să spun că această taină este atât de insolită, încât ea
a devenit la mai mult de 60 de ani ai artistului, absolut
meiloică.

Liviu Tudor Samuilă

Expoziția […] sugestiv intitulată „Măiastrele” ne fa-
miliarizează cu o perpetuă situare în orizontul misteru-
lui. Fantezia plastică etalată urmărește revelarea
câtorva dintre vastele oglindiri ale spiritului. Tablourile
lui Tudor Meiloiu poartă un enigmatic sens aparte, com-
plexele semnificații dezvăluindu-se în funcție de starea
sufletească a vizitatorilor expoziției. Aici, „măiastrele”
dau tonul diversității fiorurilor alegorice. Asistăm la efec-
tele unei arte coloristice plutitoare. Creațiile lui Tudor
Meiloiu interferează cu universul metaforei, purtător al
aurei visului. Stilizările ideale pe care le admirăm alcă-
tuiesc un joc eclectic, cu fațete subtile.

Octavian Mihalcea

TUDOR MEILOIU – 
MĂIASTRUL 

„MĂIASTRELOR”
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„Sincerități brutale”

Cartea Irinei Alexandrescu, Jurnalul unei femei
grele (Ed. Sitech, Craiova, 2021), este o spovedanie?
Este o încercare de exorcizare sau, mai curând, de au-
toexorcizare? Este o transpunere în tablouri poetice,
spre neuitare, a întâlnirilor sale cu dragostea mai mult
sau mai puțin sinceră a fiecărui bărbat din viața ei? Ori,
dimpotrivă, este o detașare de iubirea-rană, după
declarația poetei Nora Iuga din cartea sa „Fasanen-
straße 23”: „Am învățat de la Goethe. Când vrei să
scapi de o iubire, scrii o poezie”? În autoportretul Cam
eu, autoarea are o variantă de răspuns și nu se sfiește
să ne-o dezvăluie, semn că mărturisirile lirice sunt
„sincerități brutale”: „Ce-i drept, aș putea să zămislesc/
o nouă umanitate scriind, dar eu scriu despre urâțenia
vieții/ și cine mi-ar cumpăra Biblia?/ Acum scriu față în
față cu bărbații din mine... toți/ și deși toți m-au iubit toți/
se miră și toți mă scuipă sacadat pentru această
indiscreție”. De asemenea, Irina Alexandrescu a simțit
nevoia să mai ofere, dincolo de poezie, o perspectivă
pentru receptarea discursului acestei cărți, pe care o
găsim în textul ce deschide volumul și care are un titlu-
interogație menit să-l continue pe cel de pe copertă: „In-
trarea în femeie – iadul sau raiul?” Spicuim din
confesiune: „În acest volum am hotărât să fac un soi de
experiment – să stau față în față cu bărbații din viața
mea! […] Iată femeia! […] Nu am vrut-o inocentă, crudă
sau puternică, slabă sau femme fatale, nu am vrut-o
într-un anume fel, am vrut-o reală, așa că am ales să
vorbesc despre femeia care am fost și mai sunt... […]
voi sări în gol și te voi lăsa să mă judeci sau să mă
trăiești”.

În „infinitul de proastă calitate al prezentului”
(p.  106), e greu să ne mai mire ceva, și totuși poezia Iri-
nei Alexandrescu are ceva care ne scoate din inerție: o
sinceritate căreia nu-i rezistă niciun fapt, nicio aducere-
aminte, nicio emoție sau prejudecată. Actantei i-au

„apărut ochi pe creier” și inteligența ei rațională pare s-
o ignore de multe ori pe cea emoțională, deși în tabloul
sinoptic al cărții prevalează imaginile cu și despre ero-
tism. Rememorarea începe din prezent spre trecut, cu
o evaluare a identității de sine și cu scopul declarat –
din prima poezie, Ultima împerechere – al eliberării „de
destin/ de toate destinațiile”. Autoarea știe că jurnalul
este un instrument terapeutic și de autocunoaștere, prin
care scoate din mintea sa suferințe, frustrări, emoții plă-
cute sau neplăcute și le mută pe foile de hârtie, de unde
și primul vers: „cine sunt eu”. Întorcându-ne la titlul vo-
lumului, constatăm că jurnalul, ca un mănunchi de scri-
sori netrimise, aparține unei „femei grele”, care a avut
așadar foarte multe de spus, de transferat pe un alt su-
port decât pe cele „21 de grame” cât spune adesea că
reprezintă sufletul său. Cu alte cuvinte, greutatea trăiri-
lor acumulate într-o viață în care s-au împletit „șapte
sorți” a așezat-o într-o postură dificilă („iar eu trag/ ic-
nesc sub jug/ ca vitele țăranilor/ la muncile Astea” – De
ce n-ai fost curvă, femeie?) și a împins-o către gestul
de a scrie cartea de față: „cam așa a început cartea
asta grea/ respinsă/ a lor/ celor mai Lor/ […]/ eu o bă-
trână cerșetoare cu cămașă și tetra/ strânse pe un corp
mâncat/ mâncat de viermii ce înmuguresc în fiecare/
primăvară” – Jurnalul unei femei grele. 

Corozivă uneori, bagatelizând simțăminte odată
considerate înalte, excluzând de la început o falsă pu-
dicitate în limbaj și în imaginile artistice, fără ca această
cutezanță s-o ducă spre trivialitate, spre lipsă de rafina-
ment, femeia care era nevoie „de o reparație capitală a
sufletului” scrie cântând pe diferite tonalități, descân-
tând mai ales, încercând să se dezlege de blestemul iu-
birii, pentru a se sublima pe sine și a deveni
femeia-poezie: „ne-am iubit acolo unde am revenit azi/
și te privesc/ cu nicio durere/ […]/ mă uit contra mersului
acelor de ceasornic/ cu ochii și picioarele care mai simt
urma încordărilor tale/ necordiale/ mă uit/ atât” (În colțul
patului tău). Iată o dovadă a vindecării, a sublimării de

Diana Dobriţa Bîlea

BREVIAR EDITORIAL
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care vorbeam, intervenția instanței divine determinând
revelația poetei: „adun literă cu literă/ le plesnesc cu
limba le rotunjesc le umezesc/ toată noaptea am stat în
ploaie/ […]/«cine ești tu?» mă întreba Dumnezeu/ n-am
știut/ […]/ mi-au coborât îngerii lovindu-se de pereții ini-
mii mele/ împiedicându-se de venele/ lungi/ arun-
cându-și unul altuia bucăți din ce-am fost/ rănindu-se
cu sufletul alb/ Dumnezeu i-a lăsat/ apoi le-a smuls ari-
pile/ «acum zburați! » a hohotit el/ mă uitam îngrozită
mă uitam reîntregită/ «tu mergi!»” („Tu mergi!”) Când
predomină emoția, actanta devine vulnerabilă, de o
suavă feminitate: „în secunda dintre un da/ și un nu/
mi-a atârnat viața/ până/ azi/ greu mi te-am smuls/ din
rădăcini/ îmi împietriseși acolo/[…]// am observat că/ pot
fi un câine/ când oasele mi se/ văd singure/ fără radio-
grafia/ lacrimilor/ și pot spune – Aporte// Dragul meu
drag,/ se sting luminile în oraș/ și se aprind în noi” (Pot
fi un câine); „absențele tale au fost prezența cuțitelor/
la țintă vie/ ce ți-am fost/ facă-se deci voia ta” (Rugă
pentru soarta amantului).

Unele poezii, îndeosebi de la finalul volumului, se
detașează de restul printr-un limbaj mai accentuat uzual
și mai puțin poetic. Este, probabil, decizia autoarei de a
încerca și un alt stil, contând pe prozaicitatea lirismului,
pe relatarea directă, pe utilizarea unor termeni din alte
limbi, pe o exprimare colocvială etc.: „după asta m-am
culcat cu el/ la modul neutru și apoi am spălat vasele/
și un borcan în care mucegăiseră două prune/ […]/
ce-ar fi să mori, baby?/ mă gândeam atunci cu groază/
acum mi-e frică să nu fiu gravidă și cam atât/ […]/ pe
pagina ta de feisbuc/ […]/ chiar și statusul tău cere de
pomană/ «Singur»/ o să-i dau cinci acatiste, șapte e
cifra lui Dumnezeu și nu/ te încadrezi” (Ce-ar fi să mori,
baby?); „tu m-ai înjurat cu un vocabular robust// I love
sarcastic people manikin// și manikin/ eu eram vinovată/
nu te știam controlled by jalousy/ apoi am intrat în spital
și era să crăp” (Cine îți mai face ție tort cu 24 de ouă?).
O prind ambele stiluri, dar Irina Alexandrescu trebuie să
știe pe care dintre acestea poate să mizeze. Are o voce
poetică puternică și nu-i lipsește șansa de a se distinge
în cadrul generației sale. Este, așadar, o autoare de citit
și de urmărit.

O satiră socială

Iulius Tescovin (AM PRESS, 2021) este o inedită
formă de protest a Luminiței Zaharia față de chermeza
societății noastre sinucigașe. Mânuind cu abilitate sa-
tira, autoarea denunță tarele lumii noastre în general și
ale omului contemporan în particular: lipsa iubirii dintre
semeni, neiubirea omului pentru toate cele trei regnuri
(animal, vegetal și mineral), absența grijii/respectului
pentru mama Pământ, prostia, răutatea, ipocrizia, însin-
gurarea/fuga în virtual, ignorarea iminenței apocalipsei,
egoismul, orgoliul exacerbat sau lipsa stimei de sine
ș.a. În spatele maliției autoarei stau lacrimile ei. Dacă
suntem atenți la tonalitatea râsului său, îi auzim îndem-
nul la reflecție și ruga de a fi puțin mai buni, de a privi
în jur cu sufletul pentru a ne autosalva. Îi auzim strigătul

de disperare, chiar dacă inflexiunile vocii ne pot păcăli
din când în când și râdem. Schimbarea frecventă a re-
gistrelor stilistice are rolul de a ține trează curiozitatea
cititorului care pornește pe urmele unui personaj cu un
nume ce stârnește la rândul său nedumerirea și râsul:
Iulius Tescovin. „Iulius”, prenumele autocratului împărat
roman Iulius Caesar, cu înaltă rezonanță așadar (în
carte există și personajul Brutus, un motan care ucide
doar o gâză și doar pentru a astâmpăra foamea stăpâ-
nei), este așezat lângă „Tescovin”, care ne trimite cu
gândul în zona opusă, acesta (derivat de la substantivul
„tescovină”) denominând fie ceea ce rămâne după
stoarcerea fructelor, fie rachiul, o licoare bahică menită
să potolească setea multor semeni, dar conotând toate
celelalte vicii, de unde și dezastrul ori jemanfișismul ac-
tual. Alăturarea celor doi termeni din titlu sintetizează o
realitate a prezentului social: de la omul de rând și până
la conducător, fiecare se află în mrejele unei beții per-
manente, indiferent de tipul acesteia. Din această con-
statare rezultă o alta: este vorba de o continuă
degradare a ființei umane, a relațiilor interumane, a ra-
porturilor omului cu mediul înconjurător. Ceea ce
urmărește Luminița Zaharia prin acest demers literar
este tocmai trezirea omului din respectiva letargie
(auto)distructivă.

Cartea este structurată în trei părți, ultima fiind doar
un început cu „pagini albe o mie”. Prima, intitulată „IU-
LIUS TESCOVIN – piesă în șapte acte, unul mai cu moț
decât altul”, este o radiografie a societății noastre vă-
zute prin ochii lui Iulius Tescovin, „venit pe lume cu o
menire clară: să experimenteze”.  Piesa cu pricina nu
conține replicile firești ale unor personaje, ci doar vocea
naratorului care urmărește întâmplările, descoperirile
(privitoare la propria ființă și la semeni, creatori ai unor
„reguli idioate și limitate pe care se străduiesc apoi să
le încalce”), mirările, gândurile, visurile, emoțiile prota-
gonistului Iulius Tescovin. Ușor-ușor, acesta ni se reve-
lează ca un nou tip de om, cu gene extraterestre și
terestre, care, experimentând cu voie sau fără voie,
este beneficiarul propriilor concluzii asupra defectelor
lumii sale, incapabil să schimbe ceva în „Țara timpului
iremediabil pierdut pe care nimeni n-are chef să-l regă-
sească” sau în „Țara minților cândva strălucitoare în
prezent în stază dar cu stil”. Același narator mai aduce
vorba și despre sine, tonul fiind persiflant, dar și autoi-
ronic adesea, ceea ce înseamnă că autoarea nu se eri-
jează în omul superior, cel care judecă faptele altora, ci
se înregimentează, cu defecte și calități, în
mulțimea/societatea a cărei parte minusculă este.

În partea a doua, paginile care continuă firul epic, cu
relatarea la persoana întâi singular, se împletesc de-
monstrativ cu paginile de jurnal ale lui Iulius Tescovin,
cu mărturisirile netrucate de diferitele jocuri pe care au-
toarea le face cu umor pentru a mai distrage atenția de
la vrednicele de plâns imagini ale realității și cu insule
lirice scrise în același ton comic, menit să ascundă
tristețea și dezamăgirea. Portretul protagonistului inter-
ferează adesea cu autoportretul celei care se declară
biograful lui Iulius Tescovin. De altfel, descoperim și un
alter-ego al autoarei în personajul celui pe care îl



info cultural

190 SAECULUM 3-4/2021PR
O

numește uneori IT, poate chiar o reîncarnare a lui și de
asemenea a iubitei acestuia, May. E de remarcat faptul
că numele personajelor nu sunt puse la întâmplare,
acestea trebuind să spună prin ele însele o poveste.
Numele iubitei certifică în finalul celei de a doua părți
ceea ce orice vorbitor de limbă engleză poate bănui
când îl întâlnește pe parcursul lecturii: posibilitatea, pu-
terea fiecăruia dintre noi de a face lumea puțin mai fru-
moasă, speranța că se poate să fie mai bine. Iată acest
final apoteotic: „Dar eu îl voi iubi (pe Iulius Tescovin,
n.  n.) oricum, asta e certitudinea certitudinilor! Chiar in-
vizibil de-ar fi. Chiar amnezic. […] Cuțitul îl voi arunca,
doar mă așteaptă o lume mai bună. O scară din os de
paleociocârlie va coborî grațios spre pământ. Cu o
politețe un pic deplasată, deloc teatrală însă, voi în-
treba: 

– May I?
Și vocea îmi va răspunde:
– You May…”
Speranța de mai bine este oferită fără ocolișuri de

narator, care evidențiază în context verbul a presimți,
cu trimitere la imperiozitatea de a ne întoarce la sensi-
bilitatea noastră umană, la înțelegerea adevărului/a pri-
mejdiei dezumanizării accelerate a oamenilor, la
necesitatea participării emoționale și raționale la mersul
lumii: „Ce nu v-am spus, veți deduce voi. Veți presimți.
Presimțirea va fi salvarea voastră [...]. A rămas puțin,
dar tot e mai mult ca nimic. Veți reuși, credeți-mă, veți
reuși”. 

Soluții pentru salvarea lumii sunt presărate mai mult
sau mai puțin vădit, cu ironie și ridiculizând diversele
probleme cu care se confruntă omenirea, pe tot parcur-
sul cărții. Una dintre acestea, revelată în vis protagonis-
tului, este stupefiantă: fiindcă sunt prea mulți, „oamenii
să trăiască în schimburi”. Adică o parte să rămână în
„camerele de odihnă” pentru ca partea cealaltă, din
„tura activă”, să aibă suficient spațiu „în exterior”. 

„Iulius Tescovin”, satira socială a Luminiței Zaharia,
se alătură altor semnale de alarmă pe care tot mai mulți
oameni, din diverse domenii de activitate și din toată
lumea, le fac cunoscute publicului. Asemenea voci tre-
buie auzite de cât mai mulți semeni, pentru ca – para-
frazând-o pe autoare – preatârziul să nu vină mai
devreme decât ne-am aștepta.

Pregătită pentru avatarurile unui canon autoim-
pus 

Aflată pe aripile celui de-al treilea anotimp al exis-
tenţei sale, în „toamna bogată” când „cerurile miros a
must” şi „galbenul crapă în gutui”, Luiza Cala, pictoriţă
şi poetă deopotrivă, este pseudopregătită pentru demi-
tizarea iubirii şi cu atât mai puţin pentru crearea mitului
personal în virtutea şi de la înălţimea sublimităţii vârstei.
Poezia care dă titlul volumului, Mofturile unui gând, nu
este aşezată la începutul cărţii, ci la final, întocmai ca
epilogul la un roman ori concluziile la un studiu ştiinţific,
trebuind să aibă aşadar rolul de a rezuma şi de a subli-
nia ideile întregii lucrări. Discursul epilogal îmbracă aici

forma unui dialog între gândul „supărat”  pentru îngră-
direa libertăţii sale şi eul  „prins în noua iubire”, căruia i
se reproşează „moftul” de a continua să se înrobească
iubirii. De altfel, tema centrală a cărţii este dragostea,
iar prima poezie, Ars amandi, pledează dintru început
pentru aceasta, însăşi figura reprezentativă a Tomisului,
relegatul poet Ovidius, fiind invocată să se întoarcă din
morţi şi să-i mai înveţe o dată pe oameni arta iubirii. Tre-
cerea timpului este în acest volum o temă legată
aproape strict de aceea a iubirii. Celelalte teme, precum
starea poeziei/poetului în prezent, condiţia femeii în so-
cietate, dedublarea, exilul românilor în căutare de
muncă, pandemia de coronavirus, marea ş.a. apar doar
episodic, fără să lipsească însă obişnuita patimă a spu-
nerii şi, ipso facto, dorinţa de a convinge. 

Luiza Cala propune o igienă etică în viaţa oamenilor,
în mersul lucrurilor şi, până la un anumit punct, chiar şi
în iubire. Poezia sa pendulează între senzualitatea car-
nală, erosul fiind puţin spiritualizat, şi o mai slabă chimie
cu tot ceea ce se află de cealaltă parte a iubirii. Desco-
perim un sine ipostaziat multiplu: iubită, văduvă,
amantă, poetă, pictoriţă, Evă, îndrăgostită, ispită, dublu
al eului, nălucă, Pygmalion feminin, femeie Alfa, femeie
vulnerabilă. Eul liric vorbeşte despre femeia ajunsă la
apogeul capacităţii de a iubi. Visările, pledoariile, me-
lancoliile sale nu ne conduc către un sine romantic, ci
mai degrabă către unul care alternează între apolinic şi
dionisiac. Sunt şi poezii de atitudine, indiferent de punc-
tele de vedere care sunt susţinute.

Portretul poetului este metaforizat sau realizat din
tuşe clare, care nu lasă loc echivocului: „Fiecare îm-
blânzitor de cuvinte/ Începe să semene cu infinitul/ Care
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curtează eternitatea/ Și absolutul îl adulmecă” (Muzele
de primăvară); „Don Quijote al literelor sacre,/ Te-
mându-se ca somnul/ Să nu-l trezească din visare,/ Se
oferise insomniei./ Era o insomnie molipsitoare/ Care
cuprindea planeta./ Deznădăjduiți, poeți majori,/ Poeți
minori/ Încercau a-l convinge/ Că poezia nu este iluzie,/
Că ea e sămânța nemuririi/ Din sufletele mari”  (Poemul
răstignit); Este o dorinţă înaltă a Luizei Cala de a salva
poezia şi poeţii, dar şi sufletul semenilor, sensibilitatea
umană, tabloul lumii fără toate acestea fiind unul apo-
caliptic: „Lumea începea să semene cu o scenă,/ După
spectacol./ Puținii oameni aveau priviri sărăcite de
viață./ Nu înțelegeau  că lumea lor moare./ [...]/ Că
lumea pierea pentru că oamenii/ Nu iubiseră îndeajuns
poeții/ Și cuvintele începeau să moară/ De plictiseală”
(Ultimul poet).

Misoginia perpetuată de la o generaţie la alta sau
exploatarea femeii de către bărbat sunt aspru sancţio-
nate de Luiza Cala, dimensiunea feministă a volumului
de faţă fiind evidentă: „Doar mândrii și domnii/ Vini nu-și
găseau./ Ei plătiseră bine pe ambasadorii/ Plăcerilor cu
iz de lapte,/ Ba chiar le puseseră fetelor/ Bomboane pe
trepte/ Să fie dulci în negura camerelor./ Ei sunt curați,/
Noi avem conștiinţele încărcate/ De atâta răbdat” (Bo-
cetul fecioarelor).

Renunţarea la histrionismul impus de regulile uneori
nedrepte ale amorului este rezultatul regăsirii sinelui,
prilej fructificat pentru o conştientă şi necesară curăţe-
nie prin timpul ce va veni: „Mi-am trăit până la capăt/
Ideea scotocirii/ Prin interioarele tale./ Cu aplomb, cu
nesaț!/ Atât de profund,/ Până la lipsa nevoii de tine./
[…]/ Mă regăsesc./ Zborul din mine/ Dă toate măștile
jos./ Pregătesc, liniștită,/ O vară salubră” (Introspecţie).
Dar renunţarea la iubire este imposibilă. Mai mult decât
atât, actantul liric are revelaţia înveşnicirii celuilalt pro-
tagonist al perechii datorită firescului poeziei de a ră-

mâne vie şi dincolo de moartea poetului: Am pribegit
prin lume,/ M-am rănit,/ M-am vindecat./ Am arătat frân-
turi din mine/ În scrierile antume./ Când îmi spuneam/
Că sunt cam obosită/ Te-am întâlnit/ Și am găsit/ Cuib
sufletului meu./ […]/ Teamă îmi e că vor citi/ Mai multe
despre tine/ În scrierile mele/ Publicate mai târziu,/ În
cărțile postume” (Cuib sufletului meu).

Nevoia de a face lumea mai frumoasă este o con-
stantă a felului de a fi, de a simţi şi de a gândi al Luizei
Cala, care încearcă, dăruită de Dumnezeu de două ori
cu har – harul de a scrie şi acela de a picta, de a vedea,
aş zice, cu sufletul ceea ce alţii pot vedea doar cu ochii
sau nici măcar cu aceştia, în orice caz nu până în pro-
funzime, nu până la dezlegarea misterelor –, să recon-
figureze spaţiul fizic şi sufletesc al semenilor după
chipul şi asemănarea sa, aşa cum declară, de exemplu,
în poezia Sau nu…: „Afară s-a instalat/ Fericirea,/ După
modelul/ Femeii din mine./ Am vrut să te nasc/ Natural,/
Adică bărbat./ Nu mi s-a permis./ Am inventat/ Bărbatul
din mine/ Și am decretat/ Duminică veșnică”. Ştie că
nu-i poate fi uşor să lupte cu toate impedimentele şi cu
toate prejudecăţile oamenilor, dar nu renunţă la visul de
a schimba lumea, chiar dacă puterile sale sunt doar de
ordin artistic: „Și nu voiau să îmi spună/ Că pisicul cel
negru e gri./ Trecătorii sunt răi,/ Au inimile împietrite,/
Mi-am zis./ Am luat paleta, câteva culori/ Și am vopsit
pisoiul cel negru,/ I-am făcut dungi,/ Câteva picouri” (Pi-
sicul cel nou). Să fie această năzuinţă doar un moft în
gândurile Luizei Cala? Nu cred. Omenirea are nevoie
de visători. Visătorii sunt cei care au schimbat lumea,
chiar dacă aceştia au fost poeţi, oameni de ştiinţă,
simpli îndrăgostiţi sau amatori inspiraţi de Pronie. Ei nu
se împiedică de eşecurile inerente pe calea către lu-
mină. Iar autoarea este pregătită, ca toți visătorii, să
facă faţă avatarurilor acestui canon autoimpus.
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