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editorial

Carevasăzică să recapitulăm! Mă puse Necuratu’ să
răsfoiesc presa (mă rog, vorba cu răsfoitul e o metaforă
de când cu revistele astea pe sticlă). Şi ce aflu despre
mine (nu că ar fi  cine ştie ce de capul meu să mă bage
alţii în seamă, ci în calitatea mea de român)?! Dintr-un
ziar nemţesc, mi se transmite cum că aş fi idioata Eu-
ropei. Nu singură, nuuu! Cu toţi românaşii mei, covidaţi,
vaccinaţi, spitalizaţi, îngropaţi, vindecaţi, verde-certifi-
caţi, nu contează! O avea neamţu’ dreptate, mi-am zis,
că d-aia-i neamţ, doar suntem păţiţi… Numa’ că, nici nu
trecu o săptămână şi ce să vezi?!, val de infectări în
Germania, se umflă rata incidenţei prin landuri precum
laptele pus la fiert… adicătelea, întreb şi eu, ca prostu’,
se ia şi idioţenia, nu numai virusul?! Că altă explicaţie
n-am… 

Din altă foaie, pardon, site, aflu că mi-s cam extre-
mistă şi că s-ar putea să am, şi să ascund, un trecut se-
curist (asta tot aşa, nu cu trimitere directă la mine pe
persoană fizică, repet, că cine-s eu, m-aţi auzit că aş
vrea să candidez la preşedinţia Republicii?!), ci prin
analogie! Sau ca la biliard, prin ricoşeu. (O fi şi la golf,
dar la sportul ăsta atât de popular şi de îndrăgit de ro-
mâni  nu mă pricep. Încă.) Să zicem prin analogie. Şi
nu cu fitecine, ci, nici mai mult, nici mai puţin, cu Întâi-
stătătorul Bisericii Ortodoxe Române şi cu preşedintele
Academiei Române, luaţi aşa, în tandem, de un cotidian
elveţian de limbă germană, Neue Zürcher Zeitung, sub
semnătura unui anume profesor de istorie est-euro-
peană de la Universitatea din Viena, Oliver Jens
Schmitt, cunoscut publicului român din traducerile pu-
blicate de Humanitas.

Ce făcură cele două „personalități politice cheie din
țară” [sic!], adică Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe
Române, și istoricul Ioan-Aurel Pop, Președintele Aca-

demiei? Se duseră „şi anul acesta” [cam sună a Dl Goe,
Herr Schmitt!], se duseră zic la Putna şi participară „la
un eveniment de pomenire” a lui Ştefan cel Mare. Pă-
rerea mea e că participară nu la un parastas, ci la un
eveniment de marcare a celor 150 de ani scurşi de la
serbarea naţională cu multiple semnificaţii, organizată
la Putna (oficial) cu prilejul împlinirii a 400 de ani de la
înfiinţarea mănăstirii. Neoficial, cu vorbele „activistului”
Eminescu, pentru a face „din Putna Ierusalim al neamu-
lui românesc și din mormântul lui Ștefan altar al
conștiinței naționale”, pentru a-i „oţeli” pe români „în
lupta pentru neam, lege și țară!”.

Ce-i Putna, cine-i Ştefan, dar Eminescu, „pomenit”
şi el de autor?! Zice Herr Schmitt: „Pentru români, Putna
este un fel de mănăstire națională: aici este înmormân-
tat Ștefan cel Mare, Domn al Moldovei, care este vene-
rat ca sfânt din 1992. Aici intelectualii s-au reunit iar și
iar pentru mitinguri naționale. […] În 1871, la Putna,
poetul național român Mihai Eminescu și alți activiști
[sic!] au visat la o Românie unită și mare. [s.m.]” (Stre-
sat rău de adjectivul ăsta dom’ profesor specialist în
Zelea Codreanu!! O fi dintre cei care au reţinut din în-
cercarea de filozofie personalizată a lui Nikolai Berdiaev
– Despre sclavia şi libertatea omului – doar prima parte
a frazei – „sentimentul național nu e un sentiment pro-
fund” –, băgând sub preş continuarea – „decât atunci
când e vorba de apărarea patriei”?!) 

Se duseră deci la Putna. Mare cutezanţă pe capul
lor, să te duci la mormântul celui pe care tânărul Emi-
nescu îl considera „simbolul cel mai înalt al
simțămintelor patriotice și naționale”, şi pe care papa
Sixtus al IV-lea l-a numit cândva Atletul lui Hristos! Iar
acolo, ce-mi făcură Preafericitul Daniel şi academicianul
Ioan-Aurel Pop? „L-au aplaudat pe liderul studențesc

Rodica Lăzărescu

CÂND NE LĂSĂM PERMEAŢI, 
ADICĂ… (BIIIIP!)
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Silvian-Emanuel Man”, care a ţinut un discurs „în fața
pădurilor de pini însorite”. (Aci, cu tot respectul, Oliver
Jens Schmitt a uitat să adauge, după „însorite”, preci-
zarea: „şi neintrate încă sub drujbele austriecilor”! O
facem noi.)

Bun, şi care-i necazul? Păi e, căci, zice autorele, „bi-
serica și academia se bucură de o reputație considera-
bilă în România, ca gardieni ai tradițiilor naționale”.
Dacă din partea Preafericitului ne-am mai fi aşteptat
(popor creştinat de Sfântul Andrei, ce să-i faci?!), iată
că şi prezidentul înaltului for ştiinţific este, ce să vezi,
un „intelectual naţionalist” (ba chiar unul „naţional-or-
todox”, aflat în total contrast cu „institutele [academice]
care lucrează critic în cercetarea istorică”). Deci… „fost
posibil securist” (nu pot să nu mă extaziez în faţa impe-
cabilei logici de care dă dovadă O.J. Schmitt). Scrie
adânc, domnule, atât de adânc, încât nu m-am lămurit
care este implicarea politică a celor două personalităţi,
că explicaţia cu influenţa bisericii în alegeri e de tot
hazul (şi nehazul, vorba doamnei Magda U.). Cu ase-
menea concluzii, probabil că documentatul autor vrea
să taie răul de la rădăcină – adică să reteze elanul celor
care văd în distinsul istoric academician un posibil can-
didat la viitoarele alegeri prezidenţiale. Că, nu-i aşa?!,
asta le-ar mai lipsi – un preşedinte naţionalist la con-
ducerea României, ca şi cum nu le e de ajuns premierul
ţării vecine şi prietene! N-ar fi prima încercare de dis-
creditare a actualului preşedinte al Academiei, vă mai
amintiţi, sper, diversiunea de acu vreo trei ani (când se
apropiau nişte alegeri prezidenţiale) cu pagina de regis-
tru în care apăreau câteva nume de aşa-zişi informatori
secu! Plastografie în toată regula, cum ar zice neica Za-
haria Trahanache! 

Deci, ştiindu-mă cu musca pe căciulă, căci şi în nu-
mărul trecut al revistei, şi în acesta, am găzduit câte un
articol despre serbările de la Putna din 1871, organizate
de Eminescu și de „alți activiști” (Slavici, Nicolae Teclu,
A.D. Xenopol, de pildă), am început să-mi scotocesc
trecutul, să nu mă trezesc aşa, pe nepusă masă, cu
cine ştie ce „deconspirare”! 

Până atunci, tot în spaţiul atât de îngăduitor al inter-
netului, mai descopăr că sunt „uşor deplasată, uşor re-
trogradă”, că sufăr de un complex de inferioritate, că
risc să fac, dincolo de fruntarii, o imagine proastă Ro-
mâniei (dar când scrii Romînia ce imagine faci ţării?),
că sunt needucată să folosesc inteligent și corect us-
tensilele digitale! Tehnologia, de! Aprecierile pe care le
primesc tot prin ricoşeu mi-au adus în minte, instanta-
neu, celebrul principiu versificat din epoca ailaltă: „dai
în mine, dai în tine, dai în fabrici şi uzine”. Cică aş fi por-
nit „asaltul asupra tehnologiei”. Adică asupra „motoare-
lor” (denumire ce-mi stârneşte acelaşi zâmbet precum
odinioară numele unui curs de la Politehnică – organe
de maşini)! Şi, saracan de mine, am declanşat şi „cru-
ciada împotriva culturii anglofone” care cultură, ţineţi-vă
bine, a permeat şi limba română! (Curat permeat, Nene
Iancule!) Dacă pe la jumătatea celui de-al 19-lea veac,
C. Negruzzi, ironizând inovaţiile de acest tip, scria,

negru pe alb, că limba se abastardi, de ce s-ar lăsa
mai prejos comentatorul nostru internaut, parcă la con-
curenţă cu un trecător ministru al Sănătăţii care ne sfă-
tuia mai an să procesărizăm, dar, mai ales, să
treinuim nu’ş’ce chestii.

Acuzele de mai sus nu-mi sunt adresate mie, ci
doamnei Mihaela Malea Stroe, autoarea unui articol de
foarte mult bun-simţ (Limba noastră cea de toate zilele,
apărut în publicaţia online UtopIQa) – adevăratul sac
de box al celor doi comentatori ce se bagă în seamă cu
„aprecierile” din care am citat mai înainte. Folosind
exemple adecvate zilelor noastre, distinsa doamnă nu
făcea decât să repete avertismentul vechi asupra „ne-
ologismelor de prisos”. Semnal de alarmă tras, cum zi-
ceam, şi de Costache Negruzzi în Scrisorile sale
(exemplificând cu versuri precum: Charmantă damicelă/
Cu ochi ca de gazelă,/ Te am, o columbelă,/ Divină şi
mult belă…), şi de Maiorescu (O belă ești, dilecto, și ca-
pelura-ți blondă/ Ca buclele lui Phedru te-ammantă, te
circondă), ca să nu citez decât doi autori care nu atacau
la baionetă cultura anglofonă, ci excesele italo-franco-
latine. Asta ca să înţeleagă şi cei doi comentatori că nu
despre o anume cultură e vorba, ci despre principii şi
excese! Ce servicii aduc limbii române enunţuri precum:
Biserica Ortodoxă Română şi-a upgradat meniul de
sfeştanii şi a updatat lista de preţuri, premierul zice că
vom avea un task force pentru autostrăzi, preşedintele
ţării vorbeşte de resetarea României, radiourile şi tele-
viziunile se bat pentru raiting, difuzând emisiuni de en-
tertainment şi de infotainment, iar  lumea fashion e tot
mai glam ş.a.m.d.? Probabil aceleaşi pe care le-ar fi
adus baladei „Mioriţa” înlocuirea cuvântul bolnavă cu…
morboasă, cum propunea în derâdere Maiorescu.

Departe de mine gândul de a ne întoarce la gâtle-
găul ori la nasufletele şi deperetefrecătoriul din celebrul
„Dicţionar” al lui Massim şi Laurian. Dar nici să uităm
vorbele de acum mai bine de un veac şi jumătate ale
lui Negruzzi („Nu ne plac inovațiile nepotrivite cu natura
limbii”), confruntat cu „româneasca pestrițată”, cu peri-
colul ce plana asupra limbii „lui Dositeu și a lui Cante-
mir” de a „se căpia cu feluri de peticării eterogene” și cu
riscul de „a pierde cea ce aveam mai scump: limba!” De
ce ne-ar plăcea azi inovaţiile aberante, chiar dacă ele
urmează un alt model lingvistic, la fel de străin însă lim-
bii române?

Cât despre tehnologie, oricât ar dudui motoarele şi
s-ar indigna motoriştii, nu cred că va accepta cineva să
se traducă automat alintul vreunei femei către iubitul ei
oh, mon rat…, prin o, şobolanul meu (scuze de exem-
plul folosit, locuiesc în sectorul 1 bucureştean…)! 

Şi fiindcă l-am tot citat pe autorul lui „Alexandru Lă-
puşneanul”, închei mai dându-i o dată cuvântul: „După
părerea mea, a învoi toate aceste capete învățate e mai
greu decât a găsi mișcarea perpetuală. E de jălit însă,
că toți aceștii trăgând fiecare la sine, sfâșie haina bie-
tei limbi.” 

Cum zicea Nichita Stănescu? „Patria mea e Limba
Română!” Şi de Patrie se trage mai abitir…

editorial
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Calul de foc de la Hiroshima a stins în două clipe un
război ce părea fără de sfârşit. Japonia a căzut în ge-
nunchi, aşa cum avea să cadă şi Berlinul, Hitler fiind
atins doar de umbra calului de la Troia. O, câţi cai ne-
muritori au adus moartea peste şiruri de războaie şi de
revoluţii! Dar există şi cai de la Bălăciţa care aduc bu-
curie plugarilor, învăţătorilor şi domină peste o ţară fer-
mecată ca Oltenia. Nicolae Dan Fruntelată a găsit de
cuviinţă să caute herghelii cu cai mai blânzi, chiar dacă
printre ei mai fornăia şi câte un mistreţ orb, dar nu cri-
minal. Aici este cazul să tragem o primă concluzie. Căr-
ţile realismului socialist urmau un canon matematic:
actanţii trebuiau să ajungă eroi în ţara tinereţii fără bă-
trâneţe şi a vieţii fără de moarte. Nicolae Dan Fruntelată
împreună cu alţi colegi de-ai săi au ratat acest gen de
final triumfător, fiindcă au citit basmul care onora visul
de a trăi într-o ţară de tineri fără de bătrâneţe. Încă din
pântecele mamei sale, Făt Frumos aflase de această
ţară ideală şi o visase şi când păşise pe pământ. Şi
decât să o găsească având drept călăuză un cal de
lemn, Făt Frumos citise fără ochelari povestea vieţii
veşnice, iar când ajunsese în acest teritoriu constatase
că totuşi era un  fals. Chiar aşa! Căci oamenii ce ajun-
geau pe aici trăiau fără de memorie. Cine ţinea cont de
strategia ideologică a realismului fantastic o băga pe
mânecă şi nu ieşea decât nimic. Personajele lui Nicolae
Dan Fruntelată au memorie pentru baladele Micului
Paris şi pentru mistreţul orb şi nu încalecă şi nu sunt în-
călecate de cai cu copite de lemn. Memoria, iubirea,
viaţa cotidiană rezistă la orice cavalerie cu copite de
lemn fără de memorie.

Dragi cititori, sper să nu vă supăraţi prea tare pe
mine dacă mă repet sperând că în încurajarea realis-
mului socialist în cultură lăutarii zilei au luat drept model
basmul genial „Tinereţe fără de bătrâneţe şi viaţă fără
de moarte”. Ca în mai toate luptele şi războaiele întâl-

nite, şi aici un cal care îl duce pe Făt Frumos până în
ţara visată. Nu e un cal de lemn, gata să turtească orice
armie, e un cal obişnuit. Aşa cum există capitalism fără
capital, există şi realism fără de realitate. Prietenul meu
Nicolae Dan Fruntelată a citit basmul citat mai sus şi
ştie ce este memoria de la Bălăciţa de lângă Dunăre şi
de lângă baladele Micului Paris şi de la tulburătoarea
viaţă a mistreţului orb. Ştiind ce este memoria, ştiind ce
este viaţa adevărată, şi asta este realitatea adevărată
a unui scriitor talentat cum este olteanul deplin Nicolae
Dan Fruntelată.

În final, ca să fiu şi mai clar, trebuie să spun că ar-
măsarul pocăit şi bătrân care-l dusese pe Făt Frumos
până în spaţiul zis al tinereţii fără de bătrâneţe şi al vieţii
fără de moarte rămâne acest spaţiu. Şi pierzându-şi
memoria nu mai are ce să-şi piardă. Făt Frumos re-
nunţă să rămână în această ţară stearpă şi se reîn-
toarce la părinţii şi la neamurile sale ca orice oltean
adevărat.

Pe unde trece calul de lemn de la Troia sau calul de
fier de la Hiroshima se instaurează un realism al bătrâ-
neţii fără de tinereţe şi al morţii fără de viaţă. Realismul
raiului de la Bălăciţa e doldora de memorie. Nemuritor!

Acad. Dumitru Radu Popescu

REALISMUL CRISTIC 
DE LA BĂLĂCIŢA

Radu Adrian, Tensiune
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„Nu-s vinovat c-am îndârjit șacalii,
Și c-am strigat cu sufletul durut,

Că nu schimb un Ceahlău pe toți Uralii,
Și că urăsc hotarul de la Prut.”

Andrei Ciurunga, Nu-s vinovat față de țara mea

Nu, nu mi-am dorit să scriu un foileton cu această
întrebare, dar semne bune anul n-are. Nici ce va urma.
Am mai spus-o, dar trebuie repetat și iarăși repetat:
după Pârvan, cei patru contraforți ai istoriei sunt adevăr,
obiectivitate, cinste, logică. Or, istoria noastră este mis-
tificată iarăși și iarăși.

La vremea școlarizării după manualul Roller, soldații
țărani care mureau pe linia Mărășești, Mărăști, Oituz
erau blamați ca „imperialiști”, pohtitori de pământ străin.
Ei, care-și apărau ogorul. Mureau în cămăși albe de
nuntă, în rând cu generalii lor, dar nu cedau, de unde
numele de „fantomele albe” de la Mărășești, din Regi-
mentul 32 „Mircea”. Rănit grav, locotenent colonelul Ro-
setti le-a spus soldaților lui să nu-l ridice. A ordonat
regimentului să nu dea înapoi și să nu treacă peste ca-
davrul lui. Nu s-au retras. Și câte medalii însângerate
n-a distribuit postum suveranul! Lor li se dă onorul sau
lui Von Brukenthal?

Un bun prieten mi-a trimis un fragment de roman. Îi
dau numele, deși lectura a fost confidențială.
Povestașul Ion Andreiță vorbea de „memoria ierbii”,
mereu uscată, mereu reînverzită. Urmașul de erou
căzut pe linia de rezistență caută locul unde i-a murit
bunelul Ion. Nu-l găsește, dar, punând urechea la pă-
mânt, aude strigătele de luptă, tropotul cailor, șuieratul
gloanțelor, zgomotul tunurilor. Și-l citez pe Octavian
Goga, al cărui bust a fost prilej de scandal în urbea
Ieșilor, dinspre plusista doamnă Chichirău, minusistă la
capitolul istorie. Goga, așadar, despre „vitejia clasică”
(sublinierea mea) a armatei române, „smulsă parcă din
cele mai strălucitoare pagini ale antichității greco-ro-

mane”. S-a cerut cu zarvă mare să se așeze pe modes-
tul bust o plăcuță care să-l amendeze pe politicianul
Goga ca fascist, nazist și alte alea, că așa-i trendu’.
Leon Kalustian a fost arestat în 1951 și trecut prin Ji-
lava, Gherla, Văcărești, pentru că vindea, într-un anti-
cariat, „cărți dușmănoase”: memoriile lui Carol I,
Povestea vieții mele de regina Maria și, grozăvie!, Mus-
tul care fierbe de Octavian Goga. Kalustian a fost elibe-
rat abia în 1964. L-au percheziționat din nou în ’67.
Biblioteca i-au acoperit-o cu cearșafuri sigilate MAI.
Abia în ’75 a reușit să-și publice volumul Facsimile,
strângând articole publicate în „Flacăra” lui Adrian Pău-
nescu.  

Ce mai fac ignoranța și reaua credință? La un mo-
ment dat, cineva murmura într-o emisiune televizuală:
„Un vultur veni din munți/ Și ne-a zis: Popor român,/ Ești
viteaz, de ce mai suferi/ Jugul unui neam păgân?” Alt-
cineva a sărit: „Cântec legionar!” „Strigător la cer, mi-a
spus Petru Ursache. E cântec regalist. Carol I, Războiul
de Independență. L-am cântat în școala primară.”
Numai că atunci școala era școală și nu despre buzele
lui Decebal „senzuale” se făcea vorbire. Encomiu patriei
– Patriae encomium – nu era disprețuit; atunci se pre-
dau elevilor „adevărurile istoriei adevărate”, ca să uzez
de titlul lui Lucian din Samosata.

Războiul „rece” al statuilor continuă aprig și postso-
cialist. Grupul de busturi Horia, Cloșca și Crișan a fost
dispersat de pe bulevardul Copou. Sâmbătă, 11 sep-
tembrie 2021, președintele a dezvelit măreața statuie a
baronului Samuel von Brukenthal, singurul sas, după
președintele sas, care a fost „pilon național”. Al cui? La
vremea aceea, maghiarii, secuii, sașii erau recunoscuți
ca națiune; românii – nu. „Omul cel mai tolerant”, pe
nume Brukenthal, i-a tras pe roată, la 1784, pe Horia și
pe Cloșca (Crișan se spânzurase în închisoare). Spune
Aurel Sibiceanu că trasul pe roată era mai cumplit decât
crucificarea. De altfel, doar ei, românii, erau trași pe
roată. Horea – Ursu Nicola – era „de religie neunită”,

Magda Ursache

NE MAI DOARE ISTORIA?
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conform sentinței. Măruntaiele și inima erau îngropate
la locul de osândă, iar trupurile, spintecate-n patru, erau
depuse la răscruci, spre înfricoșare. Cultele maghiare,
care i-au ținut pe români în stare de sclavie, catolici,
reformați, unitarieni, să nu-și prezinte scuze? Doar bi-
serica ortodoxă?

Președintele a alocuționat ferice, dezvelindu-și larg
dantura, despre „buna guvernanță” (vocabula
guvernanță pentru guvernare îi aparține) din timpul Im-
periului Habsburgic și a tras de prostire (mold. cearșaf)
ca să apară în măreția-i statuia Vonului, sprijinită finan-
ciar de Boromir, Rotary Club, Lions Brukenthal și sculp-
tată de Deak Arpad. „Prețioasa-i moștenire” de care
făcea vorbire președintele? Pregătirea roatei de frânt
oasele răzvrătiților. O fi scriind asta pe placă? În orașul
celor 6 case Iohannis (numărate de presă), Mihai Vitea-
zul n-are decât un bust amărât, iar guvernantul baron
spoliator, mort putred de bogat, are coșcogea statuia,
căreia președintele nu-i ajunge nici la brâu. Ei, dar roata
se mai învârte. A căzut și statuia lui Stalin, iar mumia lui
Lenin nu se simte prea bine în mausoleu. O să cadă și
statuia lui Brukenthal.

Nu știu dacă România educată istoric l-a aplaudat
pe criminalul anti-român sadea, dar vocabula criminal
se lipește ba de Țepeș, ba de Mihai Viteazul, ba de
Avram Iancu, ba de Tudor din Vladimiri, în timp ce Bru-
kenthal a fost nemurit de Turcan, care i-a urat La mulți
ani! unui răposat de 300 de anișori. S-a și găsit momen-
tul (și monumentul) potrivit să se laude toleranța guver-
nării brukenthale: 11 septembrie, în ajunul Serbărilor
Naționale de la Țebea. Aceiași români care nu se vor
reeducați istoric au huiduit când s-a anunțat coroana
omagială trimisă de premierul demis Cîțu. Alt Big Time
pentru Superman? 

Așadar, la 149 de ani de la moartea lui Avram Iancu,
Iohannis a dezvelit enorma statuie Bruk. Mi-e groază să
mă întreb ce va face la 150. Sau poate îi va lua din nou
la mișto pe români, la o partidă de golf, nimerind în ul-
tima gaură. A istoriei. Până atunci, însă, campania con-
tra lui Avram Iancu pare de neoprit. La Miercurea Ciuc
s-a spânzurat o momâie reprezentându-l pe eroul
național, iar Csibi Barna are azil politic în Ungaria prie-
tenă, de unde importăm mălai pentru mămăliga care nu
mai explodează.

Oare n-ar fi cazul să-i taxăm pe hulitorii de eroi? De
scăpat, n-a scăpat nimeni de hulă, de la voievozi la cei
care s-au sacrificat în munți împotriva sovietizării. Le
doinește un disident anticeaușist, Alexandru Tacu: „În
rezistența anticomunistă an cu an/ Prin munții Rodnei
și prin arboret/ Vitejii colonelului Cîrlan/ S-au apărat și
au murit încet.” Cei care au căpătat pământ încleiat de
sânge în războaie au fost declarați „chiaburi dușmănoi”.
Proletarul agricol a dus satul de râpă.

Voci agresive, zgomotoase, așa-zis originale, din-
spre așa-zisa școală Boia, au optat pentru „libertatea
istoriei”, încercând în fapt un istoricid. Iată-l pe Bure-
bista, regele daco-geților, ajuns jefuitor a juma de Eu-
ropă. Im aginea de căpetenie sobră și abstinentă suferă
o anamorfoză. Nu-i uitat nici Deceneu, preotul său, con-
siderat de dacopați un șarlatan. Ce dacă armata lui Bu-

rebista, de două sute de mii de oameni, cam băgase
frica-n greci și-n romani, după Strabon? Iară noi, noi,
epigonii, braconăm cetățile dacice din munții Orăștiei,
nicidecum nu le protejăm, nu le conservăm. La fel se
întâmplă cu cetatea Sucevei și câte și mai câte. 

Alt exemplu de mistificare? Despre victoria de la Po-
sada ni se spune că n-a fost bătălie, ci capcană, posadă
însemnând loc între munți, strâmt, îngust. Strategia de
război nu mai contează?

Împotriva acestor mistificări, în numele disciplinei
Istorie, vocea academnului (e cuvântul lui Paul Goma,
cu accent pe demn) Ioan-Aurel Pop se aude constant.
Reacții consistente față cu inconsistența opiniomanilor
repetenți. Spune răspicat istoricul de la Cluj că respec-
tându-ne eroii respectăm istoria. Fiecare generație de
istorici trebuie să-și revadă precursorii, să corecteze
ce-i de corectat, dar în gând cu spusa lui Cicero: Histo-
ria est vita memoriae et magistra vitae. Și-n traducere
liberă, că tot s-a scos latina din școală: Istoria e viața
memoriei și magistrul vieții. Altfel, știința istoriei în-
seamnă închidere de ochi și de minte, de parcă s-ar
vrea cu dinadins să se șteargă din memoria tinerilor tre-
cutul național. Or, identitatea europeană (repet și tot
repet) nu-i posibilă fără identitățile naționale, fără națiuni
și culturile lor diferențiate. Altfel, galopăm pe melc și
spre democrație, și spre omul european.

Pictorul de excepție și eseistul Ștefan Arteni a atras
atenția de multe ori că istoricidul era paralel cu culturo-
cidul (engl. culturecide). Roller, zis Controller, zis Rolea,
era prieten la cataramă cu Leonea Răutu, un terminator
al culturii române, reconsiderat de unii și de alții.

Aș fi vrut să urmez facultatea de Istorie, dar tatăl
meu m-a deconsiliat: „E politizat tot, asta nu-i istorie
adevărată”. Făcuse liceul la Cernăuți, în germană și
toate cărțile, în special hărțile, erau bine ascunse în
podul casei, într-un cufăr din nuiele. Numai că Filologia
era și ea politizată. Ia să nu fi știut pe deasupra Lenin
și Organizația de partid sau broșura lui Croh Mălni-
ceanu (așa îi ortografiază numele Luca Pițu), ideologul
mercenar al literaturii socialiste. Un exemplu? Conf. Ion
Sîrbu nu-l preda, la Cursul de literatură contemporană,
pe Blaga. Ne băga în Bărăgan(ul) lui Galan sau îl po-
menea ore-n șir pe Mihu Dragomir. Scrie Florin Con-
stantin Pavlovici, în Tortura pe înțelesul tuturor, că Mihu
Dragomir l-a denunțat pe Robert Cahuleanu Securității,
pentru că publicase la Chișinău, în 1944, Cântece de
dor și de război și-n ’48, la Brăila, clandestin, Poeme de
dincoace (de Prut). Născut la Cahul, nu i s-a mai dat
voie să semneze cu pseudonimul Cahuleanu. A făcut
închisoare pentru patriotism. În februarie 1950, a fost
arestat și condamnat 4 ani pentru activitate publicistică
antisovietică; în 1957 a fost arestat din nou și condam-
nat la muncă silnică 18 ani, pentru că difuzase poezii
scrise în prima detenție. Grațiat în iulie 1964, n-a putut
fi decât portar, îngrijitor de local, instalator, contabil la
10 kilometri de București. Un om firav, cu dioptrii minus
22. Când își scotea ochelarii, se comporta ca un orb.

După acel Decembrie, s-a pus întrebarea ce-a făcut
fiecare în ultimii 5 ani. Problema mi se pare acum for-
mulată intenționat greșit. De ce numai cinci? Păi atunci
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Brucan e disident (precizare parantetică: cuvântul călău
face parte din fondul principal de cuvinte al „profetolo-
gului”), mult lăudat de mândruța sa, Mândruță Lucian,
în interminabile emisiuni proteviste.

La procesul comunismului, au fost târâiți scriitori
morți, în timp ce torționarii închisorilor mureau liniștiți în
patul lor sau emigrau în Ungaria. La noi, la Ieș, unul din-
tre cenzorii temutei instituții Direcția Presei ocupase cu
tupeu loc în balconul revoluției. Când am asistat la pre-
mierea lui Dumitru Ignea (diplomă de excelență!), auto-
rul unei singure cărți, Omul cu părul cărunt, mi-am zis
că se pregătește iarăși metoda Index librorum prohibi-
torum și n-am greșit. Ignea, vajnic ilegalist, adaptat în
folos propriu doctrinei jdanoviste, s-a luptat la greu cu
neadaptații. Una dintre isprăvi: a topit un număr din
„Iașul nou”, pentru că o poezie de Labiș i se păruse ne-
conformă cu linia PCR.

Ion Lazu a vrut să le facă dreptate celor 403 scriitori
și publiciști arestați și condamnați la muncă silnică,
torturați crunt. Radu Gyr a fost condamnat la moarte

pentru un poem – Ridică-te, Gheorghe, ridică-te, Ioane!
A așteptat zi după zi să fie ucis: nu l-au anunțat că i s-a
comutat pedeapsa în MSV (muncă silnică pe viață).
53  dintre pușcărizați au decedat intra muros; 28 au avut
câte două detenții. Marcel Petrișor, trecut prin casimca
Jilavei, „locul din care nu se iese viu”, scrie că acești
condeieri erau în fapt „condamnați la moarte progra-
mată”. De foame, li se jupuia pielea (distrofie). Urma
cașexia și groapa comună. Radu Gyr, apud Grigore Ca-
raza, care a memorat în celulă poezia: „Alături de
temniță, pe-o rână, pe-o coastă/ Cimitirul nostru tace,
adastă/ Așteaptă sicrie sărace,/ Cu număr de smoală
scris pe capace”.

Ion Lazu n-a reușit să ducă la bun sfârșit proiectul
troiței, urmând să fie ridicată în curtea Casei Scriitorilor.
I s-a reproșat că pe listă ar fi și legionari, iar casa nu
mai este a scriitorilor. Pentru statuia lui Brukenthal s-a
găsit loc. Central.

Bună „guvernanță” vă doresc!

Radu Adrian, Eroii de la Valea Mare – Pravăţ (detaliu), Mausoleul Mateaş, Câmpulung Muscel
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Mihai Eminescu, aidoma oricărui om de pe lumea
aceasta, a trăit într-o perioadă de timp determinată și a
exprimat, în general, ideile epocii sale. Unele dintre
aceste idei au valoare perenă, trec peste locuri, oameni
și ani, iar altele sunt strict ancorate în prezentul trăit de
marele creator. Nu există scriitor, artist sau chiar om de
știință care să fi exprimat numai adevăruri, numai
sentințe, numai afirmații general valabile și acceptate.
Oamenii de geniu însă – între care se plasează, fără
nicio îndoială, și Eminescu – au privilegiul de a fi lăsat
opere durabile, așezate sub semnul eternității, modele
de receptat și de neimitat, surprinzătoare, unice.

Elogiatorii lui Eminescu au fost și sunt foarte
numeroși, iar elogiile au îmbrăcat de-a lungul timpului
forme variate, de la analize detaliate, realiste și perti-
nente, până la discursuri ditirambice și encomiastice și
la formule sacrosancte, exprimate într-un limbaj de
lemn, în expresii stereotipe, lipsite de conținut. Același
lucru se poate spune și despre detractori, unii existenți
încă din timpul vieții poetului, oameni de diferite calibre,
de la Alexandru Macedonski până la Anghel Deme-
triescu și Alexandru Grama, de la Lucian Boia până la
Horia Roman Patapievici.

Eminescu a fost ponegrit, la modul josnic adesea,
deopotrivă de critici și de adulatori, voit sau întâmplător,
atunci când aceștia au vorbit și vorbesc despre opera
sa fără a o cunoaște, fără a-i pătrunde sensurile, fără a
avea habar despre modul cum se face analiza unei
creații și, mai ales, fără a plasa viața și opera lui Emi-
nescu în contextul timpului și spațiului. De exemplu, a
vorbi despre Eminescu numai în contextul gustului es-
tetic și al exigențelor criticii și teoriei literare de la înce-
putul secolului al XXI-lea este ca și cum l-ai judeca pe
Arhimede după grila cunoscătorilor de IT, după modele
cibernetice sau după teoria expansiunii universului!

În acest sens, revenim asupra judecăților relativ re-

cente, legate de naționalism, xenofobie, rasism și anti-
semitism, puse în raport cu gândirea eminesciană, cu
poezia sa și, mai ales, cu publicistica sa. Naționalismul
a fost definit în secolul al XX-lea drept o ideologie care
susține o națiune prin câteva elemente de identificare
comună valabile pentru un grup de oameni. Ulterior,
spre vremurile noastre, termenul a dobândit conotații
negative. Xenofobia a însemnat inițial frica față străini
și de necunoscut și abia din secolul al XX-lea s-a definit
prioritar ca ură față de străini, față de popoare și națiuni
străine. Rasismul este considerat de unii o formă a xe-
nofobiei, când, de fapt, acesta înseamnă cu totul alt-
ceva: convingerea că oamenii sunt inegali în funcție de
etnia căreia îi aparțin și de culoarea pielii. Și rasismul a
fost teoretizat cu-adevărat tot în secolul trecut. Antise-
mitismul este o atitudine ostilă față de evrei ca atare,
numai pentru faptul că sunt evrei. Noțiunea (Antisemi-
tismus) a apărut abia în 1879, fiind folosită de jurnalistul
german Wilhelm Marr (1819-1904) într-o broșură pro-
pagandistică îndreptată contra evreilor. 

Dacă preluăm conținutul acestor noțiuni, așa cum
este el definit științific în secolul al XX-lea, și îl aplicăm
operei eminesciene, găsim destule mărturii în favoarea
prezenței unor idei naționaliste, xenofobe, rasiste și an-
tisemite în anumite texte scrise de marele creator ro-
mantic aflat în atenție. Din păcate, cadrul și timpul nu-mi
permit acum să trec în revistă toate aceste exemple și
nici nu pare să fie necesar. Vom exemplifica numai cu
poezia Doina (1883), luată adesea drept reper pentru
ilustrarea xenofobiei lui Eminescu. „Exegeții” grăbiți por-
nesc, de regulă, de la versurile Cine-au îndrăgit străinii/
Mânca-i-ar inima cânii și decretează gravitatea acestei
afirmații, scoasă din context, pentru psihologia poporu-
lui român. Dacă cel care exprimă esența spiritului ro-
mânesc este xenofob, atunci și poporul român trebuie
să fie așa! Dar, istorici fiind, nu putem să nu ne referim

Acad. Ioan-Aurel Pop

PERENITATEA LUI EMINESCU
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la contextul general al poeziei și al epocii în care
aceasta a fost scrisă.

Oare Eminescu îi urăște pe toți străinii, fără excepție,
și îi preamărește pe toți românii, în chip nediferențiat?
Cei dintâi „străini” invocați de Mihai Eminescu sunt rușii:
Din Hotin și pân’ la mare/ Vin muscalii de-a călare,/ De
la mare la Hotin/ Mereu calea ne-o ațin. Următorii „stră-
ini” sunt nenumiți, dar sunt aceia situați Din Boian la
Vatra Dornii, adică în Bucovina. Nu este greu de ghicit
că poetul se referea la austrieci (nemți) și la cei
colonizați de aceștia printre românii din Țara de Sus.
Alți străini sunt cei aflați Din Sătmar pân’ în Săcele,
adică din colțul nord-vestic în cel sud-estic al Transilva-
niei. Aici este vorba, desigur, despre stăpânii unguri și,
poate, și de populațiile așezate și colonizate printre ro-
mâni în regiune (secuii, sașii, șvabii ş.a.). De la Turnu-n
Dorohoi/ Curg dușmanii în puhoi sunt versuri următoare
cu o conotație geografică și par să se refere la România
întreagă, visată de generația noastră romantică, dar
inexistentă încă la 1883, fiindcă diagonala respectivă
pornește din sud-vest și ajunge în nord-est, trecând
peste Transilvania.

Alte referiri geografice nu mai există în această poe-
zie, cu excepția numelui Moldovei, invocat simbolic, ală-
turi de numele celui mai important principe român din
Evul Mediu, Ștefan cel Mare, nume de domn și nume
de țară românească menite, împreună – în viziunea
poetului – să reconstituie unitatea națională. Ca urmare,
trebuie să observăm că Eminescu îi urăște, în primul
rând, pe „străinii” care ocupaseră partea de răsărit a
Țării Moldovei la 1812, apoi pe „străinii” care ocupaseră,
în 1775, Bucovina, vatra Țării Moldovei, locul de unde
pornise țara, unde erau situate vechile capitale Baia,
Siret și Suceava și unde se aflau gropnițele domnești
cele mai slăvite și, în primul rând, Putna lui Ștefan cel
Mare; în fine, scriitorul îi „urăște” și pe acei străini care,
de multe secole, ocupaseră vechea Dacie Superioară,
unde fuseseră așezate capitala lui Decebal și apoi a
împăraților romani, unde se plămădise sinteza româ-
nească și unde „ducele Gelou, un anumit român”, dom-
nise pe la anul 900 peste români și slavi. În fine,
Eminescu îi numește „dușmani” și pe „străinii” de la sud
și est de Carpați, de la intrarea Dunării în țară și până
pe Valea Prutului.

Firește, ca să înțelegem toate aceste „uri”, trebuie
să vedem cum era țara noastră atunci, ce teritorii cu-
prindea ea. Prin anii ’80 ai secolului al XIX-lea, România
avea cam 137.000 de km pătrați și cuprindea Oltenia,
Muntenia, Moldova dintre Munții Carpați și Prut (dar
numai de la sud de Suceava începând) și Dobrogea
(părțile centrale și de nord ale acestei provincii). Basa-
rabia era, din 1812, ocupată de „muscali”, Bucovina se
afla, din 1775, sub stăpânire austriacă (din 1867 aus-
tro-ungară), iar Transilvania, Banatul, Crișana și
Maramureșul fuseseră cucerite încă din secolele XI-XIII
de către Regatul Ungariei (fiind, din 1688 sub autorita-
tea Vienei, iar din 1867 sub regim austro-ungar). Aceste

din urmă provincii aveau să se unească cu Regatul Ro-
mâniei abia la 1918-1920, când țara avea să aibă
aproape 300.000 de km pătrați.

Dar nici Regatul României nu era, pe la 1880, o rea-
litate puternică și sigură. Independența țării fusese pro-
clamată abia în 1877 și cucerită cu arma, pe câmpiile
Bulgariei, în războiul din 1877-1878. Marile puteri se co-
diseră mult să recunoască această independență, im-
punând țării fel de fel de condiții, unele nedrepte. Cu
alte cuvinte, dependența de Imperiul Otoman era încă
o amintire vie, ca și prezența turcilor la nord de Dunăre,
ca putere suzerană, căreia i se plătea tribut. Vii erau și
protestele Greciei, din clipa în care statul român auto-
nom, sub Cuza, decretase secularizarea averilor
mănăstirești. Vie era și existența raialelor de la Turnu,
Giurgiu și Brăila, reunite cu Țara Românească abia în
1829, locuri cosmopolite, formate din importante grupuri
alogene, adăpostite unele de urgia otomană și libere
să-și pregătească în România mișcarea de emancipare
națională. România de la 1880 era firavă și nesigură nu
numai în ochii lui Eminescu, ci ai contemporanilor în ge-
neral.

De vină pentru toate acestea erau, natural, „străinii”,
dar nu oricare și nu toți, ci numai otomanii (care supu-
seseră Moldova și Țara Românească și le sleiseră de
sevă), rușii (care răpiseră Basarabia), austriecii
(„nemții”, ocupanții Bucovinei), ungurii (stăpânii Transil-
vaniei) ş.a. Și nici ei în totalitatea lor! Eminescu nu
acuză nicăieri popoarele ca fiind demne de ură, ci doar
pe conducătorii hrăpăreți, care luaseră ceea ce era al
românului. Este semnificativ în acest sens numele de
„muscali” sau „moscali”, adică moscoviți, dat ocupanților
Basarabiei. Termenul peiorativ era cel de „muscali”, fi-
indcă la Moscova se aflaseră prin tradiție țarul, condu-
cerea, factorii de decizie (noua capitală, orașul lui
Petru  I, nu intrase în conștiința publică), adică aceia
care trimiseseră armate ca să frângă Țara Moldovei (de
fapt, intenția era ca s-o ocupe toată!). 

Astfel, Eminescu îi evoca în Doina pe „străinii” care
a trebuit să părăsească țările românești ocupate și să
se retragă în 1918, făcând loc României. Evocând, la
1883, o țară românească situată de la Nistru pân’ la
Tisa, Eminescu era un vizionar realist, și nu utopic, fi-
indcă România anului 1918 urma să se întindă exact de
la Nistru și până la Tisa! Viața avea să dovedească,
după aproape o jumătate de secol, că „străinii”
condamnați și criticați de Eminescu fuseseră
condamnați și de istorie, de lume, de societate. La
1918, se împlinea, de fapt, ceea ce prevăzuse Emi-
nescu, iar salvarea fusese tocmai Moldova, care con-
servase, în clipele cele mai grele (1916-1918), nucleul
de stat românesc.

Se știe că Eminescu a exprimat idealurile generației
sale, sintetizate în curentul romantic. Să vedem ce idei
au exprimat alți poeți (autori) romantici din regiune.
Taras Șevcenko – poetul național ucrainean – scria, pe
la 1838, în poemul „Kateryna”: „Nu vă iubiți cu muscali,/
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Fete sprâncenate,/ Că muscalu-i străin vouă/ Joc de voi
își bate!”. Alexandr Sergheevici Pușkin, exilat în Basa-
rabia, dar beneficiar al unui regim de bejenie princiar,
scria cu dispreț, pe la 1821, că moldovenii erau „țigani
nomazi” și că Basarabia era sfântă numai pentru că era
aureolată de „slava rusească”.

Tot el, poetul, se vedea pe sine între moldovencele
cochete ca un zeu printre imbecile, iar printre moldove-
nii triști ca un leu între maimuțe sau ca un armăsar arab
într-o turmă smerită de măgari. La aceste jignitoare
gânduri (exprimate poetic) față de români, Vasile Alec-
sandri le-a alăturat pe ale sale, la fel de tăioase (tot în
formă poetică). Petőfi Sándor – poetul simbol pentru
spiritualitatea maghiară – scria într-o poezie de slavă
închinată lui Lehel (conducător ungur legendar, pomenit
în raidurile de jaf împotriva Vestului, spânzurat la Re-
gensburg în 955): „Neamțule ș…ț, trăsnetul să nu te
omoare,/ Maghiarului să-i încredințeze această treabă”.

În poezia „Poporul maghiar”, publicată în iunie 1848,
același poet declară că doar maghiarul trebuie să fie
stăpân în țară (adică în Ungaria Sfintei Coroane, com-
pusă și din Croația, Slovacia, Transilvania, Voivodina
etc., adică și din croați, slovaci, români, sârbi, germani,
ruteni ş.a.), zice că zilele „neamțului”, comparat cu lipi-
toarea setoasă de sânge, sunt numărate, ca și ale altor
popoare: „Oare să poruncească în țară neamțul, slova-
cul?/ Aici, unde atâția maghiari și-au dat sufletul?/ Sân-
gele maghiar a cucerit cu glorie această glie/ Și milenii
la rând au apărat-o maghiarii./ Doar maghiarul are aici
drepturi de stăpân,/ Iar cel ce vrea să ni se urce în cap,/
Capul lui va simți pașii noștri,/ Și-i vom împlânta pintenii
în adâncul inimii…” [1]

În poezia „Viață sau moarte”, din același an, poetul
național îi amenință pe „croați, germani, sârbi și români”
cu sabia care „sclipește în mâna maghiarului”, îi face
pe aceștia „corbi scârboși”, cu „inimi blestemate”,
„hoardă” din care ungurii aveau să scurgă „ultimul strop
de sânge” sau „cloacă de păduchi”, menită a fi devo-
rată, firește, tot de vajnicii unguri. [2]

În altă poezie, numită „În ziua de Anul Nou” (este
vorba despre 1 ianuarie 1849), Petőfi îi numește pe
străini și mai ales pe germani „hoardă de tâlhari”, „câini
sângeroși”, dintre care nu avea să rămână în viață
decât unul singur, doar ca să spună tremurând: „Vai de
cel ce nu-l cinstește pe maghiar!”; invocarea finală a
diavolului din această poezie ajunge să fie apocaliptică:
„Acum Dumnezeu nu ne ajunge, căci el nu este destul
de aspru; ție mă rog, iadule, în dimineața de Anul Nou:
sădește în inimile noastre întreaga ta mânie, să nu
cunoaștem îndurare până mai mișcă vreunul dintre ne-
mernicii ăștia pe acest pământ”. [3]

De altfel, ideea că maghiarul trebuie să fie „fără în-
durare” față de popoarele conlocuitoare (și față de stră-
ini în general) a traversat deceniile și chiar secolele,
devenind un laitmotiv al conștiinței publice elitare un-
gare, până la finele primei jumătăți a secolului al XX-lea.
Mai toți contemporanii creatori de valori intelectuale ai

lui Petőfi gândeau și exprimau aceleași idei. Széchenyi
István (1791-1860), scriitor și om politic, unul dintre cei
mai importanți reformiști maghiari (a dat numele și Bi-
bliotecii Naționale din Budapesta), spunea (la 5 octom-
brie 1844) în dieta țării de la Bratislava: „Urăsc din
străfundurile sufletului meu orice evoluție care nu este
maghiară”. [4]

Spre deosebire de „străinii” veștejiți de Eminescu –
minorități dominante asupra majorității supuse –, cei
urâți de Petőfi, în ciuda blestemelor sale, au ajuns până
la urmă (în general), prin voința popoarelor și
recunoașterea marilor puteri, stăpâni acolo unde, prin
forță, dominase Coroana Sfântului Ștefan. Cu alte cu-
vinte, „ura” lui Petőfi nu a fost validată de istorie, Unga-
ria revenind la frontierele sale etnice. Nici „urile” lui
Șevcenko și Pușkin nu au avut, în linii mari, o soartă
mai bună. Eminescu însuși nu s-a impus în conștiința
publică prin combaterea „străinilor”, dar mulți dintre
„străinii” hrăpăreți evocați de el s-au dovedit, într-ade-
văr, demni de condamnat, din perspectiva nevoii făuririi
statului național român, așa cum a fost el recunoscut
de istorie. Altminteri, în focul argumentației poetice și,
mai ales, publicistice și în același spirit romantic, și Emi-
nescu a pus accente grave pe numele unor contempo-
rani de altă etnie și credință.

Cu toate acestea, eu nu știu să existe în peisajul pu-
blic din Ucraina, Rusia și Ungaria vreo critică serioasă
la adresa acestor titani ai romantismului, care – așa
cum era firesc, moral și drept atunci – îi proslăveau pe
ucraineni, pe ruși și, respectiv, pe unguri, în detrimentul
străinilor, dăruiți cu epitete teribile și sortiți pieirii. Nu am
auzit niciodată ca vreun analist politic sau eseist să fi
spus sau scris că Ungaria nu va putea intra în NATO
sau în Europa cu un simbol național ca Petőfi Sándor,
denigratorul de popoare străine. Pe când în România
ni se atrăgea atenția în chip foarte serios, încă din anii
’90 ai secolului trecut, de către intelectuali subțiri –
ajunși apoi, unii dintre ei, înalți demnitari de stat – că
Eminescu este complet revolut, învechit, desuet, că era
bun de pus între paranteze (în „debara”) și că, în niciun
caz, România nu putea visa la NATO și la UE pe buze
cu „autohtonistul”, „antioccidentalul” și „xenofobul” Emi-
nescu! 

Iar ideea că Eminescu nu mai este citit este falsă și
menită să distragă atenția de la chestiuni culturale
reale. Câți englezi mai citesc azi integral piesele sau
chiar sonetele lui Shakespeare, câți spanioli pot citi și
comenta de la cap la coadă „Don Quijote”, câți tineri un-
guri mai știu poeziile lui Petőfi? Și totuși, manualele îi
cuprind, îi comentează, iar oamenii – chiar și cei simpli
– se mândresc în continuare cu ei. Ei continuă să fie –
în universalismul lor – și simboluri ale spiritualității
naționale engleze, spaniole sau ungare. Nu au fost
decretați ca atare de parlamente, nici de academii și nici
măcar de confrații lor, ci au intrat în chip firesc în
conștiința publică, dincolo de voința cuiva.

La fel este – de ce ar fi la noi altfel? – și cu Emi-
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nescu! El a fost omul vremii sale, cu mărimile și cu mi-
cimile sale, cu ideile general valabile și cu cele lamen-
tabile, pentru noi, obsesii locale și trecătoare.

Poetul și publicistul a scris uneori cu asprime despre
anumiți străini, i-a veștejit cu epitete grele, pentru vena-
litate, politicianism, rapacitate, dar, câteodată, și numai
pentru „vina” de a fi fost străini. Ca și alți contemporani
din elita intelectuală, Eminescu voia să-i vadă pe români
stăpâni, în fine, în România și să vadă România în-
treagă, condusă și organizată de români. Mai toate sunt
de înțeles, după atâtea secole de supunere și umilință,
venite din partea unor vecini lacomi. Cum și de ce să-i
cerem lui Eminescu să fi fost vizionar, când Pușkin,
Șevcenko sau Petőfi nu au fost? Cum putea Eminescu
să prevadă, de exemplu, Holocaustul, să știe că va
urma, după al Doilea Război Mondial, Declarația uni-
versală a drepturilor omului (adoptată de ONU) sau să
știe că, mai recent, UE avea să reglementeze chestiu-
nea minorităților? Este ca și cum l-am condamna pe
Isac Newton că nu a știut teoria relativității!

Oare nu ar fi mai corect să-l restituim pe Eminescu
timpului său, ca să vedem mai bine cât a fost el de
atemporal? Spun unii exegeți că Eminescu nu s-a po-
trivit prea bine nici vremii sale și că s-ar fi vrut contem-
poran cu Alexandru cel Bun, trăitor în „umbra sfântă” a
Basarabilor și Mușatinilor, așa cum îi stă bine oricărui
romantic, glorificator al Evului Mediu. Eminescu a iubit
sincer poporul și țara aceasta, cărora le-a închinat pa-
gini nemuritoare, dar nu a urât cu-adevărat popoare și
nu a ridicat arma contra străinilor.

A urât și veștejit – uneori cu vorbe grele – oameni,
dar cine nu face asta, într-o formă sau alta? În schimb,
câtă lumină a revărsat asupra omenirii! Cred că este fi-
resc să vrem să vedem această lumină, în centrul că-
reia stătea poporul său și România. A scris, cu patimă,
la 17 ani și a publicat în „Familia” (în 1867) poezia „Ce-ți
doresc eu ție, dulce Românie”, pe când România abia
exista, cuprinzând cu puțin peste o treime din România
împlinită la 1918. Dar încă de atunci, el vedea aievea
România întreagă, exact în sensul în care Kogălni-
ceanu numea patrie toată acea întindere de pământ pe
care se vorbea românește. Citam altă dată o scrisoare
a poetului către Iosif Vulcan, în care Oradea este pla-
sată, cu decenii înainte de Unire, în România. Cu alte
cuvinte, Eminescu a fost și un patriot vizionar, cum erau
toți marii oameni atunci!

Critica lui Eminescu este firească și aceasta poate
fi făcută și se face din varii unghiuri, de la erori de pro-
zodie până la cronologii șchioape și de la narațiuni filo-
sofice greoaie până la decizii de viață discutabile. Dar
critica nu are nimic de-a face cu denigrarea și cu demo-
larea poetului. Acum […], nu putem decât să constatăm
cât de intensă continuă să-i fie nemurirea, cât de vie ră-
mâne „tăria parfumurilor sale” și câtă dreptate avusese
Călinescu când l-a numit pe „băietul” care cutreiera de-
mult pădurile eternității „cel mai mare poet pe care l-a
ivit și-l va ivi vreodată, poate, pământul românesc”. Emi-

nescu, dincolo de ura exprimată contra inamicilor țării
sale, a construit România în și prin poezie, iar această
construcție s-a dovedit la fel de reală ca țara în hotarele
sale din 1918. Eminescu este demiurgul sufletului și tru-
pului nostru național, iar prin aceasta el ne-a proiectat
în universalitate, în rând cu popoarele lumii.

1 Johann Weidlein, Imaginea germanului în literatura ma-
ghiară/ Das Bild des Deutschen in der Ungarischen Literatur,
Cluj-Napoca, 2002, pp. 80-82.

2 Ibidem, p. 88.
3 Ibidem, p. 89.
4 Ibidem, p. 90.

Radu Adrian, Mihai Eminescu



eminesciana

11SAECULUM 7-8/2021PR
O

În mod surprinzător, volumul de Opere XVII Mihai
Eminescu, cuprinzând Bibliografia. Viața și opera.
Referințe critice. Partea I-a (1866-1938), a reținut în
seama lui Eminescu doar șapte scrisori de tip apel, re-
dactate de el în calitate de secretar al Comitetului
studențesc al „României June”, însărcinat cu organiza-
rea serbării de la Putna în 1871, eveniment care a aca-
parat viața studențimii românești din Viena întreg anul
1870. Dintre acestea șase sunt publicate și de către
Teodor Bălan, monograful evenimentului, în volumul
său din 1932 intitulat Serbarea de la Putna, iar trei figu-
rează în lucrarea lui Ion Grămadă Societatea acade-
mică social-literară „România Jună” din Viena
(1871-1911), apărută la Arad în 1912, deși Bibliografia
în cauză nu consemnează la secțiunea „Reproduceri”
acest lucru. În realitate, numărul actelor redactate de
poet provenind din sânul Comitetului organizator e mult
mai mare, deoarece poetul a fost cel care a propus săr-
bătorirea acestui eveniment și s-a implicat de la început
în organizarea lui. Așa se explică de ce el figurează în
toate comitetele care s-au ocupat de transpunerea ideii
în practică, și chiar dacă președinții au fost schimbați,
el a rămas mereu la postul său de secretar neclintit de
la datorie. Calitatea pe care și-a asumat-o incumba o
bună cunoaștere a istoriei, o bună selecție a persoane-
lor și personalităților invitate a lua parte la eveniment și
o depășire a contextului evenimențial prin formularea
unui crez și țel cu valoare simbolică ridicată. Or, vizio-
narismul poetului s-a putut detecta încă de la primele
ieșiri în scenă ale studențimii vieneze, prin calitatea dis-
cursului și a fixării cu claritate a obiectivelor urmărite.
Tot el a făcut selecția oamenilor politici care urmau a fi
contactați și a asociațiilor studențești din țară și din stră-
inătate, cărora trebuiau să li se trimită apelurile și
informațiile legate de proiectul lor. Scopul întâlnirii între-
gii studențimi, de acasă și de peste hotare, avea pentru
tânărul Eminescu o miză cu mult mai mare decât cea
legată de cinstirea domnitorului și glorificarea faptelor

sale de vitejie, întrucât adunarea la un loc a tuturor
reprezentanților generației sale urma să stabilească și
să configureze o strategie de ordin politic privind drumul
urmat în viitor pentru desăvârșirea unității neamului. Cu-
noscând bine situația Bucovinei, a Transilvaniei (mai
puțin a Basarabiei), prin legăturile avute cu colegi din
toate aceste provincii, el și-a dat seama că era nevoie
de o schimbare de paradigmă în ceea ce privea situația
politică a românimii, trăitoare în mai multe „țări” și pro-
vincii ajunse sub stăpâniri străine și, în consecință, sta-
tul român dunărean cu Carol I în frunte era chemat să
devină motorul care să ducă la ieșirea acestora de sub
sceptrul unor vecini hrăpăreți și nesătui care le-a aca-
parat, profitând de situații politice favorabile. Analiza
acestor stări de lucruri fusese făcută de poet în suita de
articole publicate de el în „Federațiunea”, în care con-
damna Austria pentru acceptarea soluției dualismului
(Să facem un congres, În unire e tăria, Echilibrul), dar
și celelalte state vecine uzurpatoare, cerând românilor
să iasă din starea de letargie, să alunge atitudinea de
indiferență și non combat, spre a adopta soluția activă
a luptei, a acțiunii, printr-o mobilizare generală a tuturor
forțelor. Conștientizarea acestei realități urma să se în-
tâmple cu ocazia pelerinajului de la Putna al tineretului
român studios din toate orașele lumii, care să convină
asupra unor hotărâri de viitor. Colegii săi de la „Româ-
nia Jună”, societatea culturală a studenților români care
învățau în capitala imperiului, în majoritate din Buco-
vina, provincie ocupată printr-un rapt teritorial fără pre-
cedent, și din Transilvania, unde situația era și mai grea,
din cauza politicii de maghiarizare forțată, s-au lăsat re-
pede pătrunși de idee, și, ca atare, conducerea
societății a luat inițiativa de a trimite primele apeluri
către confrații din țară și din străinătate. În această
situație, el a înțeles ca nimeni altul rolul generației sale
de „agent al istoriei”, cum inspirat s-a exprimat într-una
dintre scrisorile sale (către D. Brătianu, mai precis),
care se cuvine să pășească în arenă, luând torța din

Mircea Popa

EMINESCU ȘI SERBAREA 
DE LA PUTNA. SEMNIFICAŢIA 
APELULUI DIN MARTIE 1870
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mâinile generației trecute și intensificând munca de pro-
pagandă directă. Era nevoie astfel de o primă cântărire
a forțelor de care dispuneam, de fixarea rolului și locului
lor în cadrul sistemului, de o schimbare de strategie și
tactică în această direcție, care să respingă pasivitatea
și să adune în juru-le, printr-o lucrare energică și co-
mună, forțele dispersate și risipite in întreaga Europă,
cu privire la realitatea faptică a românilor. În aceeași
direcție mersese și mesajul său din poeziile Ce-ți doresc
eu ție, dulce Românie, La Heliade, La moartea princi-
pelui Știrbey, Horia, Andrei Mureșanu, Închinare lui
Ștefan cel Mare, dar și romanul Geniu pustiu, a cărui
primă redactare datează din perioada vieneză a poetu-
lui (înştiințându-l pe Iosif Vulcan despre elaborarea lui,
acesta l-a îndemnat să i-l trimită de îndată „pentru ca
data ocaziune să-l putem folosi”), dar trebuia trecut de
la acțiunea culturală la acțiunea politică. Perioada vie-
neză a poetului e tot mai pătrunsă de această menire,
pe care tinerețea lui o absorbise încă din vremea cât a
stat alături de Pumnul, de când urmase pribegia prin
țară cu trupele teatrale, spre a cunoaște mai bine po-
porul și modul său de a gândi, ca și mai târziu în cadrul
societății „Orientul”. Și, ca să înțelegem mai bine ce a
însemnat pentru studenții români de la Viena proiectul
acestei manifestări grandioase, vom reproduce cuvin-
tele lui Teodor Bălan din finalul monografiei sale: „Dar
cu ce scop s-a făcut această sărbătoare a trecutului
nostru?” se întreabă el. Și tot el răspunde: „Pentru ce
publicul român de pretutindene, din România liberă, ca
și din provinciile românești care se găseau sub stăpâniri
străine, ținea să glorifice trecutul nostru? A făcut-o pen-
tru că exista dorința ca peste vicisitudinile prezentului
să se tindă la un viitor mai bun. După consolidarea sta-
tului român, chestiunea română deveni actuală. Nu se
mai putea trăi în izolarea păgubitoare de până atunci,
provincie de provincie, fiecare cu școala, tineretul și
mentalitatea lui. Ideea unității noastre naționale era atât
de vie, încât căuta puncte de sprijin pentru a evidenția
asemănările între noi. Se vorbea de nivelarea Carpaților
despărțitori de frați și de omogenitatea educației ce tre-
buia dată generației noi. Aceste toate erau deziderate
naționale cerute de vreme. A fost necesară aranjarea
unei serbări naționale comune pentru a evidenția inau-
gurarea timpului nou, a timpului care ne-a dat structura
sufletească comună asiguratoare a vieții noastre poli-
tice comune. Dar ideea serbării de la Putna a fost lan-
sată de fiii provinciilor românești supuse stăpânirilor
străine. Orice s-ar putea spune, nu se va putea tăgădui
că studenții ardeleni și bucovineni au fost inițiatorii me-
morabilei serbări. Ceea ce au făcut acești studenți n-a
fost decât un apel înduioșător adresat fraților lor din Ro-
mânia liberă. Statul comun a fost chemat să-și îndepli-
nească misiunea care îi incumba, să centralizeze toată
mișcarea românească”. 

Acțiunea a fost astfel gândită ca să-l implice și pe
domnitorul Carol I și guvernul lui în frunte cu Brătianu,
și pe marii reprezentanți ai culturii neamului din acel mo-
ment, respectiv pe Mihail Kogălniceanu, pe Vasile Alec-
sandri, pe Titu Maiorescu, invitați de onoare la festivități.
La Vasile Alecsandri s-a apelat spre a compune cele

două imnuri naționale cântate cu acest prilej, iar Titu
Maiorescu a fost numit președintele juriului pentru ale-
gerea celui mai bun discurs, opțiunea lui oprindu-se în
cele din urmă asupra celui redactat de A.D. Xenopol
etc. Ideile eminesciene, în slujba cărora s-a pus tânărul
student vienez, trebuie desprinse frază cu frază tocmai
din aceste adrese și anunțuri pe care le-a redactat, prin-
tre rândurile cărora a strecurat o seamă de principii, de
teorii și puncte de vedere, vădind o bună înțelegere a
realităților neamului pentru care era nevoie de o „recti-
ficare a trecutului” (Notiță asupra proiectatei întruniri la
mormântul lui Ștefan cel Mare), în sensul că „Nimeni nu
trebuie să fie aicea stăpân decât popoarele însele” (Să
facem un congres). În chiar primul apel lansat de
studențimea vieneză descoperim ideile și modul său de
a vedea lucrurile, încât se poate constata cu prisosință
că acel care a redactat toate aceste apeluri și înștiințări
a fost Eminescu, al cărui stil și frazare pot fi depistate
de la un capăt la altul în toate aceste acte doveditoare.
Așa se explică de ce, în februarie sau în martie 1870,
când se alege comitetul central definitiv pentru organi-
zarea adunării, Eminescu este ales secretar, deoarece
majoritatea actelor au fost redactate de el, iar colegi săi
i-au rezervat de la început acest rol de a conceptualiza
dorințele lor, putându-se convinge de claritatea,
eleganța și superioritatea gândirii sale în materie de ex-
primare publică. Așa se face că aceste apeluri, semnate
sau nu de secretarul Eminescu, poartă pecetea expri-
mării sale, dar și tăria de a duce până la capăt acțiunea
odată lansată, așa cum bine s-a exprimat Slavici în
amintirile sale lăsând postumității această mărturie:
„ideea congresului de la Putna de la el a pornit și ser-
barea nu s-ar fi făcut dacă el n-ar fi stăruit ca ea să se
facă cu orice preț, pentru ca congresul să fie cu putință”.
Îl vom regăsi făcând parte din comitetul organizator, ală-
turi de Nicolae Teclu, președinte și de Petru Pitey casier.
Apoi, când s-a redactat cel de al doilea apel, datat
„Viena, martie 1870”, textul aparține în totalitate poetu-
lui, care îl semnează în calitate de secretar, alături  de
bucovineanul Emil Logothety, ca președinte. E vorba de
textul apelului trimis de poet colegilor săi de la Blaj, a
cărui descoperire într-o arhivă clujeană ne aparține. Din
păcate, toată lumea a preluat textul, dar un singur autor
mai menționează proveniența – Ion Filipciuc în cartea
sa din 2006. 

Apelul de care vorbim, fiind unul dintre primele acte
plecate de la Viena și nefiind dat publicității, nu ni s-a
păstrat, nefiind consemnat de cei doi monografiști, Teo-
dor Bălan și Ioan Grămadă. A fost șansa noastră, ca, în
1993, să descoperim documentul în arhiva fostului stu-
dent blăjean, viitorul protopop greco-catolic al Clujului,
Elie Dăianu, de la care avem și o relatare despre pe-
rioada blăjeană a poetului. Prezența sa în fondul Dă-
ianu de la Arhivele Statului din Cluj-Napoca, unde a fost
descoperit de noi în urmă cu câțiva ani, a constituit o
surpriză generală, deoarece el deschide de fapt seria
acestor comunicări publice pe care cei de la „România
Jună” le-au destinat colegilor lor din principalele instituții
de învățământ din țară și străinătate. Poate că el să fi
avut și o redactare specială, dat fiind faptul că Emi-
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nescu ținea în mod deosebit la junimea studioasă blă-
jeană, ca unul care, cu vreo cinci ani în urmă, a răspuns
unei promisiuni făcute profesorului său Aron Pumnul de
a vizita locul de formare a minunatei generații
pașoptiste, cea care s-a pus în fruntea luptei pentru afir-
marea drepturilor românilor transilvăneni la 1848. E po-
sibil, deci, ca acest apel să fi fost trimis doar blăjenilor,
dar până la o confirmare venită din altă parte,
aserțiunea noastră rămâne o simplă ipoteză. Cert e că
documentul face dovada că poetul s-a aflat în fruntea
acțiunilor de popularizare a proiectului lor încă de la în-
ceputul anului 1870 și că a făcut parte din componența
primului Comitet Central, cu Emil Logothety –
președinte și Eminescu – secretar, și că abia după re-
tragerea celui dintâi din cauza bolii care l-a cuprins,
studenții să fi apelat la serviciile lui N. Teclu, profesor și
om de știință cunoscut. Retragerea lui Logothety din
funcție s-a făcut în cursul primăverii, când tânărul lor
coleg s-a îmbolnăvit pe neașteptate, iar partea cea mai
tristă a fost aceea că a și răposat la oarecare timp, co-
legul lor Gabriel Băleanu, al cărui nume apare și el prin-
tre emanații comitetului, fiind cel care i-a redactat
necrologul (Întru memoria lui Emil Logothety, publicat
în ziarul „Albina” din Pesta, la 11/23 noiembrie 1871).  

Apelul de care vorbim e un strălucit exemplu de ora-
torie clasică, bisericească și laică, Eminescu făcând o
frumoasă legătură între numele Fecioarei Maria, pa-
troana hramului mănăstirii moldave, cea care a născut
pe „reprezentantul libertății, pe martirul omenimei
lănțuite, pe Crist” și faptul că marele Ștefan, „eroul
națiunii românești”, a ales acest hram pentru mănăsti-
rea lui din pietate creștină, deoarece „câte răzbele atâ-
tea azile de rugăciuni și ale inimei înfrânte, atâtea
mănăstriri”. Și acum motivația: „Fraților! Am proiectat a
serba cu toții ziua acelei sânte care-a conceput în sânul
ei vergin tot ce lumea a visat mai mare, tot ce
abnegațiunea a legiuit mai nobil, tot ce pune pe om ală-
turi de om: Libertatea!” Pe lângă acest aspect religios,
Eminescu ține să sublinieze și scopul ei mai înalt, acela
de a-i da un caracter național. „De sine însuși această
serbare religioasă e și națională, căci locașul dumne-
zeiesc mănăstirea Putna e fondată de erou și acolo zac
oasele sale sânte, apoi pentru că o serbare a creștinului
e prin escelință o serbare românească, căci trecutul
nostru nu e decât înfricoșatul coif al creștinătății, al
civilizațiunii. Crist a învins cu litera de aur a adevărului
și a iubirei, Ștefan cu spada cea de flăcări a dreptului.
Unul a fost libertatea, celălalt apărătorul evanghelului
ei.” 

Frumoasa cunună de metafore întrebuințate de Emi-
nescu transformă textul arid al unei comunicări într-o
adevărată poezie a sentimentelor înalte, înnobilând tex-
tul prozastic printr-o adevărată trăire poetică, făcând din
ea o mărturisire spirituală, cu o argumentație fără cusur
și o exprimare care unește Biserica cu patriotismul și
cu jertfa pentru țară. Identificarea lui Ștefan cu acea
idee de „atlet al Creștinătății”, cum a fost numit de către
papă, a fost preluată și transpusă de poet în frumoasa
metaforă de „coif al creștinătății”. Frazele sale cu carac-
ter silogistic din primele paragrafe nu se sfârșesc aici.

Ele au rolul de a pregăti terenul pentru punctul culmi-
nant al comunicării, identificat în paragraful următor,
care dezvăluie adevăratul scop al întâlnirii de la Putna:
„serbarea trebuie să devină și purtătoarea unei idei.
Ideea unității morale a națiunei noastre e ceea ce
ne-a-nsuflețit ca să luăm inițiativa unei serbări în care
inima va fi una a priori; în care cugetele se vor unifica-
cugetele doamne a lucrărilor, astfel încât pe viitor lucră-
rile noastre toate să aibă una și aceeași țintă, astfel că
unificarea direcțiunii noastre spirituale să urzească de
pe-acum unitatea destinelor noastre. Să facem ca o cu-
getare, una singură, să treacă prin toate faptele, să pă-
trundă toată viața noastră națională. Să fim conștienţi
de situațiunea noastră față cu lumea, de datoriile cătră
ea și cătră noi înșine. În trecut ni s-a impus o istorie, în
viitor să ne-o facem noi.”

Ce poate fi mai înălțător decât stipularea unui ase-
menea mesaj pentru elitele țării, care urmau să se cu-
noască, să ia act de dorințele viitoare ale tuturor, spre
a le stimula într-un act de conduită care să nu mai fie
singular, ci o emanație a unui conclav al tuturor. În acest
scop le trimite și o schiță a programului care urmează a
avea loc, act păstrat și în arhiva Societății, dar pe care
noi nu îl vom reproduce, deoarece prevederile acestuia
au fost repetate ulterior. 

Ca de obicei, așa cum se întâmplă în viața noastră
literară, semnalarea noastră a devenit repede un bun
comun al istoriei literare. Îl găsim consemnat într-o
primă formă în lucrarea lui Ion Filipciuc, Eminescu la
Putna (Câmpulung, 2006), cu simpla precizare „Serba-
rea de la Putna în câteva documente noi”, pentru ca,
realizând imediat nedreptatea comisă, Ion Filipciuc să
dispună retipărirea acestei prime tranșe editoriale și în-
locuirea ei cu o alta mai aproape de adevăr. Am în față
cele două tipărituri, amândouă purtând anul de apariție
2006, doar că a doua a fost completată cu câteva des-
coperiri noi, beneficiind de două capitole în plus, cele
referitoare la George Radu Melidon, poetul moldovean
care a închinat cea dintâi poezie lui Eminescu, luând
probabil act de faptul că acesta a fost purtătorul de cu-
vânt al manifestării de la Putna. Poezia sa poartă titlul
Eminentului poet Eminescu, și a fost urmată imediat de
o a doua, cu titlul La mormântul lui Ștefan cel Mare, care
actualiza în fața publicului cititor evenimentul ce avea
loc chiar atunci. Datele noi despre relatarea serbării de
la Putna de către Grigore Melidon (Un reportaj trun-
chiat) l-a determinat pe Ion Filipciuc să adauge două
noi capitole lucrării sale despre Eminescu la Putna, cel
de al doilea capitol introdus referindu-se la Frații Grigore
și George Radu Melidon, completând informația ante-
rioară cu câteva descoperiri noi. Revederea manuscri-
sului i-a permis să adauge și o notă la finalul primului
document despre serbarea de la Putna, cel semnalat
de noi, făcând cuvenita trimitere la locul apariției lui. 

Se pare că și cei care au sărbătorit la Putna acest
eveniment au trecut cu aceeași ușurință asupra modes-
tului act de istorie literară din 1993, uitând că istoria li-
terară este un lanț de continuități care se completează
și se sprijină reciproc. 
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În relația sa cu timpul, trecut, prezent și viitor, indivi-
dul și omenirea a manifestat cele mai diverse atitudini
alimentate din belșug cu subiectivism. Pentru unii con-
tează doar prezentul: Ce a fost a fost,/ Ce va fi va fi/
Plânsul n-are rost,/ Ultima zi!, clama la un moment dat
al existenței sale poetul Adrian Păunescu. Pentru isto-
rici, trecutul e obiect de studiu, sursă însemnată de
învățăminte pentru viață, socoteau romanii, dar din care
contemporanii nu învață nimic, aprecia Herder. Se pare
însă că totdeauna, pentru cel puțin o parte dintre oa-
meni, prezentul are valoare și este de folos existenței
curente. Exprimând concepția unei părți a contempora-
nilor săi, așteptările generate de momentul istoric, Mihai
Eminescu, scria: Au prezentul nu ni-i mare? N-o să-mi
dea ce o să-i cer? Iar dezamăgirile prezentului în-
deamnă la valorificarea speranțelor trecutului. 

Un filon al acestei orientări se află expus în cartea
acad. Alexandru Surdu, Ordinul cavalerilor marmațieni,
Editura Ardealul, Târgu-Mureș, 2020. Cavalerii
marmațieni sunt nobilii români din Maramureșul seco-
lelor al XIV-lea și al XV-lea, care și-au dobândit titlurile
nobiliare de la regii Ungariei aparținând dinastiei de
Anjou. Se impune o precizare, ei aparțineau unor familii
românești, precum Iuga, care aveau o altă orientare po-
litică decât Bogdan, întemeietorul Moldovei, care se
opunea dominației maghiare asupra Maramureșului și
Moldovei.

Unul dintre urmașii cavalerilor marmațieni, Nicolae
Iuga, găsește în trecut remediul hibelor de care suferă
azi România și Uniunea Europeană: „...este evident că
Uniunea Europeană de azi este condusă la vedere de
către birocrați obscuri și mediocri, numiți iar nu aleși,
prizonieri mentali ai ceea ce se numește political corect-
ness, nu de personalități politice exponente ale unor va-
lori naționale și ale unor tradiții europene comune ale
tuturor națiunilor care alcătuiesc Europa propriu-zisă.
De aceea, există azi o nevoie reală de a ne întoarce (în
plan imaginar desigur) spre Evul Mediu, spre unele va-

lori comune anterioare apariției constelațiilor de valori
naționale moderne, iar una dintre aceste valori comune
medievale ar fi nobilitatea, caracterul nobil al elitelor
conducătoare”. Ideea readucerii la conducere a nobili-
mii medievale sau a spiritului nobiliar, ne spune Nicolae
Iuga, are aderenți în toată Europa: „multe personalități
contemporane ridicate dintre diferitele popoare ale Eu-
ropei își caută azi ascendențe nobiliare medievale, cu
un sentiment justificat de mândrie, ca pe veritabile ră-
dăcini identitare. Iar din acest punct de vedere noi, ro-
mânii maramureșeni, nu suntem cu nimic mai prejos”.
(Tribuna, nr 431/16-31 august 2020, p. 22) Într-adevăr,
istoriografia franceză a început să arate și realizările
domniei lui Ludovic al XVI-lea, nu doar minusurile ce au
cauzat revoluția din 1789, un ecou al acestor scrieri fiind
relatat în Magazin istoric.

Deocamdată, urmașii nobilimii medievale românești
din Maramureș au creat o asociație, ce are ca obiectiv
cunoașterea și aprofundarea istoriei medievale a
Maramureșului, educația în spiritul valorilor nobiliare
etc., dar în perspectivă se profilează și implicarea poli-
tică. 

Preocupări pentru reînvierea și cultivarea spiritului
nobiliar se constată și dincoace de Carpați, dar exclusiv
pe plan cultural. Ne referim aici la acțiunile doamnei
Ariadna Löwendal-Dănilă, președinta Fundației Löwen-
dal, nepoată a cunoscutului pictor, grafician și scenograf
George Löwendal (1897-1964), prin mama sa actrița
Irina Löwendal (Irina Dall). 

Familia Löwendal descinde din Ulrik Frederick Gyl-
denlove, fiul regelui Frederic al III-lea al Danemarcei și
Norvegiei (sec. XVII). Unul dintre membrii familiei s-a
stabilit în Rusia. Întemeietorul familiei Löwendal din Ro-
mânia, George Löwendal s-a născut la Petersburg, tatăl
său Lavrentii (Laurențiu) fiind căsătorit cu o rusoaică,
Liubov Gavrișova. Activitățile sale artistice, era balerin,
pictor decorator, actor la teatrul de păpuși, l-au adus în
Basarabia, iar atunci când această provincie s-a des-

Traian D. Lazăr

TRECUTUL CARE NE BÂNTUIE
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prins de Rusia și s-a unit la România, a rămas în
această țară.

S-a remarcat ca om de teatru (scenograf, regizor,
mânuitor de marionete și păpuși), dar și ca grafician în
presa culturală, pictor de șevalet (tablouri în ulei, dese-
ne, acuarele).

Fiica sa Lydia și nepoata Ariadna au păstrat și pus
în valoare moștenirea artistică a lui George Löwendal.
În 2010, Ariadna a creat Fundația Löwendal, în a cărei
clădire în stil neoromantic, opera arhitectului Petre An-
tonescu, situată lângă parcul Ioanid, a fost expusă
colecția de picturi, desene etc. din opera lui George Lö-
wendal. În 2017, la 120 ani de la nașterea pictorului, s-a
organizat o expoziție dedicată operei sale, cuprinzând
125 de lucrări. Expoziția a pus în evidență diversitatea
activității artistice a lui George Löwendal, reunind pentru
prima dată în aceeași expoziție schițele scenografice,
proiectele de afiș, portretele, cataloage, caiete de
schițe, mapele documentare, fotografii din viața perso-
nală. S-a evidențiat modernitatea creației sale, expre-
sivitatea, amprenta avangardei ruse, căci educația
artistică a pictorului s-a făcut la Petersburg sub influența
acesteia, dar s-a exersat asupra universului uman ro-
mânesc, mai ales din Bucovina. În 2018, a fost publicat
albumul intitulat În lumea personajelor lui George Lö-
wendal (1897-1964), cuprinzând biografia, imagini ale
pieselor expoziției (pictură, grafică, proiecte scenogra-
fice), fragmente din presa vremii referitoare la opera ar-
tistului, fragmente din scrierile sale.

Urmașii pictorului George Löwendal au devenit și se
manifestă ca „oameni ai locului”, au prins rădăcini în
România. 

După anul 2006, doamna Ariadna Löwendal, ne-
poata artistului George Löwendal, acționar unic al
societății Dall Arte, împreună cu soțul său, restauratorul
Dorin Dănilă, au cumpărat Domeniul Manasia „pentru
a-l readuce prin restaurare minuțioasă, la eleganța aris-
tocratică, luxul, strălucirea și noblețea vremurilor de glo-
rie de altădată, propunând cu o intuiție remarcabilă,
redescoperirea comorilor de o frumusețe aparte a unui
conac boieresc și a poveștilor răscolitoare ale acestuia
din câmpia ialomițeană!

Cu o echipă de profesioniști formată din arhitecți,
constructori, designeri și scenografi coordonați de Dorin
Dănilă, care a trudit cu răbdare și migală peste șapte
ani la reconsolidarea și restaurarea conacului, cu o
investiție de 2,5 milioane de euro din fonduri proprii și
fonduri europene nerambursabile și cu deplin respect
față de istorie și patrimoniu, s-a reușit aducerea Cona-
cului de la Manasia la farmecul unic și inconfundabil de
altădată, devenind primul monument istoric Clasa A, de
importanță națională, restaurat integral în județul
Ialomița!”1

1 Consiliul Județean Ialomița, Castele și conace din
Ialomița, istorie – memorie – poveste, Editura Metamorfosi,
Slobozia, 2020.

George Löwendal
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6 ian. 2014  (de Bobotează)

Am întâlnit într-o antologie a Arhiepiscopiei romano-
catolice Bucureşti, Vieţile Sfinţilor (2 vol.: 1982, 1983)
etimologia numelui Genoveva. Ar însemna „doamnă
nobilă (de neam nobil)” prin cele două componente ci-
tite invers: cf. lat. genus, existent şi în limbile celtice, şi
un cuvânt germanic, Wifa, care a dat weib „doamnă” în
germană şi wife „soţie” în engleză. Trebuie să caut în
dicţionarul german şi chiar în cel etimologic al englezei
(am unul).

Ei bine, nu este riguros exact, deoarece Weib se tra-
duce „femeie” (sens din care e deja fugărit de modernul
Frau) şi poetic & regional „soţie”. Cât despre originea
lui wife şi a variantelor anglosax., olandeză, islandeză,
daneză, germ., v. germ. de sus (wíp), se zice că e ob-
scură şi nelegată de weave „a ţese, a împleti (de exem-
plu părul)”. Dar de ce nu? Ar fi frumoasă povestea,
gândindu-ne la Penelopa, care în plus era şi fidelă!

Următorul salt pe care îl fac, iată-l: la arabul wafa „fi-
delitate, loialitate”, speculat de mine cândva pornind de
la o lectură din Amos Oz şi o amintire cu palestinianca
Wafa, întâlnită agreabil în 1995 la o perfecţionare în Ita-
lia, la Perugia. 

Căci i-aş da peste bot „arianului” Hitler ‒ altminteri
de baştină de prin Austria şi iubind o evreică ‒ pentru
reacţiile sale de ciubotă contra semiţilor întorcând pe
dos căputa rădăcinilor sudice (medio-orientale) ale
rasei nordice,  cea mai înrudită dintre configuraţiile an-
tropologice europene cu aşa-zisa „rasă meditera-
neeană”, recte semito-hamitică. 

Tot în acest context, mă seduce ideea că Zenobia
ar fi echivalentul punct cu punct al Genovevei. Desigur,
nu mai sunt atât de naiv să fac o „demonstraţie”, însă
mi se pare trasă de păr interpretarea prin greacă a

acestui nume, purtat de o personalitate mult mai impor-
tantă decât Semiramida, Cleopatra şi Sf. Genoveva la
un loc, o veritabilă augusta (şi-a luat acest titlu, dacă nu
cumva îl avea de la tatăl său, Iulius Aurelius Zanobi,
prinţ palmyrian), ce era cât pe ce să întemeieze un Im-
periu Roman de Răsărit înainte de cel Bizantin şi din
cauza căreia, probabil, Aurelian a trebuit (pe la 271) să
părăsească Dacia.

Cică Zenobia (cu masc. Zenobius) se explică prin
acuzativul zen- de la Zeus şi bios «viaţă». Dar e mai cu-
rând replica elenistică a prenumelui arab Zeynab (Zay-
nab), desemnând altminteri, ca substantiv comun, un
arbore al deşertului cu flori parfumate. 

7 ian. 2014 (de Sf. Ion)   

Trebuie să fi studiat cineva temeinic şi cinstit ‒ deşi
nu i-o fi fost deloc uşor, pândindu-l numeroase riscuri
(pericole) ‒ familia lui Iisus. Eu am neglijat până şi să
reţin rudenia Domnului cu Ioan Botezătorul (văr de-al
doilea?) ori cu „fraţii” Săi, fiii Mariei lui Cleopa. Asta fi-
indcă prin „soră” şi „frate” se înţelege în ebraică  şi verii
şi nepoţii (a se vedea Facerea. 11, 27 şi 13,8). Voi în-
cerca, poate, să-mi umplu aceste lacune. Însă te-
mându-mă mereu să nu cad într-una sau alta din
ereziile primelor timpuri de creştinătate: arianism, nes-
torianism, pelagianism... Am favorizat fără să vreau ‒
dar potrivit înclinaţiei mele ‒ latura spiritual(ist)ă a pro-
blemei. Am mers chiar spre mitologic, simbolic, para-
digmatic (!), îndoindu-mă când şi când de existenţa
istorică a Hiperpersoanei christice.

Ştiu că investigarea bibliologică este mai degrabă
apanajul cercurilor protestante şi neoprotestante, care
aspiră totuşi nu la criticism, ci la restaurarea „icoanei”
realiste a Mântuitorului nostru, deci la istoricitatea Sa,
pe care se sprijină ‒ cu un picior ‒ şi toată dogma esen-
ţială, începând de la Sf. Pavel. Este côté-ul pragmatic

Ioan Dumitru Denciu

NUME SACRE
(Alte file etimologice dintr-un jurnal)
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al oricărei religii (v. în special budismul).
În fine, am remarcat că în fundamentalismul nostru

popular (ortodox post-despărţire, deci restrâns) există
cel puţin o reticenţă de a recepta amănuntele vieţuirii
real-istorice a lui Iisus. Ele trec pe lângă urechea cre-
dincioşilor comuni, ca nişte psalmodieri plăcute, dar ne-
înţelese (şi cu atât mai bine!). Un intelectual ca mine nu
prea are ce căuta în preajma lor; e dubios. Susceptibil
de a comite o blasfemie!

*
Deocamdată, salvare (mântuire) nu înseamnă echi-

libru, ci opţiune între extreme.
Mai jos / mai înlături sunt isteria cultului moaştelor şi

turismul religios.
*

De tratat despre cele 3 credinţe indubitabile ale Evu-
lui Mediu, relative la păcat şi ispăşire. Una ‒ cu handi-
capaţii („însemnaţi”, „marcaţi”!) ‒ este depăşită de
curând. Celelalte două:  1) depravarea şi crima se şter-
geau dacă (erai bărbat şi) le răscumpărai cu clădirea
unei biserici etc.; 2) înfrângerea (în război) nu e atribuită
Răului (Diavolului, duşmanilor), ci... Domnului, drept pe-
deapsă a păcatelor proprii subiectului individual / colec-
tiv.

8 ian. 2014

Elisabeta şi Maria > Ioan şi Iisus.
Viitoarea mamă a Sf. Ioan («Înainte-mergătorul şi

botezătorul Domnului») ajunsese la vârsta senectuţii tot
aşteptând naşterea unui copil, pe când „rudenia sa” (ve-
rişoară?) Maryam, abia nubilă, nu se aştepta la aşa
ceva. Ea purta numele mai vechi ebr. Elisheva sau Elis-
heba, al soţiei lui Aaron (fratele logo-normal, nebâlbâit
al lui Moise), în care se străvede termenul pansemit
pentru «zeu» şi apelativul  El, pre-yahvist, al Zeului in-
vocat în ultimă instanţă, pe cruce, de însuşi nepotul (?)
său ales şi trimis Iisus (cf. Eli, Eli, lama  sabahtani?! =
în aram. „D-zeul meu, de ce m-ai părăsit?!”). Sf. Maria
(«Fecioara») ‒ în schimb şi cu un atu de preeminenţă
‒ reamintea pe al surorii (mai mari) al celor doi strămoşi
ieşiţi din Egipt, profetesa Myriam sau Maryam. Din
cauza unei transcrieri în greacă a acestui nume, Ma-
ryamné, s-a presupus că originea sa era din Egipt (mai
ales că şi Moise are o etimologie plauzibilă prin egip-
teană), făcând trimitere la rădăcina verbului m-r(j) „a
iubi, a alege”, completată cu teonimul Amon. Dar eu ştiu
din alte surse că radicalul respectiv, cu vocalizare mar,
mer- şi înţelesul „drag etc.; tânăr” este nu numai afroa-
siatic /hamito-semit, ci şi dravidian şi chiar indoeuro-
pean, incluzând şi cuvintele noastre mire, mireasă.

Sf. Fecioară şi-a numit ‒ la sugestia arhanghelului
GabriEl ‒ fiul, încă din pântec, Iisus: Yeshua, diminutiv
de la Yoshua (acesta din Yehoshuah „Iehova salvează,
eliberează”). Iar Sf. Elisabeta parcă s-a străduit să-l ar-
monizeze pe al ei cu «Mântuitorul» aflat pe drumul spre
lumesc: Johanan „Yahve se îndură, e milostiv”. I s-a
propus ca pruncul să poarte numele tatălui, Zaharia,
însă ea s-a opus hotărâtă: „Nu! Se va chema Ioan” (Lc.,

1, 61). Atrăgându-şi astfel replica unora din anturajul ei:
„Nimeni din rudenia ta nu se cheamă cu numele
acesta.” Şi alegerea sa este validată prompt de soţ,
care era mut pentru vina de a nu fi crezut de la anunţare
în miracolul naşterii, scriind pe o tăbliţă „Ioan”, prilej cu
care se şi dezmuţeşte (id., 1, 63).

De cealaltă parte, se pare că Iisus era menit să se
numească nu doar simbolic Emanuel: ImmanuEl „D-zeu
[El] este cu noi” (Mt., I, 21; 23). Ce se întâmpla?

E ca şi cum galileenii, cel puţin familiile cuplurilor Za-
haria-Elisabeta şi Iosif-Maria, se străduiau să se con-
formeze evreilor /iudeilor, deşi fondul lor era diferit,
arameean, vest-mesopotamian (amorit?), recesiv (de la
Avraam!).

Dintre cei 4 evanghelişti canonici, intelectualul Luca,
dând şi coerenţă narativ-literară textului său, a mers cel
mai departe în desluşirea acelei tendinţe şi readucerea
în lumină a tensiunii dintre elohişti şi yahvişti, împăcată
în fapt de către sau din timpul Sf. prooroc Ilie (Eliahu).
Pe această cale el a fost precedat parţial de Marcu
(v.  Mc. 15, 34), ce consemnează şi el strigătul din „al
nouălea ceas” ‒ sub forma Eloi, Eloi, lama sabahtani?!
‒ şi confuzia asistenţei că Răstignitul l-ar fi invocat pe
Ilie, şi urmat de Ioan, cel care face caz de întrebarea
stăruitoare adresată Sf. Ioan în exerciţiul său de proas-
păt predicator: „Eşti Ilie?”. Ei se doreau învederat [mi-a
venit acest românism practic ieşit din uz, de la a înve-
dera, inventat probabil de Dosoftei] păstrători ai noii în-
văţături /credinţe în interiorul iudaismului. Însă fuseseră
deja bruiaţi de mesajul universalist al ex-persecutorului
(în plus cetăţean roman)  Saul = Sf. Paul / Pavel, origi-
nar din Tars. 

Radu Adrian, Regele Carol
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Vrei să pleci în voyage fără mine?! Foarte bine! Că-
lătorie sprâncenată! Du-te învârtindu-te! Pa și pusi! Adio
și un praz verde! Drum bun și cale bătută! Du-te nouă
şi cu-a brânzii zece! Du-te şi să te-ntorci când te-oi
chema eu! Pagubă-n ciuperci! Și tra la la, și tot așa…

O fi de bine?! O fi de rău?! După cât era de supărată
cucoana pe bărbat, nu pare a fi o urare de genul „bon
voyage!”, sau „safe trip!”, ori poate nu vrea să arate
vreun fel de regrete și bravează, ca un haz de necaz,
că ar fi o ușurare plecarea. Să vii înapoi când mi-oi
vedea ceafa! Bogdaproste c-am scăpat de-o pacoste!

Chiar dacă îi dă și un pusi, așa, cam din vârful bu-
zelor și pe deasupra asezonat și cu un praz verde! Ca
să aibă verdeață la sandvici pe drum?! De ce „verde”?!
O fi mai iute, ori să-i țină mai mult pentru un drum lung?!
Și cum „învârtindu-se”?! E cam anapoda, nu poți merge
prea repede așa! Chiar de te-ai învârti amețitor, ca un
titirez, tot nu poți înainta, ajungi să te-nvârți în jurul tău,
oricum, nu prea te dai pe derdeluș, 

Și apoi, o călătorie este un eveniment deosebit, în
capsulă de taină, chiar și una insipidă de afaceri se
poate transforma în final într-una plăcută, chiar inițiatică,
orice călătorie fiind o experiență nouă de cunoaștere. 

Cum vrea să fie o călătorie „sprâncenată”?! Dând
curs personificării, ar trebui să fie frumoasă, ca o co-
dană sprâncenată, acea mândrețe de fată cu sprân-
cene dese, bogate, frumos arcuite! „La Stăncuța
sprâncenată/ Joacă hora încheiată/ Curge lumea fer-
mecată”, spune  Alecsandri în versuri „poporale ale ro-
mânilor” (sau „la Lenuța sprâncenată” a lui Nelu
Ploieșteanu, ori „La Marița sprâncenată”, din cântarea
lui  Tudor Gheorghe, „Of, ce dor, ce chin, ce jale”, și la
Ileana, ori „la Ancuța sprâncenată”, mai pe scurt „la
mândruța sprâncenată” )

E drept, asta a rămas în alte timpuri, în cântecul po-
pular, acum Marița e „Mary pensata”, fiind la modă pen-
satul, uneori până la o firavă  linie, iar sprâncenele
stufoase, nepensate, fiind clar semn de neîngrijire, că
„ești de la țară”. 

În pădurile umbroase, în pofida tăierii pădurilor care
le periclitează habitatul (precum urșilor ieșiți, de nevoie,
„la drumul mare”), mai hălăduiește o pasăre, „Aușelul
sprâncenat”, cu pene verzi și galbene și dungi albe pe
aripi, iar masculul are o sprânceană albă distinctivă și
o dungă neagră alături.  

Oricum, sprâncenele sunt o podoabă a feței, de aici
și sensul figurat „împodobit”, cum ar fi pentru o „fereas-
tră sprâncenată” – care are un chenar decorativ ori un
ornament deasupra. 

Ar putea fi, astfel, o urare generoasă, pentru o călă-
torie plăcută, ca „Mergi cu Dumnezeu! Domnul să te
ocrotească”, „Godspeed!”, drum bun, noroc. 

Dar uite că „sprâncenată”, de la sensul propriu, ino-
cent și inofensiv, achiziționează o conotație ironică, cam
răuvoitoare, dorind neajunsuri pe drum, spusă în toate
felurile, de la tonul de glumă ironică la zeflemea ami-
cală, provocatoare, chiar până la insultă rostită cu furie. 

Enigmatic mai e jocul asocierii!
Expresia „călătorie sprâncenată”, spune dicționarul,

este o urare ironică adresată cuiva a cărui plecare nu e
regretată ( şi a cărui revenire nu e dorită). Călătorie este
un drum lung, către o destinaţie de unde poate fi ușor
sau poate fi greu să te întorci. Adjectivul „sprâncenată”
o marchează drept călătorie într-un singur sens, ca un
cuvânt „totem” ce ne apără de revenirea celui pe care
îl vrem plecat de-a binelea, zău așa!

Se-ntâmplă des să fie decodată cu acest sens: „că-
lătorie plăcută!”, chiar în diverse traduceri diletante, e
„bon voyage”, „good journey”. Când se percepe sensul
depreciativ, se accentuează nota de plăcere a… des-
cotorosirii, debarasare de ceva neplăcut, ca o ușurare,
chiar nerăbdătoare, după spusa englezului „good rid-
dance”, ori a francezului; „bon débarras!” bine faci că
pleci, mă bucur de două ori, vorba unui prieten din Ivan
Turbincă: „Călătorie sprâncenată, zise boierul; de rămâ-
neai, îmi erai ca un frate; iar de nu, îmi eşti ca doi”. 

Maria Nițu

CĂLĂTORIE SPRÂNCENATĂ
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Într-un început de septembrie, am plecat din Banat

într-un oraș cam depărtișor din Ardeal, într-o călătorie
incitantă, la o lansare specială – o carte de versuri, „Ci-
tirea oaselor”, într-o capelă dintr-un cimitir (inedită pen-
tru noi, dar firească pentru autor, aflat în mediul propriu
de lucru, ca administrator). Era în timpul terorii nevero-
simile a Covidului, iar cărţile au fost etalate pe catafalcul
de serviciu, ca un protest insolit contra morții care ne
sufoca, un psalm victorios, prin poezie cu viața pre
moarte călcând.

Timpul era senin, eram patru prieteni în mașină și
semnele erau de bun augur, că va fi o călătorie minu-
nată! Nepricepută la maşini şi maşinuţe, n-am sesizat
glasul hârșâit al motorului și, cum eram prinsă înflăcă-
rată în discuții, n-am realizat nici că indiferent de deal
sau vale, mașina mergea tot cu 60 km la oră, calcula-
torul de la bord se dăduse cumva peste cap, așa că nu
avea voie sau nu putea ambala mai mult. Nu era bai!
Călătorire mai lungă, vorbă mai lungă! La intrarea în
orașul cu pricina, cum motorul a dat semne că se cam
îneacă, am tras într-o parcare și caleașca noastră acolo
a rămas, până să vină o veveriță ori o coțofană s-o trac-
teze la un cabinet medical pentru pacienții auto. Doar
că era duminică și erau cam toate în program de
vacanță, de weekend. Pentru întoarcere, a fost resetat,
dar temporar, calculatorul cu pricina, și am mers cam
cu aceeași viteză de melc, respirând cu grijă acum, să
nu se taie răsuflarea cucoanei și să ne lase de pripas
pe undeva prin frumoasele văi mioritice! Dar ciobănița
noastră, codană ochioasă sprâncenată, s-a îndurat și
ne-a dus cu bine acasă. 

Pe prietenul de la volan îl chema M. Sprânceană! Și
uite cum fără vreun gând rău pus dinainte, fără o urare
rostită cu voce tare (că pentru gândurile oamenilor nu
bag mâna-n foc pentru nimeni, nici pentru mine ori
cămașa de pe tine), firesc, am avut… o „călătorie sprân-
cenată”, cam cu peripeții, cu suspans! Eram pui de per-
sonaje dintr-o posibilă carte cu ăst titlu, cum e cartea
criticului Marian Popa (stabilit în Germania) ironic „Că-
lătorie sprâncenată” (Ed. Albatros, 1980).

Revenim la adjectivul nostru „sprâncenat/ă” (care
pare un participiu de la un verb, de genul: „a cânta/cân-
tat”, doar că nu există verbul „a sprâncena”, așa că e
derivat de la substantivul „sprânceană” cu sufixul „-at”
– așa cum sunt și altele care n-au verbul-tătic, doar sub-
stantivul-mămică: „moțat”, „buzat”, „gușat” etc.). Pe
baza caracteristicii fizice că „sprânceana” (latinescul
„supercina” – combinaţie între „supercilia” şi „gena”) e
proeminentă liniară deasupra ochilor, „linia arcuită din
fire de păr dese, deasupra orbitei ochiului, cu rolul de a
împiedica transpiraţia frunţii să ajungă la ochi”, derivă
sensul secundar de „muche, culme (sprânceană de
deal/munte), streaşină (sprânceana acoperişului),
dungă (sprânceană de lumină), fâşie (sprânceană de
pădure)”. Rămânând la sensul propriu, în comuna
Sprâncenata, jud Olt (poate pentru că, în întinsul Câm-
piei Române, comuna se profilează mai pe o înălțime),
se află „Dava de la Sprâncenata”, o cetate getică pe un
deal, centru al culturii getice. 

Din acest sens de „ridicătură geografică”, „culme”,
„proeminență”, „creastă”, derivă sensul figurat de
„evidențiat”, ceva la superlativ, aparte, o„ idee sprânce-
nată”, vorba ceea, „mai cu moț!”, moșind și expresia „a
alege pe sprânceană” – adică tot ce e mai bun, super-
lativ, superior, elitist. 

Întorcându-ne la drumul din călătoria noastră „sprân-
cenată”, înțelegem că nu e un drum ușor, plat, întins și
alunecos ca un derdeluș, ci unul cu obstacole, puse în
cale, nu ca probe inițiatice, ci mai degrabă ca piedici,
precum cele de zgripțuroaică, să nu ajungă ori să nu
se-ntoarcă eroul repede unde vrea (pieptenele devenit
pădure, oglinda ochi de apă, amnarul munte de cre-
mene…)

„Good Riddance” (Călătorie sprâncenată) este chiar
și numele unei formații de hardcore punk formată în
Santa Cruz, California, de prin 1986 până prin 2007, cu
tineri direcţi, duri, agresivi privind probleme socio-poli-
tice, „un ghid cuprinzător de rebeliune modernă”.

Să cântăm, deci, „călătoria sprâncenată” să fie totuși
cu antren, „Not so bad”.

Radu Adrian, Oana
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Stimaţi tovarăşi1,
Îngăduiţi-mi, înainte de toate, să vă fac o mărturisire:

în întreaga mea viaţă – nici prea lungă, nici prea scurtă
– am mai avut parte de un premiu. Este atât de mult de-
atunci, încât s-ar fi cuvenit să-l şi uit.

Eram în clasa I primară, când, la sfârşit de an, stă-
team în careul din curtea şcolii, aşteptând cu nerăbdare
vacanţa, prea puţin atent la cuvântări.

Deodată, mi-am auzit numele, apoi repetat, fără să
fiu în stare să mă mişc. Cineva m-a îmbrâncit în faţă şi,
fără voia mea, am devenit eroul unui spectacol nedorit.
(Trebuie să recunosc că, în atari împrejurări, locul de la
galerie este de preferat, fie şi pentru faptul că, de acolo,
se poate fluiera.)

Răposatul Trancu-Iaşi2, ministeriabil şi efor al şcolii
primare din cartierul în care locuia, m-a sărutat şi mi-a
aşezat o coroniţă pe frunte.

Cu ce m-am ales de pe urma premiului primit?!
Când, în 1940, la moartea fostului ministru, premianţii
au fost trimişi să-i închine un ultim omagiu, aveam să
mă aflu printre ei. Trebuia să ne ducem cu flori la lo-
cuinţa ilustrului răposat şi, nu ştiu cine venise cu ideea,
să cântăm acolo şi un imn patriotic. Nătângi, în faţa ră-
măşiţelor pământeşti, n-am găsit altceva să cântăm
decât „Deşteaptă-te române!”.

Răposatul a rămas la locul lui, în schimb s-a deştep-
tat directorul şcolii care, aflând de ispravă, ne-a bătut
cu nuiaua la palmă, să ţinem minte toată viaţa onoarea
de a fi premianţi.

Astăzi, din motive bugetare, n-am primit nici o coro-
niţă, încă un motiv de a nu mai cânta, la cererea sorţii,
„Deşteaptă-te române!”. Asta nu înseamnă că nu sunt
pregătit sufleteşte să mai primesc la palmă o nouă răs-
plată.

Fără îndoială, premiul acordat astăzi este o mare
onoare. Înălţimea lui se datorează în primul rând celor
care îl acordă, personalităţi de vază ale culturii româ-
neşti contemporane, precum şi confraţi respectaţi din
breasla editorială.3

Vă mulţumesc
pentru marea cinste
şi încredere ce mi-o
acordaţi şi îngă-
duiţi-mi să sper că
acest gir, repetat din
an în an, se va răs-
frânge salutar asupra
condiţiei de editor,
condiţiei de anonimat
în care mulţi confraţi
de-ai mei trudesc,
fără răsplată şi spe-
ranţă, la valorificarea
patrimoniului naţio-
nal.

Pentru tot ce fac
ei, s-a găsit cea mai
nefericită expresie,
chemată parcă să le
blesteme existenţa:
„îngrijitor de ediţie”, ceea ce, în administraţia editorială,
degradată de ifosele unor contabili, se traduce prin:
nimic.

Bietul Dimitrie Panaitescu, marele benedictin al edi-
tării operelor eminesciene… Când şi-a ales pseudoni-
mul „Perpessicius”, nu ştia că se va răsfrânge
testamentar peste breasla urmaşilor, fanatici îndrăgostiţi
ai scrisului românesc. În latineşte, Perpessicius în-
seamnă: întărit în suferinţă (endourci à la souffrance),
derivând, cum prea bine ştiţi, de la verbul perpetior (peti,
pesus sum), ce se traduce prin: a îndura, a răbda.

Premiul Perpessicius pe care mi-l acordaţi, are deci
şi valoarea de „Premiul celor întăriţi în suferinţă”, ceea
ce, vă rog să mă credeţi, mă onorează o dată în plus.

Epopeea îngrijitorilor de ediţie este tragi-comică. Ea
se aseamănă cu trista poveste a pelicanilor din deltă
care, cândva, au fost omorâţi pe motiv că ar mânca
prea mult peşte. Ne-am pierde vremea să căutăm ra-

Niculae Gheran

UN DISCURS

Liviu Rebreanu
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ţiuni acolo unde o replică a lui Lăpuşneanu, „Proşti, dar
mulţi”, pare să ne ridice un văl de pe ochi. Nu vreau să
fiu răutăcios şi mă abţin să-i spun tovarăşei Suzana
Gâdea4, à propos de acelaşi Lăpuşneanu: „Ai să dai
seama, doamnă!”.

Sunt numai trist când văd cum se stinge ediţie după
ediţie, în pofida atâtor frunţi înalte care pot asigura rea-
lizarea lor, sunt numai invidios când ţin în mână ediţiile
de opere complete Tolstoi, Puşkin, Petöfi sau Mickie-
wicz, Botev sau Vazov, ca să dau doar câteva exemple
din bibliografia ţărilor vecine. De ce nu încă Eminescu,
Rebreanu, Caragiale – ca să mă refer doar la patriarhii
poeziei, prozei şi dramaturgiei româneşti?

Nu se pot invoca, în mod serios, nici motive meto-
dologice, nici motive de ordin material şi cu atât mai
puţin ideologice (câtă vreme ţările din jur au rămas cu
ediţiile terminate, iar noi cu un principiu invocat ca frână
în valorificare, nicidecum ca impuls.)

Iată că devin grav, cum nu îmi propusesem. Şi pen-
tru a vă descreţi puţin fruntea, permiteţi-mi să vă relatez
o ultimă aventură de pe şantierul valorificării patrimo-
niului naţional.

Recent, Puia Florica Rebreanu, geloasă pe Liceul
„George Coşbuc”, care are în faţa clădirii din Bistriţa
bustul Poetului, a donat Liceului „Liviu Rebreanu” din
Bistriţa bustul părintelui său, realizat de Oscar Han, cu
o destinaţie similară. După luni de intervenţii, între care,
de reţinut, şi oferta de a plăti soclul, i se comunică re-

cent că organele locale nu pot accepta donaţia.

1. Discurs rostit în anul 1981, când, la a zecea ediție, „Pre-
miul Perpessicius” pentru ediții critice, acordat de Muzeul
Național al Literaturii Române pentru anul 1980, i-a fost atri-
buit editorului și istoricului literar Niculae Gheran pentru mo-
numentala ediție de „Opere” ale lui Rebreanu, ajunsă atunci
la al 11-lea volum. Din păcate, textului, care se păstrează în
arhiva scriitorului, îi lipseşte finalul.  

2. Grigore Trancu-Iași (1874-1940), un om politic, econo-
mist, avocat, profesor universitar, scriitor și memorialist.

3. Peste ani, într-un interviu acordat lui Andrei Moldovan,
relatează astfel momentul:

Am primit Premiul Perpessicius, în competiţie finală cu edi-
ţia de „Opere” – Eminescu, care a primit o menţiune. Nu pre-
miul în sine mă bucura, ci îndeosebi comisia care mi l-a
acordat. În componenţa ei intrau Şerban Cioculescu (preşe-
dinte, şef al secţiei de limbă şi literatură a Academiei Ro-
mâne), Zoe Dumitrescu-Buşulenga (director al Institutului de
Istorie şi Teorie Literară „G. Călinescu”), Alexandru Piru,
Edgar Papu şi Paul Cornea (profesori universitari de la Uni-
versitatea Bucureşti), Constantin Ciopraga (din partea Univer-
sităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi), Ion Vlad (rector al Universităţii
Babeş-Bolyai din Cluj), cel mai tânăr fiind Nicolae Manolescu,
cronicar al revistei „România literară”. Asta da bucurie! 

4. Suzana Gâdea, membră marcantă a regimului
Ceaușescu în perioada 1976-1989, era, la acea
dată, președinte al Consiliului Culturii şi Educaţiei Socialiste.

Niculae Gheran
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Episodica mea relație epistolară cu Mircea Handoca
s-a datorat în special dlui Gabriel Stănescu și revistei
sale Origini, la care colaboram amândoi. Când Gabriel
Stănescu mi-a lansat cartea Aurel Cioran – fratele din
leprozărie la Târgul de carte bucureștean, atunci și-a
invitat și prietenii și colaboratorii revistei și, bineînțeles
nu putea lipsi Mircea Handoca. Am rămas în bune relații
despre care am relatat şi în vol. Ultimul epistoler
vol.  2. El mi-a pus la dispoziție scrisoarea lui Eliade
către Ion Petrovici și mi-a precizat că în toată arhiva răs-
colită de el, n-a găsit nici un răspuns din partea filoso-
fului tecucean. La data când Eliade făcea această
solicitare, expeditorul își încetase activitatea la Univer-
sitate, ca asistent la catedra lui Nae Ionescu și intrase
în diplomație ca atașat de presă la ambasada română
din Lisabona. Cu o generozitate neașteptată, Mircea
Handoca mi-a pus la dispoziție scrisoarea lui Mircea
Eliade către Ion Petrovici din 23 ianuarie 1940 prin care
se făcea apel la calitatea destinatarului de membru în
Comitetul de lectură al Teatrului Naţional. O transcriem
şi noi, deși figurează și în Epistolarul eliadesc, devenit
o raritate.  

Mult stimate Domnule Profesor,
Îndrăznesc să încep această scrisoare cu o mărturi-

sire şi o rugăminte. Am scris o piesă de  teatru Iphige-
nia pe care am înaintat-o Teatrului Naţional. Poate
tocmai pentru că este prima mea încercare dramatică,
eu ţin destul de mult la această Iphigenie românească.
Vă închipuiţi cât de nerăbdător sunt să vă aflu părerea,
căci, atât ca gânditor, cât şi ca artist D(omnia) V(oastră)
aţi fi în măsură să-i înţelegeţi întregul şi să-i surprindeţi
insuficienţele. Mi s-a spus că piesa mea a fost trimisă
Dlui Liviu Rebreanu pentru a raporta. Nu ştiu care sunt
etapele obligatorii până ce manuscrisul ajunge în faţa
Comitetului de lectură. Rugămintea mea este, mult sti-
mate Domnule Profesor, ca să asistaţi şi Domnia Voas-

tră la lectură şi, dacă s-ar putea să vă fie comunicat ma-
nuscrisul chiar înainte de lectură. Repet că cele două
exemplare dactilografiate au fost reţinute de Teatrul Na-
ţional. Aş fi dorit mult ca să vă înmânez chiar eu un
exemplar, pentru a vă face, cum se spune pe la Bucu-
reşti idee despre această încercare dramatică a mea.

În nădejdea că scrisoarea de faţă şi rugăminţile mele
vor fi întâmpinate cu generozitatea pe care vi-o cunosc,
vă rog să credeţi, Domnule Profesor, în cele mai alese
sentimente şi vechea admiraţie a lui

Mircea Eliade

Nu ştim care a fost opinia lui Petrovici în Comitetul
de lectură, ştim doar că relaţiile dintre Eliade şi Petrovici
n-au fost totdeauna relaxate. Răceala dintre ei se va
adânci după respingerea dosarului lui Noica pentru ocu-
parea catedrei de Filosofie a Culturii nou înfiinţate la
Universitatea din Bucureşti, după modelul celei clujene,
când, se pare, Petrovici, acum ministru al Instrucţiunii
şi Cultelor, l-a favorizat pe Ioan Zamfirescu, contracan-
didatul lui Noica. Se pare, am spus pentru că mărturiile
lui Ion Zamfirescu în această privință nu sunt nici pe de-
parte credibile. Că Ion Petrovici, în calitate de ministru
la Culte și Instrucțiune, a creat această catedră la su-
gestia și rugămintea lui Ion Zamfirescu este posibil, dar
mărturia conform căreia Noica a candidat pentru ocu-
parea ei, nu dintr-o opțiune proprie pentru o carieră uni-
versitară,  ci împins de Mișcarea Legionară nu este de
crezut, pentru că la data concursului Mișcarea lui Co-
dreanu era deja decimată și nu mai avea autoritatea să
intervină într-o problemă așa de delicată. Nu mai spun
că nici pentru Noica, după sângeroasa represiune din
ianuarie 1941, condusă direct de Mareșalul Antonescu,
nu mai era de bon ton să invoce Mișcarea ca autoritate.
Nu există nici o dovadă concretă care să certifice un po-
sibil amestec al lui Petrovici în acel concurs, dar suspi-
ciunea a rămas și Mircea Eliade, care susținea

Ionel Necula

MIRCEA ELIADE – 
PORNIND DE LA O SCRISOARE
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candidatura lui Noica, s-a considerat îndreptățit să se
poarte glacial cu fostul ministru Petrovici.  

În același plic Mircea Handoca a mai adăugat și
aceste rânduri indicative asupra cărora încă nu pot de-
ocamdată să mă pronunț.     

Îmi permit să vă semnalez articolul lui Eliade Ale-
xandru Philippide referitor la discursul de recepţie la
Academie al lui Ion Petrovici, care elogiază pe prede-
cesorul său. A. Ph. în Vremea, 13 octombrie 1935, p.  6.

Cu deosebită stimă,
Mircea Handoca

Cu Mircea Eliade, filosoful se va mai întâlni în
toamna anului 1969 când, întorcându-se de la Madrid,
unde își vizitase fiul, pe Vladimir Petrovici (Japon), a
făcut o escală la Paris,  pentru a-l vizita pe sculptorul
Ion Vlad. Vestea sosirii lui Petrovici la Paris s-a răspân-
dit repede printre emigranții români care au venit să-l
vadă și să se întrețină cu el. Aflat la Paris, Mircea Eliade
și Christinel au venit și ei să afle știri despre situația din
țară. Petrovici le-a povestit amănunte așa de atroce
despre regimul de exterminare și despre torturile îndu-
rate de deținuții Gulagului românesc, încât Christinel se
făcuse albă ca varul. Nu știu dacă au adus vorba des-
pre Tecuci, dar toți trei (Petrovici, Eliade și Christinel)
erau într-un fel sau altul legați de ținutul tecucean. 

În arhiva Primăriei din Tecuci se găsește actul prin
care tânărul ofițer Gheorghe Irimia – părintele lui Eliade,

locotenent în Batalionul 4 Vânători – și-a schimbat nu-
mele în Eliade, în semn de prețuire față de Eliade Ră-
dulescu. Cererea de schimbare a numelui a fost
dezbătută în ședința Consiliului de Miniștri din 30 iunie
1899 și a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 78 din
8  iulie același an. Documentul și comentariile aferente
au fost publicate de confratele Viorel Burlacu în primul
volum Memoria hârtiei, apărut la Editura Performantica
Iași, 2014, pp. 235-237.

În memoriile sale, Mircea Eliade vorbește despre
vacanțele petrecute la Tecuci, despre bunicii dinspre
tată și despre primele fioruri sentimentale încercate de
timpuriu față de o copilă atârnată ca și el de brațul bu-
nicului.

Cât o privește pe Christinel, s-a născut și a copilărit
în vila Mariei Șendrea (Coana Dada), aflată foarte
aproape de casa avocatului Dumitru Petrovici – părin-
tele viitorului filosof. Născută la 29 aprilie 1912, deci la
30 de ani după Ion Petrovici, nu cred că s-au cunoscut
în Tecuci, dar familiile bănuiesc că erau apropiate și se
țineau într-o bună vecinătate. A murit la Chicago, la
9  martie 199 și-a fost tot incinerată, iar urna cu cenușa
sa a fost depusă în același cimitir, alături de cea a lui
Mircea Eliade. Se căsătorise cu reputatul istoric al reli-
giilor la Paris în 1948 și le ținuse lumânările cununiei
însuși Emil Cioran, care-și transplantase disperările de
pe Dâmbovița pe malurile Senei şi trecea prin privațiuni
de tot felul. 

Mircea Eliade
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Joseph Campbell (1904-1987) este unul dintre cei
mai importanți cunoscători ai mitologiilor, specializat în
descifrarea sensurilor alegorice din mituri. Cărțile lui,
reeditate și traduse în diferite limbi, intră în bibliografia
facultăților de Știința religiilor. Interviurile lui difuzate la
radio, la televiziunea americană și prin DVD sub formă
de filme documentare (accesibile azi prin mijloacele
electronice de care dispune oricine) l-au făcut cunoscut
unui public larg. Campbell a influențat mulți scriitori de
cărți best seller, realizatori de filme și creatori de artă.
George Lucas a făcut trilogia cinematografică Star Wars
influențat de cartea Eroul cu o mie de fețe (The Hero
with a Thousand Faces) și de alte cărți ale lui Campbell.
Lucas i-a pus la dispoziție lui Campbell imensul său do-
meniu de paradis din Havaii, ca să își petreacă acolo
împreună cu soția ultimii ani din viață, pe prispa Raiului.
Acolo a venit renumitul jurnalist Bill Moyers și a realizat
interviurile filmate cu Campbell, prin care Moyers a de-
venit și mai celebru.

Permiteți-mi să vă reamintesc bine-cunoscuta inter-
pretare pe care o face Campbell imaginilor de pe unul
din vasele de aur din Tezaurul de la Pietroasa la pagi-
nile 9-27 din The Masks of God: Creative Mythology
(volumul IV), 1968, The Wiking Press, New York. Poate
că ați urmărit pe Internet conferința lui:
<https://www.youtube.com/watch?v=NmeTfHBuidg>
Campbell nu este arheolog și nu abordează aspectele
deja elucidate de arheologi, așa cum le-au elucidat, ci
doar descifrează mesajul imaginilor mitologice de pe un
singur obiect din Tezaurul de la Pietroasa. El consideră
că este un vas sacramental, analizează fiecare imagine
în parte și ajunge la concluzia că înfățișează scene ce
au ca personaj principal pe Orfeu ca salvator. Este re-

gretabil că Mircea Eliade nu și-a aplecat ochii asupra
acestui vas. Nu putem ști cum ar fi interpretat el imagi-
nile. Campbell zice astfel:

„[...] un vas sacramental Orfic, din aur, datând apro-
ximativ din aceeași perioadă ca tavanul de la Domitillia.
A fost dezgropat în 1837, în apropierea localității Pie-
troasa, în zona Buzău, România, împreună cu alte
21  de obiecte valoroase. Și, întrucât una din marile
brățări (one of the large armbands) din tezaur avea o
inscripție cu caractere runice, numeroși savanți care au
examinat la început tezaurul au fost de părere că ar fi
putut fi îngropat de către regele vizigot Athanaric în anul
381  d.Hr., când a fugit de huni, ca să obțină protecția
Byzanțului. În timpul Primului Război Mondial, întreaga
colecție a fost dusă la Moscova, pentru a fi pusă la adă-
post de nemți, unde a fost topită de către comuniștii
ruși, pentru că era din aur. Așa că nu se mai poate face
nimic pentru a stabili originea sau o datare precisă.
Totuși, în iarna 1867-1868 a fost împrumutat pentru
șase luni în Anglia, unde a fost fotografiat și a fost re-
produs prin galvanoplastie.” 

Noi, românii, știm că Tezaurul de la Pietroasa ne-a
fost restituit în 1956 și a fost expus la Muzeul Național
de Istorie. Afirmația lui Campbell că tezaurul ar fi fost
topit de ruși este bazată pe informațiile din Occident
despre soarta tezaurului de la Pietroasele. Campbell a
murit peste 31 de ani, fără să fi aflat că ar fi putut veni
la București să-l vadă. Revin la analiza pe care o face
Campbell, după reproducerile de care dispunea. Iată ce
zice Campbell:

«Imaginile sunt nefinisate conform standardelor cla-
sice și pot fi lucrarea unui meșter provincial. România,
poate fi amintit, a fost timp de secole ocupată de legiuni

Victor Ravini

ORICÂT AM ȘTI, NICIODATĂ NU ȘTIM
CÂT AR TREBUI SĂ ȘTIM

INTERPRETAREA UNUI VAS 
DIN TEZAURUL DE LA PIETROASA
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romane de frontieră ce apărau Imperiul de goți și de alte
triburi germanice, totuși cu un număr mereu sporit de
auxiliari germani și chiar cu ofițeri de rang. Prin zonă și
prin Europa Centrală au fost descoperite multe temple
ale misterelor lui Mithra. După cum se vede pe acest
vas, cultul lui Orfeu era de asemenea cunoscut. Ba mai
mult, întrucât din această provincie s-a revărsat neîn-
cetat un torent de influențe elenistice către nord, în pe-
rioada romană, către triburile celtice ca și spre triburile
germanice, și de unde în continuare, în Evul Mediu, o
puternică erezie gnostică, maniheană, a inundat înspre
vest până în sudul Franței, exact în secolul când au
apărut cultul iubirii la trubaduri și legendele Graalului.
Imaginile de pe acest vas Orfic sunt de o importanță
specială nu numai pentru tradițiile religioase din Occi-
dent, ci și pentru tradițiile literare și artistice.

Într-adevăr, deja de la prima imagine, ce îl arată pe
Orfeu ca pescar, se pot face sumedenie de asociații.

1. Orfeu Pescarul este înfățișat aici cu undița, cu
sfoara înfășurată pe ea, cu un sac ca o plasă în mâna
ridicată și cu un pește la picioarele lui. Poate fi asociat
cu cuvintele lui Christos către pescarii apostoli Petru,
Iacob și Ion: „Am să vă fac pescari de oameni.” (Matei
4:19, Marcu 1:17, Luca 5:10). Poate fi asociat și cu Re-
gele Pescar din legendele Graalului. Iar de la acesta se
poate ajunge și la ideea că figurina din centrul vasului,
așezată și cu un pocal în mâini, poate fi prototipul Fetei
Graal din castelul către care cavalerul ce punea între-
bări a fost trimis de către Regele Pescar. Un foarte tim-
puriu model al pescarului mistic apare pe un sigiliu din
Babilon în imaginea cunoscută ca „Gardianul Peștelui”.
Cea mai semnificativă și mai obișnuită imagine de
referință este pe inelul purtat de către Papă, numit „Ine-
lul Pescarului”, pe care este gravată reprezentarea mi-
raculoasei atrageri de pești cu ocazia cuvintelor lui
Christos.

Imaginea pescuitului era adecvată cu precădere în
comunitatea creștină timpurie, unde la botez neofitul era

ridicat din apă ca un pește. Un opaiț de ceramică din
creștinismul timpuriu arată un neofit îmbrăcat ca un
pește, pentru a fi născut pentru a doua oară, conform
învățăturii că „dacă nu se naște cineva din apă și din
Duh, nu poate să intre în Împărăția lui Dumnezeu”.
(Ioan 3:5). Legenda hinduistă despre nașterea marelui
înțelept Vyāsa dintr-o virgină ce fusese născută pește,
supranumită Miros de Pește (al cărei nume real era
Adevăr), se poate referi la același lucru. Ne putem
gândi și la Iona, renăscut dintr-o balenă, despre care
se spune în Midrsah că burta acesteia simbolizează su-
fletul omenesc înghițit de Sheol. Însuși Christos este
simbolizat ca un pește și se mănâncă pește vinerea. 

Desigur că aici am intrat într-un context de o consi-
derabilă antichitate, referitor la o scufundare în apele
abisale, pentru o ridicare ca renăscut. Probabil că cea
mai cunoscută experiență spirituală de acest fel este
scufundarea regelui babilonian Gilgamesh pentru a cu-
lege planta imortalității de pe fundul oceanului cosmic.
Un sigil cilindric assirian de pe la anul 700 î.Hr. (pe vre-
mea în care se consideră că a fost profetul Iona) repre-
zintă un adorator cu brațele întinse sosind la această
plantă imortală pe fundul unui abis, unde este păzită de
doi oameni-pește. Zeul Assur, din Ninive (oraș către
care călătorea Iona când a fost înghițit de balenă)
plutește miraculos deasupra scenei. Dar Gilgamesh, să
ne amintim, a pierdut acea plantă după ce a ajuns la
mal. A fost mâncată de un șarpe, așa că pe când șerpii
acum pot năpârli de pielea lor și să renască, omul este
muritor și trebuie să moară. Așa spun cuvintele lui Dum-
nezeu din rai către Adam, după cădere: „căci pământ
ești și în pământ te vei întoarce” (Geneza 3:19-20). 

Grecii aveau altă idee în tradițiile misterelor și ziceau
că Zeus a creat omul nu din țărână neînsuflețită, ci din
cenușa Titanilor, care îl mâncaseră pe Dionysos, fiul
său. De aceea omul este parțial din substanța nemuri-
toare a lui Dionysos și parțial din substanța muritoare a
Titanilor. La inițierea în mistere, omul ajungea să cu-
noască partea din sine însuși cu viață eternă de la zeul
care a murit el însuși, pentru a trăi multiplicat în noi toți. 

În cele 16 imagini de pe vasul sacramental de aur,
sunt reprezentate secvențele etapelor inițiatice de cău-
tare lăuntrică. Neofitul a fost tras la poarta mistică de
către undița lui Orfeu și începe o călătorie de noapte pe
mare, în sensul mersului soarelui, pe vasul de aur. La
fel ca soarele care apune, el coboară în pământ într-o
moarte simbolică, iar în imaginea 14 reapare la o nouă
zi, calificat pentru a experimenta „întâlnirea ochilor” Hi-
perboreanului Apollo, în imaginea 16. 

2. Un personaj nud în așteptare la intrare, purtând
pe cap o ladă sacră (cista mystica) și cu un spic de grâu
în mână. În reliefurile clasice asemenea personaje pur-
tând pe cap o ladă sacră sunt de obicei mai mici decât
celelalte din jurul lor. Noi nu interpretăm acest personaj
ca fiind un copil. El oferă conținutul lăzii către:

3. Un bărbat cu fustanelă, neofitul. El ține în mâna
stângă o torță, simbol al zeiței Persefona, din lumea
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subterană, în ale cărei mistere (adevărul despre
moarte) va fi introdus. Ochii lui încă mai țin de ai mista-
gogului, Pescarul. Corbul morții stă pe umărul lui. De
comparat cu simbolismul din inițierile lui Mithra și cu
zeița irlandeză a morții. Cu mâna dreaptă el ridică din
lada mistică un imens con de pin, simbol al principiului
de reînnoire a vieții seminței, care cu moartea și des-
compunerea conului, este pus în libertate. Pentru că
așa cum spune Pavel: „ce sameni tu, nu înviază, dacă
nu moare mai întâi... Trupul este semănat în putrezire,
și înviază în neputrezire” (I Corintieni 15:36, 42).

4. Un personaj feminin drapat, portăreasa sanctua-
rului, purtând în mâna stângă un vas iar în mâna
dreaptă o găleată, îl conduce pe neofit înăuntru. Așa
cum puterea feminină ce se află în pământ, eliberează
viața din sămânța din con, la fel va elibera misterul
zeiței mintea neofitului de la obligația a ceea ce Pavel
– folosind limbajul misterelor – numește „acest trup de
moarte” (Romani 7:24). Pe sigilii cilindrice din Mesopo-
tamia, cărăușii de la intrarea în temple cărau găleți, ase-
mănătoare cu cea din această imagine, cu băutura
mied, dătătoare de viață nemuritoare. Oamenii-pește,
zei-pește asirieni, de asemenea cară astfel de găleți.
Neofitul este călăuzit în sanctuarul celor două zeițe:

5. Demeter întronată, ținând în mâna dreaptă scep-
trul înflorat al vieții pe pământ, iar în mâna stângă foar-
fecele deschise cu care taie firul vieții.

6. Fiica ei, Persefona, ca stăpână a lumii de jos, în-
tronată în dosul domniei sceptrului și foarfecelor lui De-
meter. Torța, emblema ei, simbol al luminii din lumea de
jos, este flacăra spirituală regenerativă. Neofitul acum
a învățat sensul corbului care stătea pe umărul său
când a intrat pe calea mistică și al torței și a conului care
au fost plasate în mâinile sale. Îl vedem în imaginea ur-
mătoare astfel:

7. Cel inițiat stă reverențios cu mâna stângă pe piept
și ține în mâna dreaptă un șirag de mătănii.

8. Tyche, zeița norocului, îl atinge pe cel inițiat cu o
nuia, care ridică spiritul lui deasupra mortalității. Ea ține
în mâna stângă cornul abundenței, simbol al
abundenței pe care i-o va acorda ea. 

Suntem acum la jumătatea drumului, la punctul la
care ar fi miezul nopții, unde: 

9. Agathodaemon, zeul norocului bun, ținând în
mâna dreaptă pedunculul unei flori de mac întoarsă în
jos, simbolizând somnul morții, iar în mâna stângă un
spic mare în sus, cu sămânța vieții, îl va introduce pe
inițiat la:

10. Domnul abisului. Cu ciocanul în mâna dreaptă
și cu un corn al abundenței în mâna stângă, acest zeu
întunecat și teribil e întronat pe un animal marin solzos,
un fel de crocodil modificat. Ciocanul lui este instrumen-
tul meseriașului divin al lui Platon, cu care este făurită
lumea trecătoare după modelul formelor eterne. Acest
ciocan mai este și simbolul fulgerului iluminării, prin care
ignoranța referitoare la lumea trecătoare este distrusă.
De comparat cu simbolismul zeului Zervan Akarana la

inițierile în Mithraism, cât și cu divinitățile hinduiste care
creează și totodată distrug iluzia lumii. 

Vechiul zeu-șarpe sumerian Ninigizzida este arheti-
pul de bază al acestui domn al abisului acvatic, de unde
vine viața muritoare și în care se întoarce. La celți, zeul
lumii subterane Succelos reprezenta aceeași putere în-
tunecată. În mitologia clasică el era Hades, Pluton, Po-
seidon. Iar în mitologia creștină este diavolul. 

Există totuși o deosebire importantă între locul dia-
volului în universul creștin și locul lui Ninigizzida sau al
lui Hades, Pluton, Poseidon în universul păgân. Într-un
manuscris iluminat din secolul al doisprezecelea, des-
pre tot ce e valoros să fie cunoscut, numit Mica grădină
a deliciilor (Hortulus deliciarum) – compilat de stareța
Herrad von Landsberg (care a murit în 1195) în mânăs-
tirea ei din Hohenburg, Alsacia, pentru a ajuta
călugărițele în obligațiile lor didactice – este o imagine
bazată pe o metaforă creată de Papa Grigore cel Mare
(590-604) pentru a ilustra doctrina mântuirii, care era
cea mai răspândită în creștinism în primele douăspre-
zece secole. Cunoscută ca „teoria mântuirii prin răs-
cumpărare”, este bazată pe înseși cuvintele
Mântuitorului „Căci Fiul omului n-a venit să I se slu-
jească, ci El să slujească și să dea viața sa ca răscum-
părare pentru mulți” (Marcu 10:45, Matei 20:28, Timotei
2:5-6). Episcopul grec de la Lyon (130-202) și teologul
Origen din Alexandria (185-254) se pare că au fost prin-
tre primii care au citit această metaforă ca o teză teolo-
gică, care apoi a fost acceptată chiar și de Augustin
(354-430). 

Imaginea îl arată pe Dumnezeu tatăl în cer, pescuind
diavolul sub forma monstrului Leviathan și folosind o
undiță pe al cărei fir sunt regii din casa regală a lui
David, cu crucea în loc de cârlig, iar Fiul său ca mo-
meală pe cruce. Căci diavolul, prin viclenia sa în gră-
dina raiului, a obținut drepturi egale asupra sufletului
omului, pe care Dumnezeu și numai Dumnezeu îl
cinstește. Totuși, întrucât acest drept a fost obținut prin
viclenie, Dumnezeu îl poate desființa tot printr-o vicle-
nie. El oferă ca răsplată pentru sufletul omului chiar su-
fletul propriului său Fiu, știind ceea ce diavolul nu știe,
că întrucât Cristos, a doua persoană a Trinității, e în
afara posibilității de a fi corupt, Satan nu va putea să-l
apuce. Umanismul lui Christos era astfel momeala la
care diavolul se repede ca un pește, pentru a fi prins în
cârligul Crucii, de pe care Fiul lui Dumnezeu, prin în-
viere, a scăpat. [...] 

11. Mystul, complet inițiat. El poartă un vas, ca semn
că este înzestrat cu o nouă capacitate. Are părul lung,
iar mâna dreaptă pe burtă sugerează o femeie care a
zămislit. Însă pieptul este evident de bărbat. Astfel e su-
gerată tema androginului, simbol pentru o experiență
spirituală, ce unește căile opuse de cunoaștere, a băr-
batului și a femeii. Iar în legătură cu asta, este ideea că
o nouă viață a fost zămislită în interior. Deasupra co-
roanei de pe cap, simbol al centrului gândirii, este o pe-
reche de aripi spirituale. Acum, inițiatul este competent
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să se întoarcă la lumea zilei normale. [Campbell nu
zice, însă eu pun aceste aripi în legătură cu aripile de
la pălăria zeului Mercur (Hermes). Hermes Trismegistos
era patronul misterelor din Balcani și din Egipt. Despre
etimologia lui Hermes Trismegistos, vezi Pro Saeculum
5-6/2021, p. 19.]

12. și 13. Doi bărbați tineri privind unul la altul. În
privința identității acestora, au fost mari divergențe de
păreri. Arheologul francez Charles de Linas a crezut că
sunt reprezentați Castor și Triptolem. Profesorul Hans
Leisegang de la Universitatea din Jena a obiectat rezo-
nabil că, în acest caz, ar însemna să fie Castor separat
de inseparabilul său frate geamăn Pollux. Este de pă-
rere că cei doi sunt doi miști, inițiați, purtând bice (în
unele mistere, se practica biciuirea). Totuși, mie [zice
Campbell] mi se pare improbabil, deoarece biciuirea ar
fi trebuit să fie notată, am fi avut-o anterior în seria de
imagini. În ceea ce mă privește, nu văd de ce aceștia
doi nu ar putea fi identificați cu gemenul nemuritor Pol-
lux (stația 12) și muritorul Castor (13). Pentru miști, por-
nind de la sanctuarul experienței sale de androginitate
(dincolo de opoziția dintre feminitate și masculinitate,
dar și dintre viață și moarte, timp și eternitate) trebuie
să își reia locul lor în lumea luminii fără să își piardă
înțelepciunea obținută. Exact adecvat în sensul unui
asemenea pasaj este simbolul dual al gemenilor: ne-
muritor și muritor, respectiv Pollux și Castor. Picioarele
celor doi sunt drepte, singurele din compoziție care sunt
drepte. Ei se ating la picior și se uită unul la altul. Ambii
sunt asociați cu caii și de aceea au bici. Pe umărul celui
de al doilea stă corbul, ceea ce nu s-a mai văzut de la
trecerea pragului celor două zeițe, în partea opusă,
unde trecerea era în tărâmul cunoașterii dincolo de
moarte, din care ei ies acum. Corbul pe umărul drept și
torța în mâna stângă corespund aici cu corbul și cu torța
de la stația 3, la care biciul în mâna dreaptă adaugă
acum un simbol al cunoașterii dobândite de cel inițiat,
despre partea sa nemuritoare, ca membru al uniunii
simbolice de gemeni ecveștri (symbolic twin-horsemen
syzygy). Și sunt încurajat în această interpretare de ve-
derile Profesorului Alexander Odobesco de la University
of Bucharest, primul savant care a examinat vasul și i-a
identificat pe aceștia doi cu Alci, echivalentul german
pentru Castor și Pollux. Atât grecii, cât și romanii se
străduiau să recunoască analogii între proprii lor zei și
zeii străini. [...]

Ultimele trei imagini din această serie ne întorc în
lumea luminii:

14. Inițiatul întors, îmbrăcat exact ca în stația 3,
acum poartă pe brațul stâng cornul abundenței, iar în
mâna dreaptă toiagul înțeleptului. El e condus de către:

15. Un personaj feminin drapat cu găleată și cu vas,
contra-parte a figurii de la stația 4. Struguri și fructe în
dreapta și în stânga ei: împlinirea a fost obținută. Ea
conduce inițiatul către zeul la a cărui viziune el a ajuns
și către care sunt ațintiți ochii lui: 

16. Apollo hyperboreanul, personificarea mytho-poe-

tică a aspectului transcendental al Ființei ființelor, ca
Domn al Abisului, la stația 10, reprezentând aspectul
imanent al aceluiași lucru. El stă grațios cu lira în mână
și cu un grifon ce odihnește la picioarele lui: zeul către
care se adresează ca unui Domn al zilei și al nopții,
într-un imn orfic: [imnul].

După ce a parcurs acest circuit, inițiatul este acum
în posesia cunoștinței despre acest motor din dosul
mișcărilor din univers, din substanța căruia vine lumina
soarelui cât și întunericul, lumina lui de altfel. Lira su-
gerează „armonia sferelor ” lui Pitagora, iar grifonul la
picioarele zeului, combinând formele păsării solare și
animalului solar, vulturul și leul, este partea opusă a
simbolicului animal-pește, crocodilul nopții.
Cunoașterea prin acești doi zei a misterului dincolo de
dualitate este singura cunoaștere adecvată a sensului
din:

Marea Zeiță (The Great Godess) din centrul vasului.
Oricum s-ar numi, ea este în acel pântece universal
unde ziua și noaptea sunt cuprinse, lumile vieții simbo-
lizate prin Demeter (5) și ale morții, viața fiicei ele Per-
sefona (6). Ciorchinele de struguri de la tronul ei se
potrivește cu cei de la la marginea vasului. Ea ține în
ambele mâini un mare pocal cu ambrozie din acest vin
al universului: sângele fiului ei ce moare și înviază
mereu Dionysos-Bacchus-Zagreus sau în vremuri mai
vechi în mitul sumero-babilonian Dumuzi-Absu, Tamuz
– „copilul abisului” al cărui sânge, în pocalul de băut,
este prototipul păgân al vinului din sacrificiul liturghiei
creștine, ce e trans-substanțializat, prin cuvintele con-
sacrării, în sângele Fiului Fecioarei. [...]

În interiorul vasului se observă în jurul scaunului [pe
care stă zeița] o ființă umană tolănită, ce se pare să fie
un cioban, la picioarele căruia stă lungit sau aleargă un
câine, iar dinaintea nasului lui vedem un mânz de
măgar, culcat sau zburând. Aceste figuri culcate, în con-
trast cu cele în picioare, din seria de imagini din exterior,
sugerează somn, starea spirituală a omului obișnuit și
neinițiat, care vede fără a înțelege. Pe când cunoștințele
căpătate de către inițiat în cercul exterior sunt despre
formele eterne sau ideile platonice, care structurează
principiile tuturor lucrurilor, inerente în totul și care pot
fi recunoscute de către mintea trezită. 

În acest cerc interior, în partea opusă visătorului, doi
măgari – unul culcat și altul în picioare – mâncând
dintr-o plantă, sunt ei înșiși pe cale de a fi mâncați de
un leopard și de un leu. Sensul este același ca în ima-
ginea Puterea ce se auto-consumă reprezentată pe un
vechi sigil sumerian de pe la anul 3500 î.Hr, reprodus
în volumul precedent al acestei lucrări, Oriental Mytho-
logi. Zeul care moare perpetuu și trăiește perpetuu, și
care este realitatea tuturor ființelor, e văzut de ochii
noștri ca un consumator și un consumat. Totuși, inițiatul,
a cărui vedere străbate prin voalul naturii, știe că în tot
ce există trăiește o viață nemuritoare. Anume: zeul al
cărui simbol este vița de vie, care aici crește de la pi-
cioarele Zeiței lumii (World Goddess) și încercuiește
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compoziția. Din vechime el era cunoscut ca Dionysos-
Orfeu-Baccus. Și mai demult cunoscut ca Dumuzi-Tam-
muz. Dar noi auzim despre el de asemenea în cuvintele
pe care le spune cel care urmează să fie crucificat și
care la Cina cea de taină zice apostolilor săi, ce simbo-
lizează zodiacul, așa cum îl citează Evanghelia de la
Ioan: „Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cel ce rămâne
în Mine și Eu în el, acesta aduce roadă multă, căci fără
Mine nu puteți face nimic” (Ioan 15:5).

Așadar, aceleași simboluri, cuvinte și misterii au fost
asociate cu vița-de-vie pre-creștină, ca și cu vița-de-vie
din evanghelia creștină. Mitul zeului mort și reînviat, a
cărui ființă este pulsul vieții universului, a fost cunoscut
cu milenii înainte de crucificarea lui Cristos. În cele mai
timpurii comunități agricole, imaginea acestui zeu a fost
redată în ritualuri de sacrificii umane adevărate, al căror
scop era să facă recoltele să crească. Pe de altă parte,
în orașele heleniste de mai târziu, grija pentru omul in-
terior, desprins de influențele stabilizatoare ale naturii
și ale pământului, era simțită mai acut decât era înainte
grija pentru recolte. Vechiul mit a devenit interiorizat,
evoluând de la gândirea cu cauzalitate magică la
inițierea spirituală. De la acțiunea de însuflețire animistă
a câmpului, la spiritualizarea sufletului omului. Și astfel
i s-a alăturat filozofia greacă, știința și artele pentru a
dezvălui căile pentru o cunoaștere a acelor forme inte-

ligibile, care sunt modele (în termeni platonici sau cum
gândea Aristotel: entelehii) ale tuturor lucrurilor: „gân-
durile” imanente ale celui care a pus totul în mișcare
pentru prima oară, numit Dumnezeu, care este El
însuși, atât separat de natură cât și identic cu natura
universului, ca un ordonator și potențial al părților aces-
tuia.

Dacă ne întrebăm de ce pe tavanul de la Domitilla
locul central – locul soarelui – este deținut de Orfeu și
nu de Iisus, eu [zice Campbell] cred că răspunsul e clar.
În gândirea hebraică, vremea mesianică urma să vină.
În gândirea creștinismului timpuriu, vremea mesianică
venise deja. Totuși, la sfârșitul celui de al doilea secol,
era evident că sfârșitul vremurilor încă nu venise. De
aceea era necesar să fie ridicată și reinterpretată
profeția, ca referitoare ori la o dată ulterioară nepreci-
zată, ori ca un sfârșit, dar nu al lumii ca în gândirea he-
braică, ci al iluziei, ca în gândirea greacă. Prima era
soluția creștină ortodoxă, a doua era gândirea orfică-
gnostică, ce îl punea pe Christos în rolul de mistagog
suprem. [...]»

Multe mai avem de descifrat și interpretat în legătură
cu obiectele de cult din Tezaurul de la Pietroasa. Și în
legătură cu multe alte imagini de pe alte obiecte arheo-
logice. Oricât am ști de mult, niciodată nu știm cât ar
trebui să știm.
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Cercetările lui Iordan Datcu asupra istoriei etnologiei
româneşti l-au condus nu numai la realizarea monu-
mentalului Dicţionar al etnologilor români, ci şi la alcă-
tuirea unei serii de monografii dedicate unor
personalităţi importante, precum Ioana Andreescu, Ni-
chita Smochină, Petru Ursache ori Constantin Eretescu,
situate, în special din cauza unor biografii accidentate
de împrejurări politice, în ceea ce am putea numi un
„canon alternativ” al domeniului. În această serie se în-
cadrează şi monografia recentă, G.T. Kirileanu, RCR
Editorial, București 2021, 198 p., dedicată unui intelec-
tual căruia folcloristica, memorialistica şi bibliologia ro-
mânească îi datorează mult. 

Gheorghe Teodorescu Kirileanu (1872-1960) a ab-
solvit Școala Normală „Vasile Lupu” din Iași şi s-a în-
scris iniţial la Facultatea de Litere, apoi a renunțat şi a
urmat Dreptul, încheind facultatea cu o lucrare de
licență despre „Proprietatea minelor”. A profesat ca ju-
decător, după care a intrat în învățământ, apoi a fost an-
gajat ca funcționar al Casei Regale (se ocupa de
corespondența în limba română și cu primirea petițiilor
către rege și regină). În anul 1909, a devenit bibliotecar
al Casei Regale, fiind înlăturat din această funcţie în
anul 1930, sub domnia regelui Carol al II-lea. A deţinut
şi demnităţi politice, cea mai înaltă fiind aceea de se-
cretar general al Președinției Consiliului de Miniștri în
1927. În perioada regimului comunist, i s-a confiscat
averea şi i s-a retras pensia, iar în anul 1954, arestat la
domiciliu, a fost eliberat în urma intervenţiei academi-
cianului Gh. Macovei.

Într-o scrisoare către Iordan Datcu, datată 6 mai
1969 şi reprodusă în monografie (pp. 5-6), Petru Cara-
man conturează în tuşe afective un portret al lui G.T. Ki-
rileanu: „Acest fecior de clăcaș de la Holda, din ținutul
Neamțului, e unul din cărturarii moldoveni cei mai re-
prezentativi. De o rară distincție sufletească, el ilustra
câteva din marile virtuți ale neamului nostru: în primul
rând dragostea de țară și de tot ce-i românesc, până la

jertfa de sine; apoi, o dărnicie nespus de largă și caldă,
mai presus de cea a lui Mecena, tocmai pentru că mij-
loacele lui materiale erau foarte limitate; în fine, ceea
ce-i ședea atât de frumos, o modestie cum nu mi-a fost
dat să văd vreodată, în așa grad, la nici un alt om – pe
tot parcursul vieții mele”.

Capitolele monografiei, deschise de un „Argument”
şi un „Tabel cronologic”, tratează, pe rând, contribuţiile
culturale ale lui G.T. Kirileanu („Cercetător al creației po-
pulare”, „Editor”, „Diarist”, „Istoric literar”), activitatea lui
ca funcţionar al Casei Regale („La palatul regal”, „Pre-
gătirea călătoriei regelui Ferdinand I în Munții Apuseni”)
şi relaţiile cu alte personalităţi ale epocii (Titu Maio-
rescu, Constantin Meissner, Nicolae Iorga, Prințul
Barbu Știrbei, Petru Caraman, Perpessicius, George
Enescu), dar şi partea de dramă a vieţii cărturarului
(„Singurătatea lui G.T. Kirileanu”, „După 1935”), volumul
încheindu-se cu o Bibliografie critică, un Indice de nume
şi Iconografie.

Contribuția lui G.T. Kirileanu la cunoașterea culturii
populare poate fi evidenţiată în mai multe direcţii, înce-
pând cu aceea monografică, prin realizarea, împreună
cu A. Popovici, a unei „Descrieri a moșiei regale
Broșteni din județul Suceava”, apreciate de N. Iorga şi
Titu Maiorescu. De asemenea, în calitate de editor, a
contribuit la apariţia, în colecția „Din viața poporului
român” a Academiei Române, a colecției lui Al. Vasiliu-
Tătăruși, Cântece, urături și bocete ale poporului (1909)
şi a ordonat textele folclorice culese de Ion Bârlea din
Maramureș la începutul secolului al XX-lea și publicate
în două volume la Casa Școalelor, în 1924: Balade, co-
linde, bocete din Maramureș și Cântece poporane din
Maramureș, Descântece, vrăji, farmece și desfaceri. Va-
loroasa colecţie a lui Ion Bârlea a fost reeditată de Ior-
dan Datcu în 1968, cu titlul Literatură populară din
Maramureș.

O altă contribuţie folcloristică importantă, subliniată
de Ion H. Ciubotaru, în studiul „Cultura populară în

Ioana-Ruxandra Fruntelată

G.T. KIRILEANU, UN MARTOR 
PREŢIOS AL VEACULUI XX
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preocupările lui G.T. Kirileanu”, constă în republicarea,
din „Almanah pentru învăţătură şi petrecere” din 1843,
a „Legendei Trisfetitelor din Iaşi”, cel mai vechi text ro-
mânesc cunoscut în care apare motivul jertfei zidirii.

Kirileanu era un pasionat de folclor, care se interesa
de toate cărţile şi publicaţiile noi din ţară şi străinătate,
vizita muzee şi era membru al unor asociaţii de profil.
În biblioteca lui de cca 30000 de volume, pe care a
donat-o oraşului Piatra-Neamţ, păstra multe monografii
regionale. În 1901, semnează, alături de C. Brudariu,
Cartea țăranului român; realizează şi un chestionar:
Hrana țăranului. Apel chestionar adresat d-lor învățători
(1906), în colaborare cu G. Proca şi obţine 439 răspun-
suri, dar manuscrisul nu poate fi găsit la Biblioteca Aca-
demiei Române. În primăvara anului 1907, călătorește
cu pluta pe Bistrița, împreună cu prietenul Nicolae Iorga;
ia parte la excursia lui Em. de Martonne în Munţii Ma-
ramureşului şi Bucovinei şi, simţind că dispar ocupaţiile
tradiţionale, lansează ideea întocmirii unui chestionar
pentru păstorit, pe care-l vor alcătui S. Mehedinţi şi
C.  Murgoci. 

Activ şi generos, Kirileanu face parte dintre înteme-

ietorii revistei „Ion Creangă”, fondate de T. Pamfile, şi
sprijină şi editarea revistei „Șezătoarea”.

Fără îndoială, în istoria culturii româneşti va rămâne,
în primul rând, prin editarea, Operelor lui Creangă
(prima ediţie în 1939, a doua, în 1957, la Editura de Stat
pentru Literatură şi Artă). După 1989, se impune în con-
ştiinţa publică prin jurnalul şi epistolarul de peste
2000  de pagini apărut în mai multe versiuni, dintre care
cea mai bună, în opinia avizată a lui Iordan Datcu, este
ediţia critică Martor la istoria României, realizată de
Constantin Bostan (cinci volume, 2013-2020).

G.T. Kirileanu, dezvăluit prin cercetarea monografică
a lui Iordan Datcu, ne apare ca un intelectual erudit şi
pasionat de mai multe domenii, un diplomat cultural, un
editor şi un bibliofil remarcabil, dar, mai presus de toate,
un patriot devotat. În acelaşi timp, biografia şi opera lui
Kirileanu, prezentate cu un amestec fermecător de ri-
goare şi empatie, conturează portretul unui om care a
fost nu numai un „martor” preţios al veacului trecut, ci
şi un model de conştiinţă dreaptă cu sine şi cu lumea,
până la capăt.

G.T. Kirileanu
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– Stimată doamnă Georgeta Filitti, la întâlnirea pre-
cedentă, am adus în discuție directorii Institutului de Is-
torie „Nicolae Iorga”. V-aş ruga să continuăm focalizând
asupra climatului intelectual din această instituție și, im-
plicit, asupra altor personalități de prim rang pe care
le-ați cunoscut în trecerea anilor.

Vă propun să începem cu Gheorghe Zane, mare is-
toric al gândirii economice din România. Pe primul
volum din seria de Opere Nicolae Bălcescu, apărut la
Editura Academiei în 1974, îi scria prietenului nostru
comun Valeriu Râpeanu, pe care se cuvine să-l oma-
giem la împlinirea vârstei de nouăzeci de ani: Domnu-
lui Valeriu Râpeanu cu toată considerația și
afecțiunea, G. Zane. Cu multă simpatie, prestigiosul
cărturar mi l-a redirecționat, afectuos, cu importante
precizări de istorie literară: Lui George Corbu-junior,
împătimit iubitor al cărții românești, această ediție
cu autograful unui savant dat în timp ce alcătuia vo-
lumul Bălcescu apărut la editura Eminescu și care
a avut o întâmpinare critică excepțională ca și o
prețuire publică ieșită din comun pentru o carte de
istorie literară. La puțin timp după apariția primei
ediții „am dat pe piață” o nouă ediție. Fapt rar atunci
și care după știința mea nu s-a mai repetat în peisa-
jul editorial românesc. Prețuirea mea și felicitări
pentru cel ce și-a făcut un sens înalt al vieții sale
pentru a colecționa și a pune în valoare cartea ro-
mânească. Fără el multe volume s-ar fi pierdut în
„negura uitării”. Valeriu Râpeanu, 3 noiembrie 2021.

– În anii dictaturii comuniste, Institutul de Istorie do-
bândise o expresivitate neobișnuită, datorată, între al-
tele, compoziției sale sociale. Alături de tineri mai toți

cu „origine sănătoasă”, activiști agramați, dar agresivi,
își aflaseră loc de muncă foste glorii ale culturii noastre
interbelice. Între ei, prof. Gheorghe Zane ocupa un loc
de frunte. Fusese dintre cei câțiva intelectuali pe care
proaspeții decidenți în materie de cultură din anii ’45-’48
îi intuiseră totuși a fi valori ce puteau fi folosite. N-a fost
vorba de „colaborare”. Ba mai mult, vremelnica păstrare
la conducerea Academiei a unor savanți precum Traian
Săvulescu a îngăduit salvarea a numeroși oamenii de
știință. În domeniul istoriei aceasta a însemnat, de pildă,
cooptarea lor în colective ce elaborau instrumente de
lucru. Bibliografia istorică a secolului al XIX-lea a fost
așa ceva. Profesorul Zane s-a ocupat de aspectele eco-
nomice ale perioadei vizate. Felul cum ne învăța să
facem fișele, îndemnându-ne în același timp să mai și
citim cărțile înregistrate, să le ordonăm după clasifica-
rea zecimală, explicațiile oferite la tot pasul au contri-
buit, neîndoios la formarea multora ca cercetători. Din
păcate, lucrarea a trecut curând la Institutul de Cercetări
Economice, cu aportul profesorului cu tot.

Ca membru în comisia mea de doctorat, mi-l amin-
tesc pe profesorul Zane mai ales pentru felul șăgalnic,
bine dispus, de conversație cu un candidat, prin definiție
emoționat, ba chiar speriat în fața examinatorilor. „Lasă,
drăgucă, să vezi ce bine o să iasă!”, mă asigura el la
ușa amfiteatrului Universității din Cluj unde eu, cu dra-
matismul tinereții în asemenea împrejurări, ezitam să
intru. Mai mult, mă pregăteam chiar s-o șterg pur și sim-
plu, dacă nu mă opreau prof. Zane și prof. C.C. Giu-
rescu.

Aveam prieteni comuni la Iași și profesorul, amuzat,
amintea celor adunați în casa domniei sale: „Am dormit

Georgeta Filitti

„ÎN ANII DICTATURII COMUNISTE, 
INSTITUTUL DE ISTORIE DOBÂNDISE

O EXPRESIVITATE NEOBIȘNUITĂ, 
DATORATĂ, ÎNTRE ALTELE,

COMPOZIŢIEI SALE SOCIALE”
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cu această tânără doamnă în aceeași cameră…” „La
diferență de 50 de ani, domnule profesor!”, săream eu
roșind…

L-ai amintit pe Valeriu Râpeanu, căruia mulți dintre
noi îi datorăm editarea unor volume ce ne erau la suflet.
Ca director al Editurii Eminescu, într-o vreme când cen-
zura era supra activă, el a reușit să dea la lumină opera
unor istorici voit aruncați la „coșul istoriei”, cum îi plăcea
lui Ion Bulei să spună. Acesta blocase volumul de
Opere alese ale lui I.C. Filitti, „istoric neînsemnat, con-
servator și pro german în Primul Război Mondial”, în-
grijit de Georgeta Filitti, „întocmitoare de bibliografii”. O
altă obiecție a tartorului de la Institutul de Istoria Parti-
dului mi-a rămas până azi în minte: în Comisia
proprietății, constituită în timpul Revoluției de la 1848,
figura și un boier ialomițean, Radu Ceaușescu. Exaltat,
acesta strigase: „Fraților, v-am furat, v-am sărăcit, vă
dau totul înapoi…” Temător ca nu cumva cititorul să
facă o legătură de rudenie cu omonimul de pe scaunul
prezidențial al României, Ion Bulei ceruse scoaterea în-
tregului pasaj din lucrarea lui Filitti.

Probabil nu vom ști niciodată câtă stăruință, discuții
repetate, insistențe a depus Valeriu Râpeanu în acei ani
pentru o rațiune foarte simplă: evidențierea valorilor tre-
cutului cultural românesc. Opera impresionantă de critic
literar, de jurnalist și profesor, ca și de editor neobosit,
alături de Sanda Râpeanu, doamna sa, îl situează pe
un podium al oamenilor de cultură din țara noastră.
Poate i se va întâmpla ca și lui I.C. Filitti, să fie plagiat,
preluat, citat fără sursă… Din păcate, a rămas o prac-
tică destul de uzitată în societatea noastră.

– Să trecem la George Fotino, personalitate pluriva-
lentă care a suferit mult în anii demascărilor staliniste,
fiind închis la Jilava și Sighet; a ajuns totuși la Institutul
Iorga după eliberarea din detenție pe când director era
profesorul Andrei Oțetea.

– Așa cum aminteam într-o discuție anterioară, după
1964 în Institutul Iorga s-a constituit colectivul de Vechi
drept românesc, unde a intrat un brelan de juriști, unii
proaspăt scăpați din pușcăriile comuniste. Printre ei,
după ani petrecuți la Sighet, profesorul George Fotino
se remarca printr-o desăvârșită politețe și bunăvoință
față de cei din jur. Îi făcea plăcere să răspândească
bună dispoziție și noi profitam, cu o undă de maliție, cre-
zând că „l-am dus” pe distinsul profesor. Teza sa de
doctorat (luat la Paris) fusese consacrată principiului
masculinității în vechiul drept românesc. Cuiva din in-
stitut i-a venit ideea să ia o foaie liberă dintr-un docu-
ment de secol XVII și să scrie, cu caracterele vremii, un
testament unde un boier lăsa averea fiicei sale… Era,
pasămite, dovada că principiul masculinității nu fusese
absolut în practica juridică medievală românească… 

Cum profesorul făcuse traduceri din teatrul antic
grec, același hâtru din Institut l-a anunțat că teatrul din
Vladivostok dorea să pună în scenă o piesă astfel tra-
dusă a lui Sofocle. Și discuția a început năucitoare și
suprarealistă, în contextul anilor ’70 ai secolului trecut,
cu ce ajunge la capătul lumii rusești, dacă în transsibe-
rian sunt cabine sau doar cușete la comun, dacă drep-
turile de traducător i se vor da în ruble sau în lei…

Aproape jumătate de an, nepotul lui Octavian Goga,
acum bibliotecar în Institut, l-a „jupuit” de bani pe profe-
sor pentru ajutorarea unui fost student al său,

bănățeanul Imbroane, grav bolnav de TBC. Plictisit el
însuși de farsă, colegul nostru i-a restituit profesorului
toți banii, rămânând cu gura căscată când acesta i-a
spus amuzat: „Am știut tot timpul că e o invenție, sunt
în corespondență cu Imbroane…” La fel își dăduse
seama și de șotiile precedente, dar ne lăsase să ne cre-
dem isteți ca să se mai destindă atmosfera înnegurată
a acelor ani. 

– Păstrez în arhivă o carte poștală scrisă parcă în
limba cronicarilor, dar în anii cei mai încărcați de fumul
persecuțiilor în numele luptei de clasă, adresată de emi-
nentul istoric și om politic transilvănean Ion Lupaș, în-
chis și el la Sighet între 1950 şi 1955, lui Moș
Gh.  T.  Kirileanu: Scumpe Amice, pentru frățeștile
urări de ziua numelui, primite azi dimineață aici în
clinică, mă grăbesc a exprima cele mai calde
mulțumiri. „Sporitele slăbiciuni octogenare” a căror
adiere am început a o simți și eu de câtva timp, rog
milostivirea cea fără de limită să ne ajute a le purta
cu răbdare până la „obștescul sfârșit”. Cuvântul
sacru ne spune că cine rabdă până la sfârșit mân-
tui-se-va. Te îmbrățișează cu dragoste frățească.
Prof. I.T. Lupaș. Cluj, 10.I.1959, Clinica Balneolo-
gică, et. I, camera II. Un bun prilej de a o rememora pe
Marina Lupaș-Vlasiu, și ea victimă a regimului instalat
cu sprijin sovietic, autoarea volumului Aspecte din is-
toria Transilvaniei (1945), fiica savantului. Trebuie să
vă mărturisesc că am bucuria să o cunosc pe doamna
Ioana Vlasiu, fiica doamnei Marina Lupaș-Vlasiu, care
a continuat frumoasa tradiție intelectuală a familiei în
calitate de cercetător de istoria artei în Institutul de profil
al Academiei Române.

– Școliți în vremea supremației istoriografice a lui
Mihai Roller, Valter Roman și Leonte Răutu, unii dintre
cercetătorii Institutului nici nu puseseră mâna pe o carte
scrisă de Nicolae Iorga, Gheorghe Brătianu, I.C. Filitti
ori Ion Lupaș. Când am întâlnit-o pe fiica acestuia,
doamna Marina Lupaș-Vlasiu, în biblioteca Institutului,
am rămas puțin nedumerită. Crezusem că trebuie să fie
o persoană impunătoare, autoritară, cu ceva din ținuta
de ministru a celui supranumit între războaie „popa Se-
ringă”. Or, eram în fața unei doamne modeste, zâmbi-
toare, resemnate, gata să-ți răspundă la orice întrebare.
Sub această aparență nu bănuiai că zace o adevărată
enciclopedie. Impresionantă era și reacția ei la groso-
lăniile celor din jur. Trecea peste ele ca și cum n-ar fi
fost rostite. Mi-o amintesc la Policlinica Academiei unde,
cine știe de ce, ni se cerea să răspundem la un chestio-
nar despre ce studii avem și ce limbi cunoaștem. În-
doindu-se probabil de știința cercetătoarei, funcționara
de la intrare a întrebat-o care e ultima școală urmată și
câte limbi străine cunoaște: un doctorat la Roma și mai
multe limbi decât clase școlare urmate de făptura de la
ghișeu… Totul spus pe un ton jenat de parcă ar fi fost
vinovată de pregătirea ei intelectuală deosebită.

– Permiteți-mi să citez cu deferență o caracterizare
a tatălui meu, oferită pe monografia 1848 la români, O
istorie în date și mărturii (1982): Domnului George
Corbu, poetul, literatul, bibliofilul cu toată vechea
prețuire. Cornelia Bodea, 14.04.1994, rugându-vă să
relatați unele amănunte mai puțin cunoscute despre
această remarcabilă cercetătoare care a fost, printre al-
tele, asistenta lui Gheorghe Brătianu între 1943 și 1949.
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– Cornelia Bodea era alt gen. Prezumțioasă, dornică
să păstreze pentru sine ce știa, ea rămânea continuu
bănuitoare când îi puneai cea mai inofensivă întrebare
din domeniul istoriei. „De ce îți trebuie?” Avea patima
amănuntului și a aparatului critic al unei lucrări dus până
la ultimele consecințe. Probabil se disciplinase ca asis-
tentă, odinioară, a profesorului Gheorghe Brătianu. Am
aflat lucrul acesta, se înțelege, târziu, după Revoluție…
Se născuse undeva lângă Arad, „în ringul avar”, spu-
neau răutăcioșii. Poate tot de acolo îi venea și uimitoa-
rea culoare a ochilor, glauque, adică verzi-albaștri în
franțuzește, fără echivalent în limba română. 

Eram la începutul carierei și făceam, cum era firesc
pentru o formare temeinică, tot felul de operații auxi-
liare: indici, înregistrări de cărți, verificări de titluri. Mă
duceam și de două ori pe zi la Biblioteca Academiei, de
exemplu, ca să verific dacă pe coperta cutărei cărți era
trecut ca loc de tipărire Blaj sau Blasiu. Această foială
pe Calea Victoriei îmi adusese porecla de Spiridon, bă-
iatul de dârvală al conului Titircă Inimă Rea, creat de
Caragiale. „Munca de jos” mi-a folosit nespus; peste
ani, domnișoara Bodea avea să-mi facă o dedicație:
„Lui Spiridon de odinioară, azi o mare etc…” Până
atunci însă, am intrat în grupul de 14 istorici care o aju-
tau să întocmească indicele lucrării despre Lupta româ-
nilor pentru unitate națională. Avea un apartament
perfect pus la punct, plin de obiecte prețioase, dar
foarte mic. Lucram fiecare pe unde apuca. Fiind mai tâ-
nără și nou venită în Institut, am primit o scândură de
călcat drept masă, iar ca „birou”, holișorul spre baie.
Acea atmosferă laborioasă, dinamică şi întrebările
încrucișate (câți Câmpineni au fost revoluționari? Bem
avea două nume de botez? Ce nume e acesta la Ubi-
cini, Abdolomyne?), sub presiunea timpului ce se scur-
gea inexorabil până la predarea volumului, fac parte din
amintirile mele cele mai prețioase legate de Institut.

Cornelia Bodea se specializase în Revoluția 48-istă
din țările române, socotită de ea a fi fost „simfonă și sin-
cronă”. Nu era prudent să descoperi ceva nou ori să în-
cerci să interpretezi vreo spusă sau vreun gest al unui
pașoptist. Și tot Institutul a constatat acest risc atunci
când profesorul Zane, cel evocat acum de noi, a publi-
cat monografia despre Bălcescu. Disputa, la un diapa-
zon extrem de înalt, între cei doi s-a consumat în sala
de manuscrise a Bibliotecii Academiei. Cu I.D. Suciu lu-
crurile au fost mai prozaice. Când acesta a evocat nu
știu ce episod bănățean într-un articol și, ca s-o îmblân-
zească, i-a adus un carton cu prăjituri, s-a trezit cu el
pe față…

Mi-o amintesc pe Cornelia Bodea pregătindu-și cu
minuție cursurile din Statele Unite. A avut șansa, de ne-
imaginat pentru alții, să stea vreo doi ani la niște
universități americane unde a predat cursuri de istoria
modernă a României.

Exigentă, perfecționistă, avea o duioșie reținută, a
cărei profunzime o percepeai uneori cu întârziere. Anii
de bună colaborare i-a pecetluit cu o dedicație pe care
o evoc pentru ca să fiu în ton cu tine, cel împătimit de
așa ceva. „Georgetei Penelea, cu alese sentimente de
prețuire, călite într-o veche și armonioasă colaborare.
Mulțumesc. Cornelia Bodea, iunie 1972”.

Exista o anumită solidaritate între membrii Institutu-
lui. Poate era generată de condițiile constrângătoare în

care trăiam, poate era calitatea excepțională a oame-
nilor formați în anii dintre războaie; ori a fost un răstimp
norocos de care unii au profitat, iar mediocrii, turnătorii,
obscurii ca forță intelectuală s-au folosit ca să viețuiască
într-un mediu elitist. Diferența dramatică dintre climatul
de atunci și cel postrevoluționar a fost sesizabilă dure-
ros la moartea Corneliei Bodea.

Institutul a acceptat cu greu (între timp devenise
academician) ca trupul să-i fie depus 24 de ore în holul
bibliotecii Institutului, până când urma să fie transportat
la Arad. Conducerea Institutului n-a catadicsit să vină
să se încline la sicriu, fiind prinsă „cu alte probleme”. Ba
o drăguță de adjunctă s-a arătat deranjată că „n-a fost
anunțată la vreme”, ca și cum Cornelia Bodea și-ar fi
putut plănui ceasul morții…

– Săptămânile acestea, pe când răsfoiam, așa cum
mă surprind de multe ori, unele dintre cărțile cu
dedicație către Ion Brad pe care acesta, cu o rară ge-
nerozitate, mi le-a încredințat (adevărată panoramă a
culturii române din ultimii șaptezeci de ani), am dat de
cea intitulată Prezențe culturale românești (1982).
Acolo, Virgil Cândea, unul dintre autori, îi scria amba-
sadorului la Atena și soției acestuia: Tovarășei și
tovarășului Ion Brad, cu prețuire și cu bucuria de a
le oferi noi pilde privind opera culturală româ-
nească în lume. Virgil Cândea 15 III 1982. Iată și com-
pletarea inspirată a celui în care Lucian Blaga întâlnise
uniți în aceeași ființă un poet și un om, despre eru-
ditul Virgil Cândea: Un cărturar de seamă care a făcut
mult pentru cunoașterea bunurilor spirituale
românești din străinătate. Ion Brad Aug. 2012,
Dedicație din Grecia!?

– Pentru mine, Virgil Cândea rămâne unul dintre cei
mai inteligenți și cultivați oameni pe care i-am cunoscut.
Presiuni de la activiști de partid, cereri stupide, mate-
riale pregătite peste noapte ca răspuns la tomuri întregi
de expresie revanșardă, într-un cuvânt materializarea
expresiei franțuzești „faire bonne mine à mauvais jeu”
– cu toate acestea s-a confruntat academicianul Virgil
Cândea. Probabil formația sa filosofică și teologică l-a
ajutat să vadă absurdul, dar să-l depășească, să gă-
sească veșnic soluții și să-și păstreze acea bună
dispoziție care îl făcea cuceritor.

La furia demolatoare a lui Ceaușescu a încercat să
răspundă într-o manieră mai puțin academică: aflând
că urma să fie pusă la pământ biserica Sf. Spiridon
Vechi, bijuterie a orașului, cu inscripții în limba arabă,
până să adreseze memorii explicative ce ajungeau greu
sau nu ajungeau deloc în mâna perechii dictatoriale,
Virgil Cândea s-a adresat frizerului fostului cizmar. Din
păcate, deși cu briciul în mână, elocvența acestuia pen-
tru prezervarea bisericii a rămas zadarnică.

Dincolo de opera sa, remarcabilă, subtilă, invitând
la meditație, lui Virgil Cândea trebuie să-i fim recunos-
cători pentru mărturiile românești culese în lumea în-
treagă și deopotrivă pentru ce a făcut la Asociația
România. La o primă vedere, superficială și ușuratică,
s-a spus că era o oficină a Securității. Dar cu ajutorul ei
s-a putut totuși comunica pe linie științifică cu Occiden-
tul. Îmi aduc aminte, de pildă, că pe această cale am
primit și trimis înapoi corecturile la un articol pentru o
publicație italiană. Securistului care manevrase corec-
turile i s-au părut suspecte semnele convenționale de
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pe margine pentru corectură și fără ajutorul lui Virgil
Cândea n-aș fi putut realiza publicarea articolului. Tot
el a asigurat finalizarea unui volum de documente
greco-române, apărut la Atena, care a necesitat com-
plicate și repetate corecturi tipografice. Cazurile în care
a înlesnit comunicarea cu restul lumii au fost nenumă-
rate și beneficiarii s-ar cuveni să-l pomenească pios re-
cunoscător.

Cum o parte a familiei soțului meu trăia în Germania,
având un băiat dornic să-și păstreze formația culturală
de bază cu literatură și istorie națională, mi s-a părut
potrivit să-i trimit cărțile trebuitoare. Asociația România
a expediat o ladă cât un pat, unde a cuprins o adevărată
bibliotecă. Din păcate, destinatarii, țâfnoși, au refuzat
prețiosul dar, Asociația părându-li-se compromisă.

– Cu mulți ani în urmă ați avut gentilețea de a-mi
dărui volumul lui Florin Constantiniu De la Răutu și
Roller la Mușat și Ardeleanu (2007), pe care autorul
v-a scris cu subînțeles: Doamnei Georgeta Filitti,
aceste pagini despre o vreme străbătută împreună.
Respectuos omagiu. Fl. Constantiniu, 9.06.2007, iar
dumneavoastră ați adăugat: Am străbătut această
vreme împreună dar ce am văzut a fost puțin diferit.
Într-o zi George Corbu jr. va constata acest lucru.
Georgeta Filitti, 1 aprilie 2008. La urma urmelor, pen-
tru orice eveniment este esențial unghiul din care este
analizat, dar dincolo de asta merită, fără îndoială, să-l
readucem în atenție pe acest specialist de marcă în is-
toria României postbelice.

– Nu-i e dat oricui să aibă vocația cercetării. Florin
Constantiniu a fost însă cercetător prin excelență. Me-
dievist avizat, scrupulos și totdeauna bine informat,
avea virtuți pedagogice imposibil de exprimat până la
Revoluție datorită din cauza „dosarului” neconvenabil.
Și-a dat întreaga măsură după 1990, când a început să
se ocupe de istoria contemporană. Rigoarea și
informația exhaustivă ce i-au caracterizat lucrările au
stârnit admirație unanimă. Nesfârșitele discuții purtate
în grădina casei noastre din strada Icoanei mi-au rămas
în minte ca momente de mare elevație intelectuală. Și
Florin era impresionat de aceste întrevederi, căci se pe-
treceau în preajma chiliilor ce ne despărțeau de schitul
Darvari unde el, creștin desăvârșit, venea regulat să se
roage.

Adeseori ne contraziceam și reproșul făcut atunci îl
mențin și azi: titlul sintezei sale, O istorie sinceră a po-
porului român, mi se pare nepotrivit, subînțelegând
ideea că tot ce s-a scris până la el a fost lipsit de since-
ritate. În plus, fapte, personalități, istorici au fost arbitrar
ignorate. Dincolo de aceste controverse, Florin Con-
stantiniu a rămas pentru mine unul dintre cercetătorii
reprezentativi ai generației sale, o fală a Institutului de
Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei. 

– Am vorbit de mai multe ori de istoricul Paul Cerno-
vodeanu; alături de Paul Simionescu a semnat în 1976
sinteza Cetatea de scaun a Bucureștilor, redescope-
rită de curând în bibliotecă purtând o dedicație definito-
rie: Lui Eugen Barbu „Principele” literelor
românești, care a îndrăgit și evocat într-un chip atât
de măiestrit imaginea vechii cetăți de scaun a
Bucureștilor. Cu toată prețuirea și buna amintire a
lui Paul Cernovodeanu. 27-9-76. Ce îl individualiza pe
Paul Cernovodeanu în peisajul cultural de la Institutul

„Iorga”?
– Dacă azi m-ar întreba un tânăr cercetător în for-

mare ce exemple să urmeze, cărțile cui să le citească
atent, i-aș recomanda, fără ezitare, să studieze lucrările
lăsate de Paul Cernovodeanu. Acribia, munca neos-
toită, generozitatea cu care își împărtășea cunoștințele
au rămas exemplare. Dincolo de buna colaborare, de
perfecta urbanitate ce îl caracteriza, surprindeai mereu
la Paul Cernovodeanu un fond de dramă adâncă, parcă
înveșnicită, pe care o purta cu negrăită îndurare.

Se șoptea că familia fusese odinioară blestemată de
un călugăr. Sinucideri, arestări, căsătorii de
circumstanță – toate îl împovăraseră pe el și pe ai săi.
Am fost martora oripilată a ceea ce i s-a întâmplat uni-
cului său fiu: a fost găsit, după trei zile, înecat în lacul
Băneasa. Ceremonia de înmormântare a avut loc, pe o
zi călduroasă de august, la cimitirul Bellu. Din neatenția
cuiva, o lumânare s-a răsturnat peste sicriu, giulgiul a
luat foc riscând să ardă și mai mult. Apă era doar la
poarta cimitirului. Cu greu, folosind o draperie, s-au
înăbușit flăcările. Când a fost scos sicriul, din trupul su-
perficial îmbălsămat se scurgea pe cămășile colegilor
de Politehnică ai tânărului care îl purtau ceea ce ar fi
trebuit să rămână veșnic închis acolo. E o imagine pri-
vită de la intrarea în capela cimitirului Bellu ce mă va
urmări toată viața. În drum spre groapă, convoiul a fost
oprit pentru că mortul precedent rămăsese intact…

Tot acest coșmar, noi, prietenii lui Paul Cernovo-
deanu, l-am privit îngroziți, dar el, bietul, l-a trăit la pro-
priu.

– O dedicație confesivă pe Istoria românilor din
cele mai vechi timpuri și până astăzi (1971), scrisă
de Dinu C. Giurescu în colaborare cu tatăl său Constan-
tin C. Giurescu (Colegului George Corbu, această în-
cercare de a cuprinde evoluții principale și
definitorii ale istoriei noastre. Cu cele mai alese
gânduri și urări. Dinu C. Giurescu, 10 iulie 1986), ne
dă ocazia să-l evocăm și pe acest descendent al ilustrei
familii de istorici care a contribuit mult la scrierea istoriei
naționale. L-ați cunoscut bine pe Dinu C. Giurescu și
v-aș fi recunoscător dacă l-ați situa și pe el în cadrul
unor întâmplări mai puțin știute.

– Regimul comunist, cu toate racilele lui, a îngăduit
formarea unor elite intelectuale. A fost vorba de oameni
înzestrați natural care au urmat studii superioare, unii
au ajuns „șantieriști” din cauza „dosarului” de cadre, dar
în cele din urmă au răzbit, afirmându-se ca cercetători
de excepție. Un atu în plus îl constituia familia. Gongu,
cum îl alintam noi, întrunea toate aceste elemente, căci
făcea parte din ceea ce s-ar putea numi „dinastia” Giu-
rescu. Medievist de formație, monden, dansator înde-
mânatic, el s-a impus atât în Statele Unite, unde a
emigrat, cât și în țară, unde s-a reprofilat ca foarte efi-
cient cercetător al contemporaneității românești. Nu i
s-au potrivit rosturile administrative și perioada când a
condus Muzeul Țăranului Român i-a lăsat un gust amar.
Pesemne din cochetărie a dialogat cu Narcis Dorin Ion,
autointitulându-se „singuratic”. Era comunicativ, ferme-
cător și plin de bunăvoință. Nu i-am înțeles intrarea în
politică de partea lui Dan Voiculescu, dar m-am
înțelepțit curând, amintindu-mi vorbele poetului: „Nu
cerceta aceste legi căci ești nebun de le înțelegi…”

(va urma)
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– Cu voia Domniei Voastre, mai poposim puţin la
acea zi de miercuri, despre care se  zice că este ziua
călătoriilor! După câte ştiu, aţi călătorit mult – pe o hartă
foarte schematică, vă rog să fixaţi câteva puncte ex-
treme care să confirme adevărul coşbucian – că adică
„e lung pământul, ba e lat”!

– Adevărul e că, din diferite motive, nu am călătorit
nici pe departe atât cât aș fi vrut. Pe o hartă foarte sche-
matică, cum spuneți, aș putea marca trei dintre „punc-
tele extreme” unde am ajuns: Extremul Orient, America
Centrală și Indochina (Vietnam și Cambodgia). Locurile,
peisajele, orașele, monumentele pe care le-am văzut,
ca și instituțiile în care am fost primit – între care câteva

redacții – sunt destul de numeroase, încât ar însemna
să mă lungesc prea mult și să-l plictisesc pe prezumtivul
cititor al acestei convorbiri. Amintesc doar câteva: Insula
Pinilor din Marea Caraibilor (care aparține statului cu-
banez), Delta fluviului Mekong (Vietnam), lacul Baikal
din inima Siberiei și, tot acolo, fabulosul, în sensul pro-
priu al cuvântului, râu Angara ce îmi era cunoscut din
cărțile marelui prozator rus Valentin Rasputin, care i-a
conferit în două dintre romanele sale trăsăturile unui
personaj complex, misterios, romantic, cu atât mai mult,
cu cât de acest râu ce nu se varsă precum alte 336 în
cel mai mare lac de pe planetă, ci „izvorăște” din el, se
leagă legenda plină de poezie și dramatism a iubirii fru-
moasei Angara, fiica lui Baikal. Aceasta, spune legenda,
contrar voinței tatălui ei, fuge să se mărite cu mândrul
Enisei, cel mai mare fluviu ce străbate Rusia. Am fost
fascinat, de asemenea, de taigaua plină de mistere și,
în general, de Siberia, aflată la data călătoriei mele în
miez de vară (o vară siberiană, firește), precum și de
orașele de pe cuprinsul ei (Irkutsk, Krasnoiarsk, Haba-
rovsk, Krasnodar și multe altele), de splendidele case
de lemn intrate în patrimoniul universal, ale căror feres-
tre inundate de flori le confereau un aer sărbătoresc. Și,
nu în ultimul rând, am admirat grația femeilor, de nebă-
nuit într-un peisaj natural și social mai degrabă aspru
care este Siberia. Un loc aparte îl ocupă în memoria
mea Marea Caraibilor, pe care am privit-o ore întregi în
diferite momente ale zilei de la etajul 17 al hotelului în
care am stat la Havana, dar și de pe plajele de la Santa
Maria del Mar și Varadero. Priveliștea m-a dus cu gân-
dul, între altele, la un eseu al lui Gabriel Garcia Már-

Constantin Coroiu

„AȘ FI DAT ORICE SĂ-I POT LUA 
UN INTERVIU LUI EMINESCU, 

DAR CRED CĂ AȘ FI EȘUAT LAMENTABIL”
(II)

(Interviu de Rodica Lăzărescu)
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quez, care o descria ca fiind o mare în șapte culori
(le-am numărat și mi-au ieșit chiar mai multe!) și implora
să nu i se ceară să vorbească despre Marea Caraibilor,
căci, dacă s-ar porni, nu s-ar mai putea opri! Ce simplu
și definitoriu pot împărtăși scriitorii starea generată de
magia unui univers paradisiac! Acolo am văzut, pe ecra-
nul orizonturilor infinite, cele mai spectaculoase răsări-
turi și apusuri de soare. 

Este, cred, aproape de prisos să vă spun că am vi-
zitat muzee de artă, de istorie, literare, case memoriale
și, da, cimitire, eu care nu pot suporta emoțional să par-
ticip la o ceremonie funerară. Printre muzeele de artă
care m-au impresionat, aș spune, m-au marcat în mod
deosebit, aș menționa în primul rând Ermitajul, despre
care pictorul Dan Hatmanu, care făcuse studii la celebra
Academie Repin de la Sankt Petersburg, ca de altfel și
la Paris și la Sèvres, având șansa să pătrundă în vas-
tele lui depozite, îmi povestea că este „cel mai complet”,
în sensul de cel mai cuprinzător muzeu de artă din
lume. Din patrimoniul Ermitajului, îmi spunea el, nu
lipsește aproape nimic privind școli, curente, stiluri, au-
tori etc. Apoi, elegantul și originalul Musée dʼOrsey de
la Paris. În comparație cu acesta, Luvrul mi s-a părut
că are aspectul unui cavou. Mi-au rămas foarte aproape
de suflet Galleria della Academia din Florența, cu cele-
brul David al lui Michelangelo, Uffizi din același oraș ce-
lest, cu Primăvara lui Botticelli și cu alte capodopere,
Galeria din Dresda, cu Madona lui Rafael (un muzeu în
care este prezent și Corneliu Baba), Prado, mai cu
seamă cu sala Goya, Muzeul de Artă Contemporană
Pușkin și Galeriile Tretiakov din Moscova și altele, și al-
tele. Iar pentru că veni vorba de Tretiakov nu pot să nu
evoc, în acest context, și o mare expoziție de icoane pe
lemn ortodoxe din patrimoniul faimoaselor Galerii, ilus-
trând o istorie de șapte secole (XII-XVIII) de artă icono-
grafică și intensă spiritualitate creștină. Prezentate
public – la cumpăna dintre milenii – în premieră abso-
lută, în impunătorul pavilion expozițional de la Martigny,
în apropiere de Montreux, după o îndelungată și migă-
loasă muncă de restaurare, toate icoanele erau/sunt
anonime, cu excepția uneia purtând semnătura incon-
fundabilă a lui Andrei Rubliov. Vizionând asemenea ca-
podopere, emoția estetică pe care am trăit-o a fost atât
de puternică, încât m-am aflat la un pas de sindromul
Stendhal; noroc că eram însoțit de oameni dragi, rude
prin alianță, care trăiesc de o viață în Elveția, între care
și un reputat medic. 

– În două vorbe, rogu-vă, ce este sindromul Sten-
dhal?

– Sindromul Stendhal sau sindromul Florența este,
în termeni medicali, o tulburare care constă în tahicar-
die, amețeli, halucinații, leșin. El poate apărea atunci
când priveşti mai multe opere de artă expuse într-un
singur spațiu sau chiar peisaje naturale de o frumusețe
ce te impresionează profund. În timpul unei vizite la
Florența, în 1817, marele scriitor francez a leșinat în Ba-
silica Santa Croce unde se află mormintele lui Miche-
langelo, Galileo, Machiavelli și ale altor florentini celebri.
De aici, denumirea sindromului. Pe scurt, este vorba de
o stare generată de o emoție intensă, în primul rând es-
tetică, pe care au trăit-o foarte mulți în fața monumen-

telor din Florența sau a capodoperelor din muzee ca Uf-
fizi, Galleria della Academia etc. Stendhal a descris
experiența sa într-o carte de la care au pornit cei ce au
studiat fenomenul. Sindromul a primit acest nume și a
fost consacrat ca atare abia în 1979, datorită psihiatrei
Graziella Magherini care a cercetat peste o sută de ast-
fel de cazuri din rândul vizitatorilor Florenței. Între altele,
s-a ajuns la concluzia că o asemenea tulburare psiho-
somatică poate fi evitată sau ameliorată, dacă emoția
estetică trăită în împrejurările amintite este împărtășită
cu o persoană apropiată. Se pare că în vizita sa la
Santa Croce, Stendhal era singur.

– Să ne întoarcem la muzee!
– Neapărat trebuie să mai amintesc în această

foarte sumară retrospectivă muzeul Pergamon de la
Berlin a cărui valoare deopotrivă istorică și artistică este
literalmente unică. Cu exponatele aduse din Asia Mică,
în urmă cu aproape un secol și jumătate, s-a reconstituit
Cetatea antică a Pergamonului. Clădirea muzeului a
fost proiectată și construită după dimensiunile lor mo-
numentale: Poarta Pieței din Milet, Poarta Iștar și Strada
procesiunii cu decorațiuni ce repovestesc mitologia Ba-
bilonului sau imensele coloane din Templul Atenei, ca
să le menționez doar pe acestea. Dar poate că cel mai
fascinant muzeu este acela ce se întinde sub bolta ce-
rului Italiei, în regiunea Napoli, la Pompei, orașul unde,
cum se știe, în anul 79, în urma erupției vulcanului Ve-
zuviu, s-a produs ceea ce s-a numit „un vechi sfârșit al
lumii”. Am folosit verbul întinde și în sensul că deja
im ensul muzeu se mărește odată cu noile decopertări
și restaurări ce se întreprind continuu pe șantiere din
mai multe situri de pe suprafața anticului oraș, odată
prosper și fastuos, scoțându-l treptat de sub pământ,
de sub cenușă și restituindu-l, așa-zicând, live. Străzile
păstrate intacte pe care le străbați copleșit de melanco-
lia saltului într-un trecut de mult apus, edificiile, frescele,
rafinatele construcții publice sau civile și, inevitabil, măr-
turiile materiale cutremurătoare ale cataclismului care,
acum aproape două milenii, a îngropat o întreagă Ce-
tate cu lumea ei cu tot, te fac să trăiești sentimentul acut
al istoricității.

– Nu uitaţi, vă rog, „templele” literare! 
– Dintre casele memoriale ale scriitorilor și muzeele

literare pe care am avut prilejul să le vizitez aș
menționa: Casa și muzeul Cervantes de la Alcalá de
Henares, Ferma și Casa Hemingway de la San Fran-
cisco de Paula, situată la circa 30 de kilometri de Ha-
vana, unde s-au efectuat filmările pentru antologica
creație cinematografică „Bătrânul și marea”, cu Spencer
Tracy în rolul principal, Casa Lope de Vega din Madrid,
Muzeele Pușkin din Moscova, Goethe și Schiller de la
Weimar, Tolstoi de la Iasnaia Poliana, precum și insolita
cafenea literară Bodeguita del Medio de la Havana
unde, în secolul trecut, s-a creat o incomparabilă mito-
logie. Dintre mormintele celebre care m-au tulburat pro-
fund rețin în primul rând pe cel străjuit de mesteceni al
lui Tolstoi, așezat într-un luminiș al pădurii Zacaz de la
Iasnaia Poliana, apoi ale lui Cehov și Gogol, din cimitirul
moscovit Novodevicie, al lui Dostoievski din cimitirul
Tihvinskoe (Lavra Alexandr Nevski) din Sankt
Pe ter sburg, situat la capătul somptuosului bulevard de
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peste patru kilometri al capitalei imperiale de la Gurile
Nevei, al lui Cioran din Montparnasse și, în fine, ca să
nu lungesc lista, mormântul lui Nikos Kazantzakis,
înălțat pe o colină din Heraklion (Creta), cu insolitul epi-
taf: „Nu mai sper nimic, nu mă mai tem de nimic, sunt
liber!”.  

– Cu ce mesaj băteaţi drumurile „satului planetar”?
Cum eraţi primit prin aceste colţuri de lume?  

– Eu am călătorit în calitate de jurnalist, ca trimis
special la evenimente culturale ca, de pildă, ediții ale
unor târguri internaționale de carte, inclusiv cel de la
Frankfurt, apoi în schimburi de experiență, formula bi-
necunoscută, ori ca membru al unor delegații, inclusiv
de scriitori, dar și ca turist, calități în care nu am avut
de transmis vreun mesaj cu totul special, în afara celor
obișnuite în asemenea circumstanțe. M-am convins că
modul în care ești primit și privit de străini depinde în
primul rând de tine, începând de la aspectul fizic și ves-
timentar până la cel moral și intelectual. Prejudecățile
și poncifele, nu puține, numai prin felul cum ne compor-
tăm pot fi veştejite, dar, desigur, multe lucruri depind și
de calitatea și nivelul celor cu care intri în contact. Ca
pretutindeni, sub soarele generos cu toată lumea,
întâlnești și urâți, și frumoși, și oameni mai mult sau mai
puțin informați, și dogmatici sau ipocriți, dar, vezi
Doamne, toleranți și democrați nevoie mare, și
semidocți, și ignoranți ori răuvoitori. Sper că apostolii
corectitudinii politice să nu mă acuze de discriminare.
Pe unii, care cu greu își pot ascunde prostia fudulă,
dacă îi scuturi puțin, nu prea mai rămâne nimic. Există,
din păcate, multă ipocrizie și o tendință evidentă la des-
tui străini de a ne privi pe noi, românii, dar nu numai pe
noi, cu o anumită condescendență, cu o anumită supe-
rioritate. Nu puțini occidentali, chiar dacă nu explicit, ne
consideră europeni de mâna a doua, pe când noi, spre
deosebire de ei, nu suntem decât, cu o formulă inspirată
a lui Constantin Țoiu, europeni rău plasați. Până la
urmă, însă, tot noi suntem de vină pentru felul cum sun-
tem percepuți. Și când spun noi, mă refer și la
conaționali ai noștri din așa-numita diasporă care e, fa-
talmente, pestriță și uneori lesne manipulabilă. Nimeni
nu te respectă, dacă ești slugarnic, dacă te comporți ne-
demn, dacă te vinzi pe trei arginți, dacă dai impresia că,
așa cum se zice, nu ai mamă, nu ai tată. Altminteri, cum
bine se știe, complexul de superioritate este ridicol, iar
complexul de inferioritate este anihilant, chiar sinucigaș.
În ce mă privește, nu văd niciun motiv serios de a avea
vreun complex și cred că trebuie trezit la realitate, atât
cât se poate în niște întâlniri fatalmente limitate în timp,
orice ignorant sau rău intenționat de aiurea cu metehne
imperialiste. Iată ceea ce ar putea fi, cu vorba dvs.,
dragă colegă. un mesaj. Altminteri, pentru asta nu e ne-
apărat nevoie să ieși în largul lumii, ci trebuie doar să o
privești cu atenție de la țărmul tău! 

– Vi s-a reproşat într-o cronică de prin 2008 că aveţi
tentaţia/obsesia superlativelor. Ca să nu-l dezamăgim
în postumitate pe cronicar, vă propun să formulaţi
nişte… superlative! Numiţi, justificându-vă opţiunea, cel
mai fascinant şi cel mai nesuferit/inospitalier/urât loc,
oraş, regiune, eveniment ş.a. din călătoriile dvs.

– Vă referiți desigur la comentariul reputatului (și re-

gretatului) critic și istoric literar, profesorul Al. Săndu-
lescu, despre o carte a mea: „Viața ca o postfață”, apă-
rut în „România literară”. Dacă îmi aduc bine aminte,
profesorul menționa în context și adjectivul formidabil,
care i se părea probabil prea frivol. Este opinia unui
dascăl, a unui om de catedră, care apreciază stilul mai
auster. O respect, dar mie nu mi se par asemenea su-
perlative deloc frivole, chiar dacă cel amintit e unul cam
„tocit”. Alexandru Paleologu, „unul dintre cei mai
străluciți eseiști din câți am avut”, care își asuma „frivo-
litatea contra savantlâcului”, cum pe bună dreptate îl ca-
racterizează Nicolae Manolescu în „Istoria critică...”, îl
folosește în chipul cel mai firesc, inclusiv referitor la „Is-
toria literaturii române de la origini până în prezent” a
lui G. Călinescu. Ce vreți mai mult!?

Cât privește cel mai fascinant loc, peisaj, oraș dintre
cele pe care le-am cunoscut (și aș putea spune: le-am
trăit), nu puține ar legitima cu asupra de măsură super-
lativul fascinant. Am să mă limitez spunând că din „ba-
gajele pentru paradis”, cum sună aproape simfonic titlul
unui admirabil volum de eseuri al lui Valeriu Cristea, voi
avea grijă să nu lipsească Roma cu aerul ei mirosind a
eternitate care mi-a confirmat definiția lui Călinescu:
toate orașele sunt orașe, Roma este Orașul (ortografiat
cu majusculă și articulat), apoi panorama Florenței
punctată de magnificul Dom, de basilica Santa Croce și
Ponte Vecchio, așa cum se profilează ele de pe colina
San Miniato în diferite momente ale zilei și ale nopții. În
fine, ca un corolar, tabloul unui crepuscul dantelat de
imperialii pini privit, împreună cu Dana, de la înălțimea
Castelului SantʼAngelo din Roma. Aș fi mai împăcat cu
viața-mi, așa cum a fost, dacă acea proiecție cosmică
mi-ar apărea pe ecranul memoriei în clipa definitivei
despărțiri!

– Să nu depăşim momentul superlativelor, chiar
dacă riscăm să atingem acel stil „gonflat” arătat cu de-
getul de confratele numit mai sus. Nominalizaţi-i,
rogu-vă, pe cel mai fascinant şi pe cel mai nesuferit/di-
ficil de abordat/arogant/reticent ş.a. interlocutor (aici am
o bănuială…).

– Cel mai fascinant și mai charismatic interlocutor a
fost Nichita Stănescu. Am stat de vorbă cu el sau pur și
simplu l-am ascultat fascinat, ca să mă mențin în sfera
aceluiași termen, de mai multe ori. Într-un interviu pen-
tru Radio pe care i l-am luat la Casa Pogor din Iași, se-
diul Junimii de odinioară, la o întrebare a mea mai
degrabă banală, a rostit o frază în care a sintetizat o în-
treagă istorie a culturii noastre: „Casa Pogor este locul
binecuvântat unde Miorița s-a transformat în Odă, în
metru antic”. Altădată, tot la Iași, într-o discuție mai des-
tinsă, dar foarte interesantă, întrebat de un confrate ce
ne-ar spune Eminescu dacă ar veni astăzi printre noi, a
răspuns: „Ne-ar cere: dați-mi limba înapoi!”. Ajuns la
Chișinău, într-o delegație, la întâlnirea cu confrați și ci-
titori de acolo, Nichita Stănescu le-a mărturisit: „Suntem
pentru prima oară aici doi scriitori români, care am făcut
cel mai lung drum din viața noastră: de acasă până
acasă”. Cum să nu te fascineze un om care și la
înfățișare, și ca discurs era imaginea vie a geniului?! Și
cum să nu-l aprob pe prietenul meu, poetul Horia Zi-
lieru, care, la o lansare de carte – romanul „Bunaves-
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tire” al lui Nicolae Breban – la Librăria „Junimea” din
Iași, unde autorul era însoțit de Nichita Stănescu și Ni-
colae Manolescu, adresându-se publicului prezent în
număr mare, ca mai mereu pe vremea aceea la astfel
de evenimente (era anul 1977), a spus: „Doamnelor și
domnilor, aveți aici în fața Dv. un poet genial în carne și
oase: Nichita Stănescu. Să luați aminte, fiindcă ara-
reori, într-o viață, se ivește șansa unei întâlniri cu un
geniu”.

Pentru cel pe care o să-l numesc, răspunzând la
partea a doua a întrebării, aș prefera adjectivele: inco-
mod. Bănuiți bine despre cine este vorba, întrucât ați
avut amabilitatea să citiți și să comentați „cărămida”
mea de interviuri „Mărturia altor generații. Dialoguri în
timp” în revista „Leviathan”, ca și răspunsul la una dintre
întrebările dvs.. anterioare privind condiția polemicii.
Da, cel mai incomod și mai antipatic a fost Adrian Ma-
rino, altminteri un cărturar, un critic, un teoretician și is-
toric literar a cărui operă o cunosc în bună parte și o
prețuiesc. Mai cu seamă eseul apărut și la Paris „Her-
meneutica lui Mircea Eliade”, pe care Marino regreta că
l-a scris după ce, vai, a aflat că Eliade ar fi fost folosit
de regimul comunist ca agent de influență. De altfel, în
aceeași carte de memorii unde face această mărturi-
sire, el afirmă că și Noica ar fi fost folosit de Securitate.
Întâmplător, am aflat câte ceva despre motivul supărării
sale pe Mircea Eliade, dar nu merită să vorbim despre
asta. Ca o ironie a sorții, chiar în anul când apărea car-
tea amintită – „Viața unui om singur”, unde face aceste
afirmații, Mircea Dinescu dezvăluia că Adrian Marino
însuși a fost informator al Securității! Ce să mai zici?!
Am discutat nu o dată cu el. Mi-a făcut impresia unui
om neliniștit, agitat și, așa cum am mai spus, dincolo
de atitudinea sa disprețuitoare față de aproape toată
lumea, complexat. Dincolo de orice, am avut de fiecare
dată în față fie persoana, fie o carte a sa, un intelectual
de anvergură, cu o biografie fracturată, care și-a asu-
mat orgolios condiția de om singur, vrând parcă să con-
firme astfel o dată în plus că singurătatea nu e o
problemă de destin, ci de opțiune.

– Citindu-i confesiunile, am rămas cu o impondera-
bilă, dar supărătoare bănuială, şi anume că totul i se
trăgea de la un deficit de iubire maternă ce l-a marcat
din primii ani de viaţă şi pe care nu l-a putut niciodată
depăşi… În fine, să revenim la ale noastre!   

Fiindcă am ajuns la această latură a activităţii/per-
sonalităţii dvs., cărui scriitor din istoria noastră literară
v-aţi fi dorit/v-ar fi plăcut a-i lua un interviu? Ce l-aţi fi
întrebat de la început?

– Aș fi dat orice să-i pot lua un interviu lui Eminescu,
dar cred că aș fi eșuat lamentabil. Nu poți să realizezi
un interviu cu un zeu. Sigur, când afirm asta, îmi dau
bine seama, o fac din perspectiva a ceea ce simt de la
cota timpului nostru, având în minte și în suflet nu doar
opera lui Eminescu, ci și inegalabila sa posteritate de
peste 130 de ani pe care, în treacăt fie spus, nimeni
dintre demitizatorii de serviciu, eternii „mititei”, nu a
reușit să le umbrească. Dimpotrivă, mitul a ieșit mai în-
tărit. Apropo, pentru că am zis zeu, aș evoca aici faptul
că, nu mai știu cu câți ani în urmă, o publicație a orga-
nizat un concurs de caricaturi avându-l ca personaj pe

Eminescu. Au participat nu numai caricaturiști români.
Toate, dar toate erau niște penibile rateuri, deși cei ce
le semnau nu erau simpli amatori. L-am consultat atunci
pe un mare portretist și autor de „caractere”, cum le-a
numit el, adică de portrete în creion ale multor scriitori,
artiști, savanți, oameni politici și de stat, jurnaliști, ro-
mâni și străini, șarje de mare finețe artistică prin care
artistul relevă trăsături moral-psihologice definitorii ale
personajului. E vorba, probabil ați ghicit, de Dan Hat-
manu. L-am întrebat: cum s-ar explica nereușitele celor
care au abordat subiectul Eminescu?! Răspunsul său
a fost sec: „Pentru că nu poți să-l caricaturizezi pe Dum-
nezeu!”. Dar, revenind la întrebarea dvs., mărturisesc
că mi-ar fi plăcut să fac un interviu cu Liviu Rebreanu,
pe care aș fi încercat să-l provoc, într-o formulă cât mai
discretă și, așa-zicând, cât mai diplomatică, să dezvă-
luie câte ceva despre iubirile sale, mai exact despre fe-
meile cu care a interferat și care l-au influențat și dacă
vreuna dintre ele i-a folosit ca model pentru cutare per-
sonaj sau l-a inspirat pentru un anume episod din ro-
manele sau nuvelistica sa, precum în cazul lui Tolstoi,
în a cărui operă exemplele de acest fel sunt multiple.
Și nu numai la autorul „Annei Karenina”. Dar am să vă
dau o știre în premieră absolută: n-am avut prilejul și
norocul să-l întâlnesc pe Rebreanu și să-i iau un inter-
viu.

– Cred că nu aveţi ce regreta, doritul interviu ar fi
fost un eşec! Ştim de la iscoditorul Niculae Gheran că
Rebreanu era extrem de discret, dacă nu chiar reticent,
în domeniu. Cu riscul unei paranteze mai ample, mi-aş
permite să citez întrebarea ce susţine că i-ar fi pus-o
domnul Gheran, ca şi Domnia Voastră, în cazul în care
dialogul ar fi fost posibil: „Domnule Rebreanu, nu-s cu-
rios de ce dna Fanny a rupt o umbrelă în capul Puiei
Ionescu, numai pentru că biata actriţă se îndrăgostise
de Domnia Ta. Reţin doar agresivitatea nevestei, sufi-
cientă pentru punerea în gardă a soţului. Dar, oare, aşa
să-mi explic răceala cu care aţi evitat orice legătură ex-
traconjugală cu multele dive de la Naţional, mă refer, în
primul rând, la cele care vi s-au oferit pe tavă?
(Doamne, şi ce femei!...) Prietenii Dumneavoastră,
Camil Petrescu şi Ionel Teodoreanu, dăduseră iama în
ele, pe când Domnia Ta le-ai «răstignit» doar în cărţi.
Chiar aşa? Să fie vorba despre o fidelitate angelică, ori
despre o prudenţă şi discreţie excesive, caracteristice
unui bărbat versat? Oare, acceptând ofertele, v-aţi
temut ca «după» să nu mai fiţi în ochii lor tot atât de
mare, cum vă considerau toţi? Devotament faţă de soţie
sau cruntă timiditate? Alt-minteri, e greu să pricepi cum
poţi ocoli «avansurile» Elvirei Godeanu – actriţă extrem
de frumoasă şi talentată, pe deasupra şi cu 16 ani mai
tânără decât Dumneavoastră – şi să cobori la curtea
blegoasă a unei cititoare din Ţăndărei, cu ifose de scrii-
toare, pe care soţul, inginer, băiat de treabă, n-o înţe-
lege? (Ca şi cum, dacă ar fi înţeles-o, mai stătea careva
lângă dânsa!) N-are rost să-i dăm şi numele, căci ştiţi
Dumneavoastră la cine mă refer: doamna care vă spu-
nea că se culcă cu romanul «Amândoi» sub pernă, că
nu-l citeşte dintr-odată, de frică să nu se termine, aia
care vă ruga să-i citiţi «Bibeloul» – nu vă uitaţi urât la
mine, că titlul îi aparţine –, femeia pe care aţi invitat-o
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la Valea Mare, că altfel se citeşte o carte împreună. Dar
ştiţi ceva? Mai bine s-o lăsăm baltă!”

O lăsăm şi noi baltă şi trecem la zona politică autoh-
tonă. 

– Din zona politică autohtonă, l-aș fi preferat ca in-
terlocutor pe Traian Băsescu atunci când era la Cotro-
ceni. Care ar fi fost prima întrebare ce i-aș fi adresat-o?
Păi, mă tem că prima ar fi fost și unica. L-aș fi întrebat:
ce carte dintre cele ale filosofilor care l-au sprijinit și i-au
stat alături, „redându-le demnitatea de intelectuali”, cum
i-a declarat solemn dl Gabriel Liiceanu, i-a plăcut în
mod deosebit și de ce? Mi-ar fi plăcut să dau curs su-
gestiei lui Dorin Tudoran, care, într-unul dintre textele
sale acide, scrise în binecunoscutu-i stil sclipitor, reunite
în volumul „Absurdistan cu ieșire la mare”, propunea să
facem „un test”, și anume să luăm o pagină dintr-o carte
a domnului Patapievici și „să i-o punem sub ochi” dom-
nului Băsescu. Totodată, autorul „Micului tratat de glo-
rie” ne punea în gardă: „E posibil ca în mai puțin de un
minut dl Băsescu să facă pluta pe parchet”. Imaginea e
superbă și cum nu se poate mai băsistă. Mi s-ar fi părut
totuși cam riscant, chiar dacă tot Dorin Tudoran presu-
punea că ar interveni imediat salvator dl Pleșu care l-ar
descânta pe dl Băsescu, încât și acest moment drama-
tic de pe scena „Republicii Române Absurdistan”, pe
care l-aș fi intitulat „Pluta pe parchet”, s-ar fi încheiat,
ca multe altele, cu happy-end. 

– Încă un superlativ, vă rog: cel mai nobelizabil scriitor
român – de azi şi de ieri. Are românul obsesia Nobelului? 

– Cel mai nobelizabil scriitor român mi se pare că
este/era Liviu Rebreanu. Sigur că eu l-aș fi propus pe
unul dintre cei doi cei mai mari ai literaturii noastre din
secolul XX, cum pe bună dreptate apreciază Nicolae
Manolescu în „Istoria critică a literaturii române”, con-
temporani cu Rebreanu: Tudor Arghezi și Mihail Sado-
veanu. Dar Rebreanu are, cred, un atu în plus: este mai
traductibil în alte limbi. Din toată perioada postbelică
până în momentul când vorbim, în opinia mea nu este
nobelizabil din diferite motive, în primul rând extralite-
rare, niciun prozator român, deși nu pot fi contestate ori-
ginalitatea și valoarea operei unor Nicolae Breban,
D.R.  Popescu, Augustin Buzura, George Bălăiță, ca să
nu mai vorbim de Marin Preda sau, de ce nu, Petru Du-
mitriu. Dar nu trebuie să ne lamentăm, așa cum se mai
întâmplă din păcate, încât se poate vorbi în ceea ce ne
privește chiar de un complex Nobel, fie și dacă avem în
vedere ce gafe a comis – dar oare au fost numai gafe!?
– Academia suedeză de-a lungul timpului, și câte omi-
siuni vinovate care îi pătează prestigiul are la activ. E
destul să ne gândim numai la titanul Tolstoi dintr-un lung
șir de exemple. Dar să nu uităm poezia, genul cel mai
bine reprezentat în literatura română. Au fost/sunt de
departe nobelizabili cel puțin trei poeți: Nichita Stă-
nescu, Marin Sorescu și, fără nicio îndoială, Ileana Mă-
lăncioiu. Grație filonului tragic al creației sale și
incomparabilei forțe de expresie, această „Antigonă cu
suflet de Electră”, cum a numit-o Steinhardt, nu e numai
cea mai mare poetă din întreaga noastră literatură de
la origini până în prezent, ci și una dintre cele mai mari
pe un plan mult mai larg. Valoric, familia din care, în opi-
nia mea, face parte Ileana Mălăncioiu e cea a Annei

Achmatova, Marinei Țvetaeva sau Sylviei Plath.
– Un exerciţiu de imaginaţie, rogu-vă: cum ar fi evo-

luat lucrurile dacă Florenţa Moldovei ar fi fost capitala
României?

– Amândoi știm, dragă colegă, că istoria nu se ju-
decă cu dacă. Sigur, un exercițiu de imaginație este po-
sibil. Gândindu-mă la spiritul critic, în sensul de analitic,
profund, constructiv, și asta poate și sub influența cla-
sicului eseu al lui Ibrăileanu, o lucrare ce nu și-a pierdut
prospețimea ideatică și stilistică, apoi având în vedere
vocația inaugurală a acestui oraș – la Iași s-au produs
cam toate premierele naționale în aproape toate dome-
niile –, aș fi tentat să afirm că, dacă Iașul ar fi fost capi-
tala țării, poate că România ar fi avut un alt destin. Nu
știu dacă (iată, nu-l putem evita pe dacă) mai bun, mai
fericit, dar altul oricum. Din fericire sau, cine știe, din pă-
cate pentru noi românii, el s-a jertfit conștient, așa cum
au remarcat personalități de seamă ale istoriei noastre,
între care însuși Mihail Kogălniceanu, omul politic și de
stat numărul unu al României moderne, despre a cărui
statură s-a spus că era cea a conducătorului unui im-
periu, sau mari istorici, ca, de pildă, A.D. Xenopol, care
folosește chiar cuvântul jertfă și atrage atenția să nu se
uite niciodată această jertfă pe care Iașul a făcut-o pe
altarul patriei. Oricum, s-a considerat că pentru destinul
statului român în condițiile geopolitice de la acel mo-
ment era mai bine ca Bucureștiul să fie capitala politico-
administrativă, iar Iașului, cu cea mai veche universitate
a țării, cu primul Teatru Național, cu primul Muzeu de
artă, cu prima Grădină Botanică, ce avea să devină una
dintre cele mai mari și mai importante din Europa, Iașul
Junimii și al „Convorbirilor literare”, revistă a cărei
colecție a fost prezentată de Nicolae Titulescu la Socie-
tatea Națiunilor ca mărturie a maturității unei culturi, al
„Vieții Românești”, pe scurt, acelui Iași care e unul al în-
ceputurilor de calendare și al atâtor zidiri în spirit să i se
rezerve rolul de capitală culturală a țării. A fost un pro-
iect bun, dar pe care ulterior valahii l-au ignorat, ba nu
o dată l-au și boicotat. Jertfa a fost uitată. De unde se
vede încă o dată că și în relațiile dintre frați forma su-
premă a recunoștinței este ingratitudinea... Dar dincolo
de această constatare mai mult de ordin moral-politic,
este sentimentul că suntem un popor care nu e capabil
să valorifice până la capăt împlinirea unui ideal național,
în cazul de față cel al făuririi statului modern, dar și al
Marii Uniri de la 1918, o țară provincială cu mentalitate
centralistă – paradoxul e numai aparent! – unde totul
este îngrămădit într-un singur centru, de-a valma, fără
cap, fără stil, fără personalitate, mă refer la București,
pe care îl cunosc destul de bine, am făcut și studii pos-
tuniversitare acolo, capitala unei țări a „găștilor de car-
tier”, fără demnitate, o țară, un stat care, de 32 de ani
încoace, te aștepți în fiecare clipă, parafrazând o meta-
foră a unui poet și politician patriot cunoscut, să cadă
de pe hartă. Avem de-a face pe măsură ce trece timpul
cu o ilustrare tristă a sentințelor ghilotinante ale lui Cio-
ran privind destinul României. Mă opresc aici pentru că
mi-e teamă că o să zic și mai rău. Și vreau să precizez
că stați de vorbă cu un coleg care este, cu o expresie a
lui Călinescu, un român filoromân. Dar probabil, tocmai
de aceea, puternic contaminat de spiritul critic moldo-
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venesc pe care îl elogia Nicolae Iorga.
– Apropo, cum aţi devenit ieşean?
– Cum am devenit ieșean? Într-o zi de toamnă de la

începutul anilor ʼ60, dotat cu o valiză de carton în care
pusesem niște obiecte de strictă necesitate și niște
cărți, am plecat de la Țifești la Iași pentru a susține exa-
menul de admitere la Facultatea de Filologie. Nu mai
fusesem niciodată în capitala Moldovei, ca de altfel nici
la București sau la Cluj, cele trei centre universitare cu
cea mai prestigioasă tradiție care contau cu adevărat.
La acea vârstă a romantismului eram stăpânit de o
aproape paralizantă emoție. Urma să pășesc în orașul
lui Creangă, al lui Eminescu și al altor mari clasici și să
iau contact cu prima universitate a țării unde fuseseră
profesori Titu Maiorescu, Garabet Ibrăileanu, Iorgu Ior-
dan, Mihail Ralea, G. Călinescu, cu a cărui operă lua-
sem cât de cât contact stimulat de neuitatul meu
profesor de Limba și literatura română de la Liceul „Uni-
rea” din Focșani, Aurel Budescu, el însuși studentul lui
Călinescu la Universitatea din Iași, și atâtea alte ilustre
personalități, dintre care i-aș menționa, poate o să vă
surprindă, pe doi dintr-un domeniu spre care, cu regret,
nu am nicio aplecare: Alexandru Miller și Octav Mayer,
creatorii renumitei școli matematice ieșene, ale cărei
performanțe erau comparabile cu cele ale celebrei școli
matematice rusești, aceasta fiind considerată cvasiuna-
nim de specialiști ca fiind vârful pe plan mondial. De la
gară, puțin cam dezorientat, am urcat scările monumen-
tale de la Râpa Galbenă, am admirat în fugă clădirea
Bibliotecii Universitare „Mihai Eminescu”, eleganta ei
cupolă, construită de Fundația Ferdinand, am continuat
să urc pe bulevardul Carol, care atunci se numea
23  August, până când în fața ochilor mi-a apărut Palatul
Universității, un edificiu impunător care, el singur, poate
fi emblema unui oraș academic de oriunde, așa cum
aveam să-mi dau seama mai târziu în călătoriile mele.
Aici m-am înscris la examenul de admitere, o competiție
cu ceva mai mult de cinci candidați pe un loc. Am reușit,
fiind admis ca bursier, altfel ar fi fost imposibil să mă
întrețin. După cinci ani, la absolvire, am fost angajat la
Radio și de atunci sunt cetățean al celui mai frumos
oraș al României. L-am străbătut de nenumărate ori
însoțindu-i de-a lungul a peste jumătate de secol pe
mulți prieteni și colegi din țară și pe numeroși oaspeți
străini – jurnaliști, scriitori, diplomați, oameni de știință
– în vizite la muzee, la casele memoriale, la universități,
în zonele istorice, în Grădina Botanică și în Parcul de
cultură Copou, la Muzeul Eminescu de aici și la bătrânul
Tei pe care experți din diferite domenii au reușit să-l sal-
veze și să-l revitalizeze periodic prin complicate me-
tode, la monumentele importante. Notez că Iașul are
cele mai numeroase și mai importante monumente din
România: biserici vechi, mănăstiri, statui ale unor
personalități ale istoriei, științei, artei și literaturii: Ștefan
cel Mare, Alexandru Ioan Cuza, Gheorghe Asachi, Di-
mitrie Cantemir, Miron Costin („Cea mai reușită statuie,
din care s-au ridicat pe pământul țării românești, este,
fără tăgadă, statuia cronicarului Miron Costin, din Iași.
Esteții sunt unanimi în această părere” – Nicolae To-
nitza), Gheorghe Asachi, Mihail Kogălniceanu, Vasile
Alecsandri, A.D. Xenopol, Eminescu, Creangă, ansam-

bluri și grupuri statuare ce evocă momente și eveni-
mente istorice cruciale etc. Un profil cu totul aparte îi
conferă Iașului colinele pe care este situat. Alexandru
Paleologu, un alt interlocutor fascinant, în interviul pe
care i-l luam în 1976, îmi declara: „Trebuie să vă măr-
turisesc că puține lucruri îmi plac atât de mult ca peisaj
urban, ca instalare a unei cetăți în spațiu, cum îmi place
Iașul. Profilul său văzut din avion sau de pe o înălțime
este superb, el se instalează în spațiu cu o grație, cu o
eleganță și un stil într-adevăr comparabile cu ale
cetăților italienești”. Mărturisesc și eu, la rândul meu, că
mă consider privilegiat să trăiesc de o viață în Iași și să
mă bucur de ceea ce G.M. Cantacuzino, arhitectul, care
a restaurat în capitala Moldovei Biserica Trei Ierarhi și
complexul mitropolitan, memorialistul, autor al unor mi-
nunate cărți în care a evocat și spațiul de intensă și fe-
cundă spiritualitate de aici, estetul și intelectualul rafinat
dintr-o rasă dispărută probabil pentru totdeauna, numea
„alchimia subtilă a farmecului acestui oraș”. 

– Ştiu că o să risipesc farmecul acestor
confesiuni/evocări, dar nu mă pot abţine să vă întreb:
mergând la un interviu, de ce anume vă temeţi cel mai
tare? (Chiar dacă o să râdeţi de mine, recunosc că mie
mi-e de-a dreptul groază de o eventuală nefuncţionare
a reportofonului, de care să-mi dau seama abia la
final…) 

– Spaima de care vorbiți mi se pare firească, dar să
vă fi văzut eu pe dvs. pusă în situația să realizați, ani și
ani la rând, nu numai interviuri, ci și alte „materiale”, mai
importante și, cel puțin din punct de vedere tehnic, mult
mai complexe, cu niște magnetofoane de producție un-
gurească, doar eram membri în CAER, așa cum sun-
tem acum în UE, pe care le cărai în spate ca pe niște
bolovani și cu care oricând puteai rata cu consecințe ce
te aruncau în pragul disperării. Cel mai adesea banda
magnetică sărea și se răsucea iremediabil, iar totul sau
aproape totul era compromis.

În ceea ce privește teama ce o resimți înainte sau în
timpul unui interviu, desigur în funcție și de statura in-
terlocutorului pe care îl abordezi, ea este, în fond, acea
inevitabilă și, până la un punct, fecundă teamă profe-
sională. Gabriel Garcia Márquez are un eseu pe
această temă, povestind cum numai el putea să o facă
atât de relevant și de acroșant un episod trăit ca prota-
gonist de ocazie, la bordul unei aeronave cu care urma
să traverseze Oceanul din Europa în America. Piloții,
încântați că printre pasageri se afla celebrul scriitor, l-au
invitat în cabină înainte de decolare. Și-au legat curelele
de siguranță, după care și-au făcut cruce. Márquez a
fost surprins de gestul lor și înfiorat de neliniște, pentru
că, s-a gândit, dacă și piloții, cu curajul și tăria specifice
meseriei ce o profesează, se închină evlavios înainte
de decolare înseamnă că până și lor le este teamă. A
numit această stare, acest sentiment: teama profesio-
nală, observând că ea se aseamănă cu teama de dra-
goste, de care sunt cuprinși mai ales bărbații. Ce ar mai
fi de spus, decât doar să mă adresez Doamnelor și să
le rog să-i menajeze pe sărmanii bărbați!
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Marile personalități ale culturii române s-au găsit în-
totdeauna în centrul atenției lui Mircea Eliade. Îndeosebi
spiritele enciclopedice care au contribuit la integrarea
fenomenului românesc în universalitate revin mereu pe
parcursul însemnărilor reputatului om de cultură: Can-
temir, Eminescu, Hasdeu, Iorga, Pârvan, Blaga,
Brâncuși. În ceea ce îl privește pe B.P. Hasdeu, istoricul
religiilor a contribuit în mod esențial la mai buna
cunoaștere a operei savantului în perioada dintre cele
două războaie mondiale prin publicarea mai multor stu-
dii și articole, prin susținerea unor conferințe și prin re-
marcabila ediție a operelor lui Hasdeu publicată în
1937. Primul articol dedicat de Mircea Eliade reputatului
lingvist a fost elaborat încă în 1925 și se intitulează
Naționalismul creator. Opera lui Hasdeu. Un an mai târ-
ziu, în „Cuvântul” patronat de profesorul Nae Ionescu,
tânărul publicist realiza o ingenioasă paralelă între doi
redutabili oameni de cultură: Hasdeu și Iorga. În 1927,
la comemorarea a două decenii de la dispariția celui su-
pranumit „Magul de la Câmpina”, Eliade vorbea despre
necesitatea editării întregii opere a lui Hasdeu. Proiectul
îl va realiza el însuși un deceniu mai târziu. Mai mult,
autorul Șarpelui vorbea despre necesitatea elaborării
unei lucrări substanțiale care să reconstituie personali-
tatea reputatului om de cultură și să dezvăluie preocu-
pările generației sale. Un studiu intitulat simbolic
Hasdeu și cultura românească a fost publicat în „Vre-
mea”, în septembrie 1932. În data de 17 septembrie
1937, Eliade rostește o conferință radiofonică în memo-
ria prestigiosului său predecesor. Dar contribuția
esențială a lui Mircea Eliade la readucerea în prim-plan
a lui B.P. Hasdeu constă în publicarea în două volume
a operelor acestuia (Scrieri literare, morale și politice,
1937).

În lucrarea intitulată Despre Eminescu și Hasdeu din
1987, Mircea Handoca reconstituie geneza unei ediții
de excepție, la care Eliade a lucrat timp de patru ani.
Al. Rosetti, directorul Fundației pentru literatură și artă,

a fost cel care, în toamna anului 1933, i-a propus tână-
rului cercetător să pregătească o selecție critică din
opera literară a lui Hasdeu. Munca asiduă a tânărului
savant a fost zugrăvită în memorialistica acestuia. Mai
mult, pe lângă punerea în circulație a Scrierilor alese,
Eliade se gândea să elaboreze și o monografie intitulată
Hasdeu și contemporanii săi. Ediția operelor lui Hasdeu
a fost foarte bine primită de către specialiști, chiar dacă,
imediat după apariția ei, pentru un timp, Eliade a fost
înlăturat din învățământ. Din păcate, pe lângă aprecie-
rile firești venite din partea unor personalități precum
Octav Șuluțiu, J. Byck sau Perpessicius, Mircea Han-
doca semnalează și existența unui violent denigrator în
persoana lui D. Murărașu. 

Preocupat să readucă în actualitate o parte din stu-
diile dedicate de Mircea Eliade marilor personalități ale
literaturii române, în 1987, Mircea Handoca a publicat
o antologie de texte intitulată Despre Eminescu și Has-
deu. Din nota asupra ediției aflăm că, în ceea ce îl
privește pe autorul dramei istorice Răzvan și Vidra, lu-
crarea reproduce Introducerea la ediția de Scrieri lite-
rare, morale și politice și textul conferinței radio 30 de
ani de la moartea lui Hasdeu, susținută în data de
17  septembrie 1937. Din păcate, Eliade nu a avut acces
și la imensul tezaur spiritual reprezentat de Arhiva spi-
ritistă a savantului. Ar fi fost foarte interesant să
cunoaștem opinia tânărului savant și în privința activității
ezoterice a Magului de la Câmpina.

În conferința radiofonică ținută în seara zilei de
17  septembrie 1937, Mircea Eliade vorbea cu devoțiune
despre una dintre personalitățile majore pe care le-a dat
cultura română. Studiul 30 de ani de la moartea lui Has-
deu reprezintă un pios omagiu adus unui remarcabil
spirit enciclopedic. Eliade își începe discursul specifi-
când faptul că există niște semne de întrebare privind
data exactă a nașterii savantului. Unii istorici vorbesc
de 16 februarie 1836, în timp ce în certificatul de
naștere este trecută data de 26 februarie 1838. Lucru-

Gheorghe Glodeanu

MIRCEA ELIADE 
DESPRE B.P. HASDEU
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rile sunt mult mai clare în ceea ce privește ziua morții,
Hasdeu stingându-se din viață în castelul de la Câm-
pina, la 26 august 1907. Savantul a murit singur, după
o lungă agonie ce s-a prelungit pe tot parcursul verii.
Trupul său neînsuflețit a fost înmormântat în cimitirul
Bellu din București în după-amiaza zilei de 27 august,
în cavoul familiei. Aici se odihneau deja cele două femei
care i-au marcat existența, soția și fiica, cele două Iulii.
Eliade menționează cu tristețe faptul că numai vreo 7-8
prieteni și admiratori l-au însoțit pe ultimul drum pe ge-
nialul scriitor, care părăsea lumea uitat și părăsit. Exe-
getul este de părere că indiferența manifestată „a fost
una dintre faptele cele mai urâte ale bucureștenilor”. Cu
două decenii în urmă, capitala țării s-a dovedit mult mai
sensibilă, conducând „cu un sfâșietor alai pe geniala
Iulia Hasdeu”, care s-a stins din viață la nici nouăspre-
zece ani. Din păcate, în data de 27 august 1907,
bucureștenii au uitat să se încline în fața trupului
neînsuflețit al celui pe care Eliade îl numește „cel mai
învățat român”. Conferențiarul vorbește apoi despre ar-
ticolul violent publicat două zile mai târziu în „Voința
Națională” de Petre Locusteanu, care taxa nepăsarea
contemporanilor. Titlul acestuia spunea tot: Înmormân-
tare clasa a II-a. 

Eliade recunoaște faptul că, în ciuda geniului cu care
a fost înzestrat, Hasdeu nu s-a numărat printre preferații
zeilor, având parte de un destin zbuciumat. O soartă
specifică geniilor, caracterizată prin singurătate, durere
și uitare. Problemele au început deja în Rusia, când
Hasdeu a fost urmărit din cauza naționalismului său în-
focat. După ce a trecut Nistrul, a fost nevoie de
intervenția lui Mihail Kogălniceanu pentru a nu fi extră-
dat și trimis în Siberia. Din păcate, savantul nu a scăpat
de probleme nici după ce s-a stabilit pe pământ româ-
nesc. În 1863, relatarea Duduca Mamuca publicată în
paginile revistei „Lumina” declanșează un imens scan-
dal, în urma căruia Hasdeu este destituit din postul de
profesor de istorie de la Colegiul Național din Iași și este
dat în judecată pentru imoralitate. Deși a fost achitat,
cercetătorul nu a mai redobândit catedra la care a lu-
crat. Abia în 1874, Hasdeu este numit profesor de filo-
logie comparată la Facultatea de Litere din București.
Spre deosebire de detractori, Eliade aprecia calitățile
romanului, considerând că „este una din bucățile cele
mai de seamă ale literaturii românești moderne”.
Narațiunea nu numai că nu era considerată imorală, dar
se aprecia verva și ironia romantică a prozatorului, „fără
precedent în literatura română”. 

Eliade consideră că „soarta vitregă l-a urmărit până
la moarte pe B.P. Hasdeu”. Catedra universitară i-a fost
desființată din motive financiare, iar în politică a avut
niște elevi mediocri, deși „a scris cele mai frumoase ar-
ticole politice din istoria presei românești, singurele care
pot sta alături de cele ale lui Eminescu”. Conferențiarul
menționează că, din păcate, multe din lucrările „gigan-
tice” ale savantului au rămas nefinalizate. Dar, dincolo
de neîmplinirile profesionale, cea mai grea lovitură pe
care a primit-o a fost moartea fiicei sale, Iulia, în 1888,
la nici nouăsprezece ani. Către sfârșitul vieții, retras la
Câmpina, după ce și-a pierdut și soția în 1902, savantul

a rămas foarte singur. 
Același destin vitreg – relevă Eliade – planează și

asupra posterității creației. Deși a lăsat drept moștenire
o operă imensă, aceasta a zăcut timp de trei decenii în
ziarele și revistele vremii sau în rafturile bibliotecilor.
Opera poetică, cea de gazetar politic, de luptător
naționalist, romanul Duduca Mamuca au început să fie
uitate, provocând astfel o mare nedreptate autorului. O
parte din acest imens tezaur spiritual a fost readus la
lumină prin cele două volume editate de către Mircea
Eliade. Deși reprezintă doar o selecție, creațiile reușesc
să sugereze vastitatea preocupărilor savantului, un
„geniu universal”, comparabil cu Dimitrie Cantemir. Spi-
rit enciclopedic, într-un secol dominat de pozitivism,
Hasdeu nu s-a mulțumit să fie doar un literat sau un is-
toric, un filolog sau un folclorist, aspirând la totalitate.
Eliade consideră că Hasdeu „n-a fost numai cel mai
învățat dintre toți fiii neamului nostru”, ci și „singura
minte universală a secolului al XIX-lea”. Exegetul este
de părere că uitarea ce s-a așternut pe nedrept asupra
operei se datorează și acestei „amețitoare întinderi”, ce
pretinde din partea receptorului un enciclopedism simi-
lar.

Autorul piesei Răzvan și Vidra – spune Eliade – „cre-
dea în destinul istoric al neamului românesc”. Exegetul
identifică în cunoscuta dramă o serie de „pasiuni și nos-
talgii necunoscute repertoriului literaturii românești”.
Trecând la narațiunea Duduca Mamuca, Eliade apre-
ciază frăgezimea și spontaneitatea confesiunii roman-
tice. Mai mult, eroul relatării este comparat cu marii
nefericiți ai literaturii universale.

Viziunea romantică a lui Hasdeu era dominată de
ideea de monumentalitate, de unde și proiectele gran-
dioase ale acestuia. Dintre ideile lansate de către sa-
vant care au rezistat trecerii timpului, conferențiarul
menționează următoarele: „teoria circulației cuvintelor;
existența cuvintelor dacice în limba română; importanța
Olteniei și Banatului în istoria românilor; pluralitatea Ba-
sarabilor; ipoteza asupra originei basmului; influența bo-
gomilismului asupra literaturii poporane și altele...” 

La treizeci de ani de la trecerea în neființă a lui
B.P.  Hasdeu, Eliade considera că, pentru a-l omagia „pe
acest luceafăr al neamului nostru”, urmașii trebuie să îl
citească, să îl înțeleagă și să îl asimileze.

Cel de-al doilea text important dedicat de Mircea
Eliade Magului din Câmpina este Introducerea la seria
de Opere (Scrieri alese). Investigația conține următoa-
rele secțiuni: Tradiția enciclopedică, Hasdeu „geniu ro-
mantic”, Hasdeu scriitor romantic, Hasdeu gazetar
politic și Concepția istorică. În primul rând, Eliade
vorbește despre Tradiția enciclopedică inaugurată în
cultura română de Dimitrie Cantemir și continuată de o
serie de „profeți culturali ai neamului românesc” precum
Gheorghe Lazăr, Ion Heliade Rădulescu, Alexandru
Odobescu, Ion Ghica, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Mihai
Eminescu și Nicolae Iorga. Lor li se adaugă, la un alt
nivel valoric, V.A. Urechia, Grigore Tocilescu și Nicolae
Densusianu. Acești reputați oameni de cultură se ca-
racterizează prin „aceleași preocupări variate și contra-
dictorii; aceeași sete de a străbate cât mai multe din
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geografiile spirituale ale lumii; aceeași activitate multi-
laterală, uneori grăbită, alteori improvizată, izvorâtă însă
totdeauna din dorința de a sili cultura românească să
sară cât mai multe etape, înălțând-o pe «plan mondial»,
dovedind puterea de creație a geniului românesc”. În
opinia prefațatorului, enciclopedismul a constituit o ca-
racteristică a întregului secol al XIX-lea românesc.
Acum au luat naștere un stat nou și o cultură nouă, care
încercau să se alăture marilor valori europene. A fost
epoca în care, printr-o formidabilă efervescență crea-
toare, câțiva intelectuali de marcă își propuneau să facă
tot și să facă repede, năzuind să depășească rămâne-
rea în urmă față de cultura occidentală. Perioada cu-
prinsă între 1821 și 1880 – afirmă Eliade – s-a
caracterizat prin setea de monumental, de grandios,
atenția scriitorilor îndreptându-se către maeștrii cei mai
importanți ai lumii. Printre modelele supreme se numă-
rau Biblia, Homer, Cervantes, Shakespeare, Rafael.
Eliade menționează că „optimismul civic și mesianismul
românesc se împăcau de minune cu această nebu-
nească voință de creație”, cu „tradiția enciclopedică”
specifică perioadei pașoptiste. Este singurul moment is-
toric – afirmă eseistul – când „tradiția enciclopedică co-
incide perfect cu misiunea și programul pe care și-l
impunea România modernă”. Proiectele mărețe ale
epocii amintesc de realizările gigantice ale Renașterii.
Eliade vorbește chiar de o nerăbdare a creației ce îi ca-
racterizează „pe toți marii români din secolul XIX: Băl-
cescu, Heliade Rădulescu, Hasdeu, Eminescu”. O altă
observație interesantă este aceea că „toți creatorii și co-
mentatorii și moraliștii români care participă la această
«tradiție enciclopedică» – au făcut politică, și mai ales
gazetărie politică”. În felul acesta, presa a jucat un rol
important în crearea noului stat românesc. 

În continuarea studiului său, Eliade vorbește despre
Hasdeu „geniu romantic”. Reconstituind profilul spiritual
al savantului, exegetul menționează că acesta se inte-
grează în „tradiția enciclopedică” încă din tinerețe. Deja
în revistele pe care le editează, tânărul de douăzeci și
ceva de ani reușește să surprindă prin „mulțimea
cunoștințelor sale și prin noutatea științelor pe care le
stăpânește”. Numeroasele citate în toate limbile slave,
în greacă și în latină, vasta arie a preocupărilor îl deter-
mină pe Eliade să îl compare pe tânărul Hasdeu cu Pico
della Mirandola. Deja manuscrisele din adolescență și
cele din timpul studiilor efectuate la Universitatea din
Harcov vorbesc despre proiectele enciclopedice ale sa-
vantului în devenire. Setea timpurie de cunoaștere și
nevoia de a afla totul de la surse sunt dublate la Hasdeu
de o teribilă pasiune romantică pentru sinteză și de
dorința de a străbate „căi nebătute” până la el. Potrivit
lui Eliade, romantismul lui Hasdeu ține de „o intuiție ma-
gică a Lumii și a istoriei”. Acest lucru îl făcea să desco-
pere corespondențe și armonii între toate ordinele
existenței și să vadă originea, începuturile lucrurilor. 

Mai târziu, după moartea fiicei sale, Magul de la
Câmpina a început să fie copleșit de problemele ultime.
Savantul dorea să cunoască „etapele din urmă ale su-
fletului”, dar și „taina armoniei și a «corespondențelor»
cerești”. Este o viziune ce culminează cu lucrarea de

factură spiritistă Sic cogito. Eliade menționează că, și
atunci când a dorit să cunoască lucrurile „de dincolo”,
savantul a recurs la aceeași „metodă magică”. Este
vorba despre restaurarea unor realități abisale por-
nindu-se de la niște simple „documente omenești”.
Eliade menționează că Hasdeu nu a devenit spiritist
prin metafizică, ci prin interpretarea documentelor
obținute în timpul ședințelor pe care le organiza. Exe-
getul utiliza mereu aceeași metodă magică, ce pornea
de la „certitudinea că între toate ordinele existenței, vă-
zute și nevăzute, sunt anumite corespondențe, pe care
înțelegându-le, «dezlegându-le», omul poate pătrunde
cu mintea oriunde, și poate vedea atât începutul (istoria
legendară, folclorul etc.) cât și sfârșitul (viața post-mor-
tem)...” Această metodă „magică” – spune Eliade – îi
permitea lui Hasdeu să aibă „o înțelegere dramatică și
grandioasă a istoriei române”. Istoricul credea în valoa-
rea documentelor și poseda capacitatea de a „ceti în
trecut”. 

O altă secțiune a investigațiilor lui Eliade se ocupă
de Hasdeu, scriitor romantic. Dar nu numai opera se
găsește sub semnul romantismului, ci și tânărul boem
cu ascendență princiară, cu un trecut încărcat de aven-
turi amoroase și militare, nutrind un dispreț vădit față de
bani și de ziua de mâine. Asemenea eroilor romantici,
Hasdeu se credea un personaj predestinat unor fapte
mari, ce avea deplină încredere în steaua lui noro-
coasă. Acest lucru îl determină pe Eliade să îl compare
cu un personaj din Pușkin. Pentru a-și ilustra ideile, exe-
getul citează pasaje semnificative din drama istorică
Răzvan și Vidra. Chiar dacă Hasdeu nu a integrat prea
multe elemente autobiografice în opera sa, de aici răz-
bate din plin imensa lui sete de glorie și de putere. Scrii-
torul își elaborează o metodă din reconstituirea
caracterelor unor mari personalități istorice pornind de
la fizionomia acestora, fiind convins că înfățișarea ex-
terioară a unui om îi trădează caracterul. De aici
importanța acordată studiilor lui Johann Kaspar Lavater. 

Pe lângă cunoscuta dramă istorică, dimensiunea ro-
mantică este identificată și în narațiunea cu rezonanțe
autobiografice Duduca Mamuca. Este vorba de o con-
fesiune directă, ce se apropie de tehnica jurnalului intim.
Protagonistul este un om neînțeles, un geniu pustiu, un
personaj damnat ce se sinucide aparent fără motiv chiar
în noaptea nunții. 

Un capitol amplu se ocupă apoi de activitatea gaze-
tarului politic. Pentru a face cunoscut ce a însemnat ga-
zetăria politică pe vremea lui Hasdeu, Eliade trimite la
un pamflet magistral al acestuia, intitulat Ziarele în Ro-
mânia. După ce trece în revistă calitățile necesare pen-
tru a scrie o operă originală sau pentru a realiza o
traducere de calitate, Hasdeu abordează în mod ironic
principalele „aptitudini” necesare unui gazetar. Acesta
nu are nevoie de cultură sau de talent, ci de ochi, urechi
și „o căpățână în înțelesul material al cuvântului, adică
un organ comun tuturor animalelor, și în interiorul căruia
se operează, într-un mod confuz, oarecari asociațiuni
de idei”. De multe ori, gazetarul român nici nu se
obosește să scrie, ci își dictează textul unui secretar, iar
pentru aceasta este suficient să aibă o gură. Spre de-
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osebire de autorul unei opere originale care vorbește în
nume propriu, publicistul are orgoliul că se exprimă în
numele întregii națiuni. Un alt avantaj al ziariștilor –
menționează ironic Hasdeu – este acela că aceștia își
pot schimba zilnic principiile. Din păcate, cel care stig-
matizează corupția și abuzurile se dovedește, adesea,
la rândul lui, „înnoroiat în vițiuri”, „scăldat în corupție”.
„înecat în abuzuri”. Savantul schițează portretul carica-
tural al publicistului român și, chiar dacă recunoaște
existența excepțiilor, știe că acestea nu reușesc să
schimbe regula. Printre aceste excepții se număra și
Hasdeu, „care nu făcea gazetărie numai cu talent, ci cu
o vastă informație istorică, economică, juridică, și nu
scăpăra numai de inteligență, ci avea curaj,
«nedependență» și sinceritate”. Eliade reconstituie pro-
filul spiritual al gazetarului și îi urmărește cariera din mo-
mentul debutului, până la senectute. Era patriot și
democrat – spune exegetul – și cele două mari iubiri ale
sale (de neam și de libertate) nu s-au stins niciodată.
Acestea au fost principiile care i-au călăuzit toate bătă-
liile politice. Pentru a ilustra ideile lui Hasdeu, Eliade ci-
tează din numeroasele și virulentele articole politice ale
acestuia. Eseistul identifică în umorul și în satira scrii-
torului niște elemente care îl anticipează pe Caragiale.
Tânărul exeget vede în Odă la ciocoi „cea mai reușită
satiră politică din literatura română”. Un alt poem epic
în măsură să reflecte atitudinea politică polemică a lui
Hasdeu este Complotul bubei. La acestea se adaugă
mai multe din „fabulele” și „baladele” scriitorului. 

Spre deosebire de adepții cosmopolitismului, savan-
tul susținea puternic românismul, valorile naționale. Prin
verva și atitudinea sa patriotică, publicistica lui Hasdeu
este comparată cu cea a lui Eminescu. Eliade preci-
zează că ideile politice ale savantului nu reprezentau
„simple entuziasme sentimentale față de «trecutul și
mărirea» neamului românesc”. El credea în „autonomia
și impenetrabilitatea creațiilor spiritului etnic”. De aici
ipoteza existenței unei „logici naționale”, axate pe niște
„structuri spirituale conforme structurilor etnice”. Has-
deu gazetar politic este un capitol în care savantul este
numit din nou „românul cel mai învățat al secolului
XIX!”, „omul cel mai universal al vremii sale”. 

Ultimul capitol al studiului introductiv semnat de Mir-
cea Eliade se ocupă de Concepția istorică a celui su-
pranumit Magul de la Câmpina. În ciuda faptului că unii
considerau „haotică” opera istorică a lui Hasdeu, exe-
getul demontează această afirmație, vorbind despre
planul riguros și aspirația la monumentalitate ale aces-
tuia. Pentru a-și nuanța opiniile, Eliade trimite la Istoria
Critică a savantului. Lucrarea aspira să devină o
Summa historiae dar, din păcate, nu a fost finalizată, de
unde aparenta ei lipsă de rigoare. Drept consecință,
pentru o justă evaluare, trebuie să se țină seama de
proiectul lucrării, care urmărea să reconstituie existența
poporului român în secolul al XIV-lea. Dincolo de vala-
bilitatea ipotezelor lansate de Hasdeu în sfera cercetării
istoriei, Eliade este preocupat de metoda și concepția
savantului privind valoarea istoriei. Mai exact, este
vorba de maniera personală în care erau interpretate
anumite realități românești. De exemplu, în plină ofen-

sivă a latiniștilor, Hasdeu atrage atenția asupra
importanței substratului traco-dac în „istoria, limba și
cultura românească”, anticipând cercetările de mai târ-
ziu ale lui Vasile Pârvan. Concepția despre istorie a sa-
vantului se baza pe „primatul realităților originare”, prin
care se încerca demonstrarea originalității unui popor
sau a unei etape istorice. Eliade vorbește despre struc-
tura magică a gândirii savantului, trăsătură ce și-a pus
amprenta asupra întregii sale opere. Hasdeu e consi-
derat „cel mai profund romantic al nostru”, deoarece a
reașezat viziunea romantică pe adevăratele sale axe:
magia. Sub acest aspect, el este comparat cu Novalis,
una dintre figurile reprezentative ale romantismului eu-
ropean, care a avut o intuiție magică perfectă asupra
lumii. Autorul prefeței insistă pe „înspăimântătoarea
vastitate” a geniului hasdeian. Din păcate, acesta și-a
risipit energiile creatoare cu o nepăsare demnă de un
prinț romantic. În încheierea observațiilor sale despre
Magul de la Câmpina, Eliade menționează cu regret că,
„din tot ce ar fi putut crea, au rămas multe șantiere, și
foarte puține monumente”. Cu toate acestea, planurile
acestora se dovedesc suficiente pentru a conferi
„semnificație istorică unei întregi epoci”. 

Analizând principalele sectoare ale activității lui Bog-
dan Petriceicu Hasdeu, Mircea Eliade reconstituie pro-
filul complex al savantului, caracterul enciclopedic al
preocupărilor sale. Parcurgând acest documentat lau-
datio, rămânem cu regretul că autorul Insulei lui Eutha-
nasius nu a abordat și foarte interesantele idei despre
spiritism ale savantului, expuse în Sic Cogito.

Radu Adrian, Tors
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Uneori, literatura și politica se intersectează prin ci-
tatul sau doar trimiterea la beletristică prin care un om
politic vrea să dea expresivitate discursului său. Proce-
deul era mai frecvent în vremurile în care cultura gene-
rală era predominant literară, deci sensul trimiterii sau
al citatului era de așteptat să fie înțeles de mai mulți. În
prezent, când sistemele de referință s-au schimbat, este
mai rar utilizat. Dar și în trecut o trimitere literară era in-
teligibilă pentru un anumit public și de neînțeles pentru
altul, în funcție de formațiile lor culturale diferite. Cazul
Hecubei este unul edificator.

În iulie 1908, un cuvânt al lui P.P. Carp constituia, o
dată mai mult, obiect de scandal. O bombă în lumea po-
litică, după cum scrie C. Bacalbașa în Bucureștii de al-
tădată. Ce se întâmplase? Marele om politic
menționase un personaj antic, pe Hecuba, într-un con-
text care intriga.

Mai precis: În drumul lui spre o localitate balneară
din Austro-Ungaria, Carp se oprise la Viena, unde dă-
duse un interviu ziarului budapestan de limbă germană,
Pester Lloyd, cu două zile înainte de întâlnirea de la
Semmering dintre prim-ministrul Dimitrie Sturdza (și el
în trecere prin capitala imperiului) și ministrul austro-
ungar de externe, baronul Aerenthal. Presa avea deja
informații că discuțiile dintre ei vor aborda în special
două probleme de actualitate: tratatul comercial dintre
România și Austro-Ungaria, precum și situația din Bal-
cani, mai precis chestiunea Macedoniei.

Regiunea Balcanilor dovedea că își merită porecla
de „butoiul cu pulbere al Europei”, iar între marile puteri
se conturau conflicte care aveau să ducă, peste șase
ani, la izbucnirea Primului Război Mondial. Imperiul
Otoman, „bolnavul Europei”, se destrăma sub presiu-
nea internă a mișcării Junilor Turci și sub cea externă a
statelor vecine, dintre care cele mai multe se desprin-
seseră din el în ultima sută de ani. Cea mai complicată
era situația Macedoniei, din cauza mozaicului etnic re-
prezentat de populația sa: greci, bulgari, sârbi și aro-
mâni, sprijiniți, într-o mai mică sau mai mare măsură,

de statele din jur. Cele mai importante influențe le aveau
țările ce aveau frontiere comune cu Macedonia: Grecia,
Bulgaria și Serbia, care se înfruntau pe teritoriul mace-
donean și prin intermediul unor formațiuni paramilitare,
bande înarmate de comitagii. Pe de altă parte, guvernul
otoman ducea o politică de învrăjbire a naționalităților.
În cea mai mare parte a timpului, autoritățile turce nu
interveneau,  lăsându-i pe creștini să se lupte între ei și
trimițând doar bande armate albaneze când lucrurile pă-
reau să dea în clocot. – observă Mark Mazower, într-o
recentă lucrare despre Balcanii de la sfârșitul
Bizanțului până azi (Humanitas, 2019). Mai prudentă
și aflată mai departe de zona de conflict, România se
mulțumea să-i ajute pe aromâni preponderent în dome-
niul bisericesc și cultural, deși anumite forțe politice și
opinia publică solicitau mai multă implicare din partea
guvernului de la București.

Marile puteri își vedeau interesele din regiune peri-
clitate de violențele bandelor teroriste înarmate, mai
ales după evenimentele din perioada 28 aprilie-1 mai
1903. Atunci, un grup de tineri bulgari din Macedonia
au declanșat atentate cu bombe la Salonic, vizând se-
diul Băncii Otomane, al Poștei centrale, cafenele, trenul
Constantinopol Expres și un cargou francez. Ca reacție
la aceste atentate și la Răscoala de Sfântul Ilie, Austro-
Ungaria și Rusia convin la Mürzsteg asupra unui pro-
gram de reforme în Macedonia, conform căruia
jandarmeria otomană urma să fie pusă sub tutela unui
comitet militar internațional. Anglia și Rusia prezintă gu-
vernului otoman, în 1908, un nou plan de reforme inclu-
zând crearea unei forțe militare internaționale în
vederea restabilirii ordinii. Dar Sublima Poartă respinge
acest plan, cerând în schimb ca Bulgaria și Serbia să
înceteze a mai susține bandele ce acționau în Macedo-
nia.

În acest context se situează declarația lui P.P. Carp
publicată în ediția de seară din 17 iulie 1908 a ziarului
Pester Lloyd. După ce se referă la tratatul comercial
dintre România și Austro-Ungaria, fruntașul conservator

Gheorghe Lăzărescu

P.P. CARP,  G. CĂLINESCU  
ȘI...  HECUBA
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român abordează chestiunea macedoneană:
În opinia mea, problemele de politică

internațională n-ar trebui să facă obiectul discuțiilor
de la Viena dintre baronul Aerenthal și prim-ministrul
Sturdza. România nu este deloc interesată de proble-
mele care au revenit în actualitatea stringentă acum,
după întrevederea de la Reval, și nici de marea luptă
dintre Anglia și Germania, care se dă în culisele tuturor
acestor evenimente. Pentru România, așa-numita ches-
tiune macedoneană este Hecuba. Este de altfel o
eroare a marilor puteri să creadă în existența unei ches-
tiuni macedonene. O asemenea problemă nu există.
Există, în schimb, în Macedonia, o problemă greacă,
una sârbă și una bulgară. Aceste trei state balcanice
vor pur și simplu să înghită Macedonia. Consider fără
valoare propunerea engleză. Dacă apar mereu noi
bande, va rămâne zadarnică strădania marilor puteri de
a determina cele trei state balcanice menționate de a
se abține de la patronarea acțiunilor nefaste ale acestor
bande. În opinia  mea, se poate ajunge la o schimbare
radicală doar dacă se acceptă următoarea alternativă:
ori lasă marile puteri mână liberă Turciei să-și re-
gleze conturile cu Grecia, Serbia și Bulgaria, ori se per-
mite celor trei state balcanice să împartă Macedonia
între ele.

Poziția lui Carp este pragmatică și lucidă. Observația
că în culisele acestor evenimente se înfruntă de fapt An-
glia și Germania este pătrunzătoare, dar nu originală.
Chiar cu două zile înaintea declarației lui Carp apărea,
tot în Pester Lloyd (ediția din 15 iulie 1908), o discuție
cu o neprecizată „înaltă personalitate diplomatică”, în
care se afirma că Marea Britanie ar plănui să rupă Aus-
tro-Ungaria din alianța cu Germania drept  condiție pen-
tru ca guvernul de la Viena să-și poată apăra în
continuare interesele în Balcani. Dar diplomatul inter-
vievat afirma că Austro-Ungaria va rămâne fidelă
alianței cu Germania, deși va conlucra și cu Imperiul
Rus.

Întrevederea (entrevue), menționată de Carp, între
Eduard al VII-lea, regele Angliei, și Nicolae al II-lea, țarul
Rusiei, avusese loc la Reval (actualul Tallin, capitala Es-
toniei, care făcea parte pe atunci din Imperiul Țarist),
pe 9 și 10 iunie 1908. Cei doi suverani adoptaseră o
poziție comună în privința situației din Persia (care pri-
vea și Afganistanul) și din Macedonia, unde se preco-
niza funcționarea unei jandarmerii sub control
internațional pentru a combate bandele înarmate. Pro-
babil că la acest proiect se referea Carp prin propoziția:
Consider fără valoare propunerea engleză.

Oricum, din declarația lui Carp reiese clar că Româ-
nia n-ar trebui să se implice în Macedonia și, indirect,
că astfel guvernul de la București nu va impieta asupra
planurilor Austro-Ungariei în zonă. El venea astfel în în-
tâmpinarea așteptărilor pe care le avea diplomația
acestui imperiu și pe care le formula un articol din ziarul
budapestan care anunța, pe 16 iulie, vizita lui Dimitrie
Sturdza la Viena: Cât despre Macedonia, România este
și în această privință cel mai liniștit factor politic dintre
statele balcanice, deși ea este viu interesată de
conaționalii săi, cuțovlahii. În această chestiune, Româ-

nia va alege, desigur, căi ce să nu contrarieze politica
Austro-Ungariei. Trei zile mai târziu, prim-ministrul Stur-
dza dădea și el asigurări în același sens, anume că Ro-
mânia rămâne aliată fidelă a Imperiului Habsburgic.
Nimic nu prevestea radicala schimbare de alianțe din
Primul Război Mondial, opt ani mai târziu, deși un posi-
bil viitor conflict major era luat în calcul de diplomațiile
marilor puteri, căci Sir Charles Hardinge, subsecretarul
de stat de la Foreign Office, care își însoțea regele la
Reval, îi spusese ministrului rus de externe, Alexandr
Izvolsky, că Marea Britanie dorește să rămână în cele
mai bune relații cu Germania, dar că totuși n-ar putea
„să închidă ochii” la faptul că, dacă Berlinul va continua
să-și dezvolte flota militară în același ritm accelerat, în
șapte sau opt ani s-ar putea ca situația din Europa să
devină alarmantă și atunci ar trebui ca Rusia să joace
un rol de arbitru (Foreign Office, The Near East; the
Macedonian problem an the annexation of Bosnia,
1903-1909). 

La București, opozanții șefului conservator, ziarele
takiste și liberale, îl acuză vehement: Domnul Carp re-
neagă pe românii macedoneni; Domnul Carp vinde ro-
mânismul de la Pind. Este adevărat că, în declarația lui,
el nici măcar nu-i menționează pe aromânii aflați atunci
într-o situație dificilă. El nu se referă nici măcar la o im-
plicare culturală, pe care guvernul o susținea.

Este rolul istoricilor să aprecieze dacă declarația lui
P.P. Carp era sau nu oportună în contextul epocii. Pe
noi ne interesează aici referirea la Hecuba, pe care ni-
meni nu părea s-o înțeleagă, nici atunci și nici cu două-
zeci sau treizeci de ani mai târziu: 

Dar câți știau în țară ce este Hecuba și ce înseamnă
vorba lui Petre Carp? Adevărul e că înșiși aceia care
cunoșteau ce și cine a fost Hecuba, nu prea își dădeau
seama de ce a întrebuințat Carp acest exemplu. Era o
confuzie ori o incoerență, oricum, vorba nu se potrivea
deloc situației.

Hecuba a fost soția lui Priam, ultimul rege al Troiei,
care în timpul războiului troian a pierdut aproape pe toți
fiii ei, în număr de 17, cât și pe soțul ei. Ce a vrut să
înțeleagă Carp cu vorba lui? Nici astăzi nu-i vedem
înțelesul. C. Bacalbașa își exprima astfel nedumerirea
în Bucureștii de altădată.

O interesantă ipoteză de interpretare propune pro-
fesorul Ioan Grosu, care consideră că P.P. Carp atrăgea
atenția asupra unei posibile inflamări pe scară largă a
conflictului, făcând aluzie la visul Hecubei. Înainte să-l
nască pe ultimul ei fiu, Paris, soția lui Priam visează că
aduce pe lume nu un copil, ci o torță care dă foc cetății
Troia. Oracolul interpretează visul în sensul că Hecuba
urmează să-l nască pe cel care va aduce distrugerea
Troiei. Pentru ca profeția să nu se împlinească, părinții
îl încredințează pe micul Paris unui păstor ca să-l pără-
sească pe muntele Ida. Dar, ca și Oedip într-o situație
similară, copilul supraviețuiește ca prin minune, hrănit
de o ursoaică și apoi crescut de niște păstori, care îl nu-
mesc Alexandru. Printr-un concurs de împrejurări, peste
ani, tânărul ajunge în cetatea Troia, unde este recunos-
cut de sora lui, Casandra, și apoi de părinți, după scu-
tecele în care fusese abandonat. Mai târziu, arbitrând
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întrecerea celor trei zeițe pentru mărul de aur,
oferindu-i-l Afroditei și răpind-o pe Elena, Paris va de-
termina declanșarea războiului troian, încheiat cu dis-
trugerea prin foc a Troiei. Așadar, referindu-se la
Hecuba, P.P.  Carp avertiza – conform profesorului Ioan
Grosu – că tulburările din Macedonia ar putea genera
un conflict european prin implicarea marilor puteri.

C. Gane, în monografia P.P. Carp și locul său în is-
toria politică a țării, apărută în 1936, încearcă să-și
apere eroul de acuzația că i-ar fi trădat pe românii ma-
cedoneni:

Că acea Hecubă era un personaj mitologic, nevasta
lui Priam, regele Troiei, care pierduse în timpul războ-
iului 19 fii şi văzuse omorâţi în faţa ei pe bărbatul şi pe
fata ei – aceasta n-o ştia aproape nimeni, iar cine ştia,
nu înţelegea sau nu voia să înţeleagă că Petre Carp
vorbise de Macedonia ca o chestie a Hecubei, nu pen-
tru România, ci pentru Turcia, care într-un eventual răz-
boi balcanic şi-ar fi pierdut toţi copiii, bulgari, sârbi,
greci, albanezi şi muntenegreni.

C. Gane nu are dreptate. Pentru cine citește în-
treaga declarație a lui Carp, sensul ei denotativ este
perfect clar. El spune explicit că, din punctul lui de ve-
dere, România nu ar fi absolut deloc interesată de ches-
tiunea Macedoniei (nicht im geringsten interessiert).
Rămâne însă întrebarea: De ce este menționată He-
cuba pentru a se sublinia ideea de indiferență?

Sistemul cultural de referință al contemporanilor lui
Carp, cultura clasică, nu le permitea să răspundă la
această întrebare, deși Hecuba apare încă din Iliada
asociată ideii de nepăsare sau mai degrabă de mai
puțin interes. Plecând la luptă și despărțindu-se de An-
dromaca, Hector se arată îngrijorat de soarta soției sale
mult mai mult decât de cea a părinților săi, Hecuba și
Priam, ori de aceea a fraților săi:

Bine știu totuși, mi-o spune doar mintea și inim-
adese:

Are să vie o vreme când Troia pieri-va, și Priam
Și al lui Priam norod. Dar nu-mi este mie-ntr-atâta
Nici de durerea troienilor, nici de a tatei și-a mamei,
Nici de a fraților mei care, câtu-s de mulți și puter-

nici,
Tot o să cadă prin colb la iureșul oastei dușmane;
Cât mi-e de tine în oara când fi-vei smuncită de

vr’unul
Dintre ahei și vei plânge răpită fiind în robie.” 

(Homer, Iliada, cântul VI, versurile 443-450. 
Traducere de G. Murnu)

Dar nu la aceste versuri homerice se referea Carp,
ci la unele shakespeariene din Hamlet. Actorului ce
conducea trupa sosită la Elsinor prințul Danemarcei îi
cere să-i recite, din relatarea lui Aeneas către Dido, pa-
sajul referitor la uciderea lui Priam de către Pyrrhus și,
mai ales, versurile ce prezintă suferința Hecubei la
moartea soțului ei. Pe Hamlet, Hecuba îl interesează în
mod deosebit: Treci la Hecuba (come to Hecuba), îi
cere el actorului, apoi, rămas singur, aduce un elogiu
interpretului, care, deși nu avea nicio legătură cu nefe-
ricita regină a Troiei, reușea o tulburătoare identificare

cu suferințele personajului:

Is it not monstrous that this player here,
But in a fiction, in a dream of passion,
Could force his soul so to his whole conceit
That from her working all his visage wann’d,
Tears in his eyes, distraction in’s aspect,
A broken voice, and his whole function suiting
With forms to his conceit? And all for nothing!
For Hecuba!
What’s Hecuba to him or he to Hecuba
That he should weep for her? What would he do
Had he the motive and the cue for passion
That I have? He would drown the stage with tears,
And cleave the general ear with horrid speech,
Make mad the guilty and appal the free, 
Confound the ignorant, and amaze indeed
The very faculties of eyes and ears.” (Hamlet, actul

al II-lea)

(Actorii ăștia știu să stoarcă lacrimi
Pentru Hecuba. Dar ce-nseamnă ea
Pentr-un actor sau el – ce-i pentru ea?
Cum s-ar simți de-ar pierde ce-am pierdut
C-un tată omorât și-un tron furat?
În sânge și-ar preface lacrimile.

Traducere de Violeta Popa și George Volceanov) 

Aceasta este, indubitabil, sursa lui Carp, care era fa-
miliarizat încă din tinerețe cu opera lui Shakespeare. La
26 de ani, la sfârșitul lui 1863 sau la începutul lui 1864,
citise traducerea tragediei Macbeth lui T. Maiorescu,
I.  Negruzzi, Th. Rosetti și N. Burghele. Acest eveniment
cultural este considerat de Iacob Negruzzi întâia ședință
a Junimii, societate al cărei membru fondator a fost
P.P.  Carp. Traducerea lui Macbeth a fost publicată în
1864, iar cea a tragediei Othello, în 1868. Tot la Iași.

Se pune însă întrebarea: Cui se adresa, cu peste
patruzeci de ani mai târziu, omul politic, atunci când se
referea la replica lui Hamlet? Publicului românesc, nu,
pentru că, deși tragedia shakespeariană îi fusese pre-
zentată încă din 1861, cu Mihail Pascaly în rolul princi-
pal, urmat de Grigore Manolescu în 1881, iar traduceri
ale piesei dăduseră Ioan Barac, P.D. Economu, Adolph
Stern, Grigore Manolescu și Victor Anestin (acesta din
urmă chiar în 1908), aluzia la Hecuba a rămas
neînțeleasă, după cum am văzut. Este drept că punerea
în scenă se făcea adesea cu tăieturi în textul originar.

Să fi fost doar orgoliul omului de înaltă cultură, ce
face referiri livrești pentru acei foarte puțini care ar
putea înțelege, nesocotind masa cititorilor de gazete și
amuzându-se, eventual, de starea lor de confuzie? Or-
golios era P.P. Carp. S-a văzut aceasta și la scurt timp
după declarația citată, când, întrebat ce părere are des-
pre interviul dat de Dimitrie Sturdza, rivalul său politic,
dar și cuscrul său (fiica lui Carp, Elisabeta, fiind măritată
cu Alexandru Sturdza, fiul lui Dimitrie), fruntașul conser-
vator a răspuns, după cum aflăm de la C. Bacalbașa:
Când vorbește Sturdza nu-i dă nimeni nicio importanță,
dar când dau eu un interviu, în străinătate, duduie Eu-
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ropa. Și totuși, deși vanitos, Carp nu avea niciun interes
să folosească un citat de neînțeles într-un interviu poli-
tic. Ar fi fost contraproductiv.

Adevărul este că omul politic se adresa cititorilor ger-
manofoni ai ziarului Pester Lloyd, căci în limba germană
circulă expresia „jemandem Hekuba sein” (a-i fi cuiva
Hecuba), cu sensul de jemandem gleichgültig sein; je-
mandem nicht [mehr] interessieren – după cum explică
dicționarul Duden –, adică a-i fi cuiva indiferent; a nu-l
[mai] interesa. Or, P.P. Carp spusese: Für Rumänien ist
die sogennante makedonische Frage Hekuba (Pentru
România, așa-numita chestiune macedoneană este He-
cuba), declarația nefiind formulată pentru cititorii ro-
mâni.

Acest sens al numelui Hecuba îl întâlnim mai târziu
și la G. Călinescu. Evocându-l pe Torquato Tasso,
acesta se referă la receptarea, în secolul al XX-lea, a

poemului Ierusalimul eliberat, capodopera marelui
poet italian: Din capul locului, bănuiesc că mulți consi-
deră această poemă epică, după titlu (căci am iarăși cu-
vânt să cred și să vă rog să nu vă supărați că puțini
dintre noi au citit-o) ca un oarece fastidios în douăzeci
de cânturi. Și pe urmă, veți spune în stilul lui Sha-
kespeare: Ce-mi pasă de Hecuba? [subl. mea, G.L.]
Ce-mi pasă de Ierusalim? Dar judecata, de ar exista la
unii, trebuie reformată. Și compozițiile lui Beethoven
sunt lungi însă tulburătoare. Gerusalemme liberata e
o piesă simfonică [...]. Așadar G. Călinescu face și tri-
miterea la Shakespeare. 

Iar într-o cronică a optimistului din 1962, când
erudiția se îmbină, o dată mai mult, cu ludicul, dar și cu
politicul (criza cubaneză fiind atunci la ordinea zilei), ră-
sună neuitata formulă călinesciană, după care artistului
îi pasă și de Hecuba... și de Cuba.

Monografia artistului fără perspective omeneşti 
este ca o stea de mare în borcan 

sau ca pasărea paradisului în colivie.
(G. Călinescu)

Am intrat în casa de la nr. 969, din Liebling, cu o
stare indefinită: de nerăbdare și deopotrivă de reținere,
ca a unei intruse într-o intimidate aparte: cea a ultimilor
ani din viața scriitorului Ștefan Goanță. 

Lieblingul este o localitate la 30 de kilometri și ceva
de Timișoara. Casa scriitorului nu este deci în vreun
oraș, Caracal ori Craiova, nici Constanța, București,
Cluj ori Zalău – orașe prin care a poposit Ștefan Goanță
în toată viața lui de peregrin, și care ar fi fost mai în logi-
ca drumului să-i găzduiască ultimele clipe și rămășițele
întru viața de dincolo. A fost să fie altfel. 

În fața porții sunt doi nuci, străjeri, precum la casa
de altădată a bunicilor. O casă în stil nemțesc, lungă ca

un tren, cu camerele ca niște vagoane, unele după al-
tele, cu o curte spațioasă, în față cu pomi, trandafiri și
un arbust, „Copacul lui Iuda” (de parcă mereu trebuia
să-i sufle în spate trădarea), cu o grădină mare cât
dimineața când ieșea cu picioarele goale să simtă scri-
itorul iarba sub picioare și să reia legătura cu pământul,
ca-n satul natal. 

La drum spre Planeta Goanță înseamnă un drum in-
vers, de la final spre origini, de la comportamentul și
gândirea sa, la elemente care i-au fost suport în timpul
generării lor, dacă vreau să-l cunosc, să-l înțeleg în tot
labirintul personalității sale. 

Deși biografia nu mai constituie pentru critici instru-
mentul legitimat de studiere a operei, precum în secolul
19, și de la biografismul lui Sainte-Beuve s-a ajuns la
„moartea autorului”, decretată ritos de Roland Barthes,
prin 1968, plus constructivismul lui Jacques Derrida, în
fapt, textul are multiple planuri și o multitudine de sen-

Maria Nițu

ȘTEFAN GOANŢĂ – PEREGRIN DIN
SĂLAJ ÎN BANAT
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suri, derivate „en gros & en detail” din multiplele planuri
ale creatorului. Autorul, ca personalitate creatoare
dintr-o pluralitate de euri, inclusiv cele subconștiente,
relevate in timpul scrisului, conform unei analize psi-
hanaliste, este prea complex să fie expediat printr-o
singură metodă, astfel că demersul optim este unul la
fel multiplu, incluzând textul și contextul, biografia și per-
sonalitatea creatorului, pentru că, în ultimă instanță, și
el e o ființă bio-psiho-socio-culturală. De fapt, Roland
Barthes nu excludea total biografia, ci era o reacție con-
tra glorificării, contra supralicitărilor acesteia, mai ales
în biografii romanțate, atât de la modă un timp, care tre-
buia să fie exemplare. Preconiza chiar „întoarcerea au-
torului” prin anumite „biografeme”, semne biografice cu
o semnificație anume pentru operă, căci există inevitabil
locuri în operă pe care biografia le poate lumina cu brio.

Cum nu există nimic în stare pură, la fel și critica
literară, cea optimă (ideală!), de refacere a acelui cerc
hermeneutic țintit, trebuie să fie un melanj de critică
biografică, impresionistă, tematică, textualistă,
structuralistă, psihanalitică etc., bineînțeles cu
preponderența uneia sau alteia după caz, text și con-
text, tratând opera ca un organism viu, cu tratamente
personalizate. 

Hermeneutica înseamnă înțelegerea si interpretarea
sensurilor și semnificațiilor explicite sau implicite din tex-
tura si structura unei opere, cu întreg universul de sim-
boluri, încât diverse astfel de „biografeme” pot fi de
ajutor în înțelegerea și interpretarea textului. 

Dincolo de receptarea subiectivã a fiecãrui cititor,
hermeneutica vrea sã fie cât mai obiectivã în analiza
unei opere care e subiectivã vis à vis de autorul însuși.
A fi obiectiv în analiza acestei subiectivități înseamnă
a-i ști biografia, interiorul, gândurile, frământările, ob-
sesiile, temerile etc., tot instrumentarul subconștient al
creației sale.

Din punct de vedere psihanalitic, biografia fixează
puncte de plecare ale operei, în sensul că prin orice ar
scrie un autor, în ultimă instanță vrea, de fapt, să se
scrie, să se înţeleagă pe sine și lumea, să se destăinuie
cu convingeri, credințe, atitudini socio-politice etc.

Este inevitabilă tema propriei identități, când scrisul
este in căutarea ei, în raport cu propria-i biografie, mai
ales când aceasta este atât de abruptă și accidentată,
precum în cazul lui Ștefan Goanță. În aprilie 2009,
prop unând o proză scurtă redacției de la revista „Tomis”
din Constanța, acesta scrie: „ar trebui să mă consider
fiu al Dobrogei. M-am născut în Nuntași – Istria. Dar nu
mai știu nici eu de unde sunt. Născut acolo, crescut
în Oltenia, rădăcinile mele fiind oltenești, am cutreierat
întreaga țară pentru a mi se pierde urma.”1 [s.n.]

Nu este o direcție cauzală, bineînțeles, căci nu bi-
ografia este cauza operei, factorul ei determinant, dar
se constituie în parte din substanța ei, îi dă o anumită
textură proprie. Totul e transfigurat, dar întreg acest psi-
hism individualizează opera, ca o amprentă, fiecare e
unicat în universul literar. Chiar dacă e axiomatică
aserțiunea că opera circulă independent de viața au-
torului, un excurs biografic este necesar, pentru a

umaniza hermeneutica și poetica operei, pentru a lu-
mina și înțelege mai bine anumite nuanțe, cu girul
credibilității chiar din afirmațiile autorului.

Opera nu e din neant ori scrisă de un robot sau de
un extraterestru străin de condiția de pământean, de
ființă a locului și a timpului, ci de un om „în carne și
oase”, când totul e trecut prin viața, prin psihicul său. În
acest sens, de reper sunt jurnalele, corespondența, in-
terviurile, care devoalează pe scriitorul-om, cu gân-
durile, îndoielile, neliniștile sale (tot ce va fi apoi
transfigurat artistic în creație), cu latura afectivă, cea
interioară.

La o decodare primară, se dezvăluie concordanțele
sau nonconcordanțele cu intenția auctorială, cu convin-
gerile sale – uneori reușite, alteori nu. Sunt ciorna pen-
tru realizarea în sine, cu mulțimea de sensuri
neprogramate, dar din intuiția artistică, ori cele date de
cititor, de critici, în funcție de pregătirea spirituală și
competențele de cultură ale fiecăruia - opera ca un
cameleon în funcție de cerneala fiecărui receptor.

Cum Ștefan Goanță nu a avut timp de jurnale (doar
opera-i e transfigurată mărturisire de sine), nici prea
multe interviuri n-a dat, atunci, dincolo de abstracțiunea
datelor de dicționar, de factologie, nume, și cifre, pentru
o biografie completă, din „carne și sânge”, umanizată,
total relevantă, mină de aur sunt cărțile soției, Irina
Goanță, „memoria de alături” (cum o denumise inspirat
I. Andreiță), cea care dă incandescență biografiei. Cu
devotament continuu pentru promovarea scrierilor lui
Ștefan Goanță, și-a asumat rolul de impresar literar cu
normă la foc continuu, atât în viața, cât și în posteritatea
scriitorului, construind complexe excursuri biografice re-
cuperatorii, în care inserează elocvent din mărturii ale
scriitorului, fragmente ca de confesiuni, ori din
corespondența sa, în diferite momente ale vieții etc. 

G. Călinescu, chiar dacă nu prea acorda credit tex-
telor confesive, jurnalului, corespondenței, mărturiilor
contemporanilor, ca fiind bazate pe fapte imediate, de
uz comun, chiar de cancan, considera totuși esenţială
„personalitatea omenească a scriitorului”, „monografia
artistului fără perspective omeneşti este ca o stea de
mare în borcan sau ca pasărea paradisului în colivie”
(Între portret şi anecdotă, 1930).

După volumul Singur între oameni (Editura David
Press Print, Timișoara, 2018), urmează Liebling înainte
de finală (2020) unde este detaliată ultima filă de bi-
ografie. Era o carte necesară, care să completeze
eventualele goluri din biografia scriitorului Ștefan
Goanță.

În primul rând, marea nedumerire a multora,
localizată chiar în titlu, a fost cum de a ajuns din Sălaj
tocmai în Liebling. Cartea cuprinde, astfel, anii din
Liebling, care aveau să fie ultimii, 2003-2010, perioadă
care nu mai e inclusă în opera sa, nici adiacent, în
vreun subtext, pentru că nu a mai avut răgazul timpului
necesar pentru decantare și intarsiere.

&
Povestea celor două descinderi (ca descălecările

voievozilor la întemeiere de voievodate), în Sălaj și la
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Liebling, care i-au marcat destinul, privite în paralel,
pare ca de film, din odiseea unui aventurier romantic și
idealist, fără teamă să ia necunoscutul în piept, hotărât
să provoace el hazardul, nu invers. 

Exmatricularea de la Facultatea de Litere a
Universității din București a indus, firesc, ca eliberare,
detensionare, gândul plecării cât mai departe, într-un
loc, nu știa care anume, unde să-și oblojească rănile și
să-și gestioneze sentimentele. Ajuns în Gara de Nord,
dintre cele mai lungi rute, alege Bucureşti – Satu-Mare,
undeva spre Maramureş, și în primul rând un tren per-
sonal, ca drumul să fie cât mai lung posibil. 

„La Jibou, în regiunea Cluj, fiind nod de cale ferată,
trenul a făcut o pauză mai mare. Ştefan a coborât din
tren şi a intrat în bufetul gării, unde a băut o cafea şi a
fumat o ţigară. La masa vecină, doi bărbaţi în puterea
vârstei vorbeau despre şcoală şi i-au reținut atenţia.
Unul dintre ei i-a cerut o ţigară, apoi încă una şi încă
una”2. Trenul care-l ducea departe, nu-l interesa unde,
a plecat și el a rămas în Jibou (în ținutul Someșului, pe
lângă Cluj). O fi spus multe, vrute și nevrute la acele
țigări, cât să-i convingă pe cei doi, care răspundeau de
activitatea culturală și de învățământ, că au în față o
pasăre rară, ideală pentru sarcinile lor. 

Cum necazurile nu-l ocoleau pentru că era mereu
urmărit de dosarul politic, cu tatăl arestat, a acceptat
provocarea, voind, de fapt, chiar să-și piardă urma.
Această realitate, obsedantă, o va invoca repetat în
orice autoprezentare, peste ani, din ultimul hogeag al
peregrinărilor. Într-o scrisoare (din 20 aprilie 2009) către
Mircea Martin – regăsit coleg de facultate din scurta
studenție la Literele din București – scrie: „Dragă
Mircea, (…) Mircea Borcilă mi-a spus că ești din Reșița.
Știam și eu că ești bănățean. Acum sunt și eu bănățean,
deoarece locuiesc la Liebling la 33 km de Timișoara.
Așa a fost să fie, m-am născut în Dobrogea din părinți
olteni, am copilărit în Oltenia, iar după necazul cu tatăl
meu am pornit prin țară să mi se piardă urma și cul-
mea, m-am oprit în Banat”3 [s.n.]

E trimis învățător la școala din Gâlgău, localitate
aflată la vreo șapte kilometri de Jibou. Astfel că marea
descindere, care avea să dureze cam 40 de ani, a fost
să fie tot într-un sat, Gâlgăul Almașului, era toamnă, prin
1960. „Eu parcă eram pe altă lume. Nu atât pentru ceea
ce vedeam în jur, cât pentru faptul că, în numai două
zile, mi s-au întâmplat atâtea. Din forfota şi viaţa
nocturnă a Bucureştiului, am aterizat într-un sat cu uliţe
noroioase, cu o şcoală în care mirosul izbitor era moto-
rina cu care curăţa femeia de serviciu pardoseala sălilor
de clasă. Oamenii însă erau binevoitori, deosebit de
primitori, mi-ar fi făcut orice, elevii, nu prea cine ştie
ce.”4, avea să mărturisească într-un interviu acordat
Ilenei Petrean Păușan. De acolo, după trei ani, ajunge
la Zalău, în diverse funcții de promotor al culturii. Gân-
dea că va fi în trecere, dar au trecut 40 de ani, în
aceleași locuri ale Sălajului.

Până în 2003, când, neprevăzut, părăsește definitiv
Zalăul. Astfel că Irina Goanță începe rememorările toc-
mai cu acest an, 2003. 

Dacă ar fi o biografie pe benzi animate, prima ima-
gine, ca un logo, ar fi Dacia galbenă,

într-o vară fierbinte și o călătorie spre non man’s
land. Mărul discordiei a fost galben, acea Dacie
galbenă, „folosită în special pentru mersul la pescuit”,
acum într-o călătorie care, dintr-o deplasare de re-
laxare, turistică, avea să devină decisivă pentru destinul
lor. Era o vară fierbinte și atunci își propun să evadeze
din asfaltul fierbinte al orașului, iar evadarea de o vară
avea să fie pe viață. Victorie sau eșec?! „Sunt zile
fierbinți, așa că ne propunem să evadăm din orașul de
la poalele Meseșului, făcându-ne vad spre Vest, pentru
ca apoi să ne-ndreptăm spre Sud, cu mașina noastră
galbenă Dacia 1310, achiziționată în 1984 din bruma
de câștig salarial din anii precedenți. N-avem niciun
plan.”5 [s.n.] 

După peisajele de pe drumul Oradea-Timișoara,
pornesc spre Liebling, la sud de Timișoara, unde era
sora cea mare a Irinei. Acesta va fi nodul feroviar al des-
tinului. 

„Parcă înadins, în geamul unei case nu prea
arătoase, tronează un afiș pe care scrie «Casă cu
piscină de vânzare»”. Piscina cu ideograma de pești îl
atrage și-l amuză ca o năzdrăvănie pe împătimitul
pescar Ștefan Goanță, cade în „plasă” ca un guvid, în
capcana negoțului. Intră mai mult în glumă, să vadă
„heleșteul” și e plăcut impresionat, atras de
asemănarea cu casa din satul copilăriei, tot de la
câmpie: „îl încântă spațul amenajat cu pomi, flori,
grădina foarte bine îngrijită, gardul asemănător celui de
la casa din Nisipuri”6. 

Ce a urmat s-a precipitat ca un boule de neige,
aparent fără logică imediată: „nu știu de ce, am convin-
gerea că mai mult curiozitatea de scriitor l-a împins pe
Ștefan spre acest pas. Dacă destinul îi oferise
peregrinări printr-o mare parte din țară, de ce să nu
cunoască și Vestul?”7

Se pare că lui Șt. Goanță îi intrase parcă în sânge
acest firesc al schimbării, în neliniștea și nesiguranța
statorniciei, stătuse prea mult în Sălaj, el cel familiarizat
cu siguranța stării de nomad în marasmul hăituirilor
sale: „Cum reușea să se stabilească într-un loc, nu tre-
cea mult timp și «vigilența cadrelor»” îl punea în situația
de a-și relua căutările, ajungând să cunoască toate
punctele cardinale, simțindu-se peste tot pe pământ
românesc. Ultimii ani și i-a petrecut la Liebling, așa
cum ar fi putut să-i petreacă oriunde în România”8

[s.n.]. Majoritatea oamenilor, sedentari, cu nevoia de
siguranță a locului cunoscut, nu înţeleg această psiholo-
gie de peregrin scriitor, mai ales, din vitregia destinului,
intrată ca un reumatism în oase, ca atunci când întorci
mereu capul, în față cu umbra gardianului. 

Paradoxul este că nu a plecat după un plan bine sta-
bilit de data asta, eventual spre Craiova, aproape de
mama sa, ci din nou va fi o descindere ca de conchis-
tador, sfidător al hazardului, schimbând Sălajul din Nor-
dul țării, cu Banatul de pustă, din Vest, orașul Zalău cu
Lieblingul rural. 

Șapte ani a stat aici în Liebling, din 2003, până la
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data morții, 19 octombrie 2010, la vârsta de 77 de ani.
Se pare că cifra șapte, cu taina ei numerologică, se tot
repetă, înscrisă în finalul de destin. Fatidică sau nu?! A
fost binefăcătoare sau nu această descindere?! Sau o
binefacere inutilă pentru scrisul său, la sfârșit de drum?!

A descins tot într-o toamnă, la sfârșit de octombrie,
în pusta Banatului, după penultima gară, Zalăul. Des-
cindere tot sub semnul hazardului ori ca o revoltă a scri-
itorului contra diriguirii de către puteri exterioare a
propriei vieți, din orgoliul de fi stăpân pe propriul des-
tin?! În Zalău se stabilise silit de urmăritori. Acum, voia
să scape de domiciliul impus prin forța împrejurărilor și
să-și aleagă singur un domiciliu, à son guise.

Zalăul încărcat de toată istoria trecută, cu povara
anilor grei de hăituit, cuprindea, de asemenea, zece ani
din istoria postdecembristă. Poate ar fi trebuit să se scu-
ture de acele fantome imediat după ’89, dar pesemne
gândise atunci ca mulți care am fost naivi, am crezut că
vor dispărea acele fantome, că vei avea soare în orice
loc te-ai afla, nicidecum că acele fantoșe vor sta as-
cunse în debara, să iasă iar ca bau-bau cosmetizat,
pervers schimonosit. 

Dar cum de fapt nu se schimbase nimic după ’89, în
starea de spirit, în conjuncturile culturale, sufocante și
tot în răspăr cu convingerile sale, a simțit nevoia să
plece neapărat, să se elibereze, să scrie liber ca
pasărea cerului. Favorabilă i-a fost și pensionarea,
vârsta când abia atunci poți face ce vrei cu timpul tău.  

Încă din primii ani ai descinderii gândise că va fi tem-
porar. Și gândul acesta se cuibărise în subconștient și
mursecase 40 de ani, înăbușit până la ’89, adormit și
înșelat după ’89, amânat, iar acum irevocabil: „Gândul
lui era să împlinească un vis de decenii – plecarea din
Zalău”9, notează Irina Goanță: căutând explicații la mu-
tarea intempestivă la Liebling.

Paradoxul e că a scris și a publicat chiar în acei zece
ani postdecembriști aproape întreaga sa operă!

Va urma un timp complet opus anilor din Gâlgăul
Almășului – unde toți sătenii îl venerau îl cunoșteau și
îl iubeau, se strângeau în jurul lui ca-n jurul Starostelui
din romanele sale, apoi din Zalău – unde devenise
foarte apreciat pentru activitatea profesionistă de
îndrumător cultural. 

În acel an, de o nouă (și ultimă!) cumpănă, 2003, în
Zalău ajunsese o personalitate culturală cu adevărat
recunoscută. Era anul când, în martie, fusese omagiat
fastuos la a 70-a aniversare, manifestare de suflet ca o
„sărbătoare a culturii”, cu medalioane literare la rubrici
„Personalități – confesiuni”, cu interviuri, „Ștefan Goanță
– O viață închinată culturii” etc. Apele se limpeziseră și
recunoașterea lui era în ascensiune, devenise și mem-
bru USR, Filiala Cluj, cu susținerea totală a Irinei Petraș,
președinta Filialei.  

În Liebling, chiar dacă s-a implicat în activitățile
societății civile (Asociația „Pro Liebling”, revista „Bună-
dimineața” etc.) nu a reușit să se integreze după pofta
inimii în comunitate la modul superlativ, cum îi era cali-
brul. Abia după patru ani, „Ștefan a avut prima activitate
aici (…) A prezentat trilogia «Popescu E. Napoleon». A

fost lume multă. i-a plăcut (…) În felul acesta și-a mai
schimbat părerea despre cei de aici”10, nota Irina
Goanță (într-o scrisoare din 23 dec. 2007, către Ligia
Aluaș).

Avea să se repete o experiență similară cu de s-
cin derea în Sălaj, aceeași stare de nomad care vrea
să-și piardă urmele, într-un loc necunoscut de el și, de
asemenea, el necunoscut de cei de aici. 

Intrând în jocul intelectual al lui „Ce-ar fi fost dacă…
n-ar fi fost?”, un exercițiu de ucronie, ca o istorie
alternativă (deturnată, contrafactuală) – cum ar fi fost
un destin dacă în momentele cruciale faptele s-ar fi în-
tâmplat altfel, ne întrebăm și noi dilematic, cum ar fi fost
destinul dacă ar fi rămas în Sălaj?!

A fost bine că a plecat!? A fost rău?!
Pentru recunoașterea, impunerea în fața criticii, nu

a fost bine în spațiul Banatului autarhic. Bănățenii sunt
binevoitori, dar cu distanțare față de „vinituri”, cu mân-
dria locală „mândru mi-s că-s bănățean”, poate dacă ar
fi stat aici cei 40 de ani de pe alte plaiuri… Dar Timpul
n-a mai avut răbdare cu viața și cu timpul lui de scris.
În noul popas, localitatea rurală Liebling, era la 33 km
de Timișoara – faimoasa citadelă metropolitană, „Mica
Vienă” – incompatibilă cu spiritul de țăran din sudul
Olteniei al lui Ștefan Goanță. În naivitatea sa, credea
că nu are importanță localizarea geografică pentru
recunoașterea destinului său de scriitor.

Rămâne un scriitor din provincie, care, idealist, sigur
pe opera sa, nu mai are timp să aștepte să fie des-
coperit ori să-și managerieze percepția publică. Această
„dexteritate” se pare că e strict necesară în timpul nos-
tru atât de pragmatic, după cum notează Irina Petraș
într-o prezentare a autorului: „Ce-i lipseşte, atunci, lui
Ştefan Goanţă pentru a deveni în ochii celorlalţi ceea
ce este, cu vârf şi îndesat, de la bun început – un foarte
bun prozator? Nu ştiu. S-a întâmplat nu o dată să-mi
pun această întrebare, căci nu e singurul bun scriitor re-
ceptat superficial. Am găsit un singur răspuns: ştiinţa,
negustorească, de a te face remarcat, intră şi ea în
portretul scriitorului de talent”, or, Ștefan Goanță n-a
avut această știință, această stofă mercantilă. 

1 Liebling înainte de finală, ediție îngrijită de Irina Goanță,
Timișoara, Ed. David Press Print, 2020, p. 135

2 Goanță, Irina, Singur printre oameni, Timișoara, Editura
David Press Print, 2018. p. 28

3 Liebling înainte de finală, p. 138
4 Petrean-Păuşan, Ileana, Ştefan Goanţă – 70, în „Silva-

nia”, nr. 1-2 (5-6), iunie, 2003.
5 Liebling înainte de finală, p. 12
6 Ibidem, p. 13
7 Ibidem, p. 15
8 Ibidem, p. 16
9 Ibidem, p. 14
10 Ibidem, p. 95
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Letiția Vladislav este poetă, prozatoare, profesoară
de spaniolă şi, după aproape patru decenii, revine în
atenția publicului cititor din România cu romane, proze
scurte, poeme. Trăieşte acum în Germania şi Spania,
a călătorit în multe țări de pe continentul american, a
experimentat ceea ce se cheamă viața din diaspora,
dincolo de granițele limbii române. Şi totuşi, limba ro-
mână în care scrie, ca şi spaniola şi germana, alte limbi
în care se exprimă, este firească, fără calchieri migrate
din alte limbi, cu un impact direct asupra cititorului. Iar
proza ei adună fragmente dintr-o existență ce migrează
în literatură, dar şi o frământare a lumii în schimbare în
acest secol 21 cu o diversitate plină de traume... Nu-
cleele prozelor sunt singurătatea (soledad), iubirea din-
colo de moarte, dezrădăcinarea, migranții, claustrarea
în pandemie, meditații existențiale, un nesfârşit dor de
acel „acasă” care nu este însă marginalizant, amintiri
ce se transformă mereu în literatură (a se vedea prozele
scurte din volumul Masada sau romanul Lockdown). 

Masada, carte recent apărută la Editura Neuma, pu-
blicată de-a lungul ultimilor ani în revista Leviathan – în
care se regăsesc semnături ale multor scriitori din dias-
pora, datorită criticului Costin Tuchilă – este definitorie
pentru ceea ce numim astăzi, cu un termen generic, „li-
teratură feminină”! Un discurs literar auctorial, cu puter-
nice note autenticiste, în care întâlnim experiențele
existențiale ale unei scriitoare ce a debutat în deceniul
8 al secolului trecut și care, cu sau fără voie, a ales să
se desprindă de literatura română, de generația sa, de
temele predilecte ale acesteia! 

În cartea mea Imaginarul poeziei feminine. O
secțiune de aur (Editura Niculescu, București, 2011)
citam eseul lui Mary Jacobus din 1987, Is There a
Woman in This Text (Există o femeie în acest text) în
care a susținut textualizarea identității feminine și
recunoașterea unui discurs literar prin câteva elemente.
Aici o enumeram pe excepționala poetă Mariana Marin
cu conceptul ei de texistență pe care îl propunea.

Dacă analizăm Masada Letiției Vladislav din acest
punct de vedere, putem să regăsim în fiecare pagină a
cărții aceste puternice ancore ale discursului auctorial
feminin. Și de ce am arunca anateme împotriva acestei
abordări, când Hortensia Papadat-Bengescu (singura
scriitoare prezentă într-un dicționar-top al literaturii ro-
mâne!) își fructifica propria viață în romanele sale? În
secolul XX, și acum, în secolul XXI, asistăm, pe de o
parte, la impunerea publică și politică a condiției femeii
contemporane și a „scriiturii feminine” (écriture femi-
nine, women΄s language) și, pe de altă parte, la identi-
ficarea elementelor distinctive ale „discursului feminin
versus discurs masculin” (v. Sally McConnell-Ginet,
1989). Spre convingere, iată câteva dintre proprietățile
acestuia: limbaj al emoțiilor, al vieții private, aluziv, eu-
femistic etc.

O experiență de lectură recentă m-a convins de ade-
vărul de netăgăduit al contextului contemporan mondial
în care se „relansează” și Letiția Vladislav. Romanul
Kim Jiyeong, născută în 1982, semnat de scriitoarea
coreeană Cho Nam-Joo, apărut în Coreea în 2016 și
devenit bestseller internațional în doar 4 ani, ecranizat,
vândut în 20 de țări (1,8 milioane de exemplare!), pre-
miat, dezbătut, o carte care a atins „un nerv la nivel glo-
bal” (The Guardian), publicat în 2021 la Editura
Humanitas. Este o carte scrisă într-un stil extrem de
simplu, dacă nu chiar simplist, cu note de subsol din ra-
poarte statistice internaționale și naționale (Coreea), in-
titulată „roman”, care a propus însă „un dialog universal
despre discriminare, deznădejde și frică” (Time) și este
considerată „mărturia unei generații” (La Vanguardia).
Autoarea nu se sfiește să scrie că eroina ei, Jiyeong, o
reprezintă în frustrare și nemulțumire și nu a avut înco-
tro s-o descrie așa pentru că: „Poate că și eu am fost la
fel”. Așadar, există o practică literară: inspirația din pro-
pria viață. Cum altfel am interpreta dorința de risipire în
dans („dansând ca o nebună cu ceilalți, aproape toți
necunoscuți”) sau în cântece  de dragoste din crâșme

Georgeta Adam

VIAŢA CA LITERATURĂ
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iberice, cum ar fi „Los Maduritos” („toate erau de dra-
goste, se iubea și se murea pe bandă rulantă”...), iubiri
ratate sau pentru toată viața și dincolo de moarte
(v.  proza care dă titlul volumului Masada).

Cine este Ea în Masada Letiției Vladislav? Un per-
sonaj auctorial feminin ce se compune din frânturi ale
memoriei, migrând dinspre copilărie, spre adolescență
și o maturitate însingurată. Aș putea cita aici amintiri du-
reroase (v. Balerinele albe) sau episodul cu puiul de
veveriță din scorbura gorunului (v. Gorunul de la Ro-
dină). Spațiul este satul copilăriei, dar și spații europene
sau latino-americane unde destinul a purtat-o pentru a
supraviețui unei condiții feminine care evită tiparele cu-
noscute. 

Fluxul memoriei o duce mereu în trecut, căutând
fantome pierdute în timp, regăsite într-o adiere de vânt
sau într-un nor, undeva, în Masada, oraș legendar, sim-
bolic,  configurând momente paranormale, mergând pe
linia regăsirii între viață și moarte, până la capăt...

Căutând câteva elemente ale scriiturii moderne, le
regăsim în Țipătul unei păsări, o proză densă, concen-
trând elemente ale unui posibil scenariu de film:
migranți, beție, femei care întâlnesc mâna neagră a
destinului în aventuri cu necunoscuți ce le propun  o
noapte de iubire și mor înjunghiate...

M-a frapat și pe mine, ca pe Laurențiu Ulici (care
scria în 1978 despre romanul Vrăbiile pământului)
abundenta prezență a dialogului între personaje, extrem
de autentice, de puternice, în toate scrierile autoarei,
fiind marca originalității sale de la debut până în pre-
zent. În Puzzle. Chemarea cocorilor (2019) alter ego-ul
imaginar al scriitoarei, Teruș, brodează o adevărată
dantelărie a monologului interior, a întoarcerii în timp, a
revenirii în prezent cu o putere fascinantă de creație a
unei lumi ce se întinde din satul copilăriei și până în pre-
zent, într-o senectute în care memoria apare și dispare,
paginile cărții fiind de multe ori când limpezi, când deli-
rante.

Ca o notă aparte, în scrierile Letiției Vladislav găsim
o lume românească pierdută în timp, undeva, pe malu-
rile Mureșului, pe care megieșii îl trec cu brudina de se-
cole. În acest spațiu descris de Cornel Nistorescu, cu
ocazia republicării cărții Viață la prima vedere (el însuși
vecin de sat „în coasta Apusenilor” cu autoarea), se în-
toarce mereu și mereu prin puterea imaginației și a unei
limbi române păstrate în cea mai pură formă a ei, fiind
liantul, matca scriiturii. Vedem astăzi sportivi, antrenori,
români plecați de câțiva ani doar care trunchiază limba
română și vorbesc precum străinii... Letiția Vladislav n-a
vrut să uite nimic din această matcă, a păstrat-o cu
sfințenie și acum, cu un ritm intens, ne propune noi ro-
mane, povestiri, poeme... Le citesc acum, la patruzeci
de ani de la lectura primei sale cărți, și redescopăr
magia – nemicșorată de timp – a unei limbi române
pure, proaspete și tari ca aerul munților din care a co-
borât autoarea.

Revin la romanul excepțional Puzzle. Chemarea co-
corilor pentru că acesta înseamnă întoarcerea acasă a
autoarei, după o lungă perioadă de timp, pentru a re-
face un puzzle al existenței ei literare, cu brutalitate în-

treruptă de „cortina de fier”, așa cum scriu cu empatie
redactorii de la Editura Eikon: „Cu întârziere, dar defini-
tiv, Letiția Vladislav se așază într-o serie scurtă, alături
de câteva scriitoare românce, inovatoare, cuceritoare,
Hortensia Papadat-Bengescu, Henriette Yvonne Stahl,
Sânziana Pop, Maria-Luiza Cristescu, Dana Dumitriu,
Gabriela Adameșteanu, cu o proză care, din perspec-
tiva literaturii și a feminității, neagă toate dulcegăriile li-
teraturii de consum”. Gabriela Adameșteanu
(v.  Observator cultural, Literatură feminină? (I, II)
nr.  1047-1048, 31.01, 02.02. 2021) confirmă prezența
Letiției Vladislav în generația debutului ei din anii ΄80 și
o introduce în seria scriitoarelor de atunci care promi-
teau să devină voci feminine autentice în proză: Sân-
ziana Pop, Maria-Luiza Cristescu, Alice Botez, Oana
Orlea, Alexandra Târziu, Dana Dumitriu, Ana Blandiana,
Tia Șerbănescu, Ileana Vulpescu, Sonia Larian, Rodica
Iulian, Alexandra Stănescu, Letiția Vladislav, Ada Bittel,
Adina Kenereș, Alexandra Stănescu, Rodica Palade,
Smaranda Cosmin.

Undeva, în Puzzle. Chemarea cocorilor (p. 74),
Teruș, eroina cu profil auctorial, mărturisea: „Ciudat [… ]
când eram așa de tânără nu știam cum să plec mai re-
pede în lume, iar acum nu știu cum să mă întorc acasă.”  

Scrierile Letiției Vladislav – romane, proze scurte,
poeme – sunt cunoscute și în lumea virtuală, pe Inter-
net, Facebook, dar și prin traduceri în spaniolă, ger-
mană, portugheză și, recent, în turcă. Așa cum
spuneam, cele două romane, Puzzle. Chemarea coco-
rilor și Lockdown, pot deveni scenarii de film, bestsel-
ler-uri emblematice pentru lumea în schimbare în care
trăim și nu ne mai recunoaștem printre atâtea și atâtea
catastrofe, claustrări, pandemii, amnezii… 

LETIȚIA VLADISLAV
Scurtă prezentare

„Scriu de când eram la școala primară. Am şi publicat o
poezie la o gazetă, cred că era Scânteia Tineretului, când
aveam 12 ani. Adevăratul debut a fost în Amfiteatru,
recomandată de Ana Blandiana. Am publicat versuri în Româ-
nia literară, Luceafărul, Vatra. Din 1970 am început să scriu
proză”.

Născută pe 03 februarie1948, în satul Folt, comuna Ra-
polt, județul Hunedoara;

Între 1970 şi 1974 a studiat la Universitatea București, Fa-
cultatea de filologie, secția română-spaniolă; 

În 1978 publică romanul Vrăbiile pământului la Editura Al-
batros. Cartea a primit Premiul de debut al editurii și Premiul
pentru proză al revistei Luceafărul;

În 1980 apare proza scurtă Viață la prima vedere, Editura
Albatros;

1981: pleacă legal în Germania, alături de soțul ei;
1981-2009: trăiește în Germania în Hannover (Hanovra).

Profesoară de limba spaniolă la școala generală (nivel de real
și de liceu) Integrierte Gesammtschule.
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Cel de-al patrulea volum al lui Horia Bădescu, din
Cărțile viețuirii, apărut la Editura Școala Ardeleană
(2021), cu o postfață de Th. Codreanu, continuă să
adâncească și să nuanțeze  problematica alienării omu-
lui contemporan prin dezrădăcinarea sa din ordinea mi-
tică. Poartă un titlu distinct, împrumutat de la primul din
cele șase cicluri de poeme: Dinaintea ta merge tăce-
rea, menit a sugera frământările și dilemele de ordin
existențial pe care le întâmpină senectutea, la limita din-
tre fenomenalul insignifiant și provocările tăcerii mitice.
Jurnalul „viețuirii” primește astfel noi și semnificative ac-
cente. Vom urmări în comentariul nostru modul cum se
structurează, cu fiecare ciclu poetic, asprul drum al
ființei spre orizontul eternității, printre zile mai rele sau
mai bune, cu momente de dureroasă înstrăinare de
sine, dar și cu disperate eforturi de regăsire a sinelui. O
hartă de îndoieli și revelații, de trăiri și reflecții prin care
se întregește drama unui cogito care vrea să înțeleagă
ce i se întâmplă și să consemneze experiențele. Poe-
mele ne aduc în față o conștiință prinsă-n „lumina cea
oarbă a sfârșitului”, cum o numește un poem, derutată
și devastată de apropiata plecare, ce ține să ne vor-
bească despre frământările sale. Privirile îngrijorate ale
eului semantizează și resemantizează  elementele din
jurul său, de la cele mai banale până la prezența camu-
flată a Absolutului. Un război acerb se declanșează în
aceste evaluări, între vocea rațiunii demitizante și
intuiția mitică. Astfel că uneori lumea terestră și cosmi-
cul sunt plăsmuiri cinice ale hazardului. Alteori orizontul
lumii e plăsmuire și obiectivare a Marelui Ascuns, un
absolut camuflat, ce operează prin creșteri și
descreșteri, „coagula et solve”, nașteri și morți, înfiripări
și destructurări, adică o infinitate de contrarii, ce țin ast-
fel în echilibru cumpăna cosmică. În primul caz, eul e
prins în mijlocul unor desfășurări fără sens, fiind nevoită
să-și accepte nimicnicia. În al doilea, desfășurările au

un sens ascuns, omul e fragment exilat vremelnic în lut,
se obiectivează prin lupta de a-și recupera sinele divin,
memoria primordială. Împreună alcătuiesc o pendulare
veșnică între îndoială și speranță, între deznădejde și
iluzia unei salvări. 

În primul ciclu de poeme, Dinaintea ta merge tăce-
rea, îndoielile și neliniștile sunt distribuite într-un relativ
echilibru cu ipotezele, cu momentele de intuire a esenței
camuflate și cu speranța unei întâlniri cu Ascunsul. Eul
se portretizează de la început ca o ființă captivă între
gândirea rațională și gândirea afectivă, între dovezile
deduse logic și plăsmuirile și revelațiile mijlocite de sen-
timente. Situarea aceasta pe muchie de cuțit între „lu-
mină” și „întuneric” nu e confortabilă, generează
neliniști: „De-o parte atotputernica zi,/ de cealaltă-ntu-
nericul,/ cu umbra lui în de el/ măsurându-se,/de-o parte
ființa Lui/ neajunsă sieși/ de cealaltă plânsul oaselor
scurse/ de carnea neantului”. Cele două dimensiuni ale
cosmosului se arată aici, adică în conștiința umană,
într-o confruntare teribilă, sunt pline de ele însele, ri-
gide, incapabile de concesii, iar eul se recunoaște cap-
tivul lor. Din această situare dilematică rezultă două
voci, două identități, două registre figurative: unul care
valorifică eforturile rațiunii în aventura de a da sensuri
vălmășagului de lumini și umbre, altul în care, în același
context confuz, intuiția și afectele întrezăresc semne
salvatoare, zumzetul esențelor fondatoare. 

În prima suită de texte, pregnantă e drama
cunoașterii, impasul ființei de a descifra semnele unei
ordini liniștitoare în cele din jur. Rațiunea nu mai
găsește în realitatea din jur puncte de sprijin. Câteva
poeme devin autoportrete ale vulnerabilității cogni-
tive. Imaginea de sine, pe care aceasta și-a construit-o,
prin multitudinea de operații logice, are acum perime-
trele răvășite, îi lipsește elementul fondator, acel ceva
care o situa deasupra lucrurilor și nu sub ele. Eul nu-și

Viorel Chirilă

HORIA BĂDESCU: ALTE FILE 
DIN „JURNALUL VIEŢUIRII” (I)
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mai regăsește sinele. Cum nu are semeni în preajmă,
acesta aruncă punți interogative spre elementele natu-
rii, apelează la înțelepciunea stihiilor: „Cine sunt eu?/
Spune-mi tu, frate vânt,/ spune-mi tu, soră ploaie!/
Spune-mi tu, bătrâne pământ,/ maică fără vârstă/ și fără
nume!/  Pe calea de-acum rătăcită/ nu mai știu cine-i
acel/ care umblă”. Elementarul nu-i răspunde, tentativa
de identificare a propriului sine, fie și prin ochii altora,
rămâne fără rezultat. Tonul îngrijorat al eului și tăcerea
elementelor relevă deruta interioară, ce își va nuanța
conturul și în alte poeme. Începe astfel lungul drum al
eșecurilor, al descoperirii că fenomenele și-au pierdut
temeiul.  Se conturează astfel ecuația lirică: o acută
sete de întregire prin cunoaștere, lovindu-se pretutin-
deni de enigmatica și frustranta absență sau tăcere a
profunzimilor, de teribila închidere a sensurilor. Identi-
tatea, imaginea despre lume, chiar bilanțul „viețuirii” în
profan sunt tot mai afectate de „sângele uitării”. Altă
ipostaziere a vulnerabilității este conștiința bântuită de
spaime, când rațiunea e pusă în paranteze, iar
neliniștea în fața finitudinii se întrupează în fantasma
„străinului” ce-i apare în cale și-i face semne ciudate:
„Doar tu, nimeni altcineva,/ Din prag/ străinul îți face
semn;/ atât de vast cerul/ în fața nopții!/ Face semn stră-
inul”. În același registru se înscrie teama de propriile
obiecte, acestea ajung să plănuiască un veritabil com-
plot împotriva stăpânului. Spaima le proiectează în
aprigi uzurpatori: „În jurul tău/ liniștite, tăcute,/ la pândă:/
lucrurile./ Fiece zi are ceasul ei/ și ele de-asemenea./
Lucrurile,/ gata mereu să-ți ia locul”. Nesiguranța îm-
pinge conspirația până la  bizara senzație a propriei ani-
hilări. Nu au nevoie de arme, ele își elimină victima prin
teroare, iar din ființa sa rămân doar mirosul și vocea:
„Moartea nu-i treaba lor:/ mirosul tău deja/ văruiește
pereții,/ cu vocea ta vorbește/ tăcerea”. Reținem și ipos-
taza ființei orbecăind prin labirintul unor „zile oarbe”,
unde nu mai operează soarele rațiunii, înțelegerea
liniștitoare de altădată. Din contră, eul receptează acut
și repetat chemările abisului: „Zile oarbe,/ soare de din-
colo de moarte/ sosit,/ dincolo de noapte/ se deschide
ochiul pentru totdeauna/ închis;/ până-n măruntaie/ mi-
reasma pământului,/ mireasma nunților subterane/
care-ți așteaptă/ în carne”. Deruta e cauzată de această
neașteptată intruziune în conștiință, a fantasmelor
adâncului. Acesta percepe îndurerat faptul că e anexat
de teluric, un curs nedorit, impus brutal, căruia nu i se
poate opune. Vulnerabilitate și extenuare citim în ipos-
taza „râului cu oasele zdrobite”, condamnat de la
naștere să-și ruineze făptura numai printre pietre. Dru-
mul său existențial își arată ostilitatea în această pietri-
ficare menită să-i însutească supliciul: „Precum un râu
cu oasele zdrobite,/ printre pietre și pietre și iarăși/ pie-
tre,/ roci și podmoluri ale zilei,/ în goluri limba nopții lin-
gând/ sarea tăcerii”. La ostilitatea pietrei se adaugă
„noaptea” și „sarea tăcerii” pentru ca drumul să devină
și mai extenuant. Un ultim factor agresiv e toxica „vâl-
toare” temporală: „care macină trupul/ fărădevreme și
fărătârziu”. O vlăguire fizică, ce-i îngreunează pașii prin-
tre lucruri tot mai puțin demne de încredere. O imagine

alegorică a eului extenuat, sub „lumina cea oarbă a
sfârșitului”, este și aceea de casă părăsită, bântuită de
neliniști, părăsită de oameni. Discursul constituit din
interogații e menită să sugereze un suflet al casei, al lo-
cului, împovărat de întrebări și de spaimele lumii de din-
colo: „Casă părăsită,/ unde se uită-ntunericul/ ochilor
tăi,/ ferestre fără somn și fără/ de cer?/ Ce poveri duci
în spate,/ în ziduri în care, neoprită, urcă/ țărâna/ ori
poate în golul peste care te-apleci/ să aduni ceea ce e
încă aici/ umbră și zvon”. Sufletul casei ce sondează
adâncul, asaltat de țărână, bântuit de nesomn, de golul
ce i se deschide înainte sunt ale eului evocator.
Neliniștile devin insuportabile „poveri” ce copleșesc, ar-
cuiesc făptura și smulg conștiința din lumea sa, adân-
cind-o în „golul” obsesiv, din care răzbat doar „umbra și
zvonul”. 

Câteva poeme leagă criza cognitivă de impasul me-
moriei. Aceasta își arată vulnerabilitatea prin faptul că
cedează teritorii semnificative uitării, nu mai poate re-
cupera momentele plenare din biografie, nu mai poate
identifica drumul spre ele, nu le poate actualiza și locui:
„O zi pe care ai locuit-o/ cândva/ însă drumul nicicum
nu poți să-l afli,/ nici să-l mai ții,/ nepotrivite-ar fi urmele
pentru tălpile/ tale,/ străine-ncăperile/ unde doar umbra
mai linge/ obrazul uitării”. Întoarcerea în clipele armo-
nioase nu mai e posibilă, nici acum, nici în viitor: „O zi
pe care-ai locuit-o cândva;/ mâine pulberea cui se va
așeza la cină/ împreună cu ea?” Memoria în impas și
limbajul văduvit de sensuri se asociază spre a nuanța
încă o dată criza eului, în poemul: „Cum ai învăța cu-
vintele vântului”. Vulnerabilitatea vine întâi din faptul
că limbajul ca instrumentar al investigărilor nu mai ve-
hiculează sensuri liniștitoare, trădează nevoile ființei,
parcă ar aparține altor instanțe: „Cum ai învăța cuvin-
tele vântului/ și tăcerile ploii”. E un fel de acuzație, cu-
vintele ne sunt străine, nu mai sunt ale noastre. În al
doilea rând, neputința vine din secătuirea memoriei, ce
echivalează cu uitarea sau înstrăinarea de esențe, de
orizontul originar: „ cum ai uita să-ți speli ochii cu apa/
memoriei/ și-n inimă te-ar lovi/ uitarea de sine,/ cum prin
venele tale/ nu sângele,/ ci niciundele ar bântui subte-
ranele/ inimii”. Eul nu se mai simte aparținând unui loc,
unei ordini, de aceea „uitarea de sine” și „niciundele” îi
iau în stăpânire inima. Senzația stranie e un mod de fi-
gurare a dureroasei dezrădăcinări din orizontul mitic.
Chiar o eventuală interogație adresată divinității ar ră-
mâne fără un răspuns; în lumea sa, devenită o imensă
pustietate, nu s-ar arăta nici un semn: „cum ai întreba:/
Doamne, unde sunt toate?/ - și-n marea pustie/ s-ar
oglindi doar ziua/ care n-a început încă/ să fie”. Astfel
de reproșuri adresate memoriei mai auzim în poeme:
„Nimic nu mai trece/ dincolo de abisul/ memoriei./ Car-
nea ta/ carnea ta/ nu mai e decât amintirea/ unor cu-
vinte”. De data aceasta, memoria scapă printre degete
pulsul viu al trăirilor erotice, freamătul din trupul iubitei.
Din toate rămâne imaginea abstractizată, conceptuali-
zată în limbaj.

Alte poeme memorabile pun accent pe motivul vă-
lurilor obnubilatoare, unde diverse obstacole se inter-
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pun și limitează vederea și înțelegerea. Între ele se re-
marcă: umbrele norilor, cețurile iernii sau ale dimineții,
zăpezile etc. Lumina e prima victimă, se împuținează,
funcțiile sale diminuează. Astfel că „lumina furișată din
cer” se impregnează de întuneric și ceață și nu-și mai
poate împlini menirea, aceea de a susține vitalitatea spi-
ritului: „lumina mea de-ntuneric și ceață/ care mă arde
și mă îngheață/ pe ce mai este din ce-a fost viață”. În
toiul iernii, aceasta e umilită de umbrele norilor, obligată
să se târască-n țărână: „Lumină mohorâtă de iarnă;/
pe brânci sub povara insuportabilă/ a norilor,/ în patru
labe dinaintea țărânei”. Efect imediat – performanțele
diminuate ale simbolului, ce nu mai deschide orizonturi
înțelegerii profunde, ci, mai degrabă, eșuează în „mă-
runtaiele lucrurilor” și în „subteranele/ sângelui/ prin
care te-ntorci/ acolo unde umbra încă păstrează/ pece-
tea ta/ și a ei”. „Umbra” și „pecetea” sunt corelate expli-
cit, devenind un binom exasperant, o cenzurare tragică
a spiritului cognitiv, căci „măruntaiele” și „subteranele
sângelui” nu pot fi profunzimile căutate, urgențele ce se
cer deslușite. Umbrele ca factor castrant pot lua și chi-
pul zăpezilor ce pecetluiesc, pentru multă vreme, cu
vălul lor, lucrurile, elementele peisajului: „Și astfel ve-
niră zăpezile/ și nu s-au mai dus!/ A nins./ Zi după zi/ și
noapte de noapte/ a nins./ Vuiet și vaier,/ viscol și-nca-
ier,/ val de vedenie,/ prund de orbenie,/ pleoapele Dom-
nului,/ pasărea somnului./ Nimic de-nțeles/ doar ghimpii
tăcerii/ în care se sfâșie/ pielea văzduhului/ și ochii-ntu-
nericului”. Și aici primul efect al pecetluirii e anihilarea
descifrărilor, acel „prund de orbenie” așezat peste ochiul
investigator. Zăpada nu mai aduce nicidecum un spor
de ambiguitate și mister în lume. Cenzurarea lucrurilor,
pe care eul o receptează, e una care schingiuiește spi-
ritul, sporește întunericul și calvarul incertitudinii. Nu în-
tâmplător în ochiul exasperat de „orbenie” irizează
„floarea abisului”. Cețurile iernii devin un fel de „fume-
gare” ce sugrumă, de asemenea, lumina cunoașterii:
„Fumegă iarna, fumegă greu,/ parc-ar răsufla sub pă-
mânt Dumnezeu,/ sub pământul cerului, în adâncuri, în
hău,/ când îi lacrimă ochiul a părere de rău”. 

Nu totdeauna intervine cenzura, orbirea, neputința,
poate fi o caracteristică constitutivă a ochiului. Atunci
existența efectivă a lucrurilor și mișcărilor rămâne fără
sens. Când vântul e întrebat unde duce vorbele pămân-
tenilor, nu poate oferi niciun răspuns: „O, dac-aș ști,/
răspunde El cu tăcerile Sale!/ O, dac-aș ști, dac-aș ști…
/ tot auzi/ și ecoul te-neacă/ și-n drum e doar umbra/ tă-
cerilor lui care pleacă”. Într-un poem, clipa ce vine în
viața noastră cu tot evantaiul ei de surprize incontrola-
bile e considerată o monstruoasă fărădelege: „Clipa,/
îmbuibată de neprevăzut și de/ veșnicie/ precum strigă-
tul unui copil/ care vede lumina/ sfâșiind coapsele/ mai-
cii sale”. Dimensiunea incognoscibilă din elemente e
descumpănitoare, întâlnirea cu ea duce la momente de
oripilare. Clipa cu neprevăzutul ei nu mai fascinează, ci
îngrozește. Între factorii frustranți se înscrie și finalitatea
impenetrabilă a marelui flux de zile și întâmplări. Eul le
receptează curgând  inconștiente de menirea lor,
existența rezumându-se parcă la această dinamică ab-

surdă, fragmentată, derizorie: „A venit și s-a dus,/ cum
duse-au fost întâmplările zilei/ și zilele însele/
neștiutoare de starea lor,/ de starea lor niciodată în
stare/ să tulbure așezarea unui anotimp/ necuprins între
hotarele anului,/ anului pe care-l măsori/ și nu ajungi ni-
ciodată/ până la capăt”. Amnezia generalizată împiedică
zilele și întâmplările să formeze o temporalitate co-
erentă, un întreg semnificativ. Suita lor, ilustrând
devălmășia, dă naștere unui anotimp bolnav ce contra-
zice firea, structura știută a anului. Iar „anul” de acum
nu se mai lasă măsurat, deslușit, pare o temporalitate
scoasă din țâțâni, exasperantă prin incognoscibilul ei.
În fața fenomenelor, eu „nu știe” ce să decripteze, din
degringolada lor nu poți extrage înțelesuri pentru a te
proiecta într-o geografie prielnică: „Și nu știi pe zodiacul
unui măr/ mușcătura cui înseamnă popasuri, insomnii/
și cuvinte”. Eul zodier nu mai poate opera cu sensurile
viitorului. Din toate, ni se spune încă o dată, emană pe-
cetea tăcerii frustrante, impasul cognitiv: „mâna tăcerii
pârguită-n/ asfințitul/ din care urcă spre cer/ plânsetul
nopții”. Alt poem reia tema, avertizând că luciul acvatic
și oglinzile nu mai dezvăluie adâncul, profunzimile
obiectelor. Revelația e fixată într-o zi oarecare din rutina
cotidiană: „O zi care-ncepe/ aceeași/ mereu”. Imediat
e semnalată ironic antiteza dintre verbiajul nostru coti-
dian și muțenia lucrurilor: „și plină de vorbe/ tăcerea”.
Revelația este adâncită apoi prin detalii semnificative:
„Nici un luciu de apă,/ nicio oglindă în care să-ncapă/
vâlvătaia adâncului,/ nici un început/ în care sfârșitul să
se poată/ citi,/ nicio întoarcere/ dintr-o plecare neîntâm-
plată”. E un mod prin care rațiunea își recunoaște infir-
mitatea, neputința de a ajunge la esențe, de a le
anticipa. Nu are instrumente pentru a recepta „vâlvătaia
adâncurilor”, atât de râvnită. Finalul poemului reia in-
surmontabila prăpastie dintre flecăreala noastră
nesfârșită, ce mimează cunoașterea, și enigmatica tă-
cere a esențelor, la care nu mai avem acces: „O zi care
începe, aceeași mereu,/ și tăcerea fără de capăt,/ tăce-
rea colcăind de cuvinte/ precum o gaură neagră/ gra-
vidă de aștri uitați”. Toate explicațiile și descifrările
rațiunii pragmatice, „colcăiala de cuvinte” sunt și un mod
de eschivare, de a evita înfruntarea cu provocările „tă-
cerii” din miezul lucrurilor. Această așteptată vorbire a
profunzimilor, ce nu mai ajunge la noi, e factorul care
generează neliniștea chinuitoare, incertitudinea, deznă-
dejdea. Nu se poate „citi” ceea ce e dincolo de coaja lu-
crurilor. Semnificativă devine aici forța de a comprima
suferința limitării cognitive în exclamații memorabile:
„nici un început/ în care sfârșitul să se poată/ citi”. Din
toate se desprinde imaginea unui eu avid să
deslușească semnele lumii, dar acestea nu se lasă de-
criptate, profunzimile rămân bine pecetluite. 

Altă suită de poeme memorabile surprinde viziunea
dureroasă a formelor goale sau în curs de vacui-
zare. O bizară dematerializare, sărăcire de conținut, go-
lire de sine, se declanșează în elementele realității.
Deodată sub ochii năuciți ai eului, toate elementele pei-
sajului marin își pierd fundamentul, la vedere rămân
niște forme găunoase, suspendate în afara timpului, în
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care eul nu se regăsește. Lipsește memoria care să le
reunească într-un întreg: „Gol,/ până-n adâncul adân-
cului/ gol de el orizontul;/ ai ajuns la țărmul mării/ și
marea e dincolo de goliștea lui/ și nisipul e fierbinte,/
fierbinte și fără memorie;/ fără memorie/ precum peștii
de nisip care-ți fojgăie/ printre oase/ și oasele n-au
amintiri,/ n-au memorie/ și marea, oceanul sărat și fier-
binte/ și roșu/ îngheață dincolo de linia orizontului”. Ele-
mentele evocării suferă de carențe grave: orizont, țărm,
nisip, mare, pești, oase, ocean își pierd configurația
știută, sunt în curs de încremenire. Asemenea fantasme
goale de sine, forme evanescente, nu mai generează
bucurie contemplativă. „Orașul bătrân” este altă formă
cu profunzimile în criză, în curs de disoluție: „Oraș bol-
nav de el însuși,/ cu străzi putrezind odată cu umbrele/
care-și caută trupul pierdut,/ cu piețe în care doar aerul
bolnav/ mai are ecou”. Vatra, ca loc al ființării, locus
amoenus, intră în același curs al vacuizării. Aceasta se
va goli și ea cândva de substanță vitală, va rămâne pus-
tie: „În curând ploaia va șterge/ urmele păstrate-n me-
moria lutului./ Curat va rămâne obrazul/ țărânei/ peste
care lumina lunecase cândva/ cu neliniște./(…)/ Poate
nimeni pe-aici/ nu va mai adăsta/ vreodată”. Cadrul so-
cial se golește de valori, de prezența, fertilizantă spiri-
tual, a poeților. Aceștia apar încolonați într-un ironic
convoi al proscrișilor și excluși din arena publică:
„Iartă-i, Doamne, pe ei, păcătoșii,/ damnații, poeții,/
ucigașii de timp,/ fiare cu labele sângerând/ în cleștele
cursei,/(…)./ Fie-le amintirea tăcerii/ ca o piatră murind,/
ca o piersică jupuită/ din care se scurge sudoarea/ lu-
minii!”. Poemul aruncă săgeți spre prezentul nostru
eșuat în materialism, unde arta, frumosul, nu mai au
căutare, sunt considerate inutile, nu se înscriu în prima-
tul utilitarismulului. O expresie mai sofisticată a golirii
lumii de temei e figurată prin elemente temporale, aces-
tea ne aduc înainte un timp pervertit, impropriu ființării
și cunoașterii: „Azi fără astăzi, mâine din ieri,/ timp
fără noimă,/ fără prihană:/ abisu-nchide, stranie rană,/
cuvântul poticnit în tăceri”. Golul existențial se resimte
și atunci când elementele unei ordini armonioase, cum
sunt toamnele pline de rod și miresme,  nu se mai re-
găsesc în prezent. Ele sunt actualizate cu regret prin
motivul medieval ubi sunt: „Unde sunt astăzi toamnele
tale?/ Unde lumina stinsă din cer?/ Drumuri bătute, pul-
beri de fier,/ spinii tăcerii-n tălpile goale”. Alteori chiar
toamna e cea care aduce cu ea priveliștea formelor
goale, mortificate. Auzim imediat invocația disperată a
eului, adresată divinității, de a învia peisajul și viețile oa-
menilor, pustiite de aceasta: „Viile, toamna, viile;/ ini-
mile noastre, pustiile,/ învie-le, Doamne, învie-le!”.
Remedierea însă nu are loc, paragina se extinde la
toate nivelurile existențiale: „Neîntocmite chiliile,/ ames-
tecate treziile,/ nedeslușite veciile!” Toamna aduce un
declin al elementelor până și la nivel cosmic: „E toamnă,
Doamne, la tine-n cer/ îngerul ploii umblă stingher,/
frunza se face și frunza pică/ și numai lacrima o mai ri-
dică”. Toate se sting, se golesc de temei, într-o muțenie
dezarmantă, lăsând conștiința în afara unor înțelesuri
fortificante. De aceea eul e tentat uneori să concluzio-

neze, aidoma Ecleziastului, că nu e nimic dincolo de
nașterea și destrămarea formelor și nici dincolo de pro-
pria zbatere printre ele. În momentele de deznădejde,
existența umană se golește de temei: „Duci în inimă/
cenușa zilei de ieri,/ a celei de azi/ și mâine;/ în rest,/
pulberea care curge/ dintr-o palmă-a neantului/ în cea-
laltă”. Proiectele amânate ale eului se înscriu în același
flux de forme vide. Chiar dacă o vreme ele mai ispitesc
ființa cu promisiunea unor realizări posibile, în cele din
urmă se sting odată cu plăsmuitorul lor: „Atâtea lucruri
așteaptă,/ de ele însele golite/ atâtea lucruri/
așteaptă/(…)/ lucruri fără de grai/ și fără umbră,/ lucruri
uitate înainte de-a fi,/ atâtea lucruri pe care viața ta/ nu
le va întrupa niciodată”. Reținem și ciudata golire de
substanță a vorbirii despre obiecte. Discursul le reduce
la o culoare banală, le ignoră identitatea și complexul
de relații. Din ele rămâne doar o reflectare redundantă
a unora în altele: „Spun că pământul are culoarea
cenușii,/ fiindcă pământul dospit în pântecul focului/ e
cenușa./ Spun că apa are culoarea/ vântului/ așa cum
vântul are culoarea apei./ Spun că văzduhul e doar/ me-
moria păsării/ precum pasărea nu-i altceva decât/ me-
moria aerului”. Asemenea omologii metaforice ne spun
întâi că ochiul surprinde relații insolite între obiecte, ine-
fabilul corespondențelor. Dar la fel de bine putem citi
aici faptul că ochiul nu mai receptează frumusețile lumii,
nici multitudinea raporturilor dintre elementele ei. Din
marea dinamică fenomenală, discursul reține frânturi pe
care le comprimă în câteva scheme, automatisme ver-
bale, ce imită reflecția. Discursul recunoaște direct că
operează doar cu ecouri conservate în memorie: „nici
ochiul nu vede/ decât ceea ce în lăuntrul lui/ locuiește.
În astfel de secvențe, actul evocării eșuează, se reduce
la câteva raporturi fantasmatice dintre lucruri,
prezențele sunt atât de slabe că lasă să se vadă în ele
negația lor. Bucuria contemplativului e șubrezită de
aceste năluciri ale neantului alături de cele ce deocam-
dată mai sunt aici. Eul se îndoiește de concretețea lu-
crurilor și a valorilor din jurul său, punându-le sub
semnul întrebării: „Spun că limba mea e memoria
spusă-a/ tăcerii,/ așa  cum viața e memoria pierdută/ a
morții”. E căutat raportul obiectului cu evanescența lui.
Drama eului, aflat sub istorie și fenomene, se autentifică
și prin astfel de aproximări, reducții, grimase comunica-
tive, jucându-și rolul de receptor al evanescențelor. 

Deși mai puțin consistentă, există în prima secțiune
și o serie de poeme consacrate revelațiilor fortificante.
În mod excepțional, eul își regăsește sinele în portretul
intitulat: Precum cahlele-ncinse, unde sunt evidențiate
eforturile extreme ale eului de a se menține în armonie
cu propriul sine, de a păstra în cumpănă ecoul spaime-
lor și luciditatea receptivă. Pentru a le sugera, apelează
la o comparație insolită: „Precum cahlele-ncinse/ ale
unei după-amiezi de iarnă,/ cu frig/ ținută-n sine ființa,/
cu gerul care arde în tine/(…)/ cu ceea ce păstrează/
memoria focului:/ lumina de dinaintea/ scânteii,/ cenușa
de după”. Cahlele teracotei au nevoie de frigul iernii
pentru a fi încinse, armonia interioară a omului se obține
„cu frigul” și „gerul” spaimelor și neliniștilor, legate de
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marile incertitudini ontologice. Ele doar pot ține lucidi-
tatea trează. Echilibru fragil al „ținerii în sine” a
conștiinței, e hrănit cu interogații despre începutul și
sfârșitul existenței, adică interogații despre „lumina de
dinaintea scânteii”, respectiv, despre „cenușa de după”
– realități mereu impenetrabile, perfect convergente cu
simbolul tăcerilor, din titlul volumului. Nici imaginea lu-
minii cu valențe diminuate („Potolită lumina acum,/ ne-
hotărâtă, incertă,/ abia deslușit sub degetele ei/ chipul
lucrurilor./ Doar amintirea frunzișului/ și pielea râului/ le-
pădată-n nisipul memoriei”) nu rămâne definitivă. Există
zile în care ea favorizează actul sondării tainelor, acce-
sul la acea „sărbătoare uitată/ în care te întorci să afli/
ceea ce nicicând și niciunde/ nu va mai adăsta./ Sub
uraniscul inimii/ e cu tine acum ființa tăcerii”. Nici „praful
străveziu” al dimineții marine, ce pare a perturba actul
perceptiv, cenzurând panorama cerului deschis, nu mai
paralizează eul; acesta dă glas ipotezelor fortificante,
impenetrabilul se lasă aproximat. Se conturează astfel
o secvență a viitoarei reîntoarceri a sufletului exilat în
teluric, la condiția paradisiacă, originară: „Poate că din-
colo era marea./ Poate că neodihna ei/ te îmbăia și
acolo./ Poate că dimineața/ devreme/ trupul se lepăda
de pământ/ precum ochii de placentele/ somnului,/ iar
tu, dimineața/ devreme,/ îl căutai și nu-l aflai,/ căci doar
marea însăși era/ dincolo de marginea mării”. Îmbăierea
în marea concretă dă reveriei forța de a anticipa bucu-
riile spiritului din cealaltă mare, a eternității.

Stimulativă e și lecția firului de iarbă ce înfruntă
„Oriunde și oricând” cu demnitate „pântecul brumei”
spre a dobândi „nemurirea”, ciclic, în cadrul mitului eter-
nei reîntoarceri. Eul suportă și el vitregiile vieții cu
speranța că suferința e izbăvitoare: „ochiul tău/ albind
în orbitele unei duminici/ bolnave” . Altădată eul se simte
singur, aidoma „grăuntelui de nisip/ în deșertul
deșertului” sau abandonat pe o scenă pustie. În ambele
ipostazieri, nu poate descifra decât o viitoare intensifi-
care a calvarului propriu. Dar suferința finală e conver-
tită simbolic într-o experiență fondatoare de sine: „Ești
aici,/ o aștepți,/ aștepți îngerul care să-ți vestească/ bi-
necuvântata povară/ a suferinței care va crește în tine,/
om care pe sine însuși/ se așteaptă”. Prin suferință, eul
e convins că-și va regăsi esența. Există momente privi-
legiate, când conștiința deslușește în evoluția fenome-
nală schemele scenariului sacru: „La fereastra zilei/
privind/ cum se-ntoarce în sine lumina,/ trupul Tău,
Doamne,/ Smuls de pe crucea-ntunericului!”. Singură-
tatea proprie este răstălmăcită optimist: nu e singur cel
fără prieteni, ci acela care nu e în comunicare vie cu
strămoșii săi și nu-i aduce la viață în conștiința sa: „Fe-
ricit ești tu,/ a cărui lume e plină de morți/ precum Para-
disul,/ căci vii sunt toate acestea/ și altfel!”. Plenară e
clipa intuirii Absolutului Ascuns, în suita de antinomii vi-
zibile din jur: „E pretutindeni și/ niciunde,/ precum văz-
duhul în oasele/ vântului./ E înăuntru și înafară,/ în afara
lăuntrului/ și-n lăuntrul a ceea ce niciodată nu-i/ înafara
lăuntrului./ Este fără să fie/ precum ecoul mării/ în scoi-
cile moarte”. Uneori clipa e receptată ca supremă va-
loare, ca revelare a Ascunsului: „Bucură-te de ziua

care începe!/ E mereu cea dintâi,/ e mereu neatinsul
atingerii/ e vedenia văzului/ și ascultarea auzului/ e ca
și cum lumina s-ar împreuna/ cu văzduhul”. Muzica e,
de asemenea, epifanie a Absolutului: „Muzica…/ la-
crima îngerului/(…)/ veșnicia între două/ singurătăți/ și
pe scările norilor/ pașii Lui/ coborând în niciunde”. Dacă
rațiunea raporta adâncurile la teroarea abisului, gândi-
rea mitică, afectele, proiectează plutonicul învăluit în
căldură: „Pământul e cald:/ aici printre ierburi locuiește/
lumina./ Pământul e cald;/ e caldă țărâna în care și-au
scurs arșița/ noiane de trupuri”. Acum se afirmă încre-
derea în capacitatea poemului de a reține ceea ce e du-
rabil din experiențele predestinate ființei: „Zilele vor
strânge arșița/ în panerele lor/ și nimic, o, nimic nu se
va pierde/ din lumina fără de sațiu/ venită din ochiul ce-
lest/ și nimic din ceea ce îți este dat/ nu va fi altfel,/ și
nimic nu va putea să ducă/ altundeva/ ceea ce e dat să
rămână în urmă:/ o dâră de cântec”. Chiar actul proro-
cirii se umple de speranța unei viitoare deschiderii a co-
municării cu cerul. O chemare de sus va mijloci
întoarcerea făpturii la condiția primordială: „Va să vină,
cine va să vină ?,/ va să vină pân´ la dumneata/ lăcri-
mata punte de lumină/ ne´ntrebata care va-ntreba”. Cu-
vântul poetic nu mai e tributar tăcerilor, poticnit în
neputințe, ci o poartă miraculoasă spre ordinea sacră:
„Închisoarea mea nu e/ trupul,/ ci cuvântul/ în care fierbe
sarea din lacrima/ zeului”. După risipirea în teluric a tru-
pului uman, e posibilă regăsirea de sine a ființei și a  cu-
vântului, ca întoarcere la valențele originare. Acesta va
putea imortaliza vechiul și noul zbucium interior al spi-
ritului: „Ce rămâne e arșița,/ setea și plângerea/ de di-
nainte/ și de după-ntoarcerea-n sine-a/ cuvântului.” E
posibilă și formularea unor exigențe absolute, cum e
aspirația de a se iniția în contemplarea flăcării pure, în-
trupare a Absolutului revelat: „Flacăra palmelor pură,/
lamură fără de zgură/ doar ochiul luminii o-dură/ inimii
sfântă epură”. 

Un suflet stingher, strecurându-se printre zile mai
bune sau mai rele, imortalizându-și neliniștile și
speranțele. Întoarcerea în sine e corelată cu un nivel re-
flexiv superior, o evaluare gravă a imaginii de sine și a
acumulărilor, o punctare mai apăsată a eșecului cognitiv
rațional, un spor de neliniști și de frustrări în sondarea
impenetrabilului. La acestea se adaugă, la nivel formal,
un discurs minimalist, rareori în cadențe clasice, o sin-
taxă iubitoare de elipse predicative, o preponderență a
nominalului în desfășurări enumerative de similitudini
sau de antitetice. E de menționat și o simplificare radi-
cală a inventarului de obiecte poetice, amintind de arta
bacoviană. Astfel că: tăcerea, lumina, întunericul,
drumul, ziua, clipa, vântul, pulberea devin „mărgele
de sticlă” cele mai eficiente în jocul transfigurării și se-
miotizării. Puținătatea inventarului și reluarea sa obse-
sivă va sugera o însingurare și o separare a eului de
orizontul exterior, de fenomenal, o recuperare a sinelui
și o apropiere de esențe. Un festin liric ce răsplătește
cu asupra de măsură așteptările cititorului.
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Sunt atât de puțini, astăzi, ca întotdeauna, oamenii
preocupați de adevăr, de Dreptate, în general, și/sau de
dreptatea aproapelui... Suntem interconectați ca ființe
sociale, cărora le-au fost dăruite comunicarea și cumi-
necarea. Dacă o fi adevăr sau simplă supoziție, nu
putem ști. Ceea ce se știe cu siguranță este efortul ob-
stinat de a elimina acest adevăr, crezând că, în exerci-
tarea liberului arbitru, totul este permis.

Mariana Șipoș pare a face excepție. Demersurile
sale de a căuta și de a susține adevărul în cazurile (so-
cotite, din păcate, așa – caz...) Marin Preda și Paul
Goma, sintetizate în cele două lucrări – Dosarul Marin
Preda: viața și moartea unui scriitor în procese verbale,
documente și mărturii inedite (1999) și Destinul unui di-
sident: Paul Goma (2014) sunt o dovadă peremptorie.  

Destinul unui disident: Paul Goma a fost publicat
inițial în 2006, fiind reluat, apoi, în această ediție revă-
zută și adăugită, după un efort de documentare, de cla-
rificare, efort necesar pentru a pune faptele, în ceea ce-l
privește pe scriitorul și omul Paul Goma, în lumina ade-
vărului, adevăr necesar într-o istorie obiectivă și adevă-
rată a literaturii române. Acum, după intrarea în
eternitate a scriitorului, răpus de COVID în 25 martie
2020, lucrarea capătă o altă perspectivă: viața lui Paul
Goma a devenit destinul unui scriitor revoltat, mai mult
opozant decât disident.

Cartea, realizată ca un documentar bine articulat, cu
priviri din toate unghiurile pentru a cuprinde adevărul
subiectiv al omului în adevărul istoriei, vine să preîn-
tâmpine și să elimine aberațiile vehiculate despre Paul
Goma, scriitorul care, opozant (nu disident, cum preci-
zează el însuși!) al comunismului toată viața lui, s-a
considerat nu un erou, ci doar „un om care a încercat
să fie normal”, într-o lume anormală, frizând absurdul.
Cât de greu este să încerci să fii normal când toți ceilalți
trăiesc într-un anormal pe care-l acceptă ca singura rea-
litate normală! Este aceasta realitatea pe care Mario
Vargas Llosa o descria astfel: „Există de multe ori o

complicație tragică a victimelor înseși care, atunci când
au putut să o facă, nu au fost capabile să reziste, să
stopeze acest apetit teribil pentru putere și control ab-
solut și, la un moment dat, e prea târziu, controlul auto-
ritar al societății e deja complet”, definitorie pentru un
„fel teribil și tragic în care un popor întreg abdică de la
dreptul lui de a rezista la ceva atât de inuman, atât de
crud și de degradant cum este o dictatură totalitară”.
Ceea ce-i unește pe Mario Vargas Llosa și pe Paul
Goma este credința că scriitorul trebuie să fie „veșnic
revoltat”, așadar, „să nu rămână indiferent la reaua al-
cătuire a lumii în care trăim”.

În această revoltă stă destinul de scriitor al lui Paul
Goma, căci trebuie subliniat că, înainte de toate, înainte
de a fi opozant al regimului comunist, Paul Goma este
un scriitor.

Mariana Șipoș își propune, în acest documentar, să
demonteze fake-urile, dezinformările, mistificările
Securității care lansase ideea, îmbrățișată, din motive
obscure, și de confrații din lumea literară, că acțiunile
sale de răzvrătire și de revoltă au ca scop căutarea
vizibilității care să-l facă celebru. Un fel de automistifi-
care care să-i oculteze lipsa de talent, prin urmare...

Capitolele Destin de scriitor, I, II, Paul Goma – 1998,
Paul Goma – 2005 construiesc un portret al omului Paul
Goma ca preambul la cunoașterea operei, incitând cu-
riozitatea de a-i cunoaște opera și, cunoscând-o, să
poată fi înțelese mobilurile, cauzele care i-au determinat
atitudinea și rădăcinile din care opera își trage seva. 

Prevalează în documentarul Marianei Șipoș imagi-
nea omului Paul Goma urmărit, hărțuit și persecutat de
Securitatea de dinainte de 1989, așa cum o demon-
strează cele 43 de volume de urmărire din arhiva
CNSAS, întrucât argumentul autoarei, conform căruia,
„biografia lui Paul Goma nu poate fi, din nefericire, se-
parată de aceste dosare care închid în ele o viață de
om”, nu poate fi nici evitat, nici ocultat.

Întrebarea relevantă pentru societatea românească

Ana Dobre

DESTINUL UNUI DISIDENT: 
PAUL GOMA
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de astăzi se referă la actualitatea lui Paul Goma: Mai
avem nevoie de Paul Goma? Această actualitate se re-
feră la atitudinea lui de opozant al regimului de la
București și în perioada de după 1989. Documentarul
realizat de Mariana Șipoș demostrează cu asupra de
măsură nevoia societății românești de personalități ver-
ticale ca Paul Goma care (pre)dau, încă, lecția
demnității.

Ca scriitor, Paul Goma este autorul unor opere insu-
ficient evaluate: romanul Ostinato (1971), Bonifacia
(1986), Din Calidor (1987), Arta refugii (1990), pentru a
nu le numi decât pe cele mai cunoscute; cele
nonficționale, ale literaturii carcerale – Gherla (1976),
Culoarea curcubeului (1979), Patimile după Pitești
(1981), sunt o mărturie a ororilor, trăite direct, din Ro-
mânia comunistă.

Atitudinea lui de opozant ține de firescul nefirescului.
Născut în Basarabia, pe 2 octombrie 1935, la Mana,
județul Orhei, la șase ani, în 1941, în urma raptului cu-
noscut, alături de părinții săi, Eufimie și Maria, cunoaște
drama pribegiei, veșnic urmăriți, pentru a fi repatriați
în... Siberia, veșnic suspectați, arestați pentru vinovății
închipuite. În 13 ianuarie 1941, tatăl este arestat de
către NKVD, familia regăsindu-se, după ce mama îl
considerase mort, în 1943. În 1945, părinții sunt din nou
arestați, iar copilul Paul Goma, la 10 ani, singur pe
lume, peregrinează, căutându-i la Sibiu și la Mediaș; în
1952, e reținut de Securitate mai multe zile; în 1956, în
urma evenimentelor din Ungaria, e arestat pentru doi
ani, apoi cu domiciliu obligatoriu, în Bărăgan, la Lătești,
până în 1963. 

Un lucru este clar: Paul Goma nu s-a născut insur-
gent. A fost forțat să devină insurgent de tot acest cumul
de factori și de fapte care l-au făcut să se dumirească
devreme, să vadă mai bine decât alții monstruosul apa-
rat al sistemului.

În noiembrie 1977, după ce i s-a retras cetățenia ro-
mână, împreună cu Ana-Maria, soția, și fiul, Filip-Iero-
nim, au fost expulzați din România, stabilindu-se în
Franța. Ce a făcut scriitorul, timp de 12 ani, până în de-
cembrie 1989, se află în benzile magnetice ale posturi-
lor de radio Europa liberă, BBC, Vocea Americii și în
cărțile sale – romane cu caracter autobiografic și jur-
nale. 

Lumea românească, subliniază Mariana Șipoș, nu
știe cu exactitate ce a făcut și, mai ales, ce a însemnat
Paul Goma, în 1977 și după această dată, pentru
speranțele românilor de a scăpa de comunism.

Acest gol îl umple această carte, cu un puternic ca-
racter polemic, fiind un fel de J’accuse! adresat amne-
zicei societății românești postdecembriste care nu a
făcut nimic pentru reabilitarea socială, politică și morală
a scriitorului Paul Goma. 

Momentul de apogeu al ingratitudinii publice l-a con-
stituit emisiunea lui Dan Diaconescu de la OTV, din
18-19 ianuarie 2005, emisiune în care generalul de Se-
curitate, Nicolae Pleșiță, unul dintre torționarii lui Paul
Goma, a făcut apologia Securității comuniste, recunos-
cându-și faptele care se înscriu în categoria crimelor
împotriva umanității, fapte imprescriptibile, recunoscând

tortura aplicată lui Paul Goma. Societatea românească
nu a reacționat. Mariana Șipoș a fost aceea care a inițiat
o serie de acțiuni necesare pentru sancționarea juridică
a unor astfel de poziționări.

Destinul unui disident: Paul Goma lasă un gust
amar, întrucât creează sentimentul greu al lipsei de
speranță pentru îndreptarea răului. Mai mult, impresia
este  că se face mai mult pentru întreținerea lui,
ștergând urmele adevărului istoriei. 

Imaginea finală – vizita la apartamentul 20 din Dru-
mul Taberei, blocul Z21, nu mai lasă nicio speranță:
locul luptei pentru dreptate și pentru drepturile omului
nu doar că s-a anonimizat, dar s-a banalizat prin dezin-
teresul tuturor... 

Mai e nevoie de oameni ca Paul Goma? Deși socie-
tatea nu este pregătită niciodată pentru ei, totuși, ei apar
ca un remember al omenescului din noi. Înțelegem,
poate, atunci, că, dincolo de vizibilul luxurios, există și
altceva – un cer spre care omul nu va înceta să aspire
oricâte obstacole i s-ar pune...

Radu Adrian, Zeul Războiului
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„Nu există decât o mare și singură vinovăție: 
cea proprie”
(Nicolae Turcan)

Metaforic vorbind, neobositul Ion Fercu* caută în
Dac-aș fi..., în spirit blagian, „apa din care curcubeul
își bea frumusețea și neființa”, întrebându-se și între-
bându-ne permanent, dacă ne-am putea „reinventa îm-
preună” și dacă am putea folosi pentru noi și „urmașii
urmașilor noștri”, darul divin al libertății? Scriitorul eva-
luat cu un Premiu al Academiei pentru romanul atipic
Prin subteranele dostoievskiene nu-și propune să
ofere soluții, ci alternative cioraniano-kantiene, într-o
scriitură contrapunctică, ce sugerează melancolii neoro-
mantice ireconciliabile. Desigur, cameleonicul nostru ci-
titor îi răstălmăcește întrebările. Care apă? Apa vie, apa
moartă sau apa astrală? Polivalența simbolului „apă”
potențează sentimentul muzical al gândirii poetico-filo-
sofice, simultan comică, tragică și absurdă, dar și
(ne)fericita identificare a curcubeului, cu omul – vis al
neființei. Care om?, întreabă lectorul, pe bună drepta-
tea. Îi răspund imediat, ca să nu intru în polemică: omul
lipsit de judecată, cel care doar în nenorocire (război,
boală, migrație, moarte, frică etc.) se înțelepțește. Dacă
vrei să-l vezi cum arată, mergi în lumea personajelor
ferculiene (în care fiecare individ are propriul infern) din
toate romanele scrise de el, până acuma – Oaspetele;
Z; Audiența; Ostaticul Umbrariei etc. În romanul
existențialist pe care-l interpretăm, omul pe care-l trans-

figurează I.F. este cel ce se întreabă, după ce ajunge
un mutilat „fericit”, „Ce ai căutat în Afganistan?!” sau cel
ce așteaptă ca un Gabi Ghioc (onomastica personajelor
o las în seama lingviștilor), un „diasporist cu granița în
rucsac” (cum îl stigmatizează, empatic, autorul), să-i
facă podul peste „Demonul” – un firicel de apă, care in-
undă când vrea Dumnezeu –, adevăratul personaj cen-
tral al scriiturii, absent prin prezență și prezent prin
absență –, Mortucul/ Vaideei/ Vaidenoi/ Vaidemine, sau
însinguratul Giovanni, luptătorul aflat pe „frontul
superficialității”, ce-și mutilează cu inconștiența pietrei
sufletul. Iată-ne ajunși la apa Demonului – metaforă
revelatoare de tip blagian – și simbol polivalent al
substanței primordiale din care s-a creat Universul, în
miturile cosmogonice ale tuturor popoarelor și din care
iau naștere toate formele care revin miraculos prin re-
gresiune.

În romanul Dac-aș fi... configurat în viziune trans- și
interdisciplinară, crucea și sabia, divinul și demonicul,
binele și răul, urâtul și frumosul etc. se sprijină reciproc,
încât pârâul Demonului adună/asociază toate
conotațiile apei: arhetipul tuturor conexiunilor; liantul
universal, dar și elementul care separă și dizolvă, sim-
bol al inconstanței, al perisabilității formelor și al scur-
gerii ireversibile a timpului ce potențează „trufandaua
otrăvită a incertitudinii”. Proverbul „Apa trece și pietrele
rămân” reconfirmă opoziția cu lumea minerală și
amintește de oponența focului masculin, încât, nu în-
tâmplător, apa mai este asociată, cu subtilitatea filoso-
fului, în substanța romanului ce tinde spre unitatea
lumii, principiului feminin, matern și lunar,
inconștientului, tenebrelor psihismului feminin, abisurilor

Petre Isachi

TEOSISTENŢĂ ȘI EXISTENŢĂ 
VS. MITOLOGIA DIASPOREI

ȘI/ SAU
„SENTIMENTUL MUZICAL 
AL LUCRULUI FILOSOFIC”

(II)

* Ion Fercu, Dac-aș fi fost Dumnezeu, Editura Junimea,
Iași, 2021
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psihismului uman, dar și misteriosului Deal al Scăpării,
un Tabor al mortucenilor, antiteză a imprevizibilului
Demon.

Urcarea pe acest „Deal” reprezintă o elevație spiri-
tuală, o depășire a condiției date, o apropiere de
sfințenie și de autodepășire, o apropiere dorită de valo-
rile dumnezeiești: „Mă voi plimba puțin. Să nu crezi
că am luat-o razna, dacă mă vei vedea cu urechea
lipită de pielea Scăpării. Vreau să mai ascult oftatul
dealului, oftatul satului, oftatul lumii. Este singurul
loc din lume unde pot asculta așa ceva, Giovanni.
Până acum, credeam că doar cuvântul dor este in-
traductibil. Acum am o adevărată revelație: nici of-
tatul dealului Scăpării nu cred că are echivalențe
lingvistice. Noi, mortucenii, suntem bogați, Gio-
vanni” ... Rămâne deschisă întrebarea: săraci de
bogați? Sau alternativa: bogați de săraci? Fără a fi co-
lorat și romanțat este inclus în ecuația existențială, locul
nașterii, un axis mundi, și mitul copilăriei. La fel de fi-
resc, Petre Farina, preotul civil/ militar, un alter-ego al
autorului, își reiterează convingerea că lumea „trebuie
reinventată, nu suportată”, deși revine în lume ase-
menea ei, Lumii: indecisă, fără un sens activ, fără
credințe, fără doctrine capabile să reinventeze Lumea,
fără voința de a fi el însuși. Cea mai seducătoare iluzie/
utopie din ultimii două mii de ani este că ne-am putea
salva de noi înșine, doar prin noi înșine!?

Uităm că „lumea-i cum este și ca dânsa suntem noi”,
încât trebuie să ne reinventăm pe noi, să nu ne mai su-
portăm pe noi încremeniți în proiect, să ne cunoaștem
pe noi – cine se cunoaște pe sine cunoaște lumea, iar
cine cunoaște cu adevărat lumea se cunoaște pe sine.
Să mă ierte autorul, dar nu cred că ne putem „reinventa”
printr-un important „tratat de pace: acela cu mine în-
sumi”, cum îl manipulează tradițional, comandantul
Alexa, într-o epistolă, pe credulul și (ne)credinciosul
preot. Războiul Petre din Kandahar vs. Petre de la Mor-
tuc și libertatea necesității l-au reinventat pe Petre Stolul
lui Dumnezeu, refăcându-l „același” – nu reinventându-l
– cu preotul civil de dinaintea aventurii/întâmplării din
Afganistan. Eu, criticul ce nu trăiesc în „Insula Iluziilor”,
nu cred că prin „împăcarea cu mine, cu lumea și cu
Dumnezeu” mă pot reinventa. Mă voi schimba, even-
tual, în bine, doar dacă voi câștiga războiul cu mine în-
sumi. După știința mea, un asemenea război nu a fost
câștigat decât de Iisus..., cum se știe, ajutat. Asta ca să
nu uităm ce avem de făcut! Insist pe vizionarismul ope-
rativ al scriitorului Ion Fercu, care se adresează și prin
acest roman (ce ar fi trebuit deja tradus până acum,
într-o limbă de circulație universală; se potrivește de mi-
nune, cu metafizica cititorului de limba spaniolă, și de
ce nu, indiană, rusă, chineză, afgană etc.), celor mai
deschise conștiințe, sugerând alternative de acțiune,
spre a ne „reinventa împreună”. În acest punct, autorul
(nu Ion Fercu) intră în polemică/ consens cu autorul ce-
lebrului (printre cititorii de elită) Îndreptar pătimaș cio-
ranian, în care „Poetul are dreptate chiar când se
înșeală”. Dar când nu se înșeală!?

Ispita duhului, jocul imprevizibil al ielelor, frica de sta-

fia golului/ vidului, de agresiunea Istoriei, categoriile de
sclavi ivite din porunca „Creșteți și vă înmulțiți”, slugile
și slujnicele deschise spre „patima orizontală”, uitarea,
perpetuarea la infinit a „extazului pe burtă”, și alte con-
troverse de tip existențialist, ne-au determinat să deve-
nim niște anonimi exploratori ai „ignoranței proprii”. Îmi
permiteți să-i dau cuvântul lui Cioran: „Cine face ocolul
istoriei – tovarăș cu scepticii Atenei, cu descreierații
Romei, cu sfinții Spaniei, cu gânditorii nordici și cu
brumele de jăratec ale poeților britanici, dezmățat
al pasiunilor inutile, închinător vicios și părăsit al
tuturor inspirațiilor – se prăvălește crunt în sine”.
Această cădere în sine/ în timp este analizată camilpe-
trescian și dostoievskian de romancier. „Pielea scăpării”
se ascunde în propria noastră conștiință, ne sugerează,
paradoxal, autorul. Ne reîntoarcem în inima gnozei din
„Îndreptar pătimaș”, pentru a sublinia etapa obligatorie
a autocunoașterii – seva dătătoare de viață a culturii și
a omului: „Nu isprăvile-n timp ale făpturii te vor pune
pe urmele împlinirii tale. Vitejește-te cu clipa, fii
necruțător cu osteneala ta, nu oamenii îți vor dez-
vălui tainele ce zac în neștiința ta. În ea se ascunde
lumea. E destul să taci în  ascultare, ca-n ea să auzi
totul”. Nu, în Tăcerea cosmică de pe Dealul Scăpării,
ascultă Ghioc (fericit alese numele personajelor!) „ofta-
tul lumii”? Găsesc excepțional faptul că pe autor nu-l in-
teresează atât suita de concepte, prejudecăți, ideologii,
care pseudoguvernează lumea, ci mai mult ceea ce
mocnește în sufletul omului: ignoranța/ creierul luciu,
supunerea, dragostea ce „crește în ardorile banalității
și se micșorează în trezirile inteligenței”, prostocrația și
dobitocia extatică, „esența echivocă a absolutului din
șira spinării”, uitarea, egolatria, iubirea, trădarea etc.

Dostoievskianismul se conjugă fericit cu filosofia cio-
raniană: „Nu există nici adevăr și nici greșeală, nici
obiect și nici închipuire. Reazemă-ți urechea pe
lumea ce mocnește undeva în tine, și care nu tre-
buie să se arate ca să fie. În tine există totul... Nimic
nu ne precede, nimic nu coexistă, nimic nu ne ur-
mează. Izolarea făpturii e izolarea totului. Ființa e un
nicicând absolut”. Filosofic vorbind, Ion Fercu ne su-
gerează prin Petre Farina, cioranian, că în acest miracol
numit viață suntem contemporani cu „facerea și desfa-
cerea firii”. Este modul elegant al filosofului Fercu de a
ne pătrunde pe noi cititorii, de farmecul sfânt al (in)cer-
titudinii. Marea Interogație ce străbate scriitura mi se
pare a fi: unde s-au pierdut cu adevărat rădăcinile
libertății? În creștinism? În Biserică? În ateism? În ui-
tare? Cioran chiar emite în acest sens două paradoxuri.
Unul privitor la catolicism și celălalt, la ortodoxism. Italia
a construit și construiește biserici, „din teama de-a de-
veni superficială de prea multă lumină”, iar fără catoli-
cism/ ortodoxism, „popoarele sudice ar fi fost osândite
la fericire”, încât toate farmecele vieții s-au degradat și
se degradează în remușcări, nostalgii, deziluzii. Con-
damnarea la libertate provoacă la personajele fercu-
liene, sentimentul de insatisfacție din care se naște o
dorință vagă de altceva – misterioasa nevoie de a răs-
punde la chemarea necunoscutului. Mai puțin – o ne-
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voie de revoltă camusiană, cât o nevoie de ruptură. Au-
toexilul lui Ghioc în Spania și/ sau al lui Petre în Afga-
nistan/ Mortuc, potențează nevoia de ruptură. E o
tăietură de bisturiu definitivă, care nu atinge spiritul –
se știe, infinit și de sine stătător. 

De cine este decisă, totuși, această ruptură? De
Ghioc? De preotul Petre Farina? De Mortuc? Dezrădă-
cinarea și înstrăinarea sunt fără întoarcere, deși fiecare
exilat/ emigrant visează să-și schimbe viața, sufletul,
identitatea, să-și schimbe lumea. Ce nu poate să
schimbe și să uite exilatul, este dorul – organ de
cunoaștere al sufletului care nu poate fi gândit. Condiția/
destinul exilatului din Mortuc/ Spania de cine este fă-
cută? De Dumnezeu, mi-ar răspunde mama, fără să
ezite. De cel ce îndrăznește să spună Nu, și are iluzia
că este stăpân pe sine însuși, mi-ar spune militarul din
tata. Mentorul meu în ale criticii, George Călinescu,
mi-ar răspunde că omul liber să-și aleagă un anumit tip
de exil este cel ce nu are semne particulare, adăugând,
probabil, în stilu-i caracteristic, că alege exilul doar in-
dividul ce nu are sclavi..., oricum (ne)norocul este om-
niprezent și apare din cauze necunoscute, ar conchide
tot el, nemulțumit de răspuns și puțin furios că nu-i dau
voie să-și dezvolte teza. Nu e greu de observat că exilul
dintr-o țară totalitară este unul fără întoarcere. Nu doar
totalitară, ci din orice tip de țară, aș adăuga eu, adu-
cându-l în sprijin pe Giovanni, care nu a ezitat să pără-
sească Roma pentru Sonia din Mortuc. Fiecare exilat
al acestui roman inițiatic este asemenea stejarului/ mă-
rului, căruia i se taie rădăcinile și totuși legile libertății și
ale necesității îi cer să rodească. Din acest moment
„diasporeanul” se conduce după o voce interioară,
care-i spune că trebuie să-și salveze sufletul cu orice
preț. De aceea, Ghioc, Petre, Giovanni etc. își resimt
exilul ca pe o adevărată cale inițiatică, ce-i obligă să-și
(auto)contemple sufletul. Contemplare care ne revelă
doar infinitul din noi. De ce continuăm să ne căutăm,
totuși, sufletul? Pentru că el nu poate fi găsit nici prin
Textele sfinte, nici prin multă învățătură, erudiție, nici
prin rațiune, nici prin autoexilare, nici păcătuind.

Altfel spus, cum poate să supraviețuiască un arbore
fără rădăcini, adică, un exilat/ diasporean fără o imagine
de sine, imanent structurată de familie, biserică, tradiții,
școală/ universitate, mitologie, spiritul locului, prieteni
de o viață, nu de o vacanță etc., toate înrădăcinate în
cultura autohtonă, greacă, ortodoxă, catolică etc.? Doar
întinzându-și noi rădăcini către cer, către Dumnezeu,
către sine, către Divinitate. În Dac-aș fi..., sub umbrela
romanului inițiatic, autorul ascunde o epopee a Eului ce
ne revelă că „sufletul nu se vindecă mereu doar cu ade-
vărul”, dar ne și argumentează simultan, prin preotul mi-
litar, Petre Farina, sofocleana idee: dacă corpul e rob,
spiritul e liber. Destinului îi poți da cu tifla, desigur, dar
te costă. „Poți deveni erou, asemenea lui Sisif, dar cine
mai vrea astăzi să intre în mitologie?”, glosează Petre,
Restul de Om, care descoperă că drumul de urmat tre-
buie să fie operativ, nu doar speculativ sau conceptual,
ci condus prin acțiune. Mesajul romancierului pare evi-
dent: nu este vorba doar de a filosofa reinventarea

noastră ca oameni de excepție, ca oameni ai viitorului,
ci de a practica o filosofie a acțiunii, de a trăi dedublat,
ca actor și spectator/ judecător al propriei vieți dintr-o
singură bucată. Întâlnirea în direct cu migrația în masă
a popoarelor, o experiență atât de violent revelatoare,
este o întâmplare aproape sinucigașă. Mă întreb de ce
emigrează germanii, francezii, italienii etc.? Metaforic
vorbind, răspunsul pare simplu: prin exil „mori” ca să
renaști altul, altundeva, cu altă identitate, cu alte iluzii.

Cea mai mare reușită a scriitorului Ion Fercu, în
afara mitografiei dostoievskiene a personajului – ca ele-
ment de structură și structurare (Dumnezeu, Petre,
Anastasie Fulga, Elvira, Macarie, Gabi Ghioc, Sonia,
Alexa, Mortuc, armata din Kandahar, Afganistanul,
America idilică etc.) –, de pragmatismului scriiturii,
preeminența conștiinței semantice asupra celei
compoziționale, de omniprezența ironiei/autoironiei,
sarcasmului, satirei, ludicului, interogației, mirării, a stă-
rii poetice de rugăciune, omniscienței și omnipotenței
divine etc. – Eul auctorial  ne obligă, estetic vorbind, să
admitem că „Eul” este întotdeauna infinit altul, și, mai
ales, să credem că spiritul nu poate fi învins. Ar mai ră-
mâne întrebarea lui Montesquieu: De ce când alergi
după spirit, dai peste prostie, cum fac iubiții noștri, mor-
tucenii?

Jurnalul în care autorul topește introspecția, rugă-
ciunea, cugetarea, narațiunea-descriptiv-interogativă,
mirarea, varii filosofii contaminate de existențialism, lu-
ciditatea și conștiința, onirismul, singurătatea, visul etc.
potențează proteismul infinit al Eului. Citim în Dac-aș
fi... o epopee a Eului fără început și fără sfârșit, fără
învinși și fără învingători: „Ei ce zici de asta, Petre?
Poți sta privind astfel acest spectacol al vieții? Poți
sta fără întrebări, fără strigăt, fără remușcări, fără
să joci și rolul acuzatorului? Hai, Petre, răs-
punde!...” Cine joacă cel mai bine „rolul acuzatorului”?,

Ion Fercu
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mă întreabă fratele meu, Cititorul. Motivul Cain și Abel
se justifică și azi... Personajul colectiv, Mortuc/Vaideei,
îi răspund eu, nesigur. (Autorul însemnărilor critice este
oripilat de curajul cititorului, care pe vremea lui Maio-
rescu, Lovinescu, Dragomirescu, Călinescu etc. nu în-
drăznea decât să privească spectacolul literaturii, nu să
se implice, cum face astăzi, în alchimia Textului sau
chiar să-i ia locul  demiurgului. De ce nu Afganistanul,
de ce nu România, țara în care diasporenii (invenții fer-
culiene!) tind să egaleze pe cel al băștinașilor, nu sunt
tot personaje colective? Las interogațiile pe seama
generațiilor viitoare și mă întorc la „întrebarea aceea
a tuturor întrebărilor – dacă Dumnezeu însuși se
dovedește a fi cea mai durabilă minciună a noas-
tră?!” Nietzsche are de ce să fie mulțumit dacă un
Bryan Taylor și un mortucean, Petre Farina, „prăvălit în
rugăciune”, ca să evite „întrebările și răspunsurile” se
luptă și în secolul XXI, cu incertitudinile sale/noastre: de
fapt – cu drama opțiunii: pistolul sau crucea, patria sau
exilul, Dumnezeu sau ...?

Din cele 40 de capitole ale romanului răzbate o po-
lemică surdă, cu opinia lui Cioran, despre Eul văduvit
de distincție. Nu avea cum să-i scape filosofului din
Rășinari un asemenea aspect: „Religia, și mai cu
seamă slujitoarea ei, morala, au răpit Eului – și deci
culturii – farmecul distincției: disprețul. A privi,
adică, de sus, norodul uman ce te crede om. Nu
există euri, ci numai soarta de neasemănător seme-
nilor. Cultura – în formula supremă a intimității ei –
e o disciplină a disprețului. Ceilalți trebuiesc
sprijiniți, sfătuiți, nestingheriți în viața lor mișunând
de așteptări. În niciun caz, nu-i treziți. Ei nu vor ști
niciodată ce scump se plătește menirea singulară.
Lăsați omul să doarmă. Cum somn nu e decât în rai,
fuga de sine e dulceața soartei. Insul străveziu lui
însuși are dreptul la orice. El își poate curma firul
când vrea. Destinul e-o amânare continuă a sinuci-
derii. Veghindu-te viind, dezvăluiești mândriei tale
soarta, mâncând merindele Eului, soarta pe care
ești stăpân înfrânt”. Simplificând: aula universității
disprețuiește agora cetății. Orice s-ar spune, Cultura
Renașterii/ Occidentului disprețuiește cultura Mortucu-
lui/Vaideei. Eul mortuceanului nu are – cioranian vor-
bind – disprețul/farmecul distincției care este aristocratic
prin excelență, nu se poate bucura la modul luciferic de
„menirea singulară”. Mortuceanul ferculian (= românul)
nu se consideră „neasemănător semenilor” și simte că
„fuga de sine e dulceața soartei”. E o explicație (poate
cea mai plauzibilă?) pentru migrația aproape în masă,
a românilor, după modelul istoric al evreilor. Este singu-
rul nostru mod de a ne deștepta „din somnul cel de
moarte”. Nu vi se par aproape radicale schimbările lui
Gabi Ghioc, Giovanni și Petre etc., după ce au trecut
prin raiul, paradisul și infernul migrației? Doar așa au
perceput ubicuitatea stării de război in Lume, dar în
același timp și solidaritatea ei. În aceste condiții, Eul lui
Petre Farina este un „stăpân înfrânt” al soartei. Mai
poate exista în aceste circumstanțe în cultura mortuce-
nilor, „farmecul distincției: disprețul”? 

Sentința filosofului Cioran pare de necontrazis: „Nu
există Euri, ci numai soarta de neasemănător semeni-
lor.” Mi se pare aproape identic și punctul de vedere al
lui Ortega Y Gasset: Eu sunt eu plus împrejurările mele.
Dar să nu alunecăm în digresiuni. Mâncând din „merin-
dele Eului” (așa cum procedează nu doar Petre Farina)
ne continuăm destinul, fără să înțelegem că „în formula
supremă a intimității ei, cultura este o disciplină a
disprețului”. Civilizația perpetuează în eternitate acest
dispreț. Un geniu uitat de românii lăsați „să doarmă”, Ni-
colae Iorga, vedea în dispreț cel mai misterios dintre
sentimentele omului, neputința celuilalt de a prețui/eva-
lua, iar pentru spaniolul Ortega Y Gasset disprețul este
sinonim cu indiferența totală față de celelalte culturi –
„a nu te osteni să descoperi nici măcar defectele aproa-
pelui”; ce să mai vorbim despre calitățile lui. Altfel spus,
în afara complexului de superioritate capabil să pri-
vească „de sus”, o cultură nu supraviețuiește, moare
precum satul tradițional, Mortuc. „Războiul” dintre culturi
nu este o ficțiune oarecare.

Ce descoperă Petre Stolul lui..., în războiul cu sine,
cu lumea și cu Dumnezeu? Descoperă că Răul
existențial este în fapt, un rău spiritual, un rău al sufle-
tului, care face imposibilă orice opțiune, dar ne
mântuiește, cum susține același Emil Cioran, „de cel
mai mare rău: de răul nepărtinirii”. Așa să fie? Să fim
noi, mortucenii, mântuiți de nepărtinire? Pentru a-l
înțelege pe românul etern simbolizat, nu întâmplător,
prin doi preoți – excelentă gândirea estetică a scriitoru-
lui I. F. – merită actualizată pacostea (auto)cunoașterii
în corelația misterioasă: suflet – spirit – patimă: „Răul
sufletului e un rău spiritual. E luciditatea scobo-
râtă-n inimă. Nu poți alege în nici un fel, căci aple-
cărilor tale li se opune văzul absolut al duhului.
Înclini într-o parte, el îți dezvăluie lumea ca un
spațiu de echivalențe. Totul e identic, noul e același.
Ideea de reversibil e un pumnal teoretic”. În limbaj
eminescian, prezentul și trecutul din romanul polivalent
„Dac-aș fi fost Dumnezeu” sunt „a filei două fețe”.
Practic ne demonstrează în povestea vieții sale, inte-
lectualul Petre Farina – din aceeași familie de spirite cu
Apostol Bologa și Ștefan Gheorghidiu – nu poți trăi
creând obiectiv și prin luciditate, absoluturi false, deve-
nirea renaște din acel subiectiv a fi cu împrejurările
lumii, deși omul este categorial singur, încât „fiecare
este preot pentru el, fiecare nu se poate mărturisi, fără
teamă, decât lui însuși”.

Iată cum glosează în acest sens, colonelul-preot Fa-
rina (nu am înțeles niciodată de ce preotul militar trebuie
să aibă grad!?), omul categorial singur: „Încerc să-mi
argumentez că nu sunt un laș, că evadarea mea în
singurătate este sinceră, că voi da singurătății
satisfacția de a mă îndepărta chiar și de mine, dar
ea îmi va râde sardonic în față, văzând că nu mă pot
ocoli. Când credeam c-am scăpat de mine însumi,
m-am trezit că dau nas în nas cu mine. Dar de
ceilalți, de lume, am vrut să scap cu adevărat?”
Schopenhauer identifica singurătatea cu soarta spirite-
lor superioare. Superioare cui? Mulțimilor? Poetul Tibul,
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în Elegii, vedea în singurătate voința/ puterea „să-ți ții
loc de mulțime”. Nimic mai eficient pentru înțeleptul –
după războiul din Afganistan –  Farina, decât această
singurătate asumată, „locuință naturală a tuturor gân-
durilor”, care-l ajută să nu mai dea vina doar „pe Asper-
ger, pe Capgras, pe PTSD și alți dușmani ai minții și
sufletului” său. Toate soluțiile supraviețuirii – ne repetă
când are ocazia, autorul – trebuie căutate și găsite în
sufletul nostru. Este și filosofia despre liberul arbitru, li-
bertate și responsabilitate a preotului catolic, spaniolul
Pablo, credință pe care i-o împărtășește cu acribie be-
nedictină, italianului Giovanni, simbol al păcătosului ca-
pabil să se mântuiască, desigur, după ce își pierde soția
și fiica. În arhitectura infrarealist-romantică a scriiturii,
Ion Fercu nu uită de fatalitatea fenomenului globalizării
și de efectele devastatoare ale acestuia asupra indivi-
zilor. Dar să-l ascultăm pe catolicul Pablo, care se
întâlnește în plan creștin, moral și umanist, cu ortodocșii
Anastasie Fulga și Petre Farina: „Te cunoaște cineva
mai bine decât tine? Ai încercat să stai de vorbă cu
fiica și soția ta în zilele din urmă? Cu spiritele lor?...
Te-ai gândit la un joc? Refă-ți viața ca pe un puzzle,
împreună cu ele, și vei vedea că este aproape im-
posibil ca toate piesele să-ți arate că ești păcătosul
absolut... Ai venit la mine, ca să-ți iau povara, așa
cum ți-aș putea lua un rucsac din spate?... Crezi că
există un hocus-pocus pentru izbăvirea de pă-
cate?... Nu există boli, ci bolnavi. Îți amintești? Nu
există (doar) păcate, ci păcătoși, nu-i așa? Pentru
același păcat, leacurile păcătoșilor trebuie să fie di-
ferite, nu crezi?... Cine cunoaște mai bine iadul din
noi, decât noi înșine?... Te-ajută scuzele pe care le
găsești în depravarea tânărului Augustin? Devenit
sfânt, crezi că Augustin nu simțea compania
cocoașei păcatelor sale?... Bătrânețea este un păcat
aplicat tinereții noastre. Știi că Sf. Augustin a spus
asta?... Crezi că putem practica evaziunea ocolind
acest impozit?... Eu adaug încă o întrebare: Când
îmi fac timp să vorbesc sincer cu mine, fără a mă
huli, fără a mă adora? Știi ce mi-a spus un italian
de-al tău, Umberto Eco, un om care-mi este tare
drag? Cică pentru a supraviețui trebuie să ne spu-
nem noi înșine povești. E greu chiar și pentru sfinți
asta. Ai putea să găsești împreună cu fiica și soția
ta, niște povești frumoase ale vieții voastre? O fi
aceasta o strategie de Șeherezadă?” Mitologiile preo-
tului din Morella pleacă de la iluzia că doar noi ne-am
putea cunoaște cu adevărat? Personajele ferculiene își
fac dintr-o anumită idee, doctrină, întâmplare, mit etc.,
un văl al Penelopei, sub care-și ascund gândurile, vina,
„singurătatea singurătăților, pedeapsa pedepselor”,
toate mutilările sufletești, (ne)fericirile, suferințele, per-
sonalitatea sfinxului de Kandahar sau a unui Oedip de
Mortuc etc.. Sub aceste măști auctoriale se vede și lec-
torul – în toată neînsemnătatea lui, un cerșetor de
existență, ce se/ne întreabă permanent dacă „nu chiar
viața însăși refuză logica, rațiunea și aplaudata estetică
a mileniilor, fiind la mila nonsensului, hazardului,
iraționalității, absurdului...”?

Reușita de necontestat a romancierului se află într-o
originală epopee a Eului/ simfonie tragică a omului-vic-
timă a predestinării. În omul ferculian nu afli, cioranian
vorbind, nici pe este și nici pe nu este. El suferă de vii-
tor, nu vede trecutul de prea mult prezent, caută fără să
știe ce, fuge de sine într-un „infern clădit din lene, ipo-
crizie, minciună, desfrâu, crimă”..., nu știe să fie fără
răutate, nu are curajul să taie nodul gordian al nenoro-
cirii/ înstrăinării/ dezrădăcinării, al autoflagelării, refuză
să observe deraierea umanității de la ordinea universală
a lucrurilor. „Strategia de Șeherezadă”, prin vocea lui
Pablo, pe care ne-o propune prin analogie Ion Fercu,
ar fi să nu uităm narațiunile frumoase ale Familiei/
Umanității, cele care au transformat plumbul în aur, con-
siderate ca un mijloc eficient de reintegrare a individului,
în ordinea spirituală a lumii. Pe lângă condiționala care
dă titlul romanului, personajele ce se vor libere cu fața
spre Dumnezeul care le-a dăruit liberul arbitru, sunt pă-
trunse în sinea lor, de mesajul interogației lui P. Valéry:
„Ce te vei face, Doamne, dacă mor?”... Interogația su-
gerează corelația și solidaritatea autentică, Om – Dum-
nezeu.

Viziunea suprarealistă (visul, halucinațiile, stările hip-
nagogice etc.) îi permite romancierului să atingă un
anume punct al spiritului, din care viața și moartea, rea-
lul și imaginarul, trecutul și viitorul, comunicabilul și in-
comunicabilul încetează de a mai fi percepute drept

Radu Adrian, Fratele artistului
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contradictorii. Autorul bântuit de estetica suferinței până
la „a murit în mine dorul de viață”, realizează scopul de-
terminării acelui „punct suprem” (A. Breton) din care se
deschide o viziune totală asupra spațiului București –
Mortuc – Kandahar – SUA – Italia – Berlin – Spania și
în care se află sursa acestei totalități: „Sunt Gabi
Ghioc, părinte Fulga. Te sun din Spania. Ce mai
faci?! ... Ce mai fac? Mai nimic. Mă rog lui Dumne-
zeu și, din când în când, mai îngrop câte unul. Îl rog
pe Dumnezeu să mă strângă de pe pământ, ca să
nu pățesc rușinea cea mare: să nu mai am pe cine
îngropa, că de botezat ... De când n-ai mai botezat,
părinte?...” Iată-l pe același Anastasie Fulga  spove-
dindu-se celuilalt preot, Petre Farina. Scena este dos-
toievskiană și rezolvă deschis problema vinovăției: „Am
venit să-mi mărturisesc păcatul; ți-am sugerat să
îmbraci haina de preot, dar, pe când erai mic, nu
ți-am vorbit suficient despre faptul că eșecul nu
este doar locul din care te ridici ca să mergi mai de-
parte, ci și un fel de taxă de școlarizare, prețul pen-
tru viața pe care vrei s-o duci. Tu ești înfrângerea
vieții mele (...). Eu văd că tu ai suspendat viața din
tine. Ai acest drept? Nu cumva este un fel de sinu-
cidere? Sinuciderea nu înseamnă doar frânghia
strânsă de gât, ci și această încremenire a timpului,
a vieții din noi, Petre. M-am mărturisit lui Dumnezeu,
m-am mărturisit dealului Scăpării, m-am mărturisit
Demonului, fratelui nostru de apă, m-am mărturisit,

cu toate acestea pe care ți le spun ție, cimitirului,
tatălui și mamei tale, turcului nostru erou”. Punctul
de includere al personajelor este situat într-un supra-
real, ce nu este nicidecum o transcendere pură, ci o în-
sumare a imanențelor. În acest roman filosofic, ca și în
Ostaticul Umbrariei, estetica scriitorului Ion Fercu, ur-
mează paradigma lui A. Breton din „Manifestul supra-
realismului” mai ales, în suprarealul ce nu se confundă
cu irealul, ci care este „sinteza vie a realului și a irealu-
lui, a imediatului și a virtualului, a banalului și a fantas-
ticului”. Suprarealismul ferculian tinde spre relevarea și
reducerea simultană a celor mai dificile antinomii. Așa
se explică situarea poeticii sale la intersecția unor
contradicții aparent ireductibile, între starea de veghe și
somn, între real și fantastic, rațional și demențial, între
obiectiv și subiectiv etc.

„Cum scopul cărților e înaintea, nu în urma lor. El e
în noi”, nu poți să nu te întrebi de ce romancierul alege
ca în Războiul din Afganistan să fie mutilat tocmai un
preot ortodox? Oare pentru a-i sugera eventualului citi-
tor al romanului Dac-aș fi fost Dumnezeu, cum Omul,
făptura lui Dumnezeu, omul religios, ce trăiește supra-
istoric prin „credință, grație și revelație” (Pascal) poate
fi determinat să-l uite pe Dumnezeu, deși-i poartă chi-
pul? Cititorul va fi observat deja, că suprarealismului,
autorul îi adaugă realismul mistic și mitic, pentru a con-
figura homo religiosus și, mai ales, ideea că adevărul
este transcendent, încât viața și lumea există „în și prin
Dumnezeu”. Heteronomia religioasă în sensul acelei
Imitatio Christi, în formula paradoxală a „robiei divine”,
simultan cu cea a libertății, mi se pare cea mai mare iz-
bândă estetico-filosofică a scriitorului. Nu întâmplător,
cele mai autentice personaje ale romanului sunt Anas-
tasie Fulga și Petre Farina. Cele două personaje-simbol
caută permanent o „fereastră spre Absolut” și sunt
mulțumite (fericite, ar spune Petre Țuțea) când această
„fereastră” este deschisă de Hristos. Kantian, I.F. confi-
gurează în limitatul intelect uman, sub categoria
modalității: posibilitatea, imposibilitatea, existența,
inexistența, necesitatea și întâmplarea etc.

Estetica tragicului (categorie predominată, corelată
dostoievskiano-rebrenian în scriitură) trimite la Petre
Țuțea, variantă românească a socratismului. Se știe, în
discursurile sale peripatetice  P. Țuțea leagă (scriitorul
I.F. îl urmează nu doar din rațiuni filosofice, ci și dintr-o
logică imanentă a compoziției) concepte precum, Dum-
nezeu, Om, Destin, Natură, de adevăr, eroare, scop, in-
teres, ideal, minciună, șiretenie, prostie, rațiune,
pasiune, instinct, perfidie, plăcere, durere, suferință,
be stialitate, lăcomie, orgoliu, poftă de putere, prietenie,
iubire, familie, neam, rasă, moarte, război etc., cu sco-
pul mărturisit de a transfigura Omul, simultan în timp și
spațiu, istoric/în postcomunism, sau dincolo de timp și
spațiu, și sufletul acestuia stăpânit, deopotrivă, de sacru
și de profan.

Implicarea polemică a controversatului Petre Țuțea
mi se pare necesară pentru a sintetiza în limbaj filosofic
greșelile românului/europeanului, cu efecte tragic-ab-
surde atât în plan istoric, cât și în plan spiritual/sufle-

Radu Adrian, Formă vie II
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tesc. Așa cum procedează și Ion Fercu în această
operă (im)perfectă denumită (ne)fericit Dac-aș fi...,
Țuțea merge la braț cu Nietzsche, Spinoza, Bulgakov,
Ibsen, Platon, Blaga, Kant, Ion Barbu etc. (mă opresc,
pentru că risc să mă rătăcesc), spre a ajunge la conclu-
zia că nu există tragic religios, ci doar tragic psihologic
sau estetic. Dar să ne amintim cele trei moduri în care
omul Petre Farina greșește: „Confundă punctul său
de vedere cu punctul de vedere al Divinității, abă-
tându-se de la determinismul strict, prin
neînțelegerea ordinii” (Spinoza), cum ne arată în es-
tetica tragicului; practică iluzoria doctrină a auto-
salvării, transformându-se în centrul construcțiilor
sale; caută adevărul în el și-n natură, unde nu este
de găsit.”

Jocul antropocentrismului și al cosmocentrismului
trădează orgoliul ilimitat al omului, dar mai ales faptul
că el este captivul natural al motivației psihologice și in-
terpsihologice. Vi se pare întâmplătoare includerea în
acțiunea romanului a „armatei de psihologi”, desigur,
femei, condusă de generalul Parfenie? Sumedenia de
ofițeri superiori și Expoziția de Armament din Kandahar
spun, cititorului interesat, deja mult/multe despre unde
se află punctele cardinale în haosul epocii viitoare. Lui
Petre Țuțea i-ar fi plăcut, cred eu, voința lui Ion Fercu
de a căuta metafizic, esența tragicului, în locuitorii Mor-
tucului sau pe frontul ubicuu al Omenirii, dar i-ar fi spus
că această admirabilă voință/ artă „înseamnă aflare în
treabă, fiindcă ordinea divină este dincolo de om și de
natură, deși operează asupra lor”. Cei doi filosofi atipici
ajung însă la concluzia că tragicul este un fenomen is-
toric, proiecție a sufletului omenesc, neîmpăcat cu
soarta și cu Dumnezeu.

De aici se ajunge foarte repede la „pasiunea absur-
dului” (Cioran). Atât Petre Farina, cât și Giovanni, Fulga
etc. nu mai au argumente/ motivații pentru a trăi. De re-
marcat cum în Dac-aș fi fost..., absurdul redefinește
tragicul – proiecție a sufletului asupra vieții eroilor fer-
culieni, stăpâniți de Dumnezeu, de destin sau de natură
sub imperiul legii motivației. Ce motivații îl va fi deter-
minat pe omul lui Dumnezeu, preotul civil Petre Farina,
să admită plecarea în Afganistan? Plăcerea și „orizontul
misterului” oferite de migrație/autoexil, satisfacerea or-
goliului puterii nelimitate, bucuria eternă a mântuirii „din-
colo”, vanitatea, patriotismul, religia musulmană etc.?
Fatalitatea destinului, adevărul individual al lui Petre,
care nu este același cu cel al Elvirei, sugerează o pri-
mejdie presimțită ce nu poate fi numită decât primejdia
Adevărului, îmi răspunde fratele meu cititorul, care-mi
monitorizează toate cuvintele. Mă eliberez arătând cu
amândouă mâinile spre Ion Fercu, care ne transmite
persuasiv, în cele 40 capitole ale romanului, tot atâtea
fațete ale Omului etern, transfigurate cu înțelepciunea
filosofului, profunzimea teologului și spiritul criticului du-
bitativ, gata să ofere „n” alternative și tot atâtea între-
bări.

Adică să ne ofere mai multe adevăruri = egal niciun
adevăr. Altfel spus, Adevărul este unic, extramundan,
transcendent în esență împreună cu Sfințenia, Binele și

Frumosul. Desigur, aceasta este credința omului reli-
gios (preotul civil Fulga, preotul militar Farina) pentru
care toate lucrurile/ procesele sfârșesc în Dumnezeu
care este coincidentia oppositorum (Nicolaus Cusanus)
și ens realissmum. Dar în Lumea de Aici – repetă când
este nevoie, autorul, coexistă două cetăți augustiniene
opuse, aflate în contradicție eternă: Civitas Dei locuită
de homo religiosus, vs. Civitas terrena sive diaboli re-
prezentată de homo industriosus, homo ludens, homo
aeconomicus, homo politicus, homo stultus, care  caută
adevărul în el, deci în afară de cauza lui. După cum se
vede în istoria Mortuc/Vaideei – Kandahar, oamenii pot
trăi și fără Adevărul unic. Lectura  romanului satirico-fi-
losofic Dac-aș fi... cere un exercițiu intelectul ce recon-
sideră teologico-științific teza Nihil sine Deo/Nimic fără
Dumnezeu. Nu întâmplător, în Cetatea Buhușului se
află două Mănăstiri, adică există o Civitas Dei, în care
se simte, se aude („audiție colorată”, în limbajul baco-
vian) sentimentul muzical – nu doar muzica bizantină –
al lucrului filosofic... În „satul” Buhuși, cum îi spune, cu
empatică amărăciune, scriitorul Ion Fercu, dar și în Ro-
mânia încă neintegrată propriei Identități/Istorii, intelec-
tualii nu au încă darul/harul libertății divine, adică nu au
curajul și voința să lupte cu incertitudinile Istoriei/ Eului,
adică să se afle permanent în căutarea Adevărului.

De aici – titlul romanului... și, poate, deznodământul
„pășunist”-idilizat al scriiturii, cum ar fi spus un prieten
de-al meu, ce ne privește de „dincolo”, cu înțelegere he-
raclitiană, și cu ferma convingere că încă, suntem ro-
mâni-români, deși ne căutăm patria în Afganistan și alte
fronturi hibride ale Lumii. I s-a mai întâmplat, nu cu mult
timp în urmă și lui Ulyse, cel așteptat de Penelopa, sim-
bolul fidelității feminine. Spre deosebire de Penelopa,
Elvira trăiește nu doar dulcea povară a fidelității, ci și
accelerarea istoriei, unificarea planetei, egalizarea
lumii, pierderea credinței...

Radu Adrian, Zimbrul
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Am promis într-un articol din revista „Apostrof”
(nr.  10/oct. 2021) – „Gânduri răzlețe” – că voi reveni
asupra afirmației că „anii de dezgheț” se datoresc lui
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care, canceros, aflase că
boala e cauzată de iradierea de către sovietici, la una
dintre întâlnirile cu fruntaşii partidelor comuniste şi mun-
citoreşti. Curios, câtă vreme rar o slugă mai devotată
lagărului socialist, „fratelui celui mare de la Răsărit”. In-
credibil, atâta timp cât încă din anii de sfârşit ai lui Stalin
izbutise să se elibereze de dominaţia Anei Pauker şi ai
partizanilor ei, mai vechi şi mai noi, majoritari în politica
guvernanţilor noştri. Mai ales după ce Hruşciov, mătură
nouă, a îndrăznit să dezvăluie crimele ilustrului dictator,
scos din Mausoleu, unde îşi continua somnul, alături de
moaştele împăiate ale lui Lenin, dar plasat mai în spate.
După datele cercetărilor ulterioare, Dej izbutise să
scape de acuzaţii, motivându-şi păcatele prin slugărni-
cia faţă de cauza internaţionalismului proletar, prin cre-
dinţele naţionaliste ale lui Lucreţiu Pătrăşcanu, între
care mărturisirea „înainte de a fi comunist, sunt român”.
Cine ar fi bănuit că sluga moscovită va deveni un cam-
pion al suzeranităţii naţionale. după declanşarea con-
flictului ruso-chinez, culminat cu un accident de
frontieră. Vechea dispută din1922 – cu privire la apar-
tenenţa unei insule asiatice – fusese suportată până
atunci tacit, fără neînţelegeri acute, mai nou conducă-
torii chinezi refuzând orice supremaţie sovietică, poziţie
făcută public în ]962. Prudent, să nu-şi piardă dominaţia
de conducător al lagărului socialist, Nichita Hruşciov
caută să ascundă această realitate, încercând să ne-
utralizeze orice tendinţă de suzeranitate naţională.

Vulpoi bătrân, Gheorghiu-Dej foloseşte prilejul să se
scuture de obligaţii „frăţeşti”, oferindu-şi obiectivitatea
şi declarându-şi calitatea de observator neutru, de ar-
bitru. Pitic între doi uriaşi, şeful Partidului Muncitoresc
Român nu avea nicio autoritate în ochii celor doi beli-
geranţi, dar atitudinea adoptată de el îl elibera de orice
obligaţii.

Tendinţa de scuturare a dominaţiei ruseşti este ma-
nifestă în jurul anului 1962, când Nichita Sergheevici
Hruşciov trimite reprezentaţi iluştri ai partidului bolşevic,
ca Andropov şi Podgornîi, să nu se afle vrajba dintre
cele două ţări. Personal se va deplasa în România, în
anul 1963, ca unul care mai fusese păcălit o dată de ro-
mâni, când retrăsese Armata Roşie de pe teritoriul ţării,
ceea ce, între altele, i se va imputa la debarcarea sa
din conducerea URSS. La Snagov, timp de două zile,
au loc discuţii cu multitudinea problemelor implicate de
independenţa ţării, parte integrantă a comunităţi socia-
liste, dar în acelaşi timp autonome în conducerea eco-
nomiei. La suprafaţă, se invocă respectarea principiilor
fundamentale ale diviziunii socialiste a muncii, relaţii pu-
drate, pentru că la baza raporturilor comerciale inde-
pendenţa ţării este vizibilă prin aplicarea cerinţelor
reciprocităţii.

Luându-şi în mâini propria soartă, vechii vasali şi-au
ridicat în cap fratele cel mare de la răsărit, prin exce-
lenţă răzbunător. Într-un fel, se repeta istoria, câtă
vreme principiul „capul plecat, sabia nu-l taie” explică
de ce în Balcani, până în apropiere de Viena, zona-i
presărată de minarete, nu şi Principatele Unite. Inco-
mod pentru ambele părţi. Ce să calce pe la noi osman-
lâii, când papucul sultanului putea fi pupat cu smerenie
şi turcii primi haraciul de la domnitori numiţi de ei, cu
puţine raiale în preajma Dunării, politică de graniţă in-
terpretabilă. Nu-i chiar anecdotică afirmaţia unui cerce-
tător turc, care, în fiecare vară, venea la Biblioteca
Academiei să studieze nişte incunabule. Parcă îl aud
pe Barbu Teodorescu, secretarul lui Nicolae Iorga, spăr-
gând tăcerea, când în biroul de manuscrise păşea cer-
cetătorul amintit:

– Vin Turciiii!
– N-au venit degeaba, nea Barbule, că, de nu ve-

neau, de mult vorbeaţi ruseşte. (De fapt, ce-i interesau
condiţionat era monopolul asupra comerţului autohton,
condiţie pe care românii n-au respectat-o prin poarta de

Niculae Gheran

„ANII DE DEZGHEŢ”
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la Braşov.)
Cu ruşii ne-am comportat altfel? Atâta timp cât

ne-am lăsat jupuiţi economic prin Sovromuri şi dominaţi
politic prin sălbăticia luptei de clasă, precum „reeduca-
rea” din închisori, a cărei experienţă inaugurată la Pi-
teşti depăşea groaza gulagurile sovietice. Situaţia
geopolitică a meleagurilor româneşti a impus neamului
nostru scuturarea oricărui jug străin, aproape exclusiv,
în context universal, cum ar fi căderea Imperului oto-
man sau austro-ungar.

Aparent, conflictul e stins, numai că industria spio-
najului sovietic este diversificată şi speră să creeze o
breşă în conducerea valahă, de mult compromisă prin
„ataşament fierbinte” faţă de măreaţa Uniune Sovietică.
Spre ghinionul mişcărilor subterane, intervenţiile lasă
urme în lumea armatei, penetrată de comandanţi de
mult şcoliţi la Academia Frunze, dar şi de buni patrioţi,
care, dintotdeauna, s-au aflat în serviciile speciale. As-
primea lui Dej şi modul cum s-a comportat cu Pătrăş-
canu le inhibă ruşilor orice revoltă, după rocada
guvernamentală când lâncezeala anchetei securiste
conduse de Teohari Georgescu, fusese înlocuită cu ser-
vilismul criminal al lui Alexandru Drăghici. De altfel,
acest ministru funebru a fost singura voce care a mârâit
favorabil sovietelor la întâlnirea de la Snagov, la con-
vorbirile cu Hruşciov. Prudent, Dej a evitat continuu să
angajeze discuţii personale cu partenerii sovietici, opu-
nându-le omogenitatea unei conduceri unitare.

În interiorul ţării, problemele delicate ale economiei
şi suzeranităţii României sunt dezbătute în plenara CC
al PMR din 5-8 martie 1963, trei zile de ample dezbateri,
invocându-se principiile declaraţiilor de la Moscova din
iunie 1962 ale ţărilor socialiste din CAER. Dar mai ales
în ce mai lungă plenară lărgită din 15-22 aprilie 1964,
la care se adoptă o declaraţie privind poziţia PCR în
problemele mişcării comuniste şi muncitoreşti, accentul
fiind pus pe autonomie şi independenţă.

Ceea ce enervează conducerea sovietică este eva-
darea de sub monopolul coordonării diplomaţiei şi vieţii
economice, România rezervându-şi dreptul de a încheia
tratate diplomatice cu alte ţări, de a fi reprezentată în
organisme europene, de a tocmi diversele înţelegeri co-
merciale, „întrajutorarea socialistă” nefiind confundată
cu raptul. Urmare a înţelegerilor cu ţările occidentale,
democraţia face paşi promiţători prin eliberarea
deţinuţilor politici. Condiţia este stabilită cu partenerii
externi încă din toamna anului 1963, numai că Securi-
tatea – am mai amintit cândva – insistă ca decretul
eliberării să se aplice la începutul anului 1964, având
nevoie de şase luni de „pacificare”, de discuţii indivi-
duale privind relaţiile de viitor, de regulă pentru a obţine
de la fiecare deţinut un angajament scris că niciodată
nu va ridica mâna împotriva puterii de stat. Or, sub o
cruntă teroare, ce să facă deţinuţii, victimele unui regim
odios, mai ales când vechile condamnări fuseseră exa-
gerate ca termen sau chiar absurde? Cum să rezişti,
când în locul bătăilor, foamei şi altor umilinţe, torţionarul
este înlocuit cu oameni „buni”, care-ţi înţeleg drama:

– Omule, ţi-am cercetat dosarul; ai cam stat de-
geaba pe aici. De oameni ca dumneata ţara asta are
nevoie, nu de puşcăriaşi. Din păcate, acum nu de reju-
decări se impune, ci de rapide reabilitări şi buni de pa-

trioţi. În cazul dumitale, am invocat că de mult erai în
serviciul nostru şi vom face tot ce e posibil să fii la locul
meritat, poate chiar în străinătate.

Progresişti în descleştarea stărilor sociale de până
atunci, anii de dezgheţ sunt, din păcate, înfloritori în rea-
şezarea Securităţii. În principiu, alcătuiesc un mijloc de
neutralizare a forţelor ostile, dar şi un climat prielnic de
recrutare a unor noi colaboratori, pe lângă cei deja le-
gitimaţi încă din închisori. Eficienţa acestor ciripitori este
maximă, întrucât credibilitatea lor e greu de pus la
îndoială. Mai ales că, exceptând cadrele muncitoreşti,
lesne plasate în câmpul muncii, încadrarea intelectua-
lilor tergiversează, iar libertatea de regulă-i condiţionată.
Atari colaboratori sunt greu de depistat, mai ales când
li se regizează fuga peste hotare şi li se finanţează pe-
netrarea în cercurile rezistenţei.

Independent de reacţia Securităţii, se fac paşi
înainte în depăşirea baremurilor nocive. În afară de pro-
gresele diplomaţiei, prin ridicarea multor legaţii la rangul
de ambasade şi de înfiinţare a altora, de lărgire a
comerţului exterior, se dezvoltă aria traducerilor, de
unde până atunci jumătate din volumul lor era alocat li-
teraturii ruse şi sovietice. De asemenea, reconsiderarea
valorilor culturii româneşti se leapădă de proletcultism,
cu tendinţa desfiinţării cenzurii. Cel care în viaţa politică
nu făcuse altceva decât să urle ca lupii, implicându-se
în cele mai odioase crime împotriva umanităţii, acum,
căzând pradă samavolniciei sovietice, doreşte să-şi
schimbe portretul în posteritate. Dă dispoziţii confraţilor
din biroul politic cu spirit ofensiv, în derularea relaţiilor
cu URSS, pe care ei nu le contestă, dar nici nu le
execută, singurul partizan din Comitetul Central, care îl
ia în serios, fiind Ceauşescu, Prâslea, cum i se mai
spune de cei mari, ins ce nu face însă parte din condu-
cerea supremă. El însă deţine conducerea direcţiei or-
ganizatorice, având în subordine viaţa de partid, dar şi
de cadre. Când, exasperat că nu i se îndeplinesc
dispoziţiile, Dej îi dă ordin ca în linia a treia a aparatului
executiv (directori generali, directorii unor instituţii cen-
trale din ministere) să fie promovaţi inşi care, la 23 au-
gust 1944, să fi avut 10 ani, să nu aibă niciun fel de
complexe faţă de sovietici, dotaţi cu simţul autonomiei
naţionale.

Ţinând frâiele în mână, Gheorghiu-Dej trăieşte în
pace şi onor, când, la 18 martie 1965, este numit
preşedinte al Consiliului de Stat, ca a doua zi să înce-
teze din viaţă. Peste alte patru, Prâslea va fi numit prim-
secretar al CC al PCR şi, mai târziu, preşedinte al
României. La început, „anii de dezgheţ” i se vor atribui,
ca promiţător început de domnie, la sfârşitul anului ono-
rând cu ordine şi medalii pe cei care întorseseră roata
istoriei într-o direcţie favorabilă ţării. Din păcate, marea
revoluţie culturală chineză îl orbeşte şi incultura îl îm-
pinge spre un orizont steril, cu paşi retrograzi.

De altminteri, în pofida măsurilor democratici, bine-
venite în istoria civilizaţiei româneşti, ţurţurii anilor de
dezgheţ aveau să nu se topească până în ziua de azi.
Din păcate, cu nostalgia anilor când autonomia ţării şi
suzeranitatea ţării nu erau o vorbă goală, când ne
plătisem toate datoriile, căzând postdecembrist din lac,
în puţ.
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Înțeleg faptul că prostia, ca subiect de studiu, e sa-
vuroasă pentru cei mai mulți, mai ales când se privesc
pe ei înșiși cu îngăduință. Sau când nu se privesc deloc.
Așadar, prostia are întotdeauna legătură cu alții... Ca să
aibă un oarecare temei ceea ce spui despre ea, trebuie
să te situezi „înăuntrul” fenomenului. Fiindcă, dacă fie-
care individ ar fi corect cu el însuși, ar putea aduna,
dintr-o viață de om, momente când a făcut prostii, s-a
uitat ca prostul, a făcut pe prostul, a fost prost de bun...
Sau a fost prostuț, adică naiv. Sunt, în limba română, o
mulțime de expresii în care intră cuvântul prost sau
pro stie, cu o largă paletă de nuanțe, pe care vorbitorul
nativ o sesizează imediat. În română, cuvântul prost
vine din limba slavă. Sensul lui, care, în româna medie-
vală, era sinonim cu simplu, obișnuit, sărac, sărman,
plebeian etc., a evoluat către sensul peiorativ de astăzi.
Nu voi insista...

E o istorie a interesului nostru de a înțelege în ce fel
se manifestă și cum funcționează prostia în lume. Biblia
a sesizat, printr-o exprimare oarecum poetică, faptul că
numărul proștilor ar fi infinit. Nu pot fi mai mulți proști
decât numărul finit al oamenilor, însă, în subsidiar,
există ideea că prostia e o realitate în lumea omului și
că e un pericol pentru omenire. Perspectiva biblică se
află sub semnul eticii și moralei. În „Psalmi” sau „Pro-
verbe”, de pildă, vocea pe care o auzim identifică ade-
vărate tipologii: ignorantul, invidiosul, vorbărețul,
idolatrul; dar și pe cel care nu suportă să i se spună că
a greșit sau pe cel care adună bogății fără a putea să
se mai oprească... Acestea sunt consemnări precise,
pe care vocea biblică nu le dezvoltă în adevărate studii
sau tratate. Și filozofii antici au fost preocupați de
pro stie, precum Platon și Aristotel. Erasmus din Rotter-
dam a scris primul „tratat”, în care se ocupă de nebunie
și prostie, cărora, ironic, le face un elogiu, știind că nu
sunt sinonime, desigur. Dacă cineva se crede Napo-
leon, se va comporta în consecință, ceea ce înseamnă
că nebunia are logica ei. Prostia însă, după cum voi
susține mai încolo, ajutat de alții, desigur, e imprevizibilă

și nu te poți apăra împotriva ei. Cartea aceasta a lui
Erasmus a fost probabil cea mai citită dintre toate. Și fi-
indcă nu mi-am organizat aceste note într-un studiu –
ca nu cumva să par mai deștept decât sunt –, voi con-
semna, fără un plan anume, câte ceva din ceea ce cred
c-ar putea stârni interesul cititorului prezumtiv și l-ar
face să se amuze, chiar dacă pe unele s-ar putea să le
știe deja. În „Elogiul nebuniei sau lauda prostiei”, marele
umanist cercetează cum se manifestă prostia la indivizii
diverselor clase și pături sociale. Voi aminti aici doar un
detaliu, din care transpare misoginismul autorului. Co-
mentând comportamentul feminin, Erasmus constată că
femeile sunt proaste, fiindcă toată ziua se sulemenesc
pentru a plăcea bărbaților. Desigur, lumea a trăit milenii
succesive în societăți falocratice, în care femeii i s-a re-
zervat o existență casnică și cu drepturi minime de
educație. La asta s-a adăugat, în zona iudeocreștină,
păcatul Evei, incomplet răscumpărat prin Maria. Dar
ceea ce i-a scăpat marelui erudit, cât și multor altora,
ar fi că femeile nu „se gătesc” pentru a plăcea bărbaților,
fiindcă ele sunt într-o competiție mai mult sau mai puțin
explicită tot cu femeile. Ba, mai mult, psihologia ar putea
susține că o femeie are grijă de aspectul ei exterior pen-
tru ea însăși. Nu departe de acest adevăr putem așeza
și comportamentul bărbatului... Privind și mai atent, vom
observa că animalele superioare, rudele noastre, de alt-
fel, sunt lipsite de simț estetic. Când intră în rut, acestea
nu aleg exemplarul cel mai „frumos”. Nevoile speciei din
care ele fac parte au legătură cu reproducerea, nu cu
estetica. Mamiferele își ling blana, păsările își înfoaie
penele cu ciocul din cu totul alte motive, pe care zoolo-
gia le-a cercetat. Grija pentru frumusețea corporală și
pentru indument o are doar omul, iar la aceasta trebuie
să adăugăm problema morală pe care „frunza”, acope-
ritoarea sexului, din „Geneza” biblică, o presupune... Iar
misoginismul a trecut de la unii dintre filozofii antici la
unii dintre Sfinții Părinți, ajungând, iată, până la amintitul
Erasmus, apoi la Schopenhauer și chiar la Cioran, de
pildă. O prietenă nonagenară, extrem de sprințară încă

Dan Petruşcă

PRINTRE ALTELE, DESPRE PROSTIE
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la minte, poetă și traducătoare, este mai degrabă anti-
feministă. Îmi mărturisea că n-a simțit niciodată vreun
puseu de misoginism, în ce-o privește, la foștii ei colegi
de pe la redacții sau edituri. O femeie, astăzi, are toate
condițiile să se împlinească. Poți să amesteci într-o
cratiță, în bucătărie, și să te gândești la Homer. Dacă
l-ai citit, mai spunea ea cu ironie. Nu simt nevoia să-mi
facă cineva concesii, doar pentru că sunt femeie. Sin-
gurul aspect pe care l-am avut în vedere trebuie să fi
fost în legătură cu o floare oferită de un bărbat, din care
să decurgă faptul că nu este mitocan, ci mai degrabă
sensibil, a mai adăugat ea...  

Prostia în viața de toate zilele
Celelalte animale nu sunt niciodată proaste. Modul

în care ele acționează este semnul unui „program” in-
stituit de specie. Omul, înzestrat cu o uimitoare posibi-
litate de a învăța, este singurul care, ieșind din
programul său genetic, eșuează adesea în prostie. Am
spune că prostia nu apare decât acolo unde există și
rațiune. Dacă ținta supremă a fiecărei specii, biologic
vorbind, este reproducerea și, odată cu ea,
supraviețuirea, se poate deduce faptul că avem „minte”
cu mult mai mult decât ne trebuie. Motivul pentru care
am fost înzestrați cu atâta inteligență, parcă în exces în
raport cu scopul, încă nu-l cunoaștem. Îl bănuim poate.
Dacă nu cunoaștem încă sensul vieții noastre, am putea
bănui că tocmai atacul constant asupra Sensului e chiar
sensul vieții noastre. Până atunci, vorba Ecleziastului,
vom mânca, vom bea și vom dănțui, așteptând vreo
revelație, cine mai știe!? Spaniolul José Antonio Marina,
afirma că o „teorie științifică” despre prostie se poate
construi, fiindcă și inteligența are măcar una. Dar, mai
spune el, cercetând teoria generată de studiul prostiei,
chiar la școală, ne-am putea vaccina poate împotriva
ei. Numai că noțiunile de prost și prostie au devenit in-
sulte, astfel că a identificat o sintagmă prin care să le
îndulcească, folosită de altfel în titlul cărții sale:
„Inteligența eșuată. Teoria și practica prostiri”. Altfel
spus, nu suntem proști, ci, uneori, inteligența noastră
eșuează;  de pildă, atunci când comitem de mai multe
ori aceeași eroare și nu învățăm din greșeli. Marii
umaniști considerau că studiul istoriei ne-ar ajuta pe noi,
oamenii, să nu recidivăm în greșelile/prostiile pe care
omenirea le-a înfăptuit de-a lungul mileniilor. Credința
lor s-a dovedit utopică. Se pare că suntem condamnați
să comitem aceleași greșeli: războaiele ar fi doar unul
dintre miile de exemple posibile.

În viața de toate zilele, putem observa
„încăpățânarea investitorului”, constata spaniolul amintit
mai sus, un semn al comportamentului prostesc. Mer-
gem adesea la (super)market, de unde cumpărăm
multe lucruri care nu erau pe „listă” și nu ne trebuiesc.
O vreme nu le aruncăm, fiindcă am dat bani pe ele. Așa
s-ar explica și trăinicia unor căsnicii, mai comentează
eseistul, în care individul nu divorțează, ca să-și justifice
față de sine investiția. Această ultimă aserțiune e totuși
mai complicată, dar sună savuros și poate fi adevă-
rată... În ultimele două-trei decenii, lumea s-a schimbat
cu o viteză căreia nici cetățenii democrațiilor de tip oc-

cidental nu-i fac față întotdeauna. Și asta, susțin cerce-
tătorii, se întâmplă din pricina noilor tehnologii. Giovanni
Sartori, în „Homo videns. Imbecilizarea prin televiziune
sau post-gândirea”, studiază aceste „mutații” din inte-
riorul omului contemporan. Televiziunea, tableta, smart-
phone-ul, internetul, social media au devenit un
instrument „antropogenetic”, un mediu care l-a transfor-
mat pe homo sapiens în homo videns. Iar copiii din
preajma începutului nostru de mileniu, împătimiți pe
viață de „videogames”, cum observa Sartori, îmi imagi-
nez eu, au devenit părinții de astăzi. Îi poți vedea ade-
sea pe părinți și pe copiii lor stând fiecare cu
smartphone-ul în față fără să comunice între ei. Vom
locui, crede apocaliptic eseistul, într-o lume de animale
interactive, o lume virtuală, într-o cetate încredințată
unor animale „post-gânditoare”, incapabile de consecu-
tio, adică incapabile să construiască un discurs coerent,
care să ducă de la premise către consecințe. Analfabe-
tismul funcțional e o realitate globală, nu numai
națională,și are probabil acest punct de plecare. „Incul-
tura pentru toți e o cucerire democratică asupra căreia
e foarte greu de revenit”, afirmă undeva Alain Finkiel-
kraut, fiindcă sursa de informare nu e cartea propriu-
zisă, ci internetul. Neavând exercițiul gândirii, omul
contemporan se rătăcește printre informații, neștiind să
distingă între adevăr și fals. Mai mult, el confundă
informația cu știința. Adesea, omul contemporan, care
„se informează”, nu mai crede în specialiști. Un astfel
de fenomen este studiat în profunzime de Tom Nichols,
într-o carte-avertisment, intitulată „Sfârșitul
competenței”. Din cartea aceasta, doar un detaliu, pe
care poate că l-am observat și noi. Un pacient se duce
la medic, însă el nu numai că pare a-și cunoaște diag-
nosticul, dar îi sugerează specialistului și medicația de
care ar avea nevoie. Dacă îl întrebi pe un astfel de om
de unde știe toate acestea, e posibil să-ți răspundă ime-
diat: Am citit eu pe Google (sau pe Facebook)...   

Să ne întoarcem iarăși la cei vechi
Că ești prost, afli când știi totuși ceva. E unul dintre

sensurile aparentului paradox pus pe seama lui So-
crate: Știu că nu știu nimic... Când știi Ceva nu în-
seamnă că știi cu adevărat, că ai competențe, cum se
spune astăzi. Ca să știi bine, trebuie să studiezi, uneori
ani și ani de zile. Chiar și atunci rămân multe aspecte
care ar trebui să te pună pe gânduri. Când crede că știe
ceva, omul începe să devină „înțelept”. Platon, în „Le-
gile”, semnalează fenomenul: „neștiutorul pare înțelept
în propriii săi ochi; el crede că știe totul, deși nu știe, ca
să zicem așa, nimic”. Poporul român, care este, ca
toate popoarele, înțelept privit în totalitate, iar nu atomi-
zat în indivizi, nu l-a citit pe Platon, dar a ajuns la
aceeași concluzie: Prostul, dacă (până) nu-i fudul,/
parcă nu e prost destul”. Iar prostia nu se manifestă
numai în lumea celor neinstruiți, ci, după cum se va
vedea, și în lumea celor „deștepți”. Se poate spune
des eori că prostia deștepților este direct proporțională
cu înalta lor inteligență, educată în fel și chip. De pildă,
Michel de Montaigne, într-un eseu, observa cu
îndreptățire că școala din vremea sa urmărea acumu-
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larea de cunoștințe în capul elevilor, iar nu înțelegerea
acestora. Fenomenul pare, dacă nu chiar este, valabil
și astăzi. În același context, Montaigne susține că a fost
obligat, ca elev, să învețe o mulțime de lucruri care,
după cum a constatat mai târziu, nu-i erau de folos. Ast-
fel, conchide el, în școală elevii ar trebui să studieze
doar ce le este de folos în viață. Ne întrebăm, fiindcă
pe Montaigne nu mai putem să-l interpelăm, cine ar fi
fost el în istoria literaturii universale dacă n-ar fi fost obli-
gat să învețe și lucruri care nu i-au fost de folos, precum
limbile clasice, istoria, filozofia, logica... Se vede așadar
cum se insinuează prostia în „marile capete”, care,
uneori, susțin inepții cu toată convingerea. 

Asta se întâmplă atunci când ţi se pare că știi... În
„Republica”, 477-478-479, Platon, prin Socrate, aflat în
dialog cu Glaucon, aruncă în spațiul ideilor, pentru
prima dată, conceptul de opinie. Mi-a atras atenția asu-
pra acestui aspect Andrei Cornea, traducătorul dialogu-
lui, într-o „Anexă”, un adevărat studiu, aflat la sfârșitul
unei ediții. M-am întors la textul platonician. Am aflat că
opinia nu este, pentru Socrate, nici necunoaștere, nici
cunoaștere; că ea e mai întunecată decât cunoașterea
și mai luminoasă ca ignoranța. Așadar, opinia se mișcă
între știință și neștiință. În fapt, opinia este sinonimă cu
părerea. În fiecare zi a vieții noastre emitem păreri sau
ascultăm părerile altora. De multe ori ni s-a întâmplat
să întâlnim oameni care au opinii/păreri despre orice,
deși n-au studiat nimic serios în domeniul respectiv. Alții
au studiat, dar nu se pricep chiar la toate. Pandemia de
Covid-19 s-a întâlnit adesea cu prostia. O doamnă avo-
cat, care e și  parlamentar, nu și-a observat fractura lo-
gică (dacă ar fi fost doar una!) atunci când a susținut,
printre altele, că aceia dintre noi care se vaccinează vor
fi sterili pentru trei generații... Uneori, unii medici s-au
comportat paradoxal în raport cu vaccinul. Medicina, ca
mai toate științele, s-a fragmentat în multe specialități,
astfel că un ginecolog sau un stomatolog, de pildă, dacă
au bun-simț, n-ar trebui să aibă păreri „definitive” în vi-
rusologie, mai ales când un virus nou își face de cap și
nici virusologii încă nu i-au dat de capăt pe deplin. Dar
orice om poate avea opinii/păreri, nu-i așa?

Semidocții par a fi, în acest caz, la fel de periculoși
ca proștii. Și unii, și alții știu totul și au soluții la toate
problemele. Iar dacă te îndoiești de soluțiile lor, spu-
nând că poate mai e de cercetat, ți se va spune că ești
prost. Carlo M. Cipolla, în „Legile fundamentale ale
imbecilității umane”, a cercetat cu atenție, afirmă el, ce
se întâmplă în lume atunci când infractorul sau prostul
intră în scenă, ca politician. Pentru istoricul, economistul
și universitarul Cipolla, infractorul este cel care, în
acțiunea sa, își creează sieși avantaje, iar celorlalți pre-
judicii; iar prostul își creează prejudicii atât lui, cât și
celorlalți. Nu i se contestă infractorului inteligența nativă,
ci caracterul. Iar infractorul, mai mult sau mai puțin in-
struit, este sinonim în lumea românească, de multă
vreme, cu șmecherul. Cine a citit „Ultima noapte”... a lui
Camil, își aduce aminte de întâlnirea de familie, anuală,
de la unchiul milionar Tache Gheorghidiu. Protagonistul
romanului vorbește cu celălalt unchi, politician, Nae
Gheorghidiu, care îi spune lămurit nepotului său: „Cu

Kant, ăla al dumitale, și cu Schopenhauer nu faci în afa-
ceri nicio brânză. Eu sunt mai deștept ca ei când e
vorba de parale”. Mă tem că unchiul, șmecherul, care
făcuse Dreptul, avea dreptate. Dar să mă întorc la Ci-
polla... El afirmă că un om deștept poate să înțeleagă
logica infractorului, pentru că infractorul este rațional,
dar că suntem întotdeauna luați prin surprindere de ata-
cul prostului, fiindcă acesta acționează haotic, ilogic.
Dacă răul, opus binelui, poate fi prevăzut și contracarat,
în fața prostiei suntem fără apărare: „Nu e greu de ima-
ginat amploarea daunelor pe care le pot provoca proștii,
nimerind la conducere și având autoritate politică și so-
cială”. Când membrilor imbecili ai societății le este per-
misă ascensiunea politică și socială, „țara se duce de
râpă”, conchide cinic și exact Cipolla. Și asta se întâm-
plă și pentru că unor astfel de oameni puterea le ține
loc de inteligență. Ei nu se înconjoară de cei care se pri-
cep totuși la ceva, de oameni mai buni decât ei, ca să-i
ajute în luarea deciziilor, ci de unii și mai proști, de
obedienți, de lingușitori, de cei care pot fi controlați,
după cum arată experiența istorică...

Barbaria, adică animalul din noi, ne urmărește de la
începuturilor noastre, când, cu eforturi greu de imaginat,
omul s-a ridicat din animalitatea sa, încercând din răs-
puteri să devină o ființă morală. Cu toate acestea, atât
barbaria, cât și prostia reprezintă adevărate pietre de
moară care ne trag în jos, în ciuda eforturilor educației.
Hâtrul Creangă amintește de spaima lui cu privire la cât
de multe sunt de știut pe lume aceasta, și nu le știe.
Dar, în același context, el adaugă faptul că „prinde
curaj” atunci când privește în jurul său. Mi s-a întâmplat
și mie, însă nu prea des, cum s-ar crede, să am acest
sentiment. Un mare fizician contemporan, Carlo Rovelli,
într-o carte, „Helgoland”, spune o frumoasă „poveste”
despre teoria cuantică, făcând-o inteligibilă, cât de cât,
și pentru novici. Într-un loc, Carlo Rovelli, care mi se
pare că are și o reală  vocație de prozator, îl citează pe
alt mare fizician, pe danezul Niels Bohr, care spunea:
„Să nu vă exprimați niciodată mai clar decât gândiți”.
Sper din tot sufletul ca în notele mele despre prostie să
nu fi făcut această greșeală. 

Dan Petruşcă şi Nora Iuga
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Duminică, 21 noiembrie 2021, în Sfântul lăcaș al
Episcopiei Armene din România, s-a săvârșit de către
PS Episcop Datev, slujba de pomenire a celor 5000 de
tineri armeni care s-au jertfit apărând pământul
strămoșesc din Arțakh în fața agresiunii azere. Am ur-
mărit cu emoție cuvintele sfântului părinte. Mai ales că
el fusese în taberele apărătorilor, îi cunoscuse pe mulți
dintre ei, îi îmbărbătase în lupte. Cred că pusese mai
mult din făptura sa spirituală, decât îi ceruse, prin ordin,
șeful său ierarhic, Catolicosului tuturor armenilor, Kare-
ghin al II-lea. Nu e ușor în războaiele de azi, și iuți, și
sângeroase, să ridici moralul unei armate neglijent do-
tate, dar care avea de apărat o inestimabilă valoare spi-
rituală, cum sunt cele o mie de lăcașuri de rugăciune.
Tot el bătuse atunci la ușile înalților demnitari români și
bulgari (unde-i păstorește pe conaționalii săi) pentru a
le semnala pericolul în care se află națiunea armeană.
Din peregrinările sale, îi omisese însă pe comentatorii
locali ai războiului. Le-ar fi trezit, poate, interesul pentru
istoria acestui pământ sângeros disputat. „Din cele
2000 de ani de istorie creștinească a armenilor, spunea
Prea Sfinția sa în slujba de pomenire, doar 70 au fost
de pace. Invaziile, războaiele, care au fost purtate sub
semnul crucii, aveau să reducă la un sfert teritoriul lor
istoric. Dacă ar fi fost lăsați în pace, armenii ar fi fost azi
un popor de 160 de milioane de suflete. Dacă… Așa am
rămas puțini, dar creștini. (Poate de aceea ne și certăm,
mai avan decât alții, între noi!)

*
În prima copilărie, cu părintele de religie, am avut un

Dumnezeu comun. Până la gimnaziu, când preotul de
religie m-a dat afară, căci, armean fiind, ar fi să mă rog
la Dumnezeul meu, al armenilor. Cum avea să fie sin-
gura clasă în care se mai făcea religia, n-aveam să ve-
rific adevărul bănuitului popă. Mai întâi fusese regele
evacuat, iar în golul produs s-a așezat, din ce în ce mai
comod, lumea fără Dumnezeu. Dumnezeul nostru a de-
venit la fel de clandestin și pentru români, și pentru ar-

meni. Ilegal ne-am cununat, tot așa ne-am botezat fiul.
Până la Revoluție. Pe 12 ianuarie 1990, când mulțimea
isterizată de confiscarea puterii de către Iliescu cerea
în Piața Victoriei moarte comuniștilor și securiștilor, mă
aflam în casa parohială a părintelui Galeriu de la Bise-
rica Silvestru. Avea să-mi devină confesor. L-am găsit
tăinuind cu poetul Ioan Alexandru partidul creștin-de-
mocrat. Anii de Canal, ca și acuratețea sa morală ar fi
dat prestigiu gândului lor. Pe un televizor șui, unde zâm-
betul lui Iliescu se ițea doar pe o jumătatea de ecran,
cealaltă jumătate fiind neagră ca bezna din mințile în-
nebunite de ceasul nesperat al libertății, am pus la cale
Cuvântul care zidește. (Eram la ani mulţi până când
BOR va avea televiziune proprie, cu pauze comerciale.)
Cu părintele Galeriu, veșnică-i fie amintirea, a debutat
emisiunea în care pentru prima dată s-au văzut la tele-
vizor slujitori ai Domnului îndemnând lumea la toleranță
și bună rânduială. Dar și alți mulți intelectuali interziși
de regimul comunist au vorbit lumii în același spirit
creștin. Democratic.

Uitasem de mult ofensa discriminatorie din copilărie.
România și românii se redescoperiseră creștini și
democrați. Și odată cu ei și comunitatea mea. Nu în-
tâmplător, primele clopote ale dimineții, când clica a fost
zburată de la CC, au bătut în zori din curtea Bisericii
noastre. Tot aici, în a doua zi din acel Crăciun însânge-
rat, inițiativa de a găzdui refacerea partidului liberal, tot
din partea comunității noastre a venit.  

Acum, aici, duminică, 21 noiembrie 2021, s-a cele-
brat slujba de pomenire a celor 5000 de tineri jertfiți
într-un război și rapid, și crud. S-a scris despre el. Dar
cu parfum de petrodolari. Dumnezeul armenilor nu era
și Dumnezeul lor. Al cronicarilor. Admirația lor s-a în-
dreptat spre cei care erau înarmați cu cele mai sofisti-
cate unelte de purtare a războiului. În fața dronelor
comandate de la distanță, tancurile apărătorilor erau
ținte vii și ușor de distrus. Voluntarii au murit și din lipsa
de prevedere a guvernanților. Și lor trebuia să le țină o

Vartan Arachelian

NOI ȘI MORŢII NOȘTRI
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lecție de istorie Biserica Apostolică Ortodoxă Armeană;
și să amintească cât de alunecos e cuvântul rusesc. Ca
și acum când Moscova s-a ascuns după o foaie de hâr-
tie; preferând onoarei de aliat, afacerea cu armament
cu Baku. Astfel se face că întregul patrimoniu al
credinței în Dumnezeu, al celor o mie de biserici din Ar-
ţakh să fie din nou în pericol de ruinare. Niciunul dintre
cronicarii acestui război n-a pomenit că atribuirea Azer-
baidjanului a acestui teritoriu s-a făcut abuziv de Stalin.
Nici că în 1994 populația armenească, aflată în număr
covârșitor în această provincie, a cerut prin referendum
independența. De ce? Poate pentru că noi, zicea cu
tristețe Episcopul romanahai (al armenilor români),
n-avem a exporta petrol și gaze, ci doar cultură. Unde
ne-am așezat, refugiați din cauza războaielor perpe-
tuate timp de două milenii, am contribuit cultural la dez-
voltarea țărilor de adopție. Și în România. Cultură
contra petrol? Imposibil într-o lume materialistă în ex-
clusivitate să cuantifici cultura ca barilul de petrol. Dar
în numele Dumnezeului nostru comun?…

În aprilie, anul acesta, am avut inițiativa, împreună
cu profesorul Adrian Niculescu, să punem la cale o Scri-
soare deschisă adresată autorităților românești pentru
ca, în sfârșit, și țara noastră să recunoască genocidul
din 1915 comis împotriva armenilor din Imperiul Oto-

man. Numeroși intelectuali s-au alăturat inițiativei. Liviu
Antonesei de la Iași, Alina și Andrei Pippidi, președintele
Academiei, Ioan-Aurel Pop și mulți alții. Nu întâmplător,
în acele zile, în sfârșit, Joe Biden avea să fie primul
președinte al SUA care va recunoaște drept genocid ho-
locaustul armenilor din Imperiul Otoman. Ziarul „Adevă-
rul” a avut generozitatea de a publica această scrisoare,
drept care numeroși cititori ni s-au alăturat. În repetate
rânduri, profesorul Adrian Niculescu, mai optimist decât
mine, i-a solicitat președintelui Camerei, Ludovic Orban,
de a ne primi pentru a-i înmâna scrisoarea și lista cu
numele semnatarilor. Mizam și pe faptul că el era acum
(încă) președintele partidului care se reinventase în
sânul comunității armene. Inutile intervenții; înaltul dem-
nitar a fost surd și mut la solicitarea noastră. Probabil,
politicienii au un alt Dumnezeu. Nu întâmplător, chiar la
slujba de pomenire din duminica trecută au absentat cei
doi Varujan, care s-au instalat ad vitam la conducerea
comunității laice armene. 

Tristețe și umilință, iată ce am simțit, din nou, la
slujba de pomenire a celor 5000 de armeni morți pentru
patria și Dumnezeul lor. Și al nostru. El ne interzice să
urâm. Ne dă, în schimb, speranță. Că adevărul va în-
vinge odată.

Bogdan Calciu, Biserica Armenească din Bucureşti
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Mircea Radu Iacoban

N.D.F.

Mie unul, lumea îmi spune MRI. În vorbirea curentă,
Dumitru Radu Popescu a devenit de mult DRP. Redu-
cerea la inițiale se petrece și-n cazul lui  Nicolae Dan
Fruntelată, apelat adeseori cu NDF. E soarta celor
blagosloviți cu prea multe prenume: lumea fiind tot mai
grăbită, n-are vreme să se-ncurce cu apelative kilome-
trice. Dar pare a fi vorba și despre o adiere de familia-
ritate într-ale onomasticii: iată că merge și fără
adresările scorțoase, „la patru ace”, parcă mereu ce-
rând aplauze! NDF, care a rotunjit vârsta (evit, știu eu
de ce, șablonul „frumoasa vârstă”) de 75 de ani, face
parte din stirpea celor înzestrați cu modestia și buna
cuviință a „truditorilor cu peana” care, în vremurile com-
plicate de azi („complicat a devenit cuvințelul neanga-
jant și atoateacoperitor: nu mai avem, de-o vreme,
extremele bun, rău, alb, negru, totu-i „complicat”) nu
dau agresiv din coate și nu se înghesuie numaidecât în
față. La adăpostul oferit de fila albă în totală și deplină
proprietate, scrie cu sârg, har și  sinceritate durută carte
după carte, toate putând purta motto-ul subînțeles
„român, românesc, România”. „Eu nu scriu eseuri des-
pre istorie, eu vă povestesc întâmplări trăite de oameni
pe care i-am cunoscut” – avertizează sărbătoritul. Ceea
ce face și-n posomorâta carte „Odată-n veac patria
moare”. Ar putea fi, să zicem, rememorări ale copilăriei,
adolescenței și maturității – ale autorului, rubedeniilor
și amicilor săi. Dar și o incursiune în istoria recentă a
românilor, văzută prin ochii unor martori niciodată (până
acum) întrebați. Ori, de ce nu, o proză dedicată auten-
ticului „Macondo” sud-dunărean unde se respiră
„același aer cu sârbii îndărătnici și iuți de cuțit, cu bul-
garii din Rila, cu macedonenii, cu croații, până la grecii
nebuni ai răscoalelor lungi și zadarnice, fiind ei o pre-

lungire a sufletului nostru” (de menționat că NDF este
neam de „armâni” stabiliți cândva, de mult, în câmpia
mehedințeană). După cum ar mai putea fi  considerată
această  ciudată carte autobiografia unei generații de-
zamăgite. Sau,  de ce nu, o colecție pitorească de por-
trete din lumea satului oltenesc – altul decât Liliecii lui
Sorescu și evident mai altfel decât cel al  lui Moromete,
reprezentant tot al câmpiei dunărene, dar adiacent pe-
rimetrului muntenesc. Până la urmă, de eseistică-i
vorba, fiindcă narațiunea este constant intersectată de
comentarii docte, generalizări, paranteze polemice, tri-
miteri la surse din Antichitate până la zi și autointerogări
adeseori sentențioase („La noi toate vorbele au călăto-
rit, s-au împreunat, s-au iubit ori s-au urât, dar au trăit
împreună, le-am înțeles și  ne-au înțeles”). Prin fiecare
pagină a cărții trece ca o adiere duhul „Patriei mele ca
o mamă a Balcanilor, ori pur și  simplu ca o femeie
care-și iubește copiii pierduți în istorie. Patria mea, ca
o câmpie în care n-ai voie să strigi, doar să șoptești,
pentru că vântul face totul, el duce vestea și povestea
despre noi și dincolo de viața noastră și de moartea
noastră”. N-aș vrea ca rândurile de față să îmbrace
haina de gală a textelor aniversativ-omagiale. Dacă tot
am început prin a vorbi despre nume și prenume, aș în-
cerca, într-o cheie din panoplia ludicului, care sunt sigur
că nu i-ar displăcea nici lui NDF, să  glosez pe marginea
priceperii poznașe a autorului de a caracteriza sclipitor
prin… porecle. Scriind despre o altă carte a aceluiași
autor, „Lambretta”, remarcam pitoreasca onomastică,
adevărată voluptate oltenească, fără grave intenții pe-
iorative în sine, dar sugerând etichetări identitare în te-
meiul cărora se înfiripă  o spectaculoasă diversitate
caracterologică. La lista de atunci se pot adăuga, ex-
trase din scrierile lui NDF, și alte nume la fel de
poznașe, foste cândva porecle: Telică Hâț, Titu Stăru-
ială, Ana lu’ Treanțu „fostă verde ca pătlăgica, acum
roșie ca racul”, Puița lui Bâlbără, Fidel al lui Morândău,
Dragalina lu’ Vâzdâc, Jenică Dovlete, Nelu Izmană,
Vica lui Cioromela, Păsărica lu’ Trapanezu, Constanța

NICOLAE DAN FRUNTELATĂ – 75 
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lui Purdă și tot neamul lor. Să recunoaștem: nume ab-
solut imposibil de inventat! Cititorul descoperă volupta-
tea oltenească a poreclirii cu miez și tâlc, născătoare
de pitorească onomastică cu virtuți caracterologice.
Nimic peiorativ „în sine”, ci etichetări identitare în teme-
iul cărora se poate imagina o portretistică pitorească și,
intuitiv, destul de exactă: Titu Calavânt, Minu Străinu,
Tălâmbu, Murmurata, Bălăcița,  Nelu Cleată, Fănel al
lui Moderatu, Popa Metru, Jean Zdrafu, Lepăduță, Doc-
torul Rană, Geantă, ba chiar și – cer iertare, dar nimic
de făcut – „Răspizdana”. Dacă, în loc de „Lambretta”,
cartea lui N.D. Fruntelată – și numele ăsta va fi fost po-
reclă la origini! – purta titlul schiței „Răspizdana”, ar fi
avut tirajul și vânzarea asigurate! (Apropo: în satul stră-
strămoșilor mei, cu pudoare redenumit Pindelești, ma-
joritatea locuitorilor purta – unii mai poartă și acum –
numele Pindelea. De fapt, acel „n” deloc epentetic a
apărut târziu, spre a mai ostoi nerușinarea păcătosului
„z” titular, repede exclus din buletine...) Cât privește vo-
luptatea născocirii poreclei devenite, în timp, apelativ
semioficial: nu aparține numaidecât Olteniei, ci mai de-
grabă ținuturilor dunărene. Și Preda presară, în
„Moromeții” (oare nu s-ar putea stabili vreo legătură
între Ilie Moromete și eroul bâlinelor slave Ilia Muromeț?
– totuși, n-aș crede, fie și pentru că sufixul „ete” poartă
sâmburele unei sugestii ironice). Se despletește o lungă
listă de apelative tip Bălosu, Cocoșilă, Pațanghel ş.a,
de astă dată recoltate dintr-o zonă rurală muntenească,
dar tot riverană fluviului. Încărcate, la fel, de sugestii ca-
racterizante „dintr-un condei”. Îl și vezi pe Popa Metru
măsurând... la milimetru postata din cimitir vândută pen-
tru veșnica odihnă a răposatului, pe doctorul Rană pur-
tându-și gentuța cu sculele de cusut urmele disputelor
tranșate la crâșmă cu jungherul, pe Fănel al lui Mode-
ratu propovăduind conduita împăciuitorului său tată, pe
Tălâmbu bătând aiurea colbul ulițelor, pe Minu Străinu
aciuat și tolerat în câmpia dunăreană.... (În vremea
noastră,  William  Brânză nefiind poreclă, ci nume legal
și conștient ales de nași, ar intra într-o altă categorie:
aceea a șotiilor onomasticii contemporane, snoabe și,
ce să-i faci, de tot ridicole.) Numai un condei dăruit cu
har precum cel al lui NDF poate inventa  o întreagă
lume, vie și atât de adevărată, pâlpâind doar înviată din
porecle! 

Titus Vîjeu

PORTRET DIN BOABE DE PIPER ŞI ALTAMIRE

„Într-o vreme când am trăit cu toții aici, în spațiul da-
nubiano-pontic, ne-am petrecut tinerețea împreună, am
învățat carte, am muncit, am iubit, am sperat, am urât,
am făcut compromisuri mai mari ori mai mici. Unii chiar
am crezut în acele timpuri, Doamne, veneam din zarea
de după un război nimicitor, cu părinții loviți prin tranșee

străine, cu bunicii plânși și dezmoșteniți dintr-o țară care
a stat sub ocupație asiată aproape două decenii, unde
se învățau limbi străine cântând și strângând din dinți.”

Semnat: Nicolae Dan Fruntelată, scriitorul și gaze-
tarul născut în an de secetă nemaivăzută, la 10 octom-
brie 1946, pentru a rodi în cărțile sale bărăganul de
litere. Satul în care a venit pe lume, Bălăcița, din „aron-
dismentul Mehedinților”, a devenit celebru datorită lui și
acestor cărți. Între timp, s-a scufundat în ceața unui timp
mai vechi decât cel al peșterilor altamire: „Satul meu e
un cimitir de vise/ în câmpia sudului fatal/ mai trăiește-n
cărți ce n-au fost scrise/ cum trăiește goana într-un cal”.

Citesc, recitesc și parcă-l aud pe Esenin, Serioja
cum îl alintă confratern Fruntelată pe cel ce se consi-
dera a fi „ultimul poet cu satu-n glas”, fără să știe că al-
tuia îi va reveni această onoare într-un alt timp și într-o
altă țară. Am alături dovada: „Într-o noapte genială de
toamnă/ maica mea m-a adus până-n zori/ dintr-o lume
din care fugisem/ cum fuge un fulger din nor”.

Vreți să știți care-i țara aceea? Ne-o dezvăluie ne-
milos, chiar poetul. E țara în care viețuiesc laolaltă „pe-
sedeii cei mari din Valahia, baronii de mucava, foști
gigoli, subingineri, avocați de cauze pierdute” și „libera-
leii care-au navigat precum Ulise Antonescu între bă-
sism și mirositul secrețiilor băsiste pe care le-au primit
în propriul partid” și „userăii cei noi (...) neam de bârnă
soroșistă cu apucături troțkiste” și chiar „proromânii lui
Victoraș (care) execută toate ordinele întocmai și la
timp, cum zice regulamentul”.

Unitate în diversitate ar zice sociologul ce anali-
zează în cercetările sale de teren această faună peste
care se află „un profesor de fizică (...) ocrotit de Ghi-
nion”.

Ziaristul pamfletar se lasă explicat de poet: „M-apro-
pii de vârsta aceea/ A Altamirelor vechi/ Desenez vise
și urlu cuvinte/ În ale lumii urechi”.

Satul din care a plecat e tot mai departe. Orașul în
care trăiește acum e tot mai aproape. Nu demult i-am
prefațat cartea numită Baladele micului Paris în care
zgomotul citadin nu poate acoperi întrebările sale din-
totdeauna: „Doamne, dă-ne drept la liturghie/
Să-nțelegem tot ce ne-a ucis/ Lasă-ne să scriem doar
o carte/ Despre sensul orb și interzis!”

Cel de Sus i-a auzit ruga și l-a lăsat să scrie o carte
de primenire a memoriei noastre urbane. La urma
urmei, dacă încoronarea lui Henri IV a stat sub semnul
acestei propoziții celebre: Paris vaut bien une messe
(Parisul merită o liturghie) și Micul Paris merita una: cea
pe care i-a oferit-o în această toamnă a anului 2021 un
poet care scrisese și altă dată: „Ai grijă, Doamne, de
nația asta care a uitat de sine, care se lasă condusă de
corăbieri fără știință și fără credință!”

Trei sferturi de veac trec repede. Dar, când timpul
poartă în sine niște cărți pline de curaj înseamnă că n-a
trecut în zadar. Și-i dorim din suflet autorului lor viață
lungă și însemnată de alte și alte dovezi ale spiritului
său scrutător și lucid.
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Ion Andreiță

VERNIsAj
Lui Nicolae Dan Fruntelată

Iată,
Îmi împart sufletul fiecăruia!

Luați-l,
Bucurați-vă cu el
Până vor cânta stelele
Veșnica pomenire!

Faceți-l cununi pentru
Logodnice,
Împodobiți-vă casele noi
Ori bradul de nuntă!

Croiți din el cămăși
Copiilor
Cu care să-i îmbrăcați 
Duminica! – 
Ori schimbați-l pe-o cinzeacă

De țuică!

Luați-l numai,
N-așteptați o a doua
Poruncă!

Eu sunt ispita sorții
Scoasă-n drum
Înainte de-a mă naște,
Încă de pe când eram
Bob de ursită
Rătăcit într-un sân
De țărancă. 

Luați-l,
Cine știe,
Poate va răsări
Peste timp,
Într-o seară,
Undeva,
Într-un sân amar
Și târziu
De fecioară. 

Nicolae Dan Fruntelată şi Ion Andreiţă la Gala Premiilor UZPR 2018
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Diana Dobrița Bîlea

ION ROŞIORU – UN „POET AsTRAL”

„Din textele mele, ştiute sau nu, curg uneori lacrimi
(triunghiulare) de iubire pentru viaţa asta care ni-i dată,
vai, o singură dată. Viaţă în care suferim că nu-i putem
smulge mai mult decât ne îngăduie destinul”, îmi măr-
turisea acum câțiva ani scriitorul Ion Roșioru, a cărui
plecare grăbită din lumea aceasta, pe 12 noiembrie
2021, a produs o mare mâhnire în rândul celor care l-au
cunoscut ca om, ca profesor, ca scriitor cu vocație poli-
valentă (a fost poet, prozator, eseist, critic literar, tradu-
cător), ca prieten. 

Ca om, era nobil și delicat, de o bunătate cum rar
mai întâlnești în zilele noastre, pe cât de sensibil, pe
atât de rezistent în fața rafalelor trimise asupră-i de oa-
meni sau de viață, o fire complexă în ciuda simplității
aparente, un tumultuos tăcut și timid, un lup singuratic,
trăind departe de zbaterile mondene ale contemporani-
lor din breasla literară. 

Ca poet, a fost mai ales un virtuoz al formelor fixe.
În legătură cu această dragoste a sa, dovedită prin mai
multe volume de versuri pe care le-a publicat, mi-a
spus: „Vin din alte veacuri, pe jarişti naturiste, tributar
vechilor poeţi orientali amatori de formele fixe ale poe-
ziei... ”.  Scria poezie numai afară, în natură. Într-o zi,
mi-a dezvăluit secretul laboratorului său de poezie:
„Azi, de exemplu, am descoperit un drum (...). Dacă
trece pe acolo o maşină sau un tractor pe oră e mare
lucru. Şi acest drum e tivit cu muşeţel sălbatic care în
decembrie e la fel de proaspăt ca astă-vară. Cum să nu
te impresioneze? Apoi cauţi muzica aferentă şi de aici
imaginaţia începe să lucreze febril, să curgă totul firesc.
Cititorul vede produsul final. Prin mintea poetului au de-
filat însă mii de variante şi el o caută pe cea mai bună,
ea se tot ascunde şi el merge ca un soldat, începând
să creadă că doar într-un loc anume i se va revela”. 

Ca prozator, a scris multe pagini de rezistență de-
bordând de umor, a captivat asociind neologismele cu
expresiile populare și cu regionalismele în aceeași frază
ori în fraze alăturate (în volumele de proză scurtă Lu-
ceafărul de ziuă și Paznicul de vânătoare), s-a dezvăluit
în romanul cu certe valențe autobiografice Ține-mă de

„ȘI NU NE-A MAI RĂMAS ANTUM
DECÂT UN DRUM, UN SINGUR

DRUM!”

(14 august 1944-12 noiembrie 2021)

In memorian Ion Roşioru
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vorbă să nu mor, personajul principal, profesorul Geor-
ge Răileanu, fiind, ca şi autorul, profesor de limba fran-
ceză la un liceu dintr-un orăşel dunărean.

Ca exeget literar, a dat curaj mai ales autorilor tineri,
care aveau nevoie de un impuls și de o îndrumare prin-
tre meandrele drumului literar. Sunt mulți, foarte mulți
scriitori care s-au bucurat de cel puțin o cronică sem-
nată de Ion Roșioru.

Ca traducător, în afară de volumele publicate – Vila-
nele şi pantumuri, Sipetul de santal de Charles Cros,
Cele mai frumoase poezii de Emile Verhaeren, Poeme
nipone, Etonnements/ Sub semnul mirării, antologie bi-
lingvă de poeme pentru copii –, a mai colaborat cu di-
verse traduceri din literatura universală la mai multe
reviste de cultură din țară și din străinătate. 

Născut la 14 august 1944, în satul Grunj, comuna
Mânzălești, jud. Buzău, Ion Roşioru a devenit în anul
1995 membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala
Dobrogea, iar în 2010, al Asociaţiei Scriitorilor de Limba
Română din Quebec. După absolvirea, în 1972, a
Facultății de Filologie din cadrul Universităţii Bucureşti,
a fost, timp de patru decenii, profesor de franceză şi la-
tină la Liceul Teoretic „Ioan Cotovu” din Hârşova, fapt
pentru care a primit supranumele „Domnul Trandafir”. A
colaborat la reviste prestigioase din țară și din străină-
tate și a lăsat în urma sa multe cărți (multe dintre ele
recompensate cu premii importante), dintre care amin-
tim: La ţărmul grânelor,  Recviem pentru secolul meu,
Incantaţii de mătase, Mir(easmă) de nard, Lacrimi tri-
unghiulare, Pantumierul, vol. I şi II, 101 schaltiniene,
Clopotul din Dojoji, Trecutul afectiv se pierde, Insomnii
vesperale, Își pierde urma inorogul, Cupola unei lacrimi
(versuri); Îngeri indecişi, Ţine-mă de vorbă să nu mor
(romane);  Cronicar la Pontul Euxin, Cronici ospitaliere,
vol I şi II (critică literară); Marius Tupan între utopie şi
parabolă, Şerban Codrin sau meditaţia unui poet occi-
dental într-o grădină Zen şi Arthur Porumboiu sau scri-
sul ca pavăză împotriva morţii (studii monografice).

Precum Arghezi care scria „Vreau să Te pipăi și să
urlu: Este!”, poetul Ion Roșioru a scris la rândul său,
copleșit de nevoia de afecțiune, mai mult umană decât
divină: „Arată-ni-te, Doamne, doar noi ţi-am mai rămas!”
(În Pantumierul, volumul II, poemul 79). E adevărat, noi,
cei care l-am cunoscut, n-am știut să-i arătăm adevă-
rata noastră iubire. Am crezut că mai avem timp să i-o
demonstrăm. Am crezut că inima sa mare o să mai
poată avea răbdare cu noi. Dumnezeu ne-a luat-o însă
înainte. Chemându-l la El, putea să-i arate chipul dra-
gostei Lui.  Și Ion Roșioru a fost cucerit de această che-
mare înaltă. În fiecare zi a nemuririi sale, va vedea de
acum înainte chipul dragostei lui Dumnezeu, în infinitu-
dinea căreia și noi, cei care l-am cunoscut pe maestru,
vom adăuga partea noastră de iubire și de pioasă adu-
cere-aminte.

Şerban Codrin

ION ROŞIORU LA PORŢILE BIBLIOTECII AsTRALE
*

Târâşi pe-o lume cu-umeri fără-aripi,
Sisifi fără pietroaie în spinare
Cară-în rucsace arce fără mare
Și îndărătul măştilor nu-au chip;
Numai lui Roşioru a pustiu
În poezie-i ninge, şi-în tăcere,
Iar de găseşte-o moarte cu-înviere
Știe-un mesia mare toptangiu;
Fiindcă îndrăgit cu pietre nu-i
Bătrânul măr la margine de vamă,
Se supără pe roade şi reclamă
De-escrocherie soarta orişicui,
Convins că în istoria nefastă
Se-anunţă-obligatoriu vreme proastă.

*
Stingerea tragică din viaţă a unui mare poet, intelec-

tual de elită, profesor devenit o legendă vie, critic literar
dintre cei mai stimaţi în breasla scriitoricească, este un
nedorit eveniment cu repercusiuni. De o tinereţe spiri-
tuală de invidiat, Ion Roşioru strălucea prin nobleţe, mo-
destie, totul invers proporţional faţă de calităţile omului.
Supranumit „Domnul Trandafir de Hârşova”, mai de-
grabă s-ar fi cuvenit „Domnul Ion Roşioru de Hârşova”
sau de Dobrogea. Probabil, în astfel de momente cu
totul aiuritor de nedorite, îi realizăm adevăratele dimen-
siuni, nu ale omului de catedră, ci ale artistului, ale tru-
badurului, ale poetului, ale creatorului unei opere
impresionante. L-am numit cândva şi o repet „cel mai
important poet român al formelor fixe” altele decât so-
netul sau rondelul. Un poet de undeva, dintr-o margine,
se situa, de fapt, în centru, câtă vreme provincia a de-
venit creatoare de importante valori. Suveran în cercul
său aparent strâmt, Ion Roşioru avea cerul deasupra şi
atât era de-ajuns să lumineze împrejurimile, iar noi să
ne minunăm de energia spiritului său, care i-a funda-
mentat o viaţă echilibrată, fără excese de artist boem,
şi mai ales împlinită prin operă, prin păstorirea unei fru-
moase familii şi, profesoral, a unui oraş mic, dar impor-
tant, vizibil tocmai prin prezenţa sa. 

Nu rostesc tradiţionalul, ritualicul „Dumnezeu să-l
ierte!”, pentru că nu are nimeni ce să îi ierte, ci el, ma-
rele Poet, să ne ierte pe noi că i-am călcat prea apăsat
pragul şi nu am ştiut, sau nu am vrut să ştim, pragul lu-
minos al cui îl invadam cu relativa noastră inconştienţă,
neştiinţă totuşi atât de umană, aşadar de iertat.

Te vom iubi mereu, dragule Ion Roşioru, care ne-ai
înnobilat prin devotamentul tău, prin creaţia ta demnă
de a intra în patrimoniul spiritual al literaturii române din-
totdeauna.



remember

80 SAECULUM 7-8/2021PR
O

remember

CEA MAI INTENsă VIAŢă-I MOARTEA 

Cea mai intensă viaţă-i moartea: o ştiu şi eu, o ştii şi tu: 
Să nu ne mai minţim că nu-e cum am făcut-o până-amu! 

Cea mai profundă moarte-i viaţa: o ştii şi tu, o ştiu şi eu: 
Să nu ne mai minţim că nu-e că-l mâniem pe Dumnezeu! 

Cel mai frumos noroc din lume e însăşi lipsa de noroc: 
Să nu ne mai minţim că nu-e că nu-l vom mai avea deloc! 

Cea mai teribilă iubire e-n veci iubirea cea mai grea: 
Să nu ne mai minţim că nu-e de vrem să existăm prin ea!

ÎNTâIUL PEsTE PRAgUL MORŢII 

Întâiul peste pragul morţii aş vrea să-mi fie pasul stâng, 
Aşa încât, ajuns acolo, să nu-ncetez nicicând să plâng! 

În ciuda despărţirii noastre, vremelnice, un lucru ştiu: 
Cât timp voi fi bolnav de tine şi-n moarte voi rămâne viu! 

Cum n-am nici umbră de-ndoială că toţi poeţii merg în rai, 
O să te-aştept pe-un deal pe care se-nveşniceşte luna mai! 

Voi fi zefir nipon, iubito, iar eu o să te recunosc 
Uşor fiindcă vei fi o boare amirosind discret a mosc! 

DE CâND Mă ŞTIU PE LUME

De când mă știu pe lume străbat deșertul mort 
Spre cea din urmă mare, spre cel din urmă port. 

Mă poartă-n șa de aur un roib de voievod 
Spre cea din urmă toamnă, spre cel din urmă rod. 

De-un lung convoi de lustri mă aflu în exod 
Spre cea din urmă scară, spre cel din urmă pod. 

Destinul meu e trapa prin care cad în gol 
Spre cea din urmă dramă, spre cel din urmă rol!

CU COAsA EI VENIsE MOARTEA

Stăteam la gardul dinspre moartea albastră și priveam năuc: 
Cu secera-i venise moartea să-mi taie umbra de la nuc! 

Stăteam la gardul dinspre soare-răsare și priveam uimit: 
Cu spada-i de Toledo moartea decapita un nor sanscrit! 

Stăteam la gardul dinspre crivăț și văzul tot mi-era auz: 
Cu biciul ei de gheață moartea-și grăbea paripul andaluz! 

Stăteam la gardul dinspre unghiul cocorilor înfipt în sud: 
Cu coasa ei venise moartea să-mi pună jos destinul crud!

Ion Roşioru
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Scriitor al tuturor timpurilor pentru că a știut să sur-
prindă în comediile sale acele trăsături ale caracterului
uman ce capătă în fiecare epocă o altă formă de mani-
festare, V. Alecsandri pleacă de la convingerea că tea-
trul comic este, după cum îl definea Molière, „un fel de
poem ingenios, care prin lecții agreabile permite satiri-
zarea defectelor umane”. Îndată ce deveni codirectorul
Teatrului Național din Iași, împreună cu M. Kogălni-
ceanu și C. Negruzzi, V. Alecsandri își descoperă, la
vârsta de numai 20 de ani, vocația de om de teatru prin
Farmazonul din Hârlău (o „fiziologie a provințialului”,
dramatizată), prima sa piesă, scrisă anume în intenția
formării unui repertoriu național, urmată doar la un an
de Modista și cinovnicul. Ambele sunt prelucrări ale
unor modele străine franceze. Călinescu spune despre
prima: „comicul e copilăresc și veselia factice și singura
localizare izbutită e a numelor”. După anul 1840, Vasile
Alecsandri își continuă seria compunerilor sale drama-
tice, diverse „canțonete  comice”, „scenete”, „operete”,
vodeviluri”, „comedii” și drame, după cum în prefața
ediției de Teatru din 1875 autorul însuși și-a repartizat
cele nu mai puțin de 42 de piese compuse până atunci,
conturând astfel imaginea unui destin specific de ade-
vărat om de teatru, capabil să unească forța creatoare
a unui mare dramaturg cu talentul de poet și, în egală
măsură, de prozator și folclorist. Alecsandri a oferit nu

atât exemplul unei imitări, calchieri formale  a versului
popular, ci, mai ales, pe acela al asimilării organice a
spiritului  folcloric, în sensul  cel mai cuprinzător și pro-
fund al cuvântului, motiv pentru care multe din creațiile
și personajele sale au devenit cu adevărat populare. E
lesne de văzut că, lăsând la o parte dramele Cetatea
Neamțului, Lipitorile satelor, Zgârcitul risipitor, „comedia
de salon” Boieri și ciocoi și „proverbul” Concina, toate
celelalte lucrări dramatice, mai aproape sau mai de-
parte de prototip, gravitează în sfera de atracție a vo-
devilului. Unele îl ilustrează direct și pregnant, altele îi
împrumută o parte din elementele sale, iar câteva, în-
deosebi „cânticelele comice”, îi preiau spiritul, consti-
tuindu-se în suave piese de arheologie literară a
spiritului național surprins în mișcarea lui de la mijlocul
secolului al XIX-lea, comedii „ușoare”, agreabile,
înțelese de toată lumea, comedii ale moravuri politice,
ale căror personaje precedă cu mare succes pe cele
create mai târziu de I.L. Caragiale. Cel mai fructuos de-
mers de apreciere ni se pare a fi în acest caz stabilirea
unei „scări a spontaneității”, după care putem aprecia,
cu totul netrucată și ieșită din comun, adevărata sa per-
sonalitate. Ca atare, se poate spune că Alecsandri
atinge suprema sa valoare în comedie. Aici avem în-
treaga, întreagă, ființa generoasă și inteligentă, înzes-
trată cu bun gust spontan, omul de lume perfect, atent

Marin Iancu

VASILE ALECSANDRI – 200 DE ANI

VASILE ALECSANDRI 
ȘI „CÂNTICELELE COMICE”
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să nu plictisească pe celălalt, cu un cuvânt pe aristo-
cratul autentic.

În domeniul teatrului, Alecsandri s-a ivit cu forța unui
fenomen, pe care doar vocația îl putea naște. În plan
pur literar, omul de teatru înseamnă cea mai reușită și
cea mai spontană întruchipare pe care a îmbrăcat-o
personalitatea scriitorului. La noi, dintre dramaturgi de
talente diferite, prolifici sau sterili, talentați ori numai
inteligenți, doar doi au fost atinși însă de geniul profesiei
teatrale – și aceștia au fost Vasile Alecsandri și I.L. Ca-
ragiale, dramaturgi pur-sânge, care au slujit teatrul
numai pentru că nu puteau face altfel. Avem a face aici
cu o conjuncție a unor calalități ieșite din comun, mult
talent, strălucire, ingeniozitate, simț al umorului, căreia
conștiința publică i-a atribuit numele de geniu. Alec-
sandri a fost dominat de geniul dramatic, un geniu ce
iese la iveală în scene fulgurante, în replici izolate, în
fragmente purtând marca inspirației absolute. Spunând
aceasta, în cazul lui Alecsandri, nu ne referim la cele
câteva capodopere autentice, dincolo de mode și de
timp, ca Iașii în carnaval, Chirița în Iași sau Chirița în
provincie: pe de altă parte, nici la faptul că majoritatea
schemelor au fost împrumutate teatrului francez de suc-
ces. Ne referim la plăcerea în sine a replicii dramatice
și la simțul special al scenei dovedite de Alecsandri, pe
care nimeni nu le poate improviza și care nu se învață
de nicăieri. Reprezentat la vremea aceea în modul cel
mai abundent și cel mai popular pe scenele Parisului,
ajungându-se astfel ca, pe la 1841, Théophile Gautier
să atragă atenția că vodevilul e o creație eminamente
franceză: „Tragedia e grecească, comedia latină, drama
engleză sau germană; doar vodevilul ne aparține efec-
tiv. E tocmai de aceea supărător că anumite reticențe
clasice îi împiedică pe scriitorii de renume să-și apropie
această formă dramatică atât de suplă, de comodă, de
docilă, care se pretează la orice, chiar și la poezie.”
Cântec vesel și malițios la origine, aplicat unui număr
impresionant de spețe dramatice, vodevilul își câștigă
numele prin secolul al XV-lea de la un Olivier Brasselin
de Val-de-Vire, de unde, prin corupție, „vaudeville”,
ajungându-se ca, în primele decenii ale secolului al
XIX-lea, alături de melodramă, reprezentațiile cu ase-
menea producții comediografice să fie primite cu mult
mai favorabil decât tragediile și comediile. În astfel de
situații, vodevilul convenea moravurilor și gusturilor tim-
pului, ilustrându-se cu insistență prin comicul de
situație, iar intriga, totdeauna de actualitate, se deru-
lează cu repeziciune, într-o atmosferă de veselie, cu
peripeții ingenios combinate. În plus, procedeele sunt
de origine populară, cu substituiri, travestiuri și încurcă-
turi, așa-zisul „umor fiziologic” fiind prezent printr-o largă
paletă de mijloace, ciocniri, căderi, lovituri de bâtă,
imitații stranii ale vorbirii străinilor ori a nerozilor. Con-
flictele grave sunt ocolite, deznodământul e mai mereu
fericit, râsul e cordial, nu sarcastic, ridiculizând fără să
distrugă. La noi, în perioada pașoptistă și
postpașoptistă, vodevilul s-a constituit într-un fenomen
de rezistență al literaturii dramatice, succesul la public
fiind garantat, desigur, și prin jocul unor actori ai epocii,
dintre care Matei Millo, în mod special, a reușit în acest

context să se ilustreze prin creații memorabile. La Iași
și București, trupele străine în turneu joacă „comedii-
vodevil”, „vodeviluri naționale”, „vodeviluri feerice”,
„drame-vodevil”, „drame cu cântece”, dar și producții
autohtone, scheme de vodevil, modele de gen, al căror
spirit Alecsandri le asimilează pentru repertoriul său
comic, cele mai multe dintre aceste producții avându-i
ca autori pe Matei Millo, Costache Negruzzi, C. Bălă-
cescu, C. Caragiale și, printre mulți alții, Eugeniu Ca-
rada.

Cucerind printr-o voie bună contagioasă și, în egală
măsură, prin capacitatea de a instaura o atmosferă cor-
dială, de umor jovial, teatrul comic al scriitorului V. Alec-
sandri combină peripeții surprinzătoare fără grija
motivării, cu multă atenție dată rolurilor decât caracte-
relor. Din clipa în care comedia i-a surâs, iar teatrul și-a
relevat pentru el atracția irezistibilă, Alecsandri s-a pus
pe lucru. La 1844, în momentul scrierii primei reușite
miraculoase, avea deja gata patru piese, compuse
parcă în joacă. Prima comedie de moravuri românești,
primită cu un succes  extraordinar de public, în 1844
avea să urmeze Iorgu de la Sadagura, o minusculă ca-
podoperă, masca unui talent pe deplin format. Îi conti-
nuă, probabil fără să știe, pe Goldoni sau pe Molière,
pe comediografii născuți, iar nu făcuți, adică pe aceia
care au înnobilat definitiv divertismentul. Procedând ca
atare, întâmplări și personaje sunt transferate într-un
spațiu semicarnavalesc, al bonomiei și râsului. Este o
lume de aparențe infinite, dar coerentă, familiară, regă-
sită întotdeauna cu plăcere și stârnind hazul, deși rea-
litatea personajelor înfățișate a dispărut complet de
multă vreme. Piesa Iorgu de la Sadagura poate fi mai
bine înțeleasă dacă se observă că toată această
avalanșă de calambururi, jocuri de cuvinte, parodii sti-
listice se organizează într-un sistem, reflectând indirect
o imagine a societății contemporane. Felul în care Ena-
che stropșește cuvintele străine nu este un rezultat al
inculturii; el este semnul unui refuz care include nu
numai neologismelor franțuzești, ci în general termenii
pretențioși, fără acoperire, demagogismul lingvistic care
disimulează vidul. Toată această lume pestriță și di-
versă, manifestând tendințe centrifuge la început, re-
vine treptat în matca ei și se organizează prin însăși
logica faptelor: Iorgu, Enache și ceilalți sunt membri ai
unei comunități definite în plan istoric și moral, cu
aceleași scopuri și cu aceleași interese. Râsul era mo-
dalitatea de detașare, de distanțare față de o lume în-
vechită și ridicolă, plină de grave vicii, de nedreptăți
flagrante, de inegalități strigătoare la cer. Alecsandri
spunea: „...Fiindcă la noi nu posedăm nici libertatea tri-
bunei, nici arma zilnică a jurnalismului, am proiectat
să-mi fac din teatru un organ spre biciuirea moravurilor
rele și a ridicolelor societății noastre”. La fel vorbea și
prietenul său, Alecu Russo, care vedea scopul teatrului
în „îmbunătățirea moravurilor și educațiunea
obștească”. Elementele concrete de sursă autohtonă
contribuie la senzația de perfectă adecvare la realitatea
pe care spectatorii contemporani o încercau cu
siguranță. De exemplu, comedia Iașii în carnaval este
amuzantă nu numai pentru că-i vedem astăzi persona-
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jele în perspectiva celor ale lui Caragiale (Tache Lună-
tescu e un conu Leonida speriat de comploturi, Tarsița
e o Efimiță cochetă încă, comisarul Săbiuță e un Pris-
tanda în embrion, gata să se sacrifice la datorie, dar cu
viața altuia), ci și pentru că utilizează cu inteligență o
schemă clasică, aceea a păcălitorului păcălit: Lună-
tescu și Săbiuță, deghizați în irozi ca să aresteze pe
complotiști, sunt ei înșiși luați drept revoluționari și
arestați în final, ceea ce duce la o generală ridicare a
măștilor, la propriu și la figurat. În aceste cadre, autorul
se plasează în serviciul moralei mijlocii și al bunului-
simț. De exemplu, celebra Chiriță vrea să-l însoare pe
Guliță, un nătâng și râzgâiat, cu Luluța (Cucoana Chirița
în provincie), după cum Galuscus, un latinist caraghios,
râvnește la grațiile Suzanei (Rusaliile. În satul lui Cre-
mene), talentul dramatic traducându-se și în acest mod
prin neastâmpărul în a combina mereu noi comedii, în-
cântătoare prin naturalețea dialogului. Desfășurarea
dramatică îi sancționează pe pretendenții nepotriviți prin
vârstă, fizic, inteligență și caracter, lăsând loc de mani-
festare frumuseții, tinereții, naivității și virtuții. Plasate în
coordonatele mediului de viață autohton, comportamen-
tele, gesturile vorbele unor asemenea personaje ilus-
trează nu doar categoria morală generică, ci și
particularul unor existențe individuale. În asemenea
condiții, prezențe ca Iorgu de la Sadagura, Tache Lu-
nătescu, Bârzoi, Agachi Flutur nu-și pot dovedi o anume
adâncime psihologică, devenind roluri creionate în
funcție de anumite situații și de împlinirea anumitor sar-
cini dramatice. În ciuda acestor confruntări, atmosfera
se menține senină și relaxată, cu o deschidere mult mai
largă spre actualitate, Alecsandri izbutind aici să resti-
tuie exterioritatea epocii, cu întregul ei pitoresc. Drama-
turgul  se sprijină mai mult pe întâmplarea neprevăzută
care scoate lucrurile din matca lor firească, bufonada
activând cele mai durabile și mai universale forme ale
veseliei. Se vede că autorul scria teatru cu pasiune, că
o făcea spontan, vesel și mai degrabă pentru propria
sa plăcere decât pentru public. 

Bătându-și joc de proști, chiar în forme mai puțin in-
cisive, Alecsandri nu se supune unui gest de demitizare.
Plasate pe aceeași treaptă cu spectatorul, personajele
sunt mai degrabă niște prezențe obișnuite, doar poate
puțin vinovate prin graba de a se abate de la mersul fi-
resc al lucrurilor, și nu doar prin caraghioslâcul expri-
mării. Aici, anticipându-l pe Caragiale, în aceeași
ipostază de predecesor, Alecsandri experimentează un
larg repertoriu al comicului de limbaj. Găsim la el ex-
ploatate diverse registre și stiluri ale limbii în vederea
unei portretistici caricaturale care se servește de forme
lexicale, în măsură să trimită la aspecte privind, printre
altele, profesiunea, originea socială sau naționalitatea.
Întemeindu-se pe observație, dar și pe un spirit inge-
nios, Alecsandri devine primul comediograf monografist
al snobismului, semidoctismului și mahalagismului.
Când vodevilul tinde spre comedie, autorul reușește să
scornească denumiri de un anume semantism expresiv.
Brustur și Cocirlă, cei doi pretendenți la mâna fetelor
Chiriței, sugerează mârlănie, rusticitate frustă, așa cum
Guliță se distinge prin mediocritate și un răsfăț de prost

gust. Ar mai fi de precizat că, pe lângă ingeniozitatea
de a exersa sistematic efectul comic al jocului de cu-
vinte, cu efecte de omonimie, paronimie și de calambu-
ruri, Alecsandri demonstrează o anumită îndemânare
în numirea personajelor. Apar peste tot nume deduse
direct din profesia și starea civilă a personajelor, comi-
sarul Săbiuță, poetul Acrostihescu, escrocul Pungescu,
ciocoiul Slugărescu sau Lipicescu etc. Spectacolul de
epocă oferit aici apare direct, simplu și memorabil.
Reînvie o necropolă halucinantă, chemată prin el la
viață. Dincolo de toate acestea, modul de construcție
nu se bazează pe dezvăluirea caracterelor, ci pe
desfășurarea lor într-o acțiune vioaie, propensiunea sta-
tornică spre vioiciunea mișcării dramatice și spre voie
bună devenind mecanisme comice de bază ale spiritului
vodevilesc al lui Alecsandri. Râsul generat de aseme-
nea detalii de caracter este relaxant, arhetipurile create
de Alecsandri fiind abateri de la normă, nu produsul
unei „filozofii de strabiat”, cum spunea un comentator
al operei lui Molière. Bunăoară, Chirița, „o burgheză cu
dor de parvenire” (G. Călinescu), vrea să-și depășească
starea de boieroaică de țară, dorindu-și să-și mărite fe-
tele, pe Aristița și pe Calipsița, cu tineri foarte „disperați”
din „capitalie”, să-l pricopsească pe Guliță, antecedent
al lui Dl Goe, însurându-l cu Luluța, să-și vadă bărbatul
ispravnic și ea să devină isprăvnicească, „cu jăndari la
poartă și-n coadă”. Mai mult de atât, deși bătrână și
urâtă, isprăvniceasca manifestă acum și oarecari
apetențe erotice, simte că a întinerit de când s-a des-
cotorosit de Aristița și Calipsița și de când a introdus în
provincie „obiceiurile din Ieși, doar ne-om mai roade și
noi puțintel...” Însă, asemenea unei românce, de ieri și
de azi, pe Chirița o stăpânește dorința aprigă să călă-
torească, să „se primble”, să se „răcorească”, nu altun-
deva decât la Paris, pe când Bârzoi e mai liniștit,
mulțumit cu plocoanele ce-i curg la isprăvnicie. Părți ale
unei opere dramatice cu suișuri și coborâșuri, revărsată
în cascadă, plină de figuri ale unei societăți
moldovenești în transformare, piesele aparținând lui
Alecsandri se impun prin amestecul de tipuri, dintre
care, de la Gahița, Enachi, Kiulafoglu, Iorgu și Bârzoi,
Chirița rămâne un personaj de o complexitate pe care
n-o întâlnim la celelalte tipuri comice ale teatrului lui
Alecsandri, desigur nu în sensul adâncimii, ci al
multiplicității nuanțelor de caracter și de comportament.
S-a observat că Alecsandri a scris, în fond, de aproape
treizeci de ori aceeași piesă. Schema din primele co-
medii reușite, din Iașii în Carnaval, de exemplu, s-a
menținut și consolidat de-a lungul anilor în prezența
acestor personaje, prin intuirea unui „pattern al situației
comice” (Mihai Zamfir) tipice din Moldova de la jumăta-
tea secolului trecut și realizarea lui în diferite variante.
Acest neastâmpăr în a combina mereu noi comedii face
dovada unui mare talent. Pionier în mai toate domeniile
culturii, în poezie, în proză chiar, una dintre cele mai de
seamă personalități din timpul redeșteptării noastre
naționale, de la 1848, 1859, 1877, Vasile Alecsandri
este mai cu seamă adevăratul întemeietor al dramatur-
giei românești.
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Unul dintre cei mai îndrăgiți autori de romane
polițiste (fantastice, științifico-fantastice, fanteziste) din
perioada anilor ’60-’80, de la a cărui dispariţie se vor
împlini în 2022 30 de ani, Leonida Neamțu pare azi un
necunoscut, opera sa, ce cuprinde aproape 40 de vo-
lume, este prea puțin citită, doar cei din generațiile de
dinainte de Revoluție îi mai cultivă memoria. (În urmă
cu vreo 4-5 ani, niște români stabiliți în SUA intenționau
să-i reediteze acolo sau de acolo romanele polițiste,
fără a finaliza însă proiectul. De curând, Editura Publisol
a inițiat o serie de opere, cuprinzând, probabil, în final
toate scrierile în proză ale acestuia: povestiri, nuvele
romane.) Dar, Clujului literar de azi îi lipsește, parcă,
spiritul de frondă bonomă, dacă se poate spune așa, al
unui boem sentimental, al unui aventurier de stirpe li-
vrescă, al unui pătimaș îndrăgostit de viață, o viață pe
care a trăit-o cu voluptate în tumultul evenimentelor mă-
runte ale epocii. 

Născut în Basarabia, la Soroca (1934, m. la Cluj în
1992), s-a refugiat în 1940, împreună cu familia, familie
de intelectuali care au refuzat astfel rămânerea în pro-
vincia alipită abuziv la măreața Uniune Sovietică. Leo-
nida urmează școala la Vișeu și Sighet, înscriindu-se în
1951 la Facultatea de Filologie a Universității clujene,
secția rusă, pe care o abandonează însă în 1953, din
cauza presiunilor exercitate asupra sa de organele
securității. (Se încerca în acei ani repatrierea fugarilor

din Moldova de peste Prut, iar cei care eschivau o ase-
menea măsură politică erau supuși unei monitorizări
drastice a întregii lor activități în România, Leonida
având obligația de a se prezenta lunar la biroul de
evidență a populației, la miliție, suspectat de a fi antre-
nat în acțiuni împotriva regimului.) O mână de ajutor i-a
întins A.E. Baconsky, angajându-l în redacția revistei
„Steaua”, în urma debutului poetic din paginile „Alma-
nahului literar” (1952), unde publica frecvent versuri cu
un conținut tematic pe linia dogmatică a proletcultului,
trebuind astfel să-și dovedească atașamentul față de
regimul politic din țară („Sunt ostașul stelei roșii pe pă-
mânt,/ Cea mai luminoasă dintre stele./ Singurul motiv
al nașterii mele/ Este s-o vestesc și s-o cânt” – Ultima
verba). O colecție de asemenea versificații reprezintă
(din păcate) debutul editorial, Cântecul constelației
(1960), în Colecția „Luceafărul” a Editurii de Stat pentru
Literatură și Artă (București), în care mai publicaseră
până atunci volume de versuri doar Cezar Baltag (Co-
muna de aur), Ilie Constantin (Vântul cutreeră apele)
și Nichita Stănescu (Sensul iubirii). Leonida Neamțu
se dovedește a fi un fidel imitator al poeziei/versificațiilor
tematice din acea perioadă ale mentorului său, A.E. Ba-
consky, care excelase pe linie proletcultistă în volumul
Copiii din valea Arieșului (1951), continuând să-și de-
clame patetic, și mai târziu, atașamentul față de partid:
„Nu mă întreb partidul cum să-l cânt/ El m-a pătruns cu
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fulgerări de stele,/ Incendiind, iluminând,/ Codrii de mai
ai tinereţii mele./ Şi de atunci cu fiecare rând/ Ce-l scriu,
cu fiecare răsuflare,/ Chemarea lui în mine-o simt ar-
zând/ Şi-o strig la poarta lui viitoare” (Colocviu cu
inima mea, în „Gazeta literară”, joi 10 noiembrie 1955,
p. 3). 

În Prefața volumului de debut, Dumitru Micu se
străduiește să-l recomande („în rândul celor mai
promițătoare talente”) pentru vocația sa autentică, poe-
tul fiind condus, spune criticul și istoricul literar, de
„năzuința de a-și dărui talentul luptei pentru edificarea
noii societăți”. Citindu-i azi proza, descoperim cu
ușurință în ea pe ironistul și persiflantul scriitor care știe
să se dedubleze inteligent în așa fel încât cenzura să
nu-i poată reproșa, să nu-i poată obiecta nimic nepotrivit
programelor ideologice. Aceeași privire retrospectivă
asupra celor două volume de versuri publicate – un al
doilea, Ochii, la Editura Tineretului, București 1963 –
poate descoperi tehnica manufacturieră de versificație
practicată sârguincios de Leonida Neamțu, el abordând
toate temele aflate în circulație la acea dată, descripti-
vist, ca să nu spun propagandistic, reportericesc și de-
clarativ („Întreaga mea forță aparține Comunei,/ Inima
mea aparține Comunei” – Apartenența). Elogiază briga-
dierii marilor șantiere, evocă sacrificiul eroilor de la
Grivița („O lovitură a greului pumn feroviar/ În fălcile ca-
pitalului!” – Tăceți, pietre…), abnegația în muncă a mi-
nerilor („Din adâncul fără aripi și vânt/ Munca minerului
vine spre mine,/ Munca minerului vine spre tine/ Mare
și simplă, fără cuvânt” – Munca minerului), patosul
oțelarilor („Șarjele ce vor clocoti în aceste cuptoare/ Re-
vărsând ca un torent/ Pentru marile clădiri ale vieții ce
vine/ Metalul cu incandescență solară,/ Aici – / Te poți
gândi la comunism” – Peste o mie cinci sute de grade),
bine-nțeles, odele pentru Lenin nu puteau lipsi („În satul
ce pe hartă n-are nici loc, nici nume/ E Lenin deportat.
Nămeți în poartă-i bat/ Şi-un sol îi bate-n poartă, venind
întârziat/ Cu vești de la tovarăși, din țară și din lume” –
Zilele lui Octombrie), etc. etc.

Printre atâtea poncife scrise obligat a-și face temele,
răzbate din loc în loc, cu discreție, fiorul liric autentic.
Acesta trebuie luat în considerare pentru mai dreapta
apreciere a poeziei lui Leonida Neamțu. Emoția întâlnirii
cu natura duce la elegante pasteluri, scrise în manieră
tradițională, dezvoltând imagini evocatoare cu caldă
sensibilitate picturală:

A nins peste pădurile de brad 
Prin care am umblat și n-am umblat…
Stă ca un vis Pietrosul alb, în zare
Și cade-amurgul la Prislop, în trecătoare” 
(A nins…) 

sau, cu anume tandrețe,  sensibilizat de freamătul
primăverii:

Pe Solovan cireșii au izbucnit în râs
Și florile, o mie de mii, s-au fost deschis.
Petalele se mișcă în dulce legănare
Sorbind puteri și miere din razele de soare.

Au izbucnit cireșii pe deal în valuri albe
Și ramurile-și mișcă în vânt ca niște salbe,
Petalele coboară încet de glie supte
Acoperind pământul și ramurile rupte (…)

Pe Solovan cireșii în râs au izbucnit
Ca viața ce-și azvârle giulgiul învechit.
Noi fructele de purpur din ramuri le-o culege
Când soarele de vară va fi să le dezlege. 
(Pe Solovan cireșii). 

În lirica de dragoste – atâta câtă este – apar tandreți
și melancolii ce se disjung total de patosul declarativist
al poeziei agitatorice, chiar dacă miza cade oarecum
ironic pe finalul unei poante duioase:

Câte nu știu castanii! Frunzișul rotitor 
Ascultă,vrând, nevrând,
Tot ceea ce se spune și cântă-n umbra lor.
Și nu pierd un cuvânt!

Treceam prin parc în seară. Era o seară-așa
De clară și înaltă. Era atât de bine…
Sub un castan o fată îi tot spunea cuiva:
– Mai stai puțin cu mine!

Și revenind pe-acolo, cândva, într-un târziu 
Din nou pe-aceeași bancă am stat fără să știu.
Iar sus în spații,
Deasupra mea, cântau trei constelații.

Era o seară albă. Era așa de bine.
Și vrând să plec, cu greu m-am regăsit.
Ca un ecou, castanul mi-a șoptit:
– Mai stai puțin cu mine…
(Câte nu știu…).  

E un visător, călător în spații deschise cu gândul fără
opreliști, vibrând în emoția depărtărilor imaginare ca
într-o posibilă evadare din contextul diurn:

desenez din memorie 
Continente și mări;

Desigur încurc golfuri, peninsule
Nu sunt călător încercat;

Străbat mai ușor o inimă decât un ocean,
Deși e plină și inima
De arhipelaguri, fiorduri și stânci
Necunoscute
(Desenez din memorie). 

E totuși un peisagist sensibil, desenând vibrante ta-
blouri de natură, o natură în care se simte ocrotit de in-
temperiile dramatice ale citadinismului militant:

Pădurea sună azi din mii de clape: 
Sunt voci pe care nu le mai încape, 
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Vârtejuri de lumină
Pornite din pământ, din rădăcină.

Un cer de toamnă, larg, întins de vânt
Vibrează fluturând
Și frunzele aprinse ce se-aud
Își duc tăciunii galbeni către sud.

E o mâhnire parcă, dar mai mult
Un foc ce nu se vede, un tumult
Un echilibru și-o înțelepciune
În armonia toamnei ce apune.

Nimic nu moare, n-a murit vreodată:
Glasul viorii, frunza scuturată,
Nici curcubeul efemer din vară,
Nici fluturii născuți doar pentru-o seară 
(Pădurea sună azi…). 

Odată depășită perioada creației realist-socialiste,
Leonida Neamțu se simte oarecum eliberat de orice
constrângeri și abandonează poezia tematică a epocii
revolute, considerând, probabil, că s-a achitat cu
prisosință de obligațiile ideologice. Viața lui se schimbă,
nu doar registrul în care scrie. E un tânăr dornic să tră-
iască după propriile sale programe – urmează un regim
riguros de creație: dimineața se așază la mașina de
scris, umplând pagini cu aventurile debordante ale eroi-
lor săi insoliți, apoi, în anotimpul prielnic, se plimbă cu
barca pe lacul din parc, vâslind cu ambiția unui autentic
canotor, o oră-două, după care urcă încet spre centrul
orașului, cu popasul (obligatoriu într-o vreme) la baraca
din colțul străzii Barițiu cu 1 Mai, la așa-zisul „Decanat”
(frecventat de studenții Politehnicii din clădirile de ală-
turi), bea rom de Jamaica (precum marinarii sau chiar
corsarii), face excursii în țară cu motocicleta (la înce-
put), apoi cu mașina, un Wartburg, la modă, joacă fot-
bal, participă la colocviile fanilor de literatură SF,
organizate în marile orașe din țară, pleacă în croaziere
pe Dunăre, organizate de ONT; e veșnic îndrăgostit de
femei frumoase pe care le alintă în romanele sale de
aventuri – e în totul un veritabil boem literar care scrie
de plăcere și pentru plăcerea cititorilor săi, foarte
numeroși. S-a stins din viață la o vârstă la care, după
decembrie ’89, i se deschideau, desigur, alte perspec-
tive de creație. Absența lui pare firească azi, într-un Cluj
cu alte pretenții de viață, ale tineretului, decât cele pe
care și le îngăduia el. Dar, nu mă îndoiesc, s-ar fi aco-
modat ușor și ar fi continuat să scrie, chiar dacă
internauții de azi nu se dau în vânt după fanteziile scli-
pitoare din cărțile lui Leonida Neamțu, pe care n-au timp
să le citească. 

*
Proza insolită a lui Leonida Neamțu a fost mult prea

repede și superficial etichetată drept literatură de aven-
turi, formulă prin care scrierile acestuia au fost oarecum
marginalizate, tratate ca producție minoră, de divertis-
ment. În consecință, critica literară din epocă a discutat
arareori cărțile acestuia, ca să nu spun aproape deloc,
întrucât ele nu răspundeau în mod expres dezideratelor

ideologice ale momentului. Și. poate tocmai de aceea
s-au bucurat de o imensă popularitate în rândul cititori-
lor de toate vârstele, care aflau în paginile fanteziste ale
prozatorului clujean o cale de evadare, prin lectură, din
cenușiul cotidian al existenței. Iar cine voia să pătrundă
mai adânc în universul umanității pe care scriitorul o
propunea cu nonșalanță avea revelația unei creații de
cea mai bună factură.  „Începând cu Toporul de argint
din 1964 – scria rafinatul critic stelist, Petru Poantă –
Leonida Neamțu devine unul dintre autorii de top ai ge-
nului polițist și ai romanului de aventuri în genere. Pu-
blică, în ritm alert, volum după volum, cu tiraje de zeci
de mii de exemplare, astfel încât, în 1990, când îi apare
ultima carte, opera sa numără vreo treizeci de titluri.
Format în ambianța revistei «Steaua», deprinsese o
mentalitate de scriitor profesionist, susținută de un ta-
lent indiscutabil. Deși circumscrisă în bună parte genu-
lui ca atare, proza sa nu este una de divertisment
propriu-zisă. De la un moment dat, nici măcar
convențiile canonice ale acestui tip de literatură nu le
mai respectă integral. Prozatorul este în fond un fante-
zist ingenios, cu plăcerea ludicului, a parodicului sau a
umorului absurd. Narațiunile sunt adeseori încântătoare
prin nonconformismul lor ori prin referințele ironice la di-
verse modele livrești. Dar scrie, deopotrivă, și în registru
grav, cu un realism de descendență comportamentistă,
gen Hemingway.” 

Sub raport tematic, opera epică a lui Leonida
Neamțu acoperă o mare și diversă întindere. De la ro-
mane și povestiri inspirate din lumea copilăriei până la
cele înscrise formulei literaturii S.F. și de la romanul de-
tectivist, în varianta polițistă, la subiectele polemice și
parodice preluate din convenționalismul relațiilor sociale
contemporane, sau la romanul memorialistic. El se în-
cadrează astfel în rândul scriitorilor noștri fanteziști, pre-
cum Al. O. Teodoreanu sau Felix Aderca, dar și în acela
al creatorilor de universuri picarești, cum ar fi Radu Tu-
doran sau Vladimir Colin, bunăoară. 

Nedreaptă a fost îndelungata tăcere asupra lui, după
brusca-i dispariție, editurile nemaifiind interesate de ree-
ditarea scrierilor acestuia, iar critica și istoria literară de
după ’89 s-au dovedit prea puțin generoase în aprecie-
rile de ansamblu a acestora. Mihai Cimpoi, în O istorie
deschisă a literaturii române din Basarabia (1997),
receptându-l în virtutea originii sale de pe meleagurile
de dincolo de Prut, îi acorda câteva rânduri, mai de-
grabă sub raport de inventar, notând că în proza lui „se
strămută și se întretaie hotarele, printr-o deschidere
într-un tărâm necunoscut, unde realul se îngână cu le-
gendarul și cu bizarul grotesc, prefigurând situații «ne-
clare însă romantice în neclaritatea lor», după cum
spune însuși prozatorul”. Mai aplicat se dovedește Mir-
cea Opriță, cercetând nuvelele și romanele de factură
științifico-fantastică, sintetizând astfel: „Sub aparența
unei imense disponibilități pentru literatura polițistă și
de aventuri exotice, la el se manifestă în realitate spiritul
ludic al unui veritabil umorist (ca notă dominantă a ta-
lentului). Străin de orice atitudine pioasă față de temele
genului [SF, n.n.,Ct.C.] autorul le persiflează cu dezin-
voltură ingenuă, excesivă și necenzurată a adolescenței
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în momentele ei de amuzament homeric, gratuit (…)
Anticipația aceasta lejeră are prin excelență un scop
distractiv” (Anticipația românească, 1994). Dumitru
Micu în Istoria literaturii române (2000) îl tratează ex-
peditiv și superficial încadrându-l în „proza de aventuri
largo sensu”, menționând că „publică o sumedenie de
narațiuni scurte și lungi, de aventuri, polițiste, fantastice,
științifico-fantastice, senzaționale, grotești – cu sau fără
specificarea «pentru tineret»”. Alte sinteze asupra lite-
raturii din perioada socialistă îl ignoră cu totul. În ciuda
acestui fapt, tinerii de azi îl descoperă cu surprindere, îl
citesc și îl recomandă unii altora cu anume încântare.
Pe Internet se găsesc sumedenie de asemenea postări.
Iată, bunăoară, un critic remarcabil din generația tânără,
Radu-Ilarion Munteanu, face următorul comentariu:
„Leonida Neamțu ar da – și a dat –, oarece dureri de
cap teoreticienilor literaturii și, mai ales, autorilor de
dicționare literare. Genuri consacrate, cum ar fi SF, cel
polițist, literatura pentru copii, și-l revendică, nu fără jus-
tificări parțiale, căci s-a ilustrat în toate acestea. A atras
mai puțin lumina reflectoarelor critice, întrucâtva para-
doxal, nucleul dens al unei opere întinse, de aproximativ
35 volume, fără a mai socoti miniaturile și povestirile pu-
blicate la Steaua, revista de o viață, anume romanele
cu tematică diversă. 

Cât despre poezie, cine-și mai amintește de ea?
Clasificat ca scriitor minor, bunul nostru Leonida le-a
făcut o farsă continuă teoreticienilor ironizați blând în
scrierile lui. Căci amprenta sa de unicitate e un mod sin-
gular de a simți, accesibil, prin rezonanță sufletească,
cititorilor dăruiți cu corzile potrivite. Ceilalți l-au apreciat
doar, sau l-au ignorant, ceea ce-i aproape același lucru.
Acestor cititori de afinitate, orice pagină scrisă de Leo-
nida Neamțu le provoacă o febră de origine necunos-
cută.” În altă parte, o oarecare Alice Năstase Buciuta,
se confesează cu aplomb sentimental: „În copilărie
m-am îndrăgostit de Leonida Neamțu, un scriitor care-și
trimitea de undeva din provincie cărțile splendide să fie
publicate la București, iar de acolo plecau mai departe,
către întreaga țară. Nu știam pe atunci dacă Leonida
Neamțu era tânăr sau bătrân, frumos sau urât, și nici
nu exista internetul ca să îmi îngăduie să aflu vreun
amănunt despre omul din spatele poveștilor care mă
fascinau. Culmea este că nu am văzut niciodată poze
cu scriitorul misterios care, prin ciudata și atât de splen-
dida lui carte, Legenda cavalerilor absenți, mi-a
schimbat felul de a vedea și de a căută iubirea. Între
timp a plecat dintre noi, fără să-i pot vedea vreodată
chipul. A murit tânăr. Iar eu caut în continuare măcar o
fotografie cu el, așa cum am nevoie, măcar din când în
când, să văd fotografiile celor care locuiesc departe de
mine, iar eu îi port mereu în inima mea”. Răspunzând
unei recomandări de lectură, cineva care semnează
Adrian P. se declară încântat a-l fi descoperit astfel pe
Leonida Neamțu: „Mii de mulțumiri pentru recoman-
dare!!!! MARE păcat că, așa cum ați spus, prea puțină
lume își mai amintește de L. Neamțu. Am citit și recitit o
singură carte scrisă de dânsul, «Frumusețea Pietrei Ne-
văzute», și mi-a plăcut foarte mult stilul. După umila
mea opinie, cu puțin talent și mult noroc, ar fi putut fi

ecranizat ca un film de serie B sau ca un serial (sau
film) TV”. 

Acest tip de opinie suplineşte indolența criticilor lite-
rari și dă gir, în felul lui, unei literaturi ce merită cu
prisosință atenție majoră. 

Unele dintre romanele lui Leonida Neamțu, se re-
marcă prin introspecție psihologică, prin sondarea unor
conștiințe traumatizate de contextul social în care își
duc viața, totul văzut într-o perspectivă alegorică inso-
lită, specifică de altfel demersurilor epicii moderne. Pe-
dalând atât în registrul grav, cât și în cel parodic, ludic,
el ilustrează o axă bipolară a ficțiunii, pe care o regăsim
în discursul epicii majore actuale. De aici obsesia de-
dublărilor de identitate, frecventă în scrierile sale. 

Aparentă turnura de divertisment a acestor scrieri
ascunde, în fond, o anume complexitate ideatică ce se
cere descifrată fără prejudecăți. 

*
UMBRELE TRECUTULUI APROPIAT. Debutul ca

prozator, romancier, al lui Leonida Neamțu a fost unul
cât se poate de promițător, fapt care a însemnat și lan-
sarea sa, fiind recunoscut unanim ca autor de literatură
polițistă, depășind calitativ romanele de aceeași factură
din perioada interbelică în care se exersaseră diverși
autori, între care notoriu este Petre Bellu (Apărarea are
cuvântul, 1934; Cazul doamnei Predescu, 1935;
Adăpostul calicilor, 1942; O crimă lângă Brașov,
1945 ș.cl.), el înscriindu-se lejer într-o galerie de autori
ce se afirmă în literatura genului, la noi, în anii de după
război (Theodor Constantin, Haralamb Zincă, Horia Te-
cuceanu, Rodica Ojog-Brașoveanu, George Arion ș.a.).  

Romanul Toporul de argint (1964) a cunoscut o
apreciere atât de largă și de spontană din partea publi-
cului, încât a fost necesară curând o a doua ediție
(1967). Nu fără îndreptățire. Înscris în sfera literaturii
detectiviste, el a atras atenția atât prin tratarea unui su-
biect de actualitate, dezvoltat cu lejeritate și mai ales
fără niciun fel de rețete teziste, politice (la modă în
epocă), cât și prin propunerea unor personaje pitorești,
fără ostentație, eroi care se comportă firesc, omenește,
în situații marcate de neprevăzut. 

Inspirat din realitatea unor conflicte dramatice petre-
cute în zona Maramureșului, unde acționa în anii ’50 o
grupare de rebeli (în roman „partizani din grupul «Guti-
nul»”) ce săvârșeau acte teroriste împotriva regimului
nou instalat în țară, în paralel cu deschiderea unui
șantier național de construire a unei căi ferate în zonă
(cunoscuta linie Salva-Vișeu), Leonida Neamțu imagi-
nează o astfel de acțiune în care așa-zișii partizani
atacă mănăstirea „Sfinții Egumeni”, fictivă aici, îndepăr-
tând călugării, iar ei substituindu-se acestora, conside-
rând că astfel li se va pierde urma, fiind de altfel sub
observația organelor de securitate. De aici pleacă ro-
mancierul în dezvoltarea intrigii sale. Secretul acestor
falși călugări era cunoscut însă de un inginer, Daudu,
care lucra pe șantier alături de tânărul șef de brigadă
Valentin, cunoscut sub porecla „Toporul de argint”. Pen-
tru liniștea… călugărilor, aceștia doi sunt uciși într-o
noapte, în condiții suspecte și neelucidate de ancheta
ce s-a desfășurat imediat după aceea. Cazul părea oa-
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recum închis, dar, după aproape un deceniu, în orășelul
din apropierea șantierului apare un tânăr, Adrian Mo-
canu, care se prezintă la întreprinderea „Forestiera”, ca
fiind repartizat acolo în calitate de jurisconsult. Directo-
rul întreprinderii este chiar tatăl Toporului de argint. Sim-
patic, foarte amabil și săritor în toate, Adrian se
împrietenește cu fratele lui Valentin, este primit cu căl-
dură în familie și, pe-ncetul, câștigând încrederea tine-
rilor, anturat de prietenii acestuia care încercaseră cu
mijloace facile să dea de urma ucigașului lui Valentin,
demarează fără ostentație cercetările, pornind cu toții
pe urmele unor fire obscure ale relatărilor unor diverse
persoane din zonă, investigând astfel cazul în particular,
fapt ce face ca oamenii să-și dea drumul, mai ușor,
amintirilor. 

Acțiunea detectivistă este urmărită de romancier cu
mare atenție la detalii, astfel încât se recompun atât at-
mosfera, cât și relațiile oamenilor cu cele două perso-
naje dispărute. Se descoperă astfel implicarea nefastă
în dispariția Toporului de argint a unui individ cunoscut
sub numele de Omul fără față („O.f.f.”), precum și a al-
tora, dați la fund, aparent oameni incolori, ocupând di-
verse funcții meschine și îndeplinind îndeletniciri
neînsemnate. Demersurile tinerilor în investigarea celor
două cazuri, ce se adâncesc cu fiecare pas mai mult,
sunt marcate de neprevăzut, suspansul este mereu pre-
zent în dezvăluirea faptelor, nu lipsesc scene cu carac-
ter fantastic, oniric, nici insinuarea unei idile romantice,
totul devoalat cu spontaneitate epică și cu pricepere în
desenarea, din câteva linii grăbite, a unor profiluri de
adolescenți frumos individualizate în dramatismul con-
fruntărilor cu necunoscutul. Finalul este șocant prin adu-
cerea la un loc a celor câțiva suspecți, care caută într-o
oarecare disperare să-și lepede identitatea în acțiunile
subversive:

Un nou oaspe își făcu apariția la cabana „Pârâiașul”:
Lia Rareș.

– Imediat ce-am primit telegrama, am și plecat…
Eram îngrijorată. După plecarea

voastră a venit la mine un nebun…  
Tăcu deodată, văzându-l pe Băiat, care îi zâmbea,

naiv și complet zăpăcit de tot ce se întâmplă. 
– El e nebunul? întrebă Adrian.
– El, zise doctorița.
– E prietenul nostru… Închide, te rog, ochii, Lia. Fă

trei pași înainte. Deschide ochii.
Spune-ne: care dintre cei de față e „O.f.f.”?
– Niciunul, spuse fata.
– Niciunul? Ești sigură? 
– Sunt sigură. Niciunul!
– Te pomenești că „O.f.f.” nici nu există! exclamă

Adrian.
– În schimb, reluă Lia Rareș, regăsesc aici vechi

cunoștințe! Iată-l pe falsul Dan Leordeanu, iată-l pe fal-
sul Adrian, și… desigur, omul care mi-a adus scrisoarea
din partea doctorului Drimba. Doctorița îl arătă pe
roșcovanul Gerry. Etc.

Reconstituirea fiind finalizată, cazul morții celor doi
elucidat, toți acești indivizi urmând a fi anchetați de fo-
rurile abilitate, Adrian pleacă în zorii zilei următoare, mi-

siunea sa fiind îndeplinită, descoperindu-se în el un pro-
fesionist anchetator care s-a substituit cu abilitate în
persoana unui oarecare jurisconsult, pentru a-și putea
înlesni astfel misiunea de cercetare, nebănuit de ni-
meni. 

Romanul Toporul de argint, scris alert, cu plăcerea
evidentă a desfășurării unei narațiuni marcate de ne-
prevăzut, conține toate motivele, toate mijloacele de
construcție epică pe care le vom regăsi dezvoltate în
scrierile viitoare: suspans, enigmă, fantezie și fantastic
(până la SF), nonșalanță cu implicații sentimentale, iro-
nie, umor etc., și nu în ultimul rând pasiunea lansată
pentru aventură. E un roman ce anunța un prozator ve-
ritabil, realizat dincolo de contextul unei literaturi minore,
în care l-au expediat, cu superficialitate, criticii pe autor.

*
ENIGMATICELE DISPARIȚII. Cu un an înainte ca

Augustin Buzura să publice romanul Absenții (1969),
care impunea oarecum în premieră un discurs psihana-
litic de profunzime în biografiile unor personaje trauma-
tizate de societatea în care trăiau ca într-un ospiciu,
Leonida Neamțu lansa cel de al zecelea roman al său,
Înotătorul rănit (1969), propunând o investigație stra-
nie în conștiințele eroilor săi, un tip de autoanaliză me-
nită a da relief existențial unor oameni, marcați cu toții
de culpa unor ucideri cu premeditare. Nu poate fi vorba
însă la mijloc de nicio influență reciprocă a celor doi pro-
zatori (chiar dacă sunt locuitori ai aceluiași oraș și cola-
boratori la aceleași reviste literare), cu atât mai mult cu
cât lumile în care sunt plasate și se mișcă personajele
acestora au coordonate de identificare diametral opuse,
iar canavaua evenimentelor sociale în care sunt
implicați poartă amprenta unor epoci diferite. Totuși tre-
buie observată preocuparea celor doi romancieri, în
același timp, pentru sondări în interiorul trăirilor afective
ale oamenilor din contemporaneitatea imediată. Dacă
Augustin Buzura e interesat de reverberațiile produse
în conștiințele personajelor sale de relațiile opresive
dintr-un context de amploare socială, Leonida Neamțu
este preocupat doar de trăirile acute dintr-o intimitate
bulversată a acestora. Angoasa definește comporta-
mentul Ioanei Scavin, aflată în centrul intrigii pe care se
clădește romanul:

Pe noptieră am un somnifer puternic, într-o sticluță
plată. Mi se întâmplă să-l folosesc în nopțile când întu-
nericul devine fosforescent și capetele retezate se ivesc
ba la un geam, ba la altul… Singură (Fred se arătase
docil), simt dorința nemărginită de a înghiți întregul hap.
Să dorm, să plutesc în neant măcar câteva zile. Un
câștig de câteva zile, un salt neașteptat în timp mi-ar fi
fără îndoială extrem de favorabil. Poate ar rezolva totul.
Spaima ce mă asaltează în valuri succesive, brusc lu-
minată de raza lâncedă a unui far bolnav („Nu e nimic,
o ușoară nevroză, simple păreri, va trece…”), toate au
desigur o cauză exactă, pe care eu mă prefac a n-o ști.

Acum vreau să fiu singură, absolut singură, fără
Fred, a cărui binevoitoare îngrijorare m-a urmărit în in-
teriorul apartamentului, și de aceea dau porunca:
Anton, retrage-ți umbra de lângă mine, umbra și gân-
durile…Oricum, gândurile tale nu bat prea departe: ar-
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tilerie ușoară. Așa. Ești un om de treabă, sprijin de nă-
dejde, excelent amic (și ai fi un soț perfect, dar despre
asta să nu vorbim), însă e momentul să te duci în dru-
mul tău, cum zicea bunica. La club te așteaptă bile albe
și negre (de pe masa de biliard) și nebunii (de pe tabla
de șah).

Nici acum nu sunt singură. 
Prin colțuri rătăcesc cuvinte, ironii, gânduri răzlețe,

ale mele și ale altora. Mai ales ale altora. Am deschis
larg ușa și le-am poftit pe toate să iasă: să nu vă mai
prind pe aici, plimbați-vă pe unde poftiți, sau
întoarceți-vă pe la casele voastre.

Dispariția misterioasă a Ioanei („Era cea mai fru-
moasă femeie din câte am văzut vreodată”, spune Ne-
culai, unul dintre eroii numeroși ai romanului), provoacă
adevărate procese de conștiință ale celor care au gra-
vitat în jurul ei, admiratori, amanți, pretendenți la mâna
acesteia ș.a., care fiecare vine cu varianta lui în privința
morții acesteia, fiecare își asumă condiția de ucigaș, dar
biletul lăsat de Ioana înainte ca ea să-și piardă urma
anunța categoric sinuciderea. Fiecare dintre cei care își
asumă culpa omorului se confesează pentru a-și motiva
gestul, acestea având, în felul lor, consistența unor au-
toprospectări ale motivațiilor și strategiilor practicate în
vederea finalității actului fatal. Apare, desigur, și un an-
chetator, același Adrian Mocanu, din Toporul de argint
(revelând astfel faptul că autorul urmărește, ca în cazul
unor serii de romane detectiviste clasice, franceze, en-
gleze etc., un soi de continuitate a propriului serial, prin
aducerea în centrul investigațiilor a aceluiași
detectiv/anchetator acționând de obicei, aparent, în
umbra anonimatului), care dezvăluie, în final (cum, alt-
fel?) misterioasa afacere a disparițiilor, a morților atâtor
altor indivizi ce frecventau locanta unui anume Bonel,
specializat „în dispariții” ale clienților săi, declarați morți
în urma unor incidente dezastruoase (incendii etc.) ale
localului, în care aceștia dispăreau fictiv, putând astfel
să-și dobândească o altă identitate, falsă, desigur. Totul
se întâmpla în anii imediat de după război: „Există tot-
deauna indivizi – spune Adrian Mocanu – ce au mare
interes să dispară. Amintește-ți: războiul abia se termi-
nase, mulți criminali urmau să fie prinși și judecați și se
pare că unii dintre «clienții» lui Alec Bonel făceau parte

tocmai din tagma acestora, unii din ei au fost prinși și
au plătit”. Iată mobilul intrigii romanului lui Leonida
Neamțu, păstrat într-un fundal de specificitate al epocii,
el putând fi exploatat, de altfel, pe coordonate dramatice
sociale mult mai ample și mai semnificative, dar autorul
romanului Înotătorul rănit se mulțumește a dezvolta
subiectul în gama, să zicem minoră, a unei acțiuni de-
tectiviste. Tocmai de aceea, demersurile sale psihana-
litice rămân și ele la limita unor confesiuni
autointrospective ale personajelor, fără a avea implicații
majore în plan social.  

Totuși, intenția de a o ucide pe Ioana, care se impli-
case în jocul lui Bonel fără să știe exact în ce afacere
murdară a intrat („Inițial a avut impresia că ar contribui
la salvarea unor nefericiți, pe care pusese ochii vreuna
din bandele ce profitau de vremurile tulburi, pentru a
opera în voie /…/ Bonel a mințit-o pe Ioana spunându-i
că toți oamenii atrași de el sunt morți. În ce scop? Voia
s-o înspăimânte, s-o facă să se simtă complice la un șir
de asasinate, avea nevoie de ajutorul ei pentru a se as-
cunde”), e reală din perspectiva celor care doreau astfel
să răzbune respingerea categorică din partea acesteia. 

Asistăm astfel la o sarabandă de ucideri, false toate,
ale diverșilor curtezani ai Ioanei, dispariția ei fiind, totuși,
misterioasă, în ciuda faptului că uciderea sau sinucide-
rea trebuie luată în considerare chiar dacă nu poate fi
probată. Leonida Neamțu creează un univers maculat,
colcăind la margine de societate, o lume pestriță de in-
divizi ce se victimizează bravând ucideri spectaculoase,
ce se dovedesc, în cele din urmă, iluzorii. Singura
moarte reală, dovedită, rămâne cea a lui Bonel: „Bonel
a fost împușcat în parc, noaptea, de unul dintre verita-
bilii săi clienți, care miza în felul acesta să păstreze un
secret total”. 

Romancierul conduce cu abilitate întreaga forfotă de
personaje dubioase, cărora le desenează profiluri stra-
nii – o lume de la marginea societății, nebuloasă și mis-
terioasă – propunând „destine” contorsionate într-un
univers închis, pe care Leonida Neamțu îl investighează
prin sondarea diverselor prezențe individuale, insi-
nuând, prin utilizarea procedeelor analitice descriptive,
o proză psihanalitică, dar de rezonanță redusă. 

Radu Adrian, Os domnesc I
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La 1 decembrie 2020, într-o discreţie totală, a plecat
la cele veşnice un mare cărturar: Gabriel Ştrempel,
membru de onoare al Academiei Române. A lucrat
56  de ani la Biblioteca Academiei, urcând toate treptele
meseriei – de la bibliotecar ajutor la director general . A
lăsat în urmă două monumente: „Bibliografia româ-
nească modernă” (4 volume) şi cele patru volume ale
„Catalogului manuscriselor românești”. Alături de multe
altele.

În 2016, am avut onoarea să mă primească în lo-
cuinţa sa din centrul Bucureştilor, unde am tăifăsuit
vreme de câteva ceasuri: împlinea, în septembrie,
90  de ani, Academia făcea şi ea 150. Reiau câteva pa-
saje din transcrierea dialogului nostru (apărut integral
în „Pro Saeculum”, nr. 5-6/2016). 

– Să revenim în camera dvs. de lucru, în mijlocul că-

reia purtăm acest dialog! Cărţi, tablouri, fotografii vechi,
multe albume… 

– Şi fotoliul meu de supliciu! Aici am stat eu o viaţă
întreagă! Să vă arăt şi lucrurile scrise de mine! Uite „Ca-
talogul manuscriselor”! Să vă arăt şi „Copiştii”… 

– „Copişti de manuscrise româneşti până la 1800”!
Teza dvs. de doctorat din 1959. 

– Acesta este Neculce al meu. Iată-l şi pe Ivireanul!
Ştiţi cum se face o ediţie critică? Acesta este textul de
bază – şi acesta este comentariul – ştiţi dvs. câtă
muncă este aici? Nimeni nu ştie dacă nu lucrează aşa
ceva… Aşa mi-am stricat eu ochii… Uite-l şi pe Nicolae
Costin, Ceasornicul domnilor, a fost mult de lucru. Erau
necesare nu numai cunoştinţe de literatură veche, ci şi
de literatură spaniolă, cartea este a lui Antonio di Gue-
vara şi ea a fost tradusă în moldoveneşte printr-un in-
termediu latinesc. Şi la ea am lucrat o groază de

SERTARUL CU AMINTIRI

Rodica Lăzărescu

„DOAMNE, CÂT ESTE DE GREA 
BĂTRÂNEŢEA ȘI SINGURĂTATEA!”

(8 sept. 1926-1 decembrie 2020)

In memoriam Gabriel Ştrempel
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vreme… Nu ştiu când, Doamne, iartă-mă, am avut timp
să lucrez atât, să am şi o funcţie administrativă – dece-
nii multe… […] Asta este „Bibliografia românească” pe
care am lucrat-o – am organizat-o şi am simţit-o cu
capul meu. Este continuarea „Bibliografiei româneşti
vechi” a lui Bianu, el s-a oprit la 1830, eu am mers de
la 1831 până la 1918. Sunt patru volume apărute tot cu
ajutorul lui Niculae Gheran. 

– Credeţi că va mai fi cineva care să o aducă la zi? 
– Jamais! În vecii vecilor! Nu eu am făcut asta – am

întocmit un colectiv, am făcut uz de autoritatea mea şti-
inţifică asupra personalului care a acceptat să mă ur-
meze şi să lucreze tot ce vedeţi aici… Acesta de-aici
este „Catalogul manuscriselor româneşti”, patru vo-
lume. Ei! Aici este numai mâna mea! Pe Antim Ivireanul
îl cunoaşteţi! Uite-l şi pe Axinte Uricariul… Aici este
„Cronograful” lui Pătraşco Danovici – foarte preţios! Eu
n-am lucrat cu altcineva, nici n-aveam încredere, nici
nu voiam să abuzez…, dar atunci eram după moartea
soţiei, nu mă simţeam bine, şi l-am rugat pe amicul meu
Paul Cernovodeanu să mă ajute, şi s-a ocupat şi el de
opera asta, a făcut şi introducerea… 

– Aţi avut vreo deviză în viaţă? 
– Nu! 
– În cazul acesta, aş încheia cu câteva cuvinte ce

vin din adâncul medieval, însemnate adică pe marginea
bucoavnelor şi care dau mărturie despre credinţa că
scrisul poate nemuri: 

„…scris-am cu mâna de ţărână, mâna aceasta va
putrezi iară cuvintele acestea n-or mai putrăzi…” 

Cred că o deviză mai potrivită pentru tot ce aţi făcut
– şi Ioan Bianu, şi dvs. – nu există! 

– Dacă zici mata…

***
Pe pagina de gardă a volumului „Ceasornicul dom-

nilor” pe care mi-l aşezase înainte, stătea scris, cu o
mână tremurată, cu nesiguranţa vederii, o însemnare
precum cele la care fac referire în încheierea dialogului
nostru: 

„Am recitit, fiind aproape orb, în 7 dec. 2014.
Doamne, cât este de grea bătrâneţea şi singurătatea!
8 dec. 2014”

***

De curând, aveam să găsesc în corespondenţa pri-
mită de domnul Niculae Gheran două epistole semnate
de prietenul său între timp plecat spre Marea Lumină:
o felicitare, mai mult decât modestă din punct de ve-
dere grafic (calitatea hârtiei, a desenului prost impri-
mat), datată 25 decembrie 1984 (data poştei) şi o
scrisoare din 1999. Două texte, două realităţi, ante şi
postdecembriste, două tonalităţi, acelaşi om – între fina
ironie şi resemnarea tăcută.

Le redau mai jos:

[1]
Biblioteca Academiei R.S. România

Iubite prieten, uite ce felicitări frumoase avem. Dar

şi astea suportă gândurile bune pe care ţi le transmit
pentru 1985. Sănătate, bucurii, volume multe şi spor la
Rebreanu.

La mulţi ani! G. Ştrempel

[2]

Buc[ureşti], 10.XI.[19]99
Iubite Niculae,
Am primit mesajul tău şi copiile după adresele către

mărimi. Ai dreptate cu carul, în tot ce spui. Dar eu am
sperat că te-ai mai copt şi că vezi, în sfârşit, realităţile
în toată hâda lor goliciune. Pe cine crezi tu că-l mai in-
teresează legitima ta revoltă, când toţi, absolut toţi, sunt
preocupaţi de lucruri exclusiv sunătoare?! Ca şi Ludovic
al XV-lea, gândesc şi ei: După mine, potopul. Mie să-mi
fie bine, ce-mi pasă de ceilalţi!

Niculae, am lucrat în 2 vol. Cronograful tradus de
Pătraşco Danovici la 1683, niciodată tipărit până astăzi.
Trei milioane mi-a dat Minerva pentru primul volum,
unde este şi un Cuvânt înainte de peste 30 p. În vremea
lui Ceauşescu aş fi luat cam 150 milioane pe volum. Eu
cui să mă văicăresc? Ţie? Am încetat să mai lucrez.
Las’ că sunt şi foarte obosit.

Resemnează-te, în consecinţă, înjură şi tu şi te ră-
coreşte. Cu veche prietenie,

G. Ştrempel
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S-a stins pe neașteptate, la început de august, criti-
cul și istoricul literar Ștefan Cazimir. Cu câteva zile îna-
inte avusesem încă una din lungile conversații pe care
le purtam de zeci de ani și stabilisem, ca diplomații, un
schimb al instrumentelor de ratificare a prieteniei noas-
tre. El îmi dăduse monografia Ștefan Cazimir, scrisă
de… Ștefan Cazimir, iar eu urma să-i dau un exemplar
din Integrala corespondenței lui Duiliu Zamfirescu,
proaspăt apărută la Fundația Națională pentru Știință și
Artă. Autorul Vieții la țară era, iarăși, un bun mediator.
De ce iarăși? În 1967, pe când eram studentul acestui
„Colombo al istoriei literare”, cum bine i-a spus Al. Mi-
rodan în Dicționar neconvențional, el m-a invitat să trag
unul din cele cinci loturi care reprezentau tot atâtea re-
ferate de seminar. S-a nimerit să fie, fatalitate?,
Corespondența lui Duiliu Zamfirescu cu Titu Maiorescu.
Am citit ediția lui Emanoil Bucuța Duiliu Zamfirescu și
Titu Maiorescu în scrisori (1884-1913) și m-am schim-
bat la față. Până atunci jurasem numai pe verbul lui Ba-
covia.  Îi știam poeziile pe de rost, visam mari panorame
comparatiste, gen Étiemble, între Bacovia și
„decadenții” francezi, recitam insistent din Laforgue,
Rollinat, Samain și Rodenbach și-n toiul acestor ne-
vroze de tinerețe am descoperit un clasicism modern,
o încordare mlădioasă a spiritului, o acceptare a mode-
lului și o revoltă când acesta era prea autoritar. 

Cei doi, Maiorescu și Zamfirescu, corespondau și,
s-a observat, își corespundeau. Umblați prin
străinătățuri, rămâneau prin cele scrise aici, acasă. „De-
primat” (cuvântul îi aparține !) de „năruirea idealului po-
litic” junimist, Maiorescu intenționa prin primăvara lui
1901 să se desțăreze, dar, după lungi peregrinări prin
Germania și Austria, s-a întors în București la începutul
toamnei. Printre cei care l-au „lecuit de decepțiune”, ple-
dând pentru revenirea în vechiul „port”, s-a numărat și
Duiliu Zamfirescu. De notat că prozatorul, dezgustat la

rându-i de lumea politică românească, n-a rămas prizo-
nierul mediului cosmopolit în care trăia, ci și-a plasat
acțiunea ciclului său romanesc mai jos de Carpați.
Făcea asta scriitorul care a introdus în limbajul româ-
nesc cuvintele – azi mult folosite – tranziție și
internaționalizare! 

El m-a convins. Teza mea de licență n-a mai fost
despre Bacovia și „decadenții” francezi – subiect admi-
sibil încă în 1969, indezirabil însă după 1971 – ci Proza

AMINTIRI CU ȘTEFAN CAZIMIR

Ioan Adam

Ioan Adam împreună cu Ștefan Cazimir, cu zâmbetul
de rigoare, la Sărbătoarea umorului românesc.  

9 februarie 1996, Cercul Militar Național București
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lui Duiliu Zamfirescu, îndrumător fiind, desigur, Ștefan
Cazimir.

Anii au trecut, relația noastră s-a schimbat, poate și
datorită lui Caragiale, feblețea amândurora, ale cărui
texte le întorceam pe toate fețele în lungi colocvii tele-
fonice. Ștefan Cazimir era unul dintre puținii savanți
pentru care știința era nu numai austeră, ci și veselă.
Era alergic la prostie, lene, superficialitate. Într-un fel,
semănam, cultivam ironia ca antidot al rigidității.  

Când m-am înscris la doctorat (de fapt am dat con-
curs, căci locurile erau puține), conducătorul meu
științific, profesorul Dimitrie Păcurariu, mi-a propus să
scriu despre Ideologia literară a lui Duiliu Zamfirescu,
nu despre opera lui, căreia voiam să-i dedic o mono-
grafie! Cu titlul Introducere în opera lui Duiliu Zamfi-
rescu, aceasta a apărut în 1979, fiind bine primită de
critică. Elaborarea tezei a mai durat. Mult! Dimitrie Pă-
curariu avea în vedere, ca reper, cartea lui D. Popovici,
Ideologia literară a lui I. Heliade-Rădulescu (1935), dar
Duiliu Zamfirescu era un autor de altă natură. Nu era
un teoretician, nu gândea „sistematic”,  iar opiniile lui
asupra literaturii rămăseseră risipite în publicații fragili-
zate de trecerea timpului. Mi-am asumat misiunea difi-
cilă, energofagă și cronofagă, de a le aduna și publica.
Abia după apariția, în 1982 și 1987, a publicisticii sale
în seria Opere, a defunctei Edituri Minerva, s-a putut
vedea, „cât de originale și de noi erau opiniile lui despre
literatură” (Nicolae Manolescu). Le-am sistematizat „din
afară”, aprobându-le ori amendându-le în teza de doc-
torat susținută la începutul lui septembrie 2000, în fața
unei comisii conduse de Dan Horia Mazilu, unul dintre
referenți fiind Ștefan Cazimir. Comisia mi-a acordat ca-
lificativul magna cum laude.

Într-o vreme în care guvernele, de stânga ori de
dreapta, mai susțineau literatura română, teza a apărut
în 2001 la Editura Gramar, sub titlul Oglinda și mode-
lele. Ideologia literară a lui Duiliu Zamfirescu. Manus-
crisele celor două cărți pe care le-am dedicat
romancierului Comăneștenilor și referatele științifice ce
însoțesc teza se află la Biblioteca Județeană „Duiliu
Zamfirescu” din Focșani, unde coordonatorul secției
„Carte veche. Colecții speciale”, doamna Teodora Fîn-
tînaru, le asigură un regim aparte. Tot acolo se păs-
trează și „Fondul Ioan Adam”, alcătuit din 1200 de cărți
donate bibliotecii.  Și tot acolo sper să-și găsească locul
cândva și cele 5000 de volume pe care le mai am în
casă.

În 30 octombrie, ziua de naștere a lui Duiliu Zamfi-
rescu, doamna Teodora Fîntînaru, custodele de
neprețuit al acestor manuscrise,  mi-a expediat, scanat,
referatul fostului meu profesor și prieten Ștefan Cazimir.
Îl încredințez acum revistei Pro Saeculum, reținând –
cu vie simpatie – finalul blând-ironic cu trimitere  doctă
la Evanghelia lui Luca, 229. „Acum slobozește-n pace
pe robul tău, Stăpâne!” Bun, generos și îngăduitor, Stă-
pânul destinelor noastre l-a „slobozit” și l-a luat la Sine
după douăzeci de ani, la început de august. Somn ușor,
Domnule Profesor!

REFERAT
asupra tezei de doctorat 

Ideologia literară a lui Duiliu Zamfirescu 
de 

Ioan Gheorghe Adam

Într-o vreme ca aceea pe care o străbatem, când
mulţi tineri temerari şi grăbiţi bat la porţile doctoratului
cu mâinile goale, cazul lui Ioan Adam reprezintă o ex-
cepţie. Autorul tezei pe care o dezbatem i-a dedicat lui
Duiliu Zamfirescu eforturile unui sfert de veac, concre-
tizate rând pe rând într-o antologie de texte critice
(1976), o Introducere în opera lui Duiliu Zamfirescu
(1979), editarea postumă a monografiei lui G. C. Nico-
lescu consacrată aceluiaşi scriitor (1980), îngrijirea vo-
lumelor 5 şi 6 ale ediţiei critice de la „Minerva” (1982,
1987), pregătirea altor două volume din aceeaşi presti-
gioasă serie, iniţierea, în fine, a unei noi ediţii critice, din
care până astăzi a apărut primul volum, Poezii şi nuvele
(Ed. Porto Franco, Galaţi, 1996). La originea drumului
amintit (comitem aici o indiscreţie, cu gândul la istoricii
literari ai viitorului) se află lucrarea de diplomă a absol-
ventului Ioan Adam, Proza lui Duiliu Zamfirescu (1969),
şi, cu doi ani mai devreme, un referat de seminar asu-
pra corespondenţei scriitorului, care aşeza destinul său
literar sub emblema a trei personaje iberice: Don Padil,
Don Juan şi Don Quijote.

Ideologia literară a lui Duiliu Zamfirescu oferă mai
mult decât ceea ce promite prin titlu. Lucrarea nu se
deschide printr-o Introducere şi nici nu sfârşeşte cu tra-
diţionalele Concluzii. Conducându-şi investigaţia cu te-
meinicie şi pătrundere, autorul a renunţat la vanele
gesturi protocolare. Asistăm, în fapt, la o continuă „in-
troducere”, în sensul unui amplu demers exegetic, şi
dobândim o mulţime de „concluzii” pertinente, fără ca
recapitularea lor şcolărească să descurajeze explorările
viitoare. Ioan Adam a reţinut ideea maioresciană potrivit
căreia a explica un lucru nu e totuna cu a-l justifica; el
îşi însoţeşte personajul cu nestăvilită simpatie („Pentru
a fi înţeles exact, Zamfirescu are nevoie de a fi apărat
de el însuşi”), dar aceasta nu încetează nicicând de a fi
o simpatie lucidă, singura capabilă să anime discursul
critic. 

Portretul intelectual al scriitorului este desenat cu fi-
neţe şi cu un remarcabil simţ al nuanţelor. Autorul Vieţii
la ţară e „un ins scindat, un continent al contrastelor”;
el suferă în tinereţe de „nomadism intelectual”, de o „bu-
limie a scrisului şi cititului”; îl stăpâneşte mereu „neliniş-
tea estetică, mobilitatea intelectuală”, un „dezacord
teoretic între vârstele creaţiei, relevant pentru condiţia
de experimentator a scriitorului”, la care „norma estetică
se instalează cu dificultate şi datorită eclectismului”
(numit în altă parte „boala cronică a lui Zamfirescu”). E
„un creator obişnuit să ajungă spre el însuşi prin alţii”
(ceea ce, adăugăm în paranteză, nu exclude integral
riscul de a se opri la jumătatea drumului). Se observă
cu justeţe că, „în solitudinea lui orgolioasă, Zamfirescu
vedea departe, chiar dacă nu ştia întotdeauna să-şi co-
munice clar intuiţiile”. 

Este sarcina ce i-a revenit autorului tezei, conştient
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că „poetica lui Zamfirescu trebuie «sistematizată» din
afară, aducând la numitorul comun propoziţii şi pasaje
disparate, dar convergente”. Operaţia a fost efectuată
exemplar, inclusiv prin asimilarea critică a exegezei an-
terioare, cu semnalarea probă a convergenţelor de opi-
nii şi cu amendarea tezelor obosite sau fragile.
Remarcabil e mai ales faptul că ideile literare ale auto-
rului sunt lăsate să respire în spaţiul real al germinării
lor, care este acela al creaţiei beletristice. Duiliu Zamfi-
rescu nu e un teoretician literar, ci un scriitor care me-
ditează asupra problemelor artei sale. Exegetul se
pliază acestei situaţii şi acordă o largă atenţie „încorpo-
rării sensibile” a ideilor, modului în care ele ordonează
actul creator sau se lasă deduse din meandrele aces-
tuia. Refăcând minuţios lecturile autorului, el are prilejul
să descopere multe lucruri nerelevate încă, unele de-a
dreptul surprinzătoare, precum sursa gloselor lui Duiliu
Zamfirescu la traducerea odei carducciene La izvoarele
Clitumno, identificată în prefaţa lui Enrico Panzacchi la
ediţia a III-a din Nuove poesie. Insistenţa asupra con-
tactelor lui Zamfirescu cu poezia italiană într-o lucrare
despre ideologia literară a scriitorului ar putea să pară
excesivă, dar în fapt nu este, întrucât amintitele con-
tacte n-au generat efecte de profunzime, ci au rămas la
nivelul… ideologiei. Anvergura modestă a poeziei lui
Duiliu Zamfirescu se manifestă, între altele, prin slaba
asimilare a influenţelor, care rămân prea vizibile pentru
a putea deveni fertile. Frecventându-i asiduu pe Leo-

pardi şi Carducci, poetul şi-a primenit orizontul liric, dar
nu şi-a sporit resursele talentului. Alergătorul, altfel
spus, şi-a schimbat pe parcurs antrenorii, fără însă a-şi
ameliora performanţele.

Comentariul nostru ar rămâne incomplet dacă ar
pierde din vedere calitatea literară a tezei, fluenţa, vioi-
ciunea şi expresivitatea textului. Ni se spune, de pildă,
despre ruralismul unor scrieri de la începutul secolului:
„Şi fiindcă aceste rele, conducând cu toatele la o litera-
tură anemică şi tezistă, trebuiau să poarte un nume,
Zamfirescu l-a găsit: Mioriţa.” Creionul cititorului subli-
niază cu plăcere numeroase formule sugestive şi per-
cutante. Duiliu Zamfirescu e un „franctiror al
modernităţii” şi, tot el, „un arhitect ciudat: desenează
planul când a terminat construcţia”. Opera lui e un „ar-
hipelag clasic”, în care „coexistă atoli romantici, «rea-
lişti», simbolişti”. Exemplele de acest fel răsar la fiecare
pagină, scutind expunerea de orice ariditate şi dăruind
erudiţiei un chip zâmbitor.

Meritele multiple ale tezei, nedespărţite de acelea
pe care întreaga activitate a autorului le-a evidenţiat de-
a lungul vremii, îl recomandă cu plenitudine pe Ioan
Adam pentru obţinerea titlului de doctor în filologie.
Semnatarul referatului de faţă, care în urmă cu peste
trei decenii îi îndruma lucrarea de licenţă, este aşadar
îndreptăţit să spună: „Et nunc dimittis servum tuum, Do-
mine!”.

Ştefan Cazimir
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Parcă spre a confirma o dată în plus că destinul unui
bibliofil este marcat aproape integral de febra căutărilor
perpetue, meditând asupra lirismului condensat în gra-
vurile lui Vasile Dobrian, aflam acum un  timp despre
existența broșurii Dobrian prezentat de Nicolae Argin-
tescu Amza (1944), unul dintre puținele studii ce i s-au
consacrat. După îndelungi căutări în biblioteci publice
(Biblioteca Academiei Române, Biblioteca Națională, Bi-
blioteca Centrală Universitară București, Biblioteca Me-
tropolitană București și Biblioteca Institutului de Istoria
Artei „G. Oprescu”), toate soldate cu eșecuri și abia
după ce șansa a făcut ca această lucrare să intre în
colecția mea, am descoperit și explicația rarității sale.
Răspunsul, găsit în densul volum de Memorii: Vasile
Dobrian Gestul mâinii și al memoriei (1998), deznoadă
și firul zămislirii acestui fruct dulce-amar, rodul dorinței
criticului de a scrie o monografie despre artist: Deși Ni-
colae Argintescu-Amza semna, în mod curent, cronicile
plastice în ziarul „Evenimentul”, când a fost să-i apară
numele pe coperta unei cărți, refuzul cenzurii militare a
fost categoric, motivul invocat fiind originea sa etnică.
Fără știrea autorului am plecat cu manuscrisul la Sibiu,
unde vechiul meu coleg de liceu, Titus Trifa, proprietarul
editurii „Cartea de Aur”, a înscris lucrarea în planul său
editorial. Aici, numele lui Nicolae Argintescu-Amza, nu
a întâmpinat nici o împotrivire din partea cenzorului,
care, avid parcă să-și exercite prerogativele, a aplicat,
fără să citească un singur rând, ștampila cu „Bun de im-
primat” pe toate paginile... Mai târziu, Argintescu, publi-
când studiul în „Revista Fundațiilor Regale” sub titlul
„Un poet al gravurii”, a înlăturat toate greșelile. Deci...
în vreme de război... oare câte exemplare din această
culegere de unsprezece file vor fi supraviețuit teribilei
încleștări armate și bibliocidului din primii ani de după?

Vasile Dobrian, poetul care, vegheat de Sașa Pană,
a inventat Alfabetul sângelui, este potențat într-o sime-
trie de poetul-gravor ce ne transmite licăririle plachetei

George Corbu Jr.

VASILE DOBRIAN – 
UN GRAVOR AL POEŢILOR
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Steaua Inimei dăltuindu-și în 20 de exemplare numero-
tate și semnate textul și vignetele, exemplarul din biblio-
teca mea fiind datat de mână 1941, cu o dedicație
scurt-circuit al unor vechi amintiri: Lui Pericle Marti-
nescu dragostea și prietenia lui Dobrian, București,
17.8.1941. Întorcându-mă în timp, mă regăsesc în apar-
tamentul din cartierul Bucureștii Noi şi, cu ochii minții,
admir fascinat compoziția abstractă (un ulei pe pânză
de mari dimensiuni) a meșterului Dobrian ce străjuia
toate întâlnirile din acest perimetru magic unde Pericle
Martinescu și soția sa m-au primit cu părintească
afecțiune și mi-au dăruit nenumărate documente lite-
rare, printre care și volumul Un anumit anotimp (1977),
purtând însemnul unei mari amiciții: Lui Pericle Marti-
nescu o rază caldă de soare pentru anotimpurile ce vor
urma, Dobrian, 29.09.1977. Încă o mărturie din vremea
când excelentul memorialist și prieten al lui Nikos Ka-
zantzakis se ocupa de apariția revistei Dacia Rediviva,
fiind, de fapt, omul care o realiza, semnând cronica li-
terară, precum și cele mai multe note de comentarii și
polemici așa după cum destăinuie în dialogul imaginar
cu sinele intitulat Visul cavalerului (1998) pe care mi-a
scris: Domnului George Corbu jr. în amintirea plăcutelor
și interesantelor convorbiri cu dânsul despre cărți, căr-
turari și colecționari, printre care se numără cu prestigiu,
cu multă afecțiune și prietenie, Pericle Martinescu, 31
mai 2003.

Subliniind valoarea albumului de gravuri al lui Do-
brian, Ciclul morții (1942), exemplarul meu purtând un
omagiu adresat lui I. Gruia, secretarul de redacție al zia-
rului Libertatea, organul de presă al Partidului Social-
Democrat din România (condus de Constantin Titel
Petrescu), pe care aveam să-l cunosc acum mai bine
de un sfert de secol: Domnului I. Gruia cu cele mai sin-
cere sentimente de prietenie, Dobrian, Buc, 28 oct.
1944, Pericle Martinescu, scria în revista Dacia Redi-
viva (vezi Gestul mâinii și al memoriei): Gravura a fost,
după cum se știe, foarte dezvoltată în istoria tiparului
românesc, însă ea a avut întotdeauna numai funcția
ilustrativă, fără intenția de a crea un stil independent de
un text dat, cu un conținut al ei, cu o valoare proprie.
Prin albumul lui Dobrian, gravura depășește panoul, dar
și ilustrația, devenind o operă grafică de sine stătătoare,
alături de poezie. Fiindcă Dobrian e, în realitate, un poet
care înlocuiește cuvintele prin linii.

Incitat de magistrala formulare Un poet al gravurii,
dualitate confirmată și de prezențele sale avangardiste
în ediții limitate de la Editura Unu, – trebuie să mă
opresc la cele patru file format armonică in-12 zise Jo-
curi în filigran imprimate pentru prieteni cu ocazia Anului
Nou 1947 în 100 de exemplare, tiraj sentimental, ale
mele fiind tipărite pentru pictorul Geo Borzea –, dar și
de ucenic virtual peste spațiu al lui Frans Masereel, voi
începe incursiunea prin universul ilustrației de carte,
astfel cum a fost imaginat de Dobrian, tot printr-o po-
veste. 

Dar pentru că am ajuns la Masereel și pentru biblio-
fili un nume declanșează un voltaj cerebral torențial de
imagini și conexiuni, mi-a fost suficient să revăd în bi-

bliotecă gravurile pline de dramatism ale albumului
25  Images de la passion d’un homme. Desinées et gra-
vées sur bois par Frans Masereel, imprimat în 1918 în
doar 53 de exemplare, toate semnate de autor, ca să
înțeleg pe deplin de ce Dobrian evocă, justificând bale-
iajul său spre meșteșugul gravurii, datorat nu doar unui
stupid accident medical soldat cu pierderea ochiului
drept ce l-a pus în situația de a înlocui perspectiva vi-
zuală cu simțul tactil (vezi Gestul mâinii și al memoriei),
iluminarea petrecută în cunoscuta librărie de artă Ha-
sefer astfel: Aici, în această librărie, tot scotocind prin
rafturile cu cărți, am descoperit o cărțulie cu totul aparte,
în care textul era înlocuit cu imagini, unul dintre nume-
roasele romane gravate de Frans Masereel, „Ideea”.
Imaginile în alb-negru, atât de laconice și evocatoare în
acelaşi timp, au produs asupra mea o puternică impre-
sie, încât, fără să țin seama de lumea aflată în jur, am
strigat în gura mare: „Evrika, iată miracolul așteptat”. În
rafturile librăriei am găsit și alte romane gravate de Ma-
sereel, care a devenit din acel moment maestrul și pro-
fesorul meu favorit. Neavând, în afară de imaginile
cuprinse în carte, nici o cunoștință despre tainele
meșteșugului, am pornit să descopăr totul de unul sin-
gur. Cum era și de așteptat, primele gravuri nu au
depășit stadiul încercărilor, dar pe măsură ce stăpâ-
neam tăietura, întrevedeam și rezultatele viitoare. Poate
de la Masereel să fi luat Dobrian și entuziasmul infime-
lor tiraje ale creației sale, aproape unicate, destinate
misteriosului tărâm bibliofil, greu de înțeles însă pentru
Lucia Demetriade Bălăcescu, de vreme ce, mai târziu,
în Universul literar și artistic din 10 decembrie 1943
aceasta își exprima mirarea: Desigur că Dobrian în cu-
lori face minuni, dar cum să fie aceste frumoase lucrări
„Xilografie în culori” și exemplar unic? Dacă e unic, nu
mai e xilografie, deoarece tiparul e făcut să înmulțească
nu să se restrângă. Gravura în lemn e pentru a se mul-
tiplica, rostul său e acesta și nici un altul.

Povestea începe acum mulți ani, când un bibliofil de
aleasă stirpe, coleg și amic de tinerețe al tatălui meu,
mi-a ispitit chemarea de bibliofil cu placheta semnată
Gh. Bacovia, intitulată Amurg. Atât starea ei de conser-
vare, copertele pătate și desprinse de cotor, cât și com-
pania selectă a unor exemplare de lux din prima ediție
Joc secund de Ion Barbu și Pâlnia și Stamate a lui
Urmuz, ambele din 1930, lucrări cu care m-am și căftă-
nit pe loc, m-a făcut să nu-i acord la acel moment
atenția pe care ar fi meritat-o.

Abia după câteva luni, studiind atent bibliografia lui
Bacovia și constatând că ediția lipsește din fondurile Bi-
bliotecii Academiei Române, Bibliotecii Naționale, Bi-
bliotecii Centrale Universitare București și Bibliotecii
Metropolitane București, am realizat că mi-a trecut prin
mână o ediție bacoviană necunoscută, cel mai probabil
un exemplar cu care te întâlnești o dată în viață și deci
de o valoare bibliofilă excepțională. Dobrian însuși,
amintind în Memoriile sale întâlnirea cu Bacovia din
1944, nu o menționează, făcând referire doar la albumul
de gravuri Cad frunzele, despre care înainte de a-l oferi
publicului a vrut să cunoască părerea poetului, sinteti-
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zată în această confesiune: Domnului Vasile Dobrian,
adânc înțelegătorul poeziei mele, transpusă cu atâta
artă în gravurile sale. Bacovia. 

Habent sua fata libelli: după doi ani în care proprie-
tarul a rătăcit-o prin casă, cartea, reapărută miraculos
dintre alte mii, a intrat în posesia mea, împreună cu alte
două volume nu mai puțin rare, nedatate, formând un
senzațional triptic: Minulescu tras la o presă de mână
în douăzeci de exemplare numerotate în cifre romane
de la I la XX, semnate de gravor, și Neîmpliniri de
Ștefan Baciu trasă în 15 exemplare nepuse în comerț,
numerotate de la A la O, semnate de autor și ilustrator.
Acesta din urmă conținând și o revelatoare dedicație:
Domnului Profesor Tudor Vianu, o carte șoptită, respec-
tuos omagiu, Ștefan Baciu, 25 mai 1942, București.

Colofonul opusculului Amurg de Gh. Bacovia, care
pe copertă are marcată lămurirea Gravuri de Dobrian,
consemnează exact cu această grafie: DIN ACEASTA
PLACHETA AU FOST TRASE LA O PRESA DE MANA
DOUAZECI SI CINCI DE EXEMPLARE TRASE IN
SEPIA NUMEROTATE IN CIFRE ROMANE DELA I LA
X. CINCISPREZECE EXEMPLARE TRASE IN NEGRU
NUMEROTATE IN CIFRE ARABE DELA 1 la 15.
TOATE EXEMPLARELE SUNT SEMNATE DE POET
ȘI GRAOR. Exemplarul nu este datat și poartă numărul
10 scris de mână cu aceeași cerneală cu care sem-
nează poetul și gravorul. Cu aceeași cerneală este
adăugată litera V în mențiunea cu eroare de gravură:
GRAOR. De asemenea, în prima strofă s-a mai strecu-
rat o eroare de gravură în versul, PE DEAULURILE AL-
BASTRE. Cartea are doar patru file, iar textul îl
constituie cele trei strofe ale poeziei Amurg. Așa cum
s-a precizat, textul nu este tipărit, ci gravat (cu siguranță
în lemn, judecând textura gravurilor), ca și cele patru
ilustrații, dintre care una pe copertă, una în afara textului
și două în text, toate acestea traducând plastic atmos-

fera melancolică, de tristă resemnare degajată de ver-
suri. În afară de cele evocate mai sus, aș mai insista
asupra a două aspecte care susțin raritatea extremă a
exemplarului: avem de a face cu o ediție bibliofilă, ne-
cunoscută, a unuia dintre cei mai importanți poeți ro-
mâni a cărui operă nu este foarte vastă, iar faptul că
Bacovia a semnat exemplarul de față (ceea ce, cunos-
cându-i firea retractilă, ne miră, fiind unul dintre autorii
ale căror autografe sau dedicații sunt extrem de rare și,
ca atare, aproape intruvabile) dovedește că a fost de
acord cu grafica și tirajul, deci, a fost conștient că acest
exercițiu de virtuozitate va da naștere unei creații biblio-
file de mare finețe.

Parcă rezemându-se pe spusa Scripturilor Căutați și
veți găsi, dialogul meu interior despre amplitudinea
preocupărilor lui Dobrian în direcția creării acestor biju-
terii și-a diversificat nuanțele la norocoasa întâlnire cu
încă două poezii săpate în lemn: mai întâi placheta
Stânca de Balcica Moșescu, ediție bibliofilă semnată de
autoare și gravor, trasă în 50 de exemplare, dintre care
15 numerotate de la A la O și 35 numerotate de la 1-35.

Principiul acțiunii și reacțiunii forțelor de sens contrar
și valori egale ce se opun în cadrul interacțiunilor me-
canice guvernează despotic și existența unui bibliofil în
care marșul triumfal al  izbânzilor reduce la tăcere de
cele mai multe ori gamele minore ale regretelor. Ascult
dojana lor că m-am lovit prea târziu de această Stâncă
spre a mai putea avea și o dedicație de la buna prietenă
a familiei noastre, regretata poetă și memorialistă Bal-

Balcica Moşescu
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cica Măciucă, născută Moșescu, fiica ultimului prefect
român de Balcic, scriitorul și colecționarul de artă Oc-
tavian Moșescu, de la care, însă, primisem, anterior, în
scris, aprecierea sa sensibilă, pe volumele Golful cu
migdali (1945) ornat de Paul Miracovici: Lui George cu
mult drag pentru pasiunea și admirația închinată Balci-
cului. Balcica, 27 septembrie 2015 și Sbor de pescăruși
(1946) cu un portret de Jean Al. Steriadi și o vignetă de
Rodica Maniu: Pentru George cu prețuire și prietenie.
Balcica, 27 septembrie 2015.

Apoi o fantezie în versuri, fără titlu și dată, trasă la o
presă de mână în 27 de exemplare semnate de autor
și gravor (2 pe hârtie Japonia marcate în litere A-B și
25 de numerotate în cifre de la 1 la 25) a unui pseudo-
poet, Osias Harmelin, descris de gravor în aceeași
carte de memorii: inginer chimist la fabrica de postav
din Buhuși, mare meloman și amator de artă, dublat de
un poet sensibil și inventiv, autorul a două plachete de
poezii: Spasme sub infinit și Dicționar de vise, ultimul
ilustrat de mine. Atât curiozitatea de mai sus, cât și
volumașul Spasme sub infinit (1934) tipărit în
510  exemplare, având pe copertă portretul lui Osi Har-
melin după un bronz de Andrei Gal, pe care îl am cu o
dedicație convențională către un grup de prieteni, vin în
sprijinul ideii de bibliofilie relațională în care entuziasmul
unui amator de artă ce cochetează cu literatura fuzio-
nează cu duhul artistului în creuzetul unui veritabil rafi-
nament estetic.

Aceste nestemate bibliofile au constituit pentru Va-
sile Dobrian o preocupare constantă, individualizată în
cadrul mai amplu al dorinței Grupului Grafic, al cărui
fondator a fost în 1940 alături de Tania Baillayre, Al. Ba-
sarab, Gh. Naum, D. Dimitriu Nicolaide, Gh. Ceglocoff,
Aurel Mărculescu și Marcel Olinescu de a reactualiza
gravura, aducând-o din nou în atenția amatorilor de
artă, inclusiv printr-un salt expresiv, posibil datorită
apariției noilor materiale pe lângă tradiționalul lemn. Nu
este exclus ca firul subțire din acest filon reprezentat de
cartea podoabă să fi contribuit și la formarea în 1942 a
grupului MCMXLII alături de pictorii și graficienii Eugen
Drăguțescu, Gheorghe Tomaziu și Alexandru Tzipoia,
cel puțin primii doi fiind și ei inspirați tălmăcitori de text
prin imagine. 

În revista Dacia Rediviva nr. 3 din 1943, citim cum
meșterul din Mărțișor, el însuși resort de inspirație pen-
tru Dobrian prin poezia sa Transfigurare, cu textul și
ilustrațiile gravate în lemn în doar cinci exemplare (vezi
Gestul mâinii și al memoriei), rostind cuvântul de des-
chidere la expoziția Grupului Grafic din sala Prometeu,
poate și pentru că fiica sa Mitzura expunea aici desene
alături de membrii acestui grup, sintetiza măiestrit
valențele binomului carte-gravură, încurajând revenirea
pe calea accidentată de dezvoltarea tiparului: „Scriitorii
nu sunt la nelocul lor într-o manifestare a gravurii. Și
pana unora și dalta celeilalte se reduc în fața ochiului,
la o expresie de analogii: a câmpului alb și al oilor
negre... Gravura scrie figuri, condeiul schițează cuvinte
și amândouă se folosesc, împreună și deosebit, de
aceleași mijloace publice de rostire, tiparul. – Până la

intervenția fotografiei și a clișeului de zinc, care-i placa
de gramofon a gravurii mecanice, gravura și slova se
asociau strâns, la noi, în cărțile bisericești. Fiecare pa-
gină chirilică era tratată ca o stampă. Tăieturile scobite
în lemn, reproduse de-a dreptul, cu clișeul original,
nuanțele și catifelările obișnuite cu acul de săpat, se
păstrau pe hârtie intacte, pe când caracterul de artă al
unei lucrări, în industrializarea fotografică dispare. În ul-
timii treizeci de ani, numărul materialelor, adaptate la
stiletul gravorului, a sporit cu unul neașteptat: linoleul,
material nou, venit cu tehnica nouă. – E regretabil că
editurile nu se întorc la tradițiile care corespund și gus-
tului cel mai evoluat. Expoziția Grupului Grafic e o
demonstrație că gravura românească poate să exprime
cu o egală stăpânire a obiectului, și emoții și idei și
priveliști, și portrete, și să facă dintr-o carte o bijuterie.”
Dobrian era deja înscris în sfera acestor observații ale
celui pe care îl asemuia lui Coresi, diaconul tipograf din
secolul al XVI-lea, așa cum arată și cărțile dedicate pic-
torului și gravorului Dragoș Morărescu, care, din ascun-
sele unghere ale bibliotecii mele, și-au cerut dreptul la
neuitare în rândurile ce urmează.  

Fiindcă am vorbit mai devreme de Ștefan Baciu,
acesta amintește de Ștefania Zottoviceanu Rusu, ab-
sentă din majoritatea dicționarelor și istoriilor literaturii
române, în volumul Însemnările unui om fără cancelarie
(1996) astfel: A făcut parte din cercul ce se reunea în
jurul lui Nae Ionescu, fiind în același timp, o cetitoare a
filosofiei lui Krishnamurti, a cărui „vogă” în Europa anilor
acelora este de nediscutat... Era o femeie frumoasă, de
o frumusețe stranie, magnetică, atrăgătoare, care totuși
punea între ea și ceilalți, dacă nu o distanță, un zid de
sticlă, prin care era greu să ajungi la ea, iar Șerban Cio-
culescu o descrie în Amintiri (1975) drept o brunetă
trupeșă și focoasă care frecventa cenaclul lui E. Lovi-
nescu. A publicat și un volum sau două de poeme lungi,
de discursuri lirice dezlănțuite. Unul dintre acestea este,
probabil, Caii anilor (1947), cu coperta și ilustrațiile de
V. Dobrian, având această dublă inscripție, în
concordanță cu îndemnul lui Arghezi de acomodare cu
noile materiale: Pictorului Dragoș Morărescu din partea
ilustratorului cele mai sincere sentimente de prietenie
și admirație, 4 XI 982, Dobrian; Gravuri originale în li-
noleum. V.D. Poeta a mai semnat și volumul Renaștere
(1943), tot cu copertă și gravuri de Dobrian, pe care a
notat: Cu omagiul colegial și deosebită prețuire, Dom-
nului Pericle Martinescu. Ștefania Zottoviceanu Rusu,
Decembrie 1943, București. Aducându-mi aminte de
acest dar din partea lui Pericle Martinescu, am revăzut
și revista Dacia Rediviva nr. 1 din 1944, unde apare o
cronică despre acest volum încheiată astfel: Gravurile
lui Dobrian sunt cele mai frumoase din câte am văzut
până acum ilustrând o carte de versuri!

Apoi Mihai Beniuc, poetul învins de om, despre care
puțini mai știu că avea un doctorat în psihologie animală
obținut la Berlin, scria pe studiul Mediu, Preajmă, Vatră,
Principii de Psihologie Animală (1937) dedicația: Lui
Teodor Murășanu cu cele mai bune sentimente, oferită
poetului împreună cu care se numărase printre îngriji-
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torii revistelor Abecedar și Pagini literare la Turda până
să publice tulburătorul volum Orașul pierdut (1943) cu
chipuri desenate de Vasile Dobreanu (de ce oare Do-
breanu și nu Dobrian?) apărut cu numărul 7 în colecția
Cartea Refugiatului Ardelean, gest de rezistență a Ar-
dealului cedat prin Diktatul de la Viena și pe care gra-
vorul înțelege să certifice geneza demersului artistic:
Colegului Dragoș Morărescu aceste ilustrații care sunt
gravuri originale, Dobrian, 4 XI ‘988. Volumul semnat
olograf de Dragoș Morărescu cuprinde și cunoscuta ale-
gorie Ursul românesc, din care silabisim, ca în acele
timpuri de grea cumpănă pentru Ţară, versurile căzând
ca o perdea a predestinării: 

De două mii de ani dansează,
L-au prins de pui în miez de codru,
Hei! codru ăla-l tot visează,
Dar să mai scape nu e modru:
Joacă ursul românesc. 
Orașul pierdut era, firește Clujul, deci toată problema

era pro-Transilvania, pentru partea cedată, mărturisește
Mihai Beniuc în cartea de memorii Sub patru dictaturi
(1999), iar poezia ce a dat titlul figurează și în culegerea
Versuri pentru Ardeal (1945) tot cu chipuri desenate de
Vasile Dobrian, cuvenindu-se și cinstirea memoriei lui
Iustin Handrea care a îngrijit colecția Ardealul Nostru,
inaugurată de acest mănunchi liric.

Gabriel Pamfil, fiul profesorului universitar Gheorghe
P. Pamfil, unul dintre fondatorii învăţământului farma-
ceutic clujean, el însuși absolvent de farmacie, frate al
fondatorului catedrei de psihiatrie la Facultatea de Me-
dicină din Timișoara, profesorul Eduard Pamfil, e autorul
plachetei Adâncuri și soare (1940) semnată și datată
olograf de destinatar oct.1982, unde artistul își dezvă-
luie din nou tehnica de lucru: (Linogravuri originale),
V.D, după amicala întâmpinare: Pictorului Dragoș Mo-
rărescu aceste ilustrații odată cu colegialele saluturi,
4  XI 982, Dobrian. În Dicționarul general al literaturii ro-
mâne editat de Academia Română (2006) se spune
despre Gabriel Pamfil că... publică versuri patriotice, re-
ligioase sau pe diapazon intimist, rareori proză scurtă,
toate complementare într-un fel sau altul ideologiei ex-
primate în comentarii nutrite mai întâi de un naiv entu-
ziasm faţă de regimul fascist şi mişcarea legionară, apoi
de adâncă durere cauzată de ciuntirea din 1940 a Ar-
dealului, inclusiv în revista Sfarmă Piatră.1

În fine, Ursula Biji, viitoarea specialistă în psihologie
Ursula Șchiopu, soția demnitarului din trecute vremuri
Bucur Șchiopu, publica volumul de versuri Cer troglodit
(1943) cu un suflu sobru pe pagina de gardă: Domnului
Dragoș Morărescu din partea ilustratorului, Dobrian,
Buc, 19 I 1991.

După cum se poate remarca și din lucrările de mai
sus, Vasile Dobrian, citat și în cartea imprimată în
100  de exemplare nepuse în comerț și semnată de
autor, Ilustratori români (1850-2000), Repere Bibliofile
(2000), scrisă de eruditul meu profesor de limba en-
gleză de la Colegiul Național „Sf. Sava” Virgil Olteanu,
autorul vademecumului Din istoria și arta cărții Lexicon
(1992) – cel ce întrezărea în subsemnatul, într-un în-

scris dedicatoriu, o speranță a bibliofiliei românești –, a
reprezentat una dintre vocile de primă rezonanță ale de-
corării cărților de poezie, melancolică în complexitatea
sa lirico-tehnică, fapt scos în evidență și de Petru Co-
marnescu în Universul literar din 20 mai 1945, printr-o
delicată reflexie a simbiozei poezie-ilustrație: La „Prie-
tenii Cărţii” expune d. V. Dobrian, remarcabil autor de
gravuri colorate, din ce în ce mai evoluate ca tehnică,
mai vibrante ca joc de ritmică liniară şi colorit psihologic,
prezentând naturi moarte, peisaje şi flori, cu atmosferă
poetică şi oarecare melancolie. Acum şi d-sa trece spre
temele sociale, descriind manifestaţii şi grupări de oa-
meni. Ilustratorul lui Bacovia, Minulescu şi a altor poeţi
români este şi cântăreţul propriei sale tristeţi, dar şi nă-
dejdi, viziunile sale devenind mai optimiste şi mai lumi-
noase în vremea din urmă.

1 Plecând de aici, nu mai surprinde pasajul din Sinteza cu
mențiunea Strict Secret 361/28 sept. 1956 – Privind rezulta-
tele obținute în acțiunea informativă Nr. 304, deschisă asupra
numitului Blaga Lucian din Cluj din cartea Blaga supravegheat
de Securitate (1999) de Dorli Blaga și Ion Bălu: În ceea ce
privește relațiile pe care le are, până în prezent s-a stabilit că
întreține strânse legături cu o serie de persoane cunoscute
de noi ca elemente dușmănoase ca de exemplu: Gabriel
Pamfil, fost comandant legionar, în prezent farmacist în Ora-
dea.
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Motto: – Aveți castraveți?
– N-avem castravem.

Corcodușul memorial
Tacitus avea dreptate. După numai câțiva ani, de

când nu mai fusesem prin orașul copilăriei mele, nu mai
recunoșteam nimic. Castanii și teii, pe care îi știam noi
de-a lungul trotuarelor, fuseseră tăiați. Centrul orașului
parcă era Hiroșima sau Dresda bombardată. Dărâma-
seră toate clădirile vechi, frumoase, pe care le știam noi,
ca să clădească blocuri înghesuite. Tot ce mai rămă-
sese din centrul orașului era un buldozer în vârful unui
munte de dărâmături, care părea că s-a poziționat ca
un tanc, gata să atace zeița Victoriei din vârful monu-
mentului eroilor. Răsuciseră monumentul, pentru ca
soldații de bronz să tragă cu mitraliera și să arunce gre-
nade înspre vest. O fi fost careva de la partid, care gân-
dea la fel ca ăia care au cenzurat titlul poeziei lui
Eminescu Mortua est și au modificat să fie Mortua vest.

Totul era la pământ. Nici farmacii nu mai erau. Nu
mai aveau nevoie de farmacii, s-or fi însănătoșit toți?
Din câți ceasornicari și bijutieri fuseseră înainte, mai ră-
măsese decât firma unuia singur, iar acum nu mai avea
bijuterii și nici ceasuri. Vitrina era goală. Doar praf și o
duzină de muște moarte. Deasupra intrării era același
vechi orologiu electric, ca un uriaș ceas de buzunar, cu
cadran pe ambele părți, ce se putea vedea tocmai din
cele două capete ale străzii, ca să știe oamenii cât era
ceasul. Însă nu mai era curent electric în oraș, iar cea-
sul stătuse. Pe cadran rămăsese firma ceasornicarului:
Kronox. Nu Kronos. Clienții credeau că așa îl chema pe
ceasornicar și îi ziceau Domnu’ Kronox. Ne-am intere-
sat la niște trecători, pe care nu îi cunoșteam, și am aflat
că bătrânul domn Kronox, ca și zeul Kronos, murise de
mult. Arătătoarele ceasului de la principalul ceasornicar
al orașului arătau că timpul a stat și nu mai avea nicio
importanță. Comunismul venise pentru a sta, cum stă-

tea pe loc totul, chiar și Statul. Împrejurul nostru am
văzut pustietate și dezordine, entropie.

– Où sont les neiges d’antan? îi zisei eu lui Victor,
citând din François Villon (Unde sunt zăpezile de odi-
nioară?) M-ai adus aici à la recherche du temps perdu?
(În căutarea timpului pierdut, Marcel Proust). Îți cauți co-
pilăria pierdută? Nu se mai întoarce. Voi psihiatrii aveți
deformația profesională că scormoniți prea mult în tre-
cutul și în rahatul pacientului. Și uitați să priviți în viitor
și la stele. Dă copilăria la spate, trăiește în prezent,
dacă vrei să trăiești și în viitor. 

Oh, dacă știam atunci ceea ce am știut ulterior! Nici
eu, nici el nu puteam ști că el mai avea de apucat din
viitor abia o felie foarte mică. Au trecut deja două dece-
nii și ceva de când s-a dus el pe calea fără întoarcere.
Mereu spunea ce mult își iubea orașul natal.

– Orașul tău natal, iată-l! Ce mai ai de iubit din ceea
ce vezi? Tu îți iubești copilăria pierdută. Îți iubești amin-
tirile, cum era orașul natal și cum nu mai este. Știi ce
scria deasupra fotoliului primarului Parisului în timpul
ocupației germane? Scria cam așa: „Singura formă de
patriotism care ne-a mai rămas este să urâm Parisul
pentru halul în care a ajuns.” Iar ofițerii germani care
veneau în biroul lui și vorbeau franceza nu pricepeau
aluzia. La fel și cu orașul nostru.

Praful cu particule toxice, nocive, de la fabricile care
invadaseră orașul acoperea totul și uniformiza culorile,
în nuanțe de gri. Ploile făcuseră dâre negre peste
fațadele caselor. Același praf nociv impregnase hainele
și fețele orășenilor. Vechile statui de marmoră albă ară-
tau la fel de întunecate ca și soldații de bronz coclit de
pe monumentul eroilor. Ploile desenaseră dâre de la-
crimi din ochii sculpturilor de marmură sau de bronz.
Statuile ostașilor de la Mărășești plângeau, zeița Victo-
riei plângea. Nu mai cunoșteam pe nimeni în orașul
nostru. Toți se uitau la noi ca la doi străini. Noi chiar
eram străini de orașul copilăriei noastre. Singurul care

Victor Ravini

CASTRAVEŢIA 
SAU BALAMUCUL VESEL

(IX)
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ne-a recunoscut, și pe care noi cu greu l-am recunos-
cut, era Nicu Lustragiu’, bine-cunoscutul client al închi-
sorii în fiecare iarnă, că acolo era cald și îi dădeau
mâncare. Dar vremurile s-au schimbat, acum avea pan-
tofi, purta un costum gri, cu o cravată de cârpă, sucălită
ca un cordon de la o pijama. S-a bucurat să ne vadă și
a întins mâna, să ne facă onoarea de a da mâna cu noi.
Lucra la primărie, șef cu propaganda. Acolo nu avea ne-
voie să știe să scrie și să citească. Nu ne-a dat prea
multă importanță și nici prea mult din timpul său prețios.
Se grăbea la o ședință cu conducătorii dezastrului
urban.

Casele noastre nu mai erau, fuseseră demolate. În
locul lor, erau mormane de cărămizi și bârne. Victor stă-
tea pe gânduri să ia cu el o cărămidă din casa copilăriei
lui. I-am făcut semn să renunțe. I-am spus că suferea
de fetișism și mi-a răspuns: 

– Du-te-n moaș-ta! 
Corcodușul în care se urcase el când era copil,

zăcea cu rădăcinile smulse. Vai, corcodușul copilăriei
lui, barim pe acesta să-l fi lăsat să rămână, să-l fi păs-
trat. 

– Să-l fi păstrat și să-i pună o plăcuță, că e
corcodușul tău memorial, i-am zis eu râzând, iar el s-a
uitat încruntat la mine.

Apucarăm drumul spre cimitir. Strada avea acum
mai multe gropi decât pietre în pavaj. Nu mai existau
dricurile alea negre, cu draperii negre și cai mascați, ce
hurducăneau prin gropile care și înainte erau tot gropi,
dar parcă nu așa multe și așa mari. Victor își aminti de
vechiul cântec „Ecaterino, vedea-te-aș moartă, cu dric
la poartă și cai mascați!” Poarta cimitirului era drept în
drept cu poarta unității militare unde hălăduise cazarma
sovietică până în vara 1958. Când să-și pună rușii fia-
rele vechi la tren, să și le repatrieze, au descoperit că
le lipseau din arme și din muniții. N-au mai apucat să
facă anchete. S-au dus învârtindu-se. Civilii le făceau
cu pumnul Caramba, ștoiu, iar soldații ruși nu se puteau
da jos din viteza trenului ca să facă răul pe care știau
bine cum să-l facă. S-a discutat în urma rușilor. Cum
putuse să dispară armament din cazarma sovietică?
Ristică Pencioiu, tutungiul, zicea că partizanii dăduseră
lovitura la arsenalul cazărmii rusești. Știa el, nu voia să
spună de la cine. Cum partizanii, când partizanii erau
prin Carpați? Auzise el ceva, cumva, că partizanii ar fi
coborât la câmpie, unde cică le era mai ușor să se as-
cundă, decât prin grotele de la munte. „Bine, Nea Ris-
tică, dacă știi matale așa...” Dar cine putea să știe așa
ceva? Nici măcar autoritățile nu puteau ști cine dăduse
lovitura la cazarma rușilor și furase arme și muniții. 

Lăsarăm în spate orașul mort și intrarăm la cimitir.
Cimitirul era inima orașului și chiar a universului, după
cum m-a asigurat Victor. Aici se afla viața orașului, prin-
tre morți. Hai întâi pe la mormintele fiecăruia dintre noi,
să le aprindem o lumânare. Eu încă nu știam nimic pe
atunci de morții lui Victor. Am aflat mai târziu, cam atunci
când am aflat că mătușa mea, cea rămasă în țară, pro-
fesoară de română la Prejmer, vânduse cavoul bunicilor
mei, adică al părinților ei. L-a vândut cu oasele părinților
ei cu tot, așa cum era, la fel cum vinzi o mașină, în sta-
rea în care e. Afacerea asta a făcut-o după căderea co-

munismului, iar eu am fost la cimitir cu Victor înainte de
a fi fugit eu din țară. Multe altele nu le știam despre câte
se întâmplaseră deja prin cimitir înainte de a ne fi dus
noi acolo. Însă Victor le știa și nu mi-a spus. Eu le-am
aflat astea mai târziu, tocmai în Suedia. Mi le-a spus
mama. Am adus-o pe mama în Suedia, împreună cu
soțul ei, tatăl meu de al doilea. Ei se odihnesc acum în
cimitir în Suedia.

Buruienile creșteau printre cavouri de granit negru,
granit roșu și de marmoră albă, sau pe morminte cu cru-
cile de piatră ori de lemn, cam într-o rână sau căzute.
Apăruseră plăci de tinichea cu inscripții pe unele ca-
vouri, că erau monumente de artă protejate de la patri-
moniu, de la București. Bine că au semnalat astea, ca
să știe hoții ce să fure. Se furau cruci din orice material
și grilajuri de fier forjat sau buchete de flori, candele de
sticlă și lumânări încă nearse de tot. Asta nu era nimic.
Au furat îngeri de la monumentele protejate, ba chiar și
busturile din marmură ale defuncților sau fotografiile de
pe cruci ale morților. Nu prea mai lăsaseră mare lucru
nefurat. Ne aflam în Castraveția, unde nimeni nu putuse
stârpi hoția. Desigur, nu trecuse Vlad Țepeș pe acolo,
că ar fi stârpit-o el definitiv și pentru totdeauna. Hoții,
după ce te-au furat toată viața, continuau să te fure și
după moarte. Cam atunci mi s-a accentuat dorul de
fugă din țară, mai mult la cimitir, decât în magazinele
alimentare goale, întrucât mă alimentam de la Casa
Scriitorilor, de la Casa Scânteii și de pe unde mai știam
eu, cum știa fiecare.

În orașul mort al copilăriei noastre, totul era mort,
numai cimitirul rămăsese viu.

Cimitirul viu
Pe o cruce de marmoră, cam aplecată, era fotografia

lui Pandelie Spandolescu, iar dedesubt, între paran-
teze, scria cu litere ceva mai mari Paticu Americanu.
Avea mustăți cât aripile de avion și o cască colonială
pe cap. Nu s-a știut niciodată în ce oraș se născuse. Pe
undeva prin țară, dar nu se mai putea face vreo presu-
punere, din cauză că graiul lui era americanizat. N-avea
niciun fel de acte românești, doar pașaport de cetățean
american. În pașaport, locul nașterii era România, dar
nu și localitatea. Tot ce se știa era că fugise în America
pe când era copil, dacă așa o fi fost cum spunea el.
Dacă nu cumva o fi fugit mai târziu, din cauză că ar fi
făcut o crimă. Cică ar fi ucis pe cineva din gelozie de
amor turbat și ca să-i ia banii, după cum zicea Nea Ris-
tică Pencioiu tutungiul, care le știa pe toate și încă ceva
în plus. Prin America ce o fi făcut, mai mult se bănuiește
decât se știe, dar ajunsese bine, a cumpărat mai multe
imobile la San Francisco, pe care le-a dat cu chirie. Le-a
asigurat bine, așa de bine încât au luat foc. Cică nu el
le pusese foc, ci niște dușmani de-ai lui, care aveau
necaz pe el și voiau să-l bage la zdup, că nu mai aveau
loc de el. În tevatura aceea cu pompierii, cu asigurările
și cu avocații, el a lăsat totul baltă și s-a înrolat soldat
pe un vapor de război ce pleca în Filipine, ca să scape
de bucluc. Asta era în Primul Război Mondial.

Cât a traversat vaporul Pacificul, Paticu a jucat cărți,
cu camarazii. Ce erau să facă altceva atâta timp? A avut
noroc și a câștigat încet, încet, ușurel, ușurel, toți banii,
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toată solda echipajului. Erau să-l și arunce peste bord,
dar a scăpat. Ristică Pencioiu știa chiar și cum s-au pe-
trecut lucrurile acolo pe nava de război. Cică Paticu a
început să piardă, toți au început să câștige, l-a făcut
pe altul să câștige tot ce pierdea el și ce mai pierdeau
ceilalți, și așa s-au convins toți că el juca cinstit. A scă-
pat. Într-o noapte, ăla care câștigase toți banii era de
strajă pe punte, la prora. Paticu i-ar fi dat în cap, i-a luat
înapoi banii și l-a aruncat peste bord. De unde o ști tu-
tungiul asta? Doar nu o fi fost el acolo să vadă. Mai știi?
Sau de la cine din echipaj o fi auzit? Au ajuns cu nava
în Filipine. La prima învoire să coboare pe țărm, a de-
zertat, s-a convertit la Islam și a cumpărat patru ne-
veste. Ele țeseau pânze și le vopseau, el umbla prin
târg, îmbrăcat în odăjdii musulmane și cu turban, vindea
ce vindea și cumpăra ce cumpăra, ca să vândă. Toate
bune, toți s-au convins pe acolo că devenise un musul-
man credincios ca toți musulmanii. Ca dovadă ce ade-
vărat musulman devenise, s-a și îmbarcat pe un vapor,
cu Coranul într-o mână și cu mătăniile de rugăciuni
într-alta. Ca orice musulman credincios, să se ducă la
rând cu cei ce plecau în hagialâc la Mecca. Vaporul nu
mergea direct, ci trebuiau să schimbe mereu vaporul în
diferite porturi. 

Și uite așa, din greșeală, s-a pierdut de grupul lui de
musulmani și a ajuns la Constanța, de unde plecase în
America. S-a dat jos din vapor la Constanța, îmbrăcat
într-un costum colonial, cu cască în cap, însă nu cu Co-
ranul și cu mătănii, cum plecase din Filipine, ci cu New
York Times sub braț și cu o havană în gură. S-a băgat
chiriaș la coana Zoia, care trăia din chirii. Era sora bu-
nicului meu matern, militar și director de poliție. Zoia fu-
sese măritată de patru ori. De primul divorțase, pe unul
l-a internat la balamuc la Mărcuța și n-a mai venit de
acolo, iar pe doi i-a băgat în pământ. Se văieta că nu
se alesese cu nimic de pe urma lor, niște calici. Ea nu
era o femeie care să se uite la pârlitul de Paticu, un
zgârcit care scârțâia când să-i plătească chiria. El se le-
găna toată ziua într-un balansoar. Cum de nu o fi amețit
de atâta bălăngăneală? Cu casca colonială pe cap și
citea New York Times, sau ce ziar era. Îi venea cu o în-
târziere de vreo lună. 

Până într-o zi, când, ce o fi văzut în ziar, că a sărit
din balansoar în sus uite așa, cum sare pisica la
șoareci, și s-a dus la poștă să dea o telegramă în Ame-
rica. Nu știe nimeni ce a scris în telegramă, pentru că
era în engleză. Dar, după cum el însuși a spus, telegra-
fiase la niște prieteni să-i trimită ceva bani, că nu mai
avea din ce să trăiască. Prieteni buni, li s-a făcut milă
de el și i-au trimis în cont la bancă șase milioane. Dolari
sau ce valută o fi fost, că oricum nu are asta pentru
mine nicio importanță, nu erau banii mei. Eu nici nu
eram născut pe atunci. Oricum, era o sumă imensă. 

Eh, dacă e pe așa, se schimbă treaba. Și astfel Zoia
s-a căsătorit cu Paticu. Paticu scotea dobânzile de la
bancă și dădea bani cu împrumut la negustori și la alți
afaceriști. Lua dobândă de la ei. Din dobânzile de la do-
bânzi trăia și îi cumpăra Zoii bijuterii peste bijuterii.
„Mda, desigur, foarte buni prieteni! Li s-a făcut milă de
el!” a dat din cap bunicul meu, în calitate de director de
poliție, ajuns cumnat cu Paticu. Paticu a murit înainte

de a mă naște eu, parcă v-am spus, iar Zoia a rămas
cu milioanele. Până i s-au dus milioanele pe Apa Sâm-
betei, ca toate câte le-au înghițit comuniștii și pământul.
Pe Zoia am cărat-o eu la groapă, când eram la liceu,
împreună cu nepoții ei, verii mei de al doilea, cu sicriul
pe umeri, dar nu lângă Paticu, ci lângă Boruzescu, pri-
mul ei soț, de care divorțase la vârsta de șaptesprezece
ani și cu care zicea că vrea să fie împreună pe lumea
cealaltă. Îmi aduc aminte că eu și cu verii mei, când
eram mici, ne ascundeam sub masă în chioșc, unde
Zoia, bunica mea și alte cucoane de vârsta lor tăifăsu-
iau pe înserate, mâncând dulceață și bând cafea. Între-
bată cu care din cei cinci soți ai ei voia Zoia să fie
împreună pe lumea cealaltă, e a zis că voia să fie cu
Boruzescu. Îi zicea pe numele de familie. „De ce nu cu
Paticu, că era milionar?” a zis o cucoană. „Păi ce să fac
cu milioanele lui acolo, pe lumea ailantă? Milioanele
le-au luat comuniștii. Le-a luat Stalin cu el în sicriu!”
„Bine dar de ce cu Boruzescu, de care ai divorțat?” Zoia
se căsătorise la 16 ani, după ce fusese la un pension
franțuzesc, unde învățase să cânte la pian Sur le pont
d’Avignon, on y danse on y danse, și Alons enfants de
la patrie, merci, merci, merci. Tot la pension învățase să
dea în cărți și să facă spiritism. A divorțat după un an,
deoarece soțul nu o mai lua de cinci ori pe zi ca la în-
ceput și l-a bănuit că avea vreo alta. „Ce proastă am
fost, ce proastă am fost!” se văieta Zoia, iar eu mă
miram, fiindcă toți o considerau că era o femeie inteli-
gentă. Se știa prin oraș că Paticu o răsfățase pe Zoia
cumpărându-i bijuterii peste bijuterii. Căpitanul Pupăză,
comandantul Securității, l-a arestat pe ginerele ei, popă.
Soția lui îl alinta „Popicu”. A stat închis din 1958, toamna
după plecarea rușilor, până la grațierea din vara 1964,
fără să fi făcut nimic. Pupăză l-a arestat numai ca să
aibă acoperire pentru perchiziția care o făcea, în scopul
de a găsi bijuteriile de care știa tot orașul. Nu le-a găsit.
Zoia s-a temut că o să se întoarcă securiștii ca să mai
caute încă odată, cum aveau obiceiul să revină, să mai
caute după aur. Mi-a dat mie să transport bijuteriile
într-o sacoșă de voiaj și să le duc la mătușa mea, care
rămăsese în țară și era profesoară la Prejmer. Cea care
ulterior a vândut cavoul cu oasele părinților ei cu tot. Mi
s-a rupt mânerul la sacoșă de grele ce erau bijuteriile.
După ce i-au dat drumul lui Popicu, am transportat biju-
teriile înapoi. Zoia murise de inimă rea, o îngropaserăm,
iar mătușa mea a restituit verei sale primare, adică fetei
Zoii, doar o infimă parte din ce îi încredințase Zoia în
păstrare. I-am și zis mătușii mele, nu-i era rușine să
rețină bijuteriile? „Taci din gură, prostule!” Pentru ea,
cine este cinstit și corect, e prost. Cine fură e inteligent.

Să-mi faci tu mie una ca asta?
Aici zăcea un avocat care locuise pe strada mea.

Crucea de marmoră albă era cam aplecată într-o parte.
Pe cruce era fotografia lui cu țigara în gură. Nimeni nu
mai era cu țigara în gură prin cimitir, nici măcar preotul
și nici chiar groparii. O doamnă de o anumită vârstă
trecu pe alee cu niște lumânări în mână, se opri o clipă
și bombăni că avocatul „fumează în cimitir ca un
păgân.” 

– Toată viața a fost un păgân și păgân a rămas chiar
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și pe cruce. Nu degeaba îi zicea lumea Paganini. 
Pe vremea lui Carol I şi sub Ferdinand, avocatul sco-

tea săptămânal o foaie locală de scandaluri, Castra-
nova nova, mai citită decât ziarul Universul de la
București. Titlul publicației sale devenise supranumele
orașului. Ca să consolideze acest supranume, l-a sub-
minat în felul lui dibaci. Se pare că tot el lansase, prin
oamenii săi de încredere – că nu-i lipseau așa ceva,
avea peste tot oamenii săi – să zică lumea Castrave-
chia vechia sau mai simplu Castraveția, ca să rimeze
cu Veneția și Elveția. Când ploua, unii știolcăiau prin
băltoace în galoși de ploaie și ziceau că erau la Veneția,
iar galoșii cu catarame erau gondole... catamarane.
Avocatul, sau mai degrabă ziaristul, reușise să dezbine
locuitorii urbei, mai rău decât se dușmăneau partidele
conservator și liberal. Unii apărau supranumele Castra-
nova, iar mucaliții râdeau de ei și ziceau Castraveția.
Castranovanii se aveau cu castravețanii mai rău decât
hoții cu vardiștii. Și, ca să fie confuzia cât mai pe dos,
castravețanii le strigau castranovanilor că erau
castravețani. Ca să-i facă să turbeze de furie.

Mi-l amintesc din copilărie pe avocat, un bătrân în-
covoiat, pe care toată lumea îl saluta cu respect de
parcă ar fi fost preot sau director de bancă. Iar el le răs-
pundea la salut ca la niște copii cuminți. Avea obiceiul
să se oprească şi să scormonească cu bastonul prin
gunoaiele adunate de vânt lângă trotuare în rigolă. În-
torcea cu bastonul câte o hârtie, îşi potrivea ochelarii,
se apleca, o ridica, o citea, apoi o arunca sau o băga în
buzunarul de la haină. Înseamnă că era o hârtie impor-
tantă. Bunica râdea din dosul perdelei şi zicea că avo-
catul culegea din gunoaie informații pentru ziar sau
strângea dovezi zdrobitoare pentru la tribunal. Așa fă-
cuse toată viața, așa făcea și acum, când nu mai avea
de ce și ar fi cam fost vremea să ia drumul bisericii. Nea
Ristică Pencioiu, tutungiul, zicea că bătrânul avocat ră-
măsese cu reflexul lui Pavlov și ne explica ce e aia: Câi-
nele lui Pavlov a murit, iar Pavlov era așa de ramolit,
încât a continuat să zdrăngăne cu clopoțelul, fără să
mai știe de ce.

Odată, când era foarte tânăr, avocatul a jignit în zia-
rul său un căpitan de la regimentul de cavalerie, care
pierduse din buzunar o scrisorică de amor de la o du-
duie respectabilă din elita simandicoasă a oraşului:
domnișoara Lucreția din Castraveția. A publicat scriso-
rica în săptămânalul său, la rubrica Rochița transpa-
rentă, cu numele expeditorului şi destinatarului. Foicica
lui săptămânală s-a vândut cât ai bate din palme.
Lambe Ziaristu’, zis Parkinsonistu’, cu ziarele într-un fel
de paporniță făcută dintr-o matriță de ziar de la tipogra-
fie, ținută pe umăr cu o curea, bătea pasul pe loc, tre-
mura din toate balamalele și striga cât putea: „Ia ziaru’,
ia ziaru’! Ia că frige! Ia Rochița transpirată!” S-a vândut
mai bine decât covrigii calzi, cum striga Bașandrică Îm-
păratu’: „Ia covrigi cu ou, ia şi fără ou, ia neamule, că
mâine nu se mai știe!” Căpitanul de cavalerie a apărat
onoarea onorabilei dudui şi l-a provocat pe avocatul zia-
rist la duel. În felul acesta, a făcut-o pe Lucreția să
ajungă şi mai mult în gura lumii din Castraveția. Civilul
avu de ales arma. El, care nu pusese niciodată mâna
pe nicio armă, a ales pistolul. Pistolul, bată-l vina.

Părţile beligerante au sosit în zori de zi, fiecare în
landoul său cu cai, cu birjar, la marginea pădurii de
lângă cimitir. Fiecare cu suita sa de martori, toţi cu re-
dingotă neagră, ca cioclii. Aveau bani de aşa ceva. Care
nu, găsea de închiriat, la Țecu Berbecu, ceaprazarul.
Ocaziile cam erau. Au adus şi un doctor, aşa cum tre-
buie, cu pălărie cilindru, Zeiss. Căpitanul, în uniforma
de paradă, cu tunică roşie şi pantaloni albi de plezneau
pe el, nici nu se putea apleca pe vine. Cizme negre,
văcsuite de îţi făceai mustaţa în ele, coif ca soarele cu
pene. Îşi fățuia decoraţia militară de pe piept, cu gesturi
ca la operă, ca să poată adversarul să ţintească mai
bine cu pistolul. Le-au prezentat, cu ceremonia nece-
sară, ca la liturghie când țârcovnicul ține popii Biblia să
citească, cutia neagră matlasată cu catifea roșie sau cu
mătase – ce o fi fost – și cu pistoalele bine lustruite.
Avocatul tremura ca frunzulița de mesteacăn. S-a uitat
bine, cu ochii cât cepele, îi clănțăneau dinții și a bâiguit:
„Eni-meni, mic-mac, pic-pac”. A pus mâna pe un pistol
cu silă, de parcă ar fi apucat șarpele boa de la circul
Bernea. Când a văzut căpitanul cum îi tremura pistolul
în mână, a râs şi a zis: „Ține bine pistoala cum trebuie,
să nu te împuști!”. La noi în Castranova, dacă voiai să-i
zici una dură vreunuia, nu-i ziceai „prostule!”, îi ziceai
„proasto!”. Mai dur de aşa, nu prea exista între oamenii
bine educați. Nu știu cum se numește această figură de
stil. Castravețanii aplicau în practică mai multă stilistică
și retorică decât cunoșteau profesorii universitari de la
București pe vremea aceea.

Avocatul s-a bâțâit pe picioare ca un om beat sau
bolnav de Parkinson și a tras înainte de semnal. A ni-
merit pălăria cilindru a doctorului. Zeiss! I-a zburat-o de
pe cap. Doctorul a leşinat şi s-a prăbuşit în iarbă. Mar-
torii la duel au căutat în geamantănaşul lui cu trusa me-
dicală, să-i dea ceva, să îl trezească. Dar ce ştiau ei ce
să-i dea? Auzeam că cineva dintre martori ar fi strigat
să vină un doctor. De unde să vină? Nu era niciun doc-
tor prin cimitir în zori de zi și nici prin pădurea de ală-
turi.

Căpitanul a izbucnit în râs, şi-a aruncat pistolul peste
umăr şi s-a urcat în landoul său, de unde i-a salutat pe
toţi de parcă el ar fi fost însuşi regele Carol I.

Avocatul ziarist a învăţat lecţia şi s-a potolit. După
Război, adică sub Ferdinand, a uitat lecţia. De data asta
a publicat o scrisorică mică-mică, dar cam mare, nevoie
mare, nu ca aia cu căpitanul. Găsise scrisorica tot aşa,
pierdută pe stradă, căzută cum cad lucrurile importante
din buzunarul cuiva. De data asta era vorba de genera-
lul de la regimentul de artilerie. Un bărbat la fel de lat,
pe cât era de lung. Mai bine zis, pe cât era de scurt. Se
vându foicica săptămânală, ca ţuica fiartă iarna, în piaţa
de porci în postul Crăciunului. Cititorii râdeau şi ziceau
că de data asta avocatul, ha, ha, haaa. Să vezi, că o
să-i fie mai uşor să nimerească ţinta. Generalul l-a pro-
vocat bineînţeles la duel. Civilul a trebuit şi de data asta
să aleagă arma şi a scris în ziarul său:

– Împotriva unui căpitan am ales pistolul. Dar împo-
triva unui general de artilerie, aleg tunul. Generalul să
se înfățișeze cu dotarea necesară!

Generalul extraplat tocmai era la bărbier, când i-au
adus ziarul. A citit ziarul şi i-a căzut lornionul de la ochi.
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A râs, încât toate decoraţiile de pe piept i-au zdrăngănit
ca zurgălăii la calul de la sanie. Şi-a zmuls şervetul de
la gât şi l-a aruncat în capul bărbierului. Unii cică ar fi
zis: „Unde e avocatul să-l pup pe frunte!” Şi l-a iertat.

După ce s-a pensionat, avocatul a continuat să ple-
deze, în calitate de avocat onorific, așa e titulatura, dar
numai în procesele cele mai importante şi mai dificile.
Procesele mai onorifice, ziceau castravețanii, de nu se
înțelegea prea bine ce voiau să spună cu asta. E și asta
o figură de stil, să nu priceapă nimeni ce vrei să spui.
L-a apărat pe un client care lucra la fisc şi era acuzat
că a furat banii Statului. Era cea mai mare escrocherie
din istoria oraşului şi poate cea mai gravă din ţară, pe
cât îşi mai aduceau unii aminte. Toate escrocheriile, ca
şi toate iernile sau secetele, erau cele mai grave din is-
toria țării. Mai era încă un acuzat, însă acesta era apă-
rat de un avocat venit de la Bucureşti, un profesor
universitar de drept roman și de retorică de la facultate.
Cel mai renumit avocat din toată țara. Și care nu a pier-
dut niciodată niciun proces. Niciun proces. Cei doi acu-
zaţi aruncau vina unul pe altul. Cei doi avocaţi aveau
să se dueleze pentru clienţii lor, însă de data asta cu
cuvinte, arma bine ascuţită a fiecăruia dintre ei. Avoca-
tul ziarist avea acum arma cea mai potrivită lui pentru
un duel. Însă adversarul de la București... era cine era.
Nu pierduse niciun proces în toată cariera lui. Câștigase
toate procesele. Toate. Toate personalităţile cele mai
importante din Castranova și Castraveția, toţi juriştii, po-
liticienii, atât conservatorii cât și liberalii, ba chiar şi pre-
fectul judeţului, boieri sau negustori veniţi de prin alte
părţi, cât şi asistenţii profesorului, veniți special de la
Bucureşti, toţi abia mai aveau loc în sala mare a tribu-
nalului, chiar și sus la cucurigu, unde stăteau în pi-
cioare. Toată lumea luminată, ca să-l asculte pe celebrul
profesor, care le făcea onoarea să vină şi să pledeze în
urbea lor.

Profesorul le-a dat o lecţie practică de retorică şi artă
a apărării în dreptul roman. Un model de oratorie cu fi-
guri de stil ingenioase, memorabile şi cu gesturi tea-
trale, elegante ca la operă. Unii avocaţi mai tineri
fuseseră studenţii lui, iar acum îşi luau notiţe. Șușoteau
între ei că fostul lor profesor putea să dea lecții lui Ci-
cero și lui Quintilianus. Între timp, bătrânul nostru avo-
cat, ziaristul, a adormit pe scaun. Profesorul şi-a
continuat nestânjenit pledoaria cu cuvinte bine alese şi
cu figuri de stil bine elaborate, după toate regulile artei
retorice. Avocații mai tineri le notau pe hârtie. Uneori,
punea o întrebare în vânt pentru a trezi sentimentele ju-
decătorului şi completului de judecată, sau judecata lor
dreaptă. Alteori făcea câte o pauză de efect. Publicul
înceta să mai respire. Atunci se auzea bătrânul avocat
sforăind cu gura căscată şi cu capul căzut într-o parte
sau pe spate. Bietul său client stătea ghemuit şi cu pri-
virea pierdută în pământ. Era fiert, nici nu mai îndrăznea
să-și trezească avocatul, ziceai că era mort sau va muri
pe loc. Tinerii avocați chicoteau pe înfundate, făceau
pronosticuri ce putea visa acum bătrânul adormit. În loc
de avocat onorific îi ziceau onirific. De la Oniros, zeul
viselor. Câteva stenografe locale stenografiau pledoa-
ria. Profesorul venise și cu stenografele sale de la tri-
bunalul din București.

Judecătorul indignat abia se abţinea să nu izbească
cu ciocanul său de lemn în masă, ca să-l trezească pe
bătrânul pensionar adormit. Îl cunoștea bine și nu s-a
putut aștepta la atâta indolență din partea lui. Ce dezo-
noare pentru un avocat onorific. Judecătorul se stăpâ-
nea să nu izbucnească, să nu întrerupă astfel
fermecătoarea pledoarie a profesorului. Profesorul,
când striga în gura mare, când şoptea, bătea cu piciorul
în podea şi ridica ameninţător pumnul. Cu gesturi bine
studiate, şi-a sfâşiat anteriul negru de avocat şi pangli-
cile albe de la gât, și-a smuls părul, şi-a tras singur
palme, s-a repezit la propriul său client să-l sugrume,
ca apoi să plângă pe pieptul lui, în hohote. Unora din
public le-au dat lacrimile. Până şi clientul lui a început
să plângă de milă pentru sine însuşi. 

Completul de judecată şi publicul erau profund miş-
caţi de emoţionanta apărare. Pe de altă parte erau ui-
miţi și indignați de indiferenţa nesimțitului de avocat,
prea bătrân şi adormit, ca să mai aibă ce căuta acolo.
Ce greșeală că l-au mai lăsat să fie activ, când dovedea
acum că era așa de pasiv. A dormit şi a sforăit tot timpul.
Toţi îşi ziceau că gata, acuma s-a terminat cu cariera lui
de avocat sfoiegit şi de ziarist tot așa. La gunoaiele din
rigolă cu el!

Profesorul îşi încheie pledoaria trântindu-şi peruca
pe masă, un procedeu retoric la care nu mai recursese
nici chiar la vreun recurs de proces și pe care Cicero
nu-l știa, că nu avea perucă. Roşu la faţă şi plin de nă-
duşeală, s-a șters cu o batistă imensă și a înghiţit un
pumn de pastile albe, cu un pahar de apă. Mare parte
din pastile i-au căzut pe jos, cu efectul bine calculat. Se
înclină spre judecător şi căzu aproape mort pe scaunul
său. Abia mai respira, extenuat.

Acum, era clar pentru toţi că el câştigase din capul
locului duelul împotriva bătrânului său coleg adormit ca
un bălălău. Judecătorul, cu un ochi ţintit asupra sălii și
unul pe jumătate închis, îşi ţuguie buzele cu satisfacţie,
cum ar fi supt o caramea acră şi lovi cu ciocanul în
masă. Bătrânul avocat se trezi, se frecă la ochi şi căscă.
Judecătorul, cu o mânie profesional stăpânită, îl întrebă
ce are de obiectat.

– Onorată instanţă şi respectabili juraţi! sau cam aşa
ceva, răspunse el cu voce răgușită. Să-mi fie iertat, dar
eu sunt răcit şi nu pot vorbi.

Publicul a început să murmure, iar unii din completul
de judecată s-au înşurubat pe scaune. 

– De altminteri, a continuat bătrânul avocat tușind,
după măiastra pledoarie magnifică a ilustrului meu
coleg, eu nu mai am nimic de zis. Cu permisiunea dum-
neavoastră, onorate colega, voi publica stenograma ge-
nialei pledoarii, în hebdomadarul meu.

Profesorul de la București i-a acordat permisiunea,
cu un gest larg, binevoitor ca un împărat roman, pe
când publicul a fluierat din degete.

– Huo! La oase! La Chitila! La Mărcuța!
Judecătorul a lovit în masă şi a ameninţat că eva-

cuează sala.
Bătrânul avocat moșmonea ca un ramolit prin ser-

vieta sa cu hârtii şi tot căuta, până găsi o hârtiuţă. O în-
toarse pe toate părţile ca s-o vadă mai bine cu ochelarii,
dacă era cea pe care o căuta. El, care în ziarul său în-



scriitori români de pretutindeni

105SAECULUM 7-8/2021PR
O

totdeauna a condamnat „ ... nerușinata indiscreție insi-
dioasă și infamă, a detectivilor particulari, niște nemer-
nici mârșavi, cu metodele lor pe cât de murdare, pe atât
de abjecte de a se infiltra direct sau prin intermediari
plătiți, în viața particulară a oricui și a tuturor, pentru a
spiona intimitățile oamenilor cinstiți și a leza integritatea
lor atât personală cât și individuală a cetățenilor noștri
onorabili, acei netrebnici de detectivi particulari ticăloși
și impertinența lor mizerabilă cu care...” așa și pe din-
colo. El, adineauri, pe drum încoace spre tribunal, toc-
mai găsise din întâmplare o hârtiuță, care doar era
acolo în rigolă, chiar lângă trotuar, desigur căzută din
buzunarul cuiva. Așa cum cad hârtiile importante din bu-
zunarul oamenilor. La fel cum întotdeauna el găsea scri-
sorici pierdute, pe care le publica în ziarul său. Dar
acum, el, bătrânul, tușea, îl durea în gât şi nu putea să
citească cu voce tare. Întinse judecătorului scrisorica
aia mică, pe care nu avusese când să o depună la
dosar, pentru că o găsise chiar azi, în drum spre tribu-
nal.

Judecătorul i-o luă din mână şi o citi. O citi de câteva
ori uluit, își mai puse încă o pereche de ochelari, o privi
și cu lupa, o compară cu alte hârtii de la dosar. Așadar,
era o scrisoare scrisă de mâna clientului profesorului,
trimisă din arestul preventiv și adresată către șeful său
de birou de la fisc. Trimisă prin cineva, prin vreun
deținut eliberat sau prin vreun gardian corupt, care o fi
pierdut-o din buzunar, sau poate că o fi pierdut-o desti-
natarul, șeful de la fisc. N-avea importanță prin cine a
trimis-o și cine a pierdut-o. Important era că hârtia a
căzut în rigolă, unde a găsit-o bătrânul avocat ziarist.
La fel cum întotdeauna, dar întotdeauna, găsea scriso-
rici importante și compromițătoare, exact de la persoa-
nele ce trebuiau să fie compromise. În cele din urmă,
judecătorul clătină din cap, oftă, suspină, ochii îi sclipiră
de o satisfacție profesională cum nu mai avusese de
multă vreme, se scărpină sub bărbie, mai suspină încă

odată zâmbind sardonic, își frecă mâinile de bucurie și
o citi cu voce tare. 

Clientul profesorului îl ruga pe șeful său, să-i pună
cel mai bun avocat din țară, chit că îi vor plăti toată
suma pe care o furaseră împreună de la Stat. Dacă nu,
amenința el din arestul preventiv, o să-l denunțe pe șef,
ca să obțină o pedeapsă mai ușoară. Și continua cam
așa: „Nicio grijă, șefu, o să recuperăm banii, ba chiar o
să punem mâna pe și mai mulți, fiindcă între timp mi-a
venit o nouă idee, și mai bună, pentru o lovitură și mai
grasă. Am și aranjat cu grecul ăsta de încredere, care
îl vezi că e un om cinstit, să fugim din țară cu banii în
Turcia.” 

Profesorul de la facultatea de drept, alb la față ca
varul, acum, chiar că avea nevoie de un doctor, dar ni-
meni nu-l mai lua în serios.

Bătrânul avocat onorific, care în mod sigur terminase
de dormit și sforăit, s-a înclinat cuviincios dinaintea ju-
decătorului și a completului de judecată, la fiecare în
parte. Apoi s-a întors către mai tânărul profesor, care
se sufoca, și i-a dat cu tifla. A râs și a dansat vals ridi-
cându-şi faldurile togii negre de avocat ca nişte aripi, a
țopăit și a tropăit precum călușarii. Publicul din sală l-a
aplaudat cu frenezie, iar el chiuia ca la horă. Judecăto-
rul s-a ridicat uitându-se la el cu un ochi admirativ și cu
un ochi mustrător. Parcă ar fi vrut să spună: „Să-mi faci
tu mie una ca asta? Pehlivanule!” Castravețanii strigau:
„Bis, bis! Maestro! Bis! Paganini! Trăiască Castraveția
veselă!” Avocatul onorific și-a aruncat peruca în tavan
şi i-a dat o lovitură cu piciorul, de a proiectat-o nu mai
ştiu unde.

Acum zăcea aici, în cimitir. Pe mormântul lui creş-
teau buruieni. Își avea fotografia pe cruce, cu țigara în
gură și cu pălăria pe o parte. Se uita țintă în ochii mei și
parcă zâmbea pe sub mustață. Parcă voia să-mi spună
ceva.

(va urma)

Strada Tache Ionescu, apoi Maxim Gorki, apoi Mieilor din vechiul Caracal, azi demolată. 
În casa marcată a copilărit scriitorul Victor Ravini.
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MICA NEÎNŢELEgERE

Un poet trebuie să aibă oceanul lui,
dar ce-i de făcut, îngere-plângere,
dacă nu sunt decât 33 de oceane?
Mai facem oceane! zice Bunul Dumnezeu.
Mai ucidem poeţi, zice Dracul, iadul e gol!
Vreţi să vă arăt o pasăre
care face ouă în zbor? ne întreabă
Bunul Dumnezeu. Le-am spart pe toate!
se laudă Dracul. Cer să fiu răstignit!
se roagă el într-un târziu.
Daţi-i un somnifer puternic! porunceşte
Domnul.

sATUL DE VACANŢă

„Toate drumurile duc la Roma!”
scrie pe poarta acestui enorm
şi uşor de desluşit cimitir
care chiar „Roma” se numeşte.
Când ajungi, pui şaua jos,
te aşezi şi ceri să ţi se dea un cal.
De unde un cal, aici la Capătul Lumii?
De ce m-aţi ademenit? întrebi.
Noi nu, poate viermele-spadă, poate greierele!
Mai bine intră şi află-ţi un loc!
mai zice paznicul.
Dar tu taci, ceri un pahar cu apă
şi îţi uzi florile ofilite de pe piept.

O PROFEsIE NOUă

Ceea ce scriu eu nu-i decât o traducere
a poeziei, nu fac decât s-o traduc
pe înţelesul celor care
îşi rup dinţii în ea!
Atâtea guri ştirbe mă aşteaptă în dureri,
s-au împuţinat cititorii

Marcel Mureşeanu şi pentru că li se pune în pahar
băutură de unică folosinţă!
Am învăţat şi limbajul surdo-muţilor!
Fac totul gratuit!
Trăiesc numai din pensia mea
de concubin al metaforei.

POPICăRIA

Arunc pietre în fântână,
cineva mi le aruncă înapoi!
Dar eu iar arunc pietre în fântână
şi iute cineva iarăşi mi le
aruncă înapoi.
Şi tot aşa ne jucăm
până deodată aud un strigăt:
nebunule, m-ai lovit, m-ai atins!
Atunci mă opresc şi cobor
înspăimântat până la lacrimi
de fapta mea.
Lucioasa apă şi rece face valuri mici,
dar nu găsesc pe nimeni acolo.

TIMPURI NOI

Când s-au întors din stradă
şi au ajuns pe la casele lor,
le-au găsit arse.
Apoi, dintr-odată,
şi-au adus aminte
că ei le-au dat foc
înainte de plecare.
Au  adunat cenuşile
şi au încercat să găsească
în ele dovezi pentru alţi
vinovaţi.
În vitrinele sparte,
manechinele îşi trăiesc
prima lor aventură.

LANŢUL

Se împart cenuşile, oameni buni,
veniţi, mai sunt puţine de împărţit!
Morţii nu mai au nevoie de ele.
Întâi tatuaţii, cei însemnaţi de destin
şi de potcoava care trece peste ei,
apoi cei ce s-au întors în peşterile
pe care singuri şi le făcură,
şi-n cele din urmă hirsuţii,
cei care-şi ascund faţa şi inima
de ochii celorlalţi şi ai secundei,
crezându-se fioroşi.
Veniţi, mai sunt puţine, veniţi!
Cei cărora nu le vor ajunge
vor primi vertebrele
cailor ucişi în războaie.
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MARgINE A UNUI DRUM

Un vânzător de ceapă roşie, zgribulit, îmbătrânit, părăsit la marginea drumului, un vânzător de 
ceapă nobilă! 

Tremură în ploaie de nu mai ştie socoteala zilelor încălecate de nopţi, fără să-l întrebe nimeni 
de viaţă, de moarte, de păcate zămislite cu cântarul, 

Când i se opreşte dinainte, tocmai lui, nimănui altuia, un automobil nemaivăzut şi, înfăşurat 
cum se înfăşoară, într-o pânză de sac, desculţ, coboară însuşi necunoscutul, priveşte 
cum n-ar privi şi pleacă fără vorbe.

„Să tot fi fost nebunul, evadatul din cămaşa de forţă de la balamuc”; „Un clovn de la circ, n-a 
cerut, însă ştiu eu, umblă cu cerşitul”; „Nici unul, nici altul, pun pariu, e fiul patronului, 
mahmur, îl cunosc de pe când era copil zvăpăiat, se întorcea de la clubul de fiţe”, îşi 
dau cu părerea ceilalţi vânzători de ceapă albă, mai puţin nobilă, în saci de rafie. 

Aceia să nu se grăbească.
De ce se întâmplă toate acestea acum? întreb
şi-mi răspunde o funie ce se clatină
în dreptul ferestrei mele.
Sunt un fitil, râde ea,
sunt un fitil!

BIBLIOTECA DE PE CER

Eu citesc pe cer,
tu citeşti pe cer,
dar fiecare înţelege altceva,
târziu, în seara de iulie,
încă lumină fiind.
Eu citesc o carte, tu citeşti
altă carte, spui tu,
apoi le vom schimba între noi.
Două pietre povestesc între ele,
darmite doi oameni.
Vin norii şi închid Biblioteca
de pe cer, vin fulgerele şi o ard!
Ne furişăm în casă cu cărţile noastre.
Fericitule, zici tu, cartea ta
e mai groasă şi mai
lacteică!

CIFRU

Când am fost anunţat
că un lung poem al meu a murit
otrăvit şi asfixiat de colegul lui de salon,
m-am dus la morga din Köln să-l ridic.
A fost greu să-l găsesc printre alte
o mie de poeme moarte, ajunse acolo.
Era atât de frumos şi de strălucitor, 
încât de abia l-am recunoscut
şi am zis că e a lui Gabriel.
Aşa-s toate după moarte,
m-a liniştit domnul Günter,
un autor gras în căutarea unui roman.
Acum îl ţinea cu dragoste la sân
şi nu l-ar fi dat cuiva pentru nimic
în lume, deşi mişunau pe acolo
tot felul de editori necrofagi.
Era gata să-l alăpteze la barul incintei,
dar până la urmă s-a ruşinat,
iar toba şi-a uitat-o acolo!

Şerban Codrin
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„Ce aţi spune de Domnul Dumnezeul nostru, nu vă uitaţi la mine, convingeţi-mă că nu 

Înaltpreasfântul, ori Iisus înainte să-l vândă Iuda în grădina Ghetsimani, pânza 
de cămaşă nu avea cusătură”, 

Îndrăzneşte unul slab, cu barbă ca o mirişte scurtă şi rară, cu minte şi mai scurtă şi mai rară, 
zdrăngănitor cu chitara, duminica, la casa de rugăciuni.

Despre ei vine vorba, răbdătorii, întotdeauna iscoditorii de cumpărători în trecere prea grăbită, 
Despre vânzătorii de ceapă la margini de drumuri fără nădejde.

ALBATROsUL

Şi dus a fost albatrosul.

După furtună a mai fost găsit în poemele câtorva barzi fără prihană, pe nişte firme arse, 
de neon, ale mai multor hoteluri, în titluri de reviste obscure pe ruinele poeziei, 
în melancolia peste zi a unui far de noapte, 

Ba chiar în zborul vieţii lui următoare, dacă dăm crezare poveştilor aduse în cârciumile 
din porturi de nişte marinari, în niciunul de recunoscut căpitanii Noe, Ulise, Ahab, 
ori măcar vreun urmaş cu obrajii arşi de fulgere înaintea tunetelor în cădere; 

Trag fumuri prin gâturile strâmbe ale pipelor, de unde scutură cenuşile morţilor, vreme 
cu prilej să îşi cănească bărbile, albul ochilor printre strigăte  Pământ!, Pământ!, 
cel mai înţelenit sub unghii, 

Mateloţi îmbătrâniţi în rele uragane, frânţi din şale, pândind prin bandajele negre pe frunţi, 
îşi târâie câte un picior de lemn, tocmai debarcaţi cu toptanul dintr-o lacrimă cu mult 
mai mare ca oceanul.

FERNANDEL DEDEsUPTUL UNEI REŢETE sAVUROAsE

Noi ce mâncăm azi, mă întreabă soţia; habar n-am, în schimb mă munceşte părerea că în 
lume bântuie mulţimi de arte culinare, pe lângă altele clasice, baroce, romantice, 
literare, muzicale, coregrafice, teatrale, cinematografice, iar pentru o cină de rang 
înalt îţi trebuie, produse de cea mai bună calitate, la alegere,

După sezon, ceapă şi-o legătură de pătrunjel verde, pătlăgele vinete şi roşii, Orfeu 
pe corabia argonauţilor, gravurile pe scutul viteazului Achile, Orestia, Ifigenia la 
Aulis, Predica de pe Munte, Carmen secularae: Fertilis fregum pecorisque Tellus 
spicea donet Cererum corona nutriant fetus et Aque salubres et Iovis Aureae, Divina 
commedia, Don Quijote, Regele Lear cu o cunună împletită din flori şi buruieni, 
Paradisul pierdut, Ierusalimul eliberat, Rondul de noapte, Variaţiunile Goldberg, 
Poezie şi adevăr, Simfonia Jupiter, Sonata lunii, Doamna Bovary, Suflete moarte, 
Învierea, Idiotul, Amintiri din copilărie, la stâlpul hornului unde lega mama o şfară 
cu motocei, Cinci mari ode, Haleine de la terre en culture et ramage des grandes 
villes dorées, Procesul, Omul fără însuşiri, Ursul, Muntele vrăjit, Timpuri noi, 
Din jale se întrupează Electra, Minunata lume nouă, Lumină de august, Bătrânul 
şi marea: un om poate fi distrus, dar nu înfrânt, Doctor Jivago, Semne de mare: 
şi voi, Mări, care citeaţi din cele mai vaste vise, Aşteptându-l lui Godot, Cântăreaţa 
cheală: se poate dovedi că progresul social e mai bun cu zahăr, Casablanca, Templul 
zorilor, Sorgul roşu, Soldaţii de zinc, „acasă, în ţară, trimiteau sicriul gol, numai 
cu uniforma de paradă înăuntru, presărată cu pământ străin, să atârne mai greu”, 
câţiva cartofi dulci, ulei de măsline presat la rece, hârtie de scris, sare, piper, frunze 
de busuioc, tuş tipografic, oţet balsamic, alte mirodenii, după gust ideologic.

Se programează gătitul în atelierul artistului, cu abilităţi practice printre crătiţi şi castroane, 
totul într-o companie plăcută, cu şorţ şi bonetă; una sau câteva dintre fiicele Mnemosinei 
montează cu playting felurile în farfurii, spală vasele, aranjează tacâmurile şi paharele şi 
lumânările ornamentale pe faţa de masă, 

Se trece la servitul impecabil, cu distincţie şi mănuşi, Calliope, Clio, Erato, Euterpe, 
Melpomene, Polymnia, Terpsihora, Thalia, Urania, iar la urmă, pe o culme 
a portativelor, finis coronat opus, desertul, Salade des fruits, iat-o aici!, 

Coniacul o îmbăiază, înmiresmată, şi Voilà le Fernand d’elle! o cântă cu zâmbet cabalin.     



poesis

109SAECULUM 7-8/2021PR
O

ARIPI
În memoria confratelui Ion P. Iacob

Poeții își citesc între ei cărțile
și tot  între ei părăsesc această lume
a  sufletelor de hârtie

Puțin le pasă  cititorilor de contoare
cititorilor în stele
cititorilor de zodiace
moartea ce face
pe cine ia
când și cum vrea

A încerca să te vindeci
de ranchiune și sile
privind spectacolul jalnic
care te lasă mut
până și-n scaunul pe rotile
se poate numai dacă ai aripi
pe care bunul Dumnezeu ți le-a dat
cu împrumut

sALVăRILE

Urlă-n prostie
nimeni nu știe
încotro merg
și pe cine salvează

Pereții rămân de bază
pe ei se imploră
se scrie
„Salvați Roșia Montană!”
dar ei rămân de piatră
în timp ce salvările latră
și nu și-au salvat nici măcar
roșia cruce 

Passionaria Stoicescu Se duce totul de râpă
se duce    

BIBLICă

Cine şi din care pricină
a rostuit întrebarea ca feminină,
iar răspunsul neutru?
Pe când şarpele
încă din raiul divin
s-a declinat masculin?
Iartă-mă, Doamne, 
de gândul venin –
dar cui a muşcat din măr
îi e foame de adevăr
(niciodată deplin)...

sPRE NIMICA

Noaptea lumii se joacă de-a soarta...
Dumnezeu obosit
a uitat deschisă poarta 
dezastrelor de tot felul:
ne jucăm și noi bâjbâind
de-a lupul și mielul,
cu haiticuri și turme întregi
sau de-a regii până ieri regi
vârându-ne-n oase frica,
acum ghiftuindu-se cu ea și ei...

Singurul nostru temei
e să înaintăm glorioși spre nimica –
„Azi” e egal cu „Doamne, ferește!”
sau cu „spaima de-a fi”;
trecem  în „Mâine” părinți și copii
doar cu măști și spălarea pe mâini...
Ce departe sunt 
salvările cu pești și cu pâini,
ce aproape cei alegând 
Barabas să fie salvat...

Gâlgâie o rugăciune sângele speriat
despre muritul la vreme
sau gândind despre 
timpul celorlalți, nu al tău...

Îți dorești să fie de bine,
dar e de rău...
Rând pe rând ți se năruie vrerile,
în  iluzia că Dumnezeu
îți încearcă puterile
și nu,  nu disperi...
Înfigi toiagul lui „Ieri”
în noaptea lumii de „Azi”,
care se joacă de-a soarta,
gluma și bezna se-ngroașă,
cresc monstruos ura și cearta...



poesis

110 SAECULUM 7-8/2021PR
O

poesis
Ce să le ceri nevăzătorilor 
în plină zi,
dând vina pe somn și vis,
Celui de Sus obosit,
de propria lui creație interzis,
scârbit să răspundă,
lăsându-ne noaptea trăirii abia?
Fii fericit să mori în fiecare secundă,
dar încă o zi să poți învia!

NOROI

În sâmbăta ploii
cu frunzele-n nuntă,
un mort se-mpământă...
Deschid fereastra spre cimitir
şi fără să-l mai audă
trei preoţi în şir,
pentru cei vii cântă,
prevenitor cântă:
„Pe Dumnezeu
nu le e dat
oamenilor a-L vedea...”

Sufăr, mă tulbur nespus, 
nu din pricina celui dus,
ci  a  n o a s t r ă
jalnici rămaşi,
câştigători păgubaşi
care nu-L vom vedea,
noi, cei plăsmuiţi după chipul
şi asemănarea Sa...

Şi încă ceva:
îmi doare cugetul gândul
să înţeleg în sfârşit
sub soarele obosit
milenii de-a rândul,
de ce nu se poate
privi pe sine
şi pe de-a-ntreg nimeni-nime:
fărâma Celui de Sus din noi
e înecată-n noroi...

CODUL PORTOCALIU

Laudă telefonului mincinos
batjocorindu-mi doar văzul și-atât...
Cu el nu pot să te mângâi, să te miros,
să-ți sar după cum mi-e firea
drăgăstoasă de gât
să-ți cutreier cu buzele pieptul tău bun,
să-mi îngrop nasul în subrațul bronzat
mirosind acrișor a sudoare cu iz de tutun,
amintindu-mi de tatăl devreme plecat...
Anii cât clipa fug în neștire
afișând la nesfârșit codul portocaliu;
port mâinile tale în amintire,

ucigașe-ntr-un fel de război 
mângâind  totdeauna mai viu decât viu...

gRIUL COLECTIV

Deretic... Verb amăgitor
de-a risipi ce stă pe loc;
doar praf și-n apă, și în nor,
tot praf și în pământ, și-n foc. 

În păr am praf, tot praf în dinți,
sânge cu praf mi-e trupul greu
curgând din pulberi de părinți
înspre copii, către mereu...

Deretic... Verb zâmbind parșiv
Cu „D” din Dumnezeu și Drac...
Șterg praful, griul colectiv
al vieții-n care mă complac...

MAMA, EU ŞI j.g. FRAzER

În salonul mizer în care maică-mea operată
mai putea fi perfuzată doar prin cateter,
nici vorbă să fi avut vreme de citit,
luasem din bibliotecă ce-am găsit
să nu mă pierd pe al morții coclaur,
un volum din Frazer, „Creanga de aur”...
Întoarsă cu fața la perete, stând pe spate
în ultimele ei frânturi de viață,
bătrâna mea mamă aiura pe-ndelete
rostind cioburi de amintiri ca din ceață;
habar n-avea că-i erau clipele numărate...
Atunci, într-un fel de secundă goală,
cartea mi-a căzut cu zgomot din poală
deschizându-se aiurea la un paragraf
pe care citindu-l, am rămas paf:
în nu știu ce insulă polineziană,
când cel iubit e gata sufletul să-și dea,
sărută-l pe gură și i-l ia,
soarbe-l, nu te sfii de moarte
și poartă-l în tine pe mai departe...
Când mama horcăia gata să plece,
m-am apropiat de gura ei rece,
gura care m-a alintat, m-a dojenit
și m-a-nvățat să citesc
și i-am sorbit sufletul dumnezeiesc... 

Puțin îmi pasă dacă unii au crezut sau cred
gestul meu smintit, fără rost –
așa cum mama m-a adăpostit pe mine,
am simțit că e rândul meu să-i dau adăpost,
chiar dacă acum mi-e mai greu și mă doare...
De-atunci scrisul mi-e un fel de răsuflet
purtând două suflete
în lumea lipsită de suflet și nesimțitoare...
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...doar gândul meu zburda-va în alt veac
prin clipe-nfiorate de etern,
pe crengi de măr, dintr-un coșmar sărac,
ce mi-a rămas din Cosmosul patern...

e frumusețea fructul dezinvolt
și trupul tău – o floare de lămâi;
abisul el sfidează...mă revolt
că nu pot în statuie să-l încui...

un cântec eu mă strădui să-i dedic
printr-un solstițiu, care nu mai vine
pe cai de mare, sub un vechi portic,

ce scufundatu-l-au aezii și în mine...
pe linii paralele – un cuvânt...
iubire să-ți aducă...eu descânt...

19.04.21

...te însoțește umbra și pe vânt;
e lângă tine-n ploaie primăvara;
nu ți-o răpune fulger, nici descânt,
tot ea-ți aduce la mormânt vioara;

e dintre vise, știi, cel mai fidel,
nu o-nspăimânt’al orei seceriș
și-n cumpătarea-i chiar un clopoțel,
ce spaimele încuie pe furiș,

în înțeleapta seară, fără vrajbă,
pe omenescul veșniciei prag,
când liniștirea îți devine salbă

și chiar speranța un smerit toiag...
tu poți tăia în marmore brândușe
și-n suflet amintiri...mult jucăușe...

02.05.21

...o dimineață – calul în galop...
pe-al ei grumaz se așezară astre,
iar noi furăm din soartă câte-un strop,
să amăgim furtunile-dezastre...

din seva orei modelăm aripe,
neantului să-i oferim stilet;
ciopli-va el, din amintiri, doar clipe
ce au ivit stelarul menuet;

iar tu, pe-un drum tomnatic plămădit
de parce date timpului chezaș,
sub hamul clipei vei fi dovedit

un echinocțiu fără de butași...
pe-un câmp cu plete, din secară verde,
un flaut întristarea azi și-o pierde...

08.05.21

...pe țărm de mare cine ne dezbracă?
e mâna brizei, dorul de femeie
spre amintiri, ce nu mai pot să tacă...
era-n pruncie mama blânda zee...

pe insula ce-i singurarea noastră,
ne ducem trupu-n sfântă goliciune,
ca fort mărunt, sub zarea prea albastră,
topit treptat pe-a vieții aspre dune;

chiar soarele ne-nvăluie-ntr-o glugă,
ce într-o zi, ca ultim, grav lințoliu,
ne va-nsoți duios eterna rugă,

de-a lepăda un omenesc orgoliu,
intrând în cuibul humei, solitar,
ca filă dintr-un ultim calendar...

29.04.21

...lacrimi de suflet înspre ochi azi urcă – 
lichide perle zbucium devorând – ,
iar din tristețea vieții, cu o furcă,
le-adună îngeri într-un sfânt colind,

la ora-n care stele căzătoare
se leapădă de-al cerului mister
și își doresc pământul, cu ardoare,
ca pe-un iubit și tainic giuvaier...

atunci vin zorii, pe corăbii mute,
cu pânze de cuvinte și de gând,
cu vise ce n-au fost încă pierdute,

pe-a inimii furtună lunecând...
și-n fortul ei, ca unicul exil,
noi regăsim uimirea de copil...

22.04.21

Nicolae Cabel
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FIORI DE TOAMNă

Poeți nu vă năpustiți peste toamna ispititoare
Care vă-mpletește din frunze agonice metafore amăgitoare
Scotocește tristeți chiar și din puf exilat de păpădie
Vă pune iubiri, deznădejdi, despărțiri pe tipsii de hârtie

În toamnă se duc iluziile în vânt și pe ape
În toamnă cad stelele norocului în bălți și hârtoape
Doar strugurii diamantini și zeama lor amețitoare
Mai ține lumea și pe poeți, cât de cât, pe picioare

Un confrate faimos ne spune din cer și din carte
Că toamna-i frumoasa „sufletului nostru doritor de moarte”
La un astfel de vers n-au căzut oameni, cerbi și flori în extaz
Maestru o fi spus-o metafizic la mare necaz

Poate tristețea autumnală e un cântec vetust
Eu mă țin zdravăn de orice fir de iarbă robust
Dar optimismul meu e un sacrificiu vag de rutină
Îmi pare chiar și mie ca zgâriatul mâței pe rogojină…

sINgURATICUL BARD

Prin hologramele fantasmelor din cartier
peregrina tăcut un singur bard..
Stelelor li s-au aprins călcâiul după lună
și-acum ard
Lunatecii paharului – se știe – se țin de drum
și-acuma merg pe gard

Pe pânza bardului, balada sa de sărbători,
cu trei păstori, abia se-nfiripa
iar din urzeala prinsă-n slove
se însăila și, iată, că rima�
Bardul a strâns la piept toate vocabulele treze,
le-a pus pe portativ ca să rimeze
și-a aninat o candelă să lumineze

Carului Mare i s-a rupt o roată
și-acuma scârțâia
Iarna-și împlânta hangerele de gheață
într-un depozit gol de cherestea

Ioan Al. Lupu
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Pe gard, o vorbă proastă de la votul de anțărț
se ofilise în vopsea..
Lumea își ascundea necazurile și speranțele  
după perdea

Calea Lactee își mâna vacile albe în ocoluri aurite
dar nu putea hrăni vrăbiile și ciorile lihnite
În zori, soarele-i șoptea bardului că n-au intrat zilele-n sac
dar un ciclon rebel i-a pus capac
și nici o lebădă nu mai dansa balet pe lac
nici frunza verde nu mai îmbrăca sulfina
lângă mărețele iazuri din Colentina

Bardul se rătăcise-într-un sublim coșmar
Se făcea că un evanghelist a fost zgârcit în har
n-a scris de unde au venit cei trei păstori. Din ce hotar?
Poate erau din Scythia Minor
plai dobrogean de flori și de mohor
în traiste cu caș dulce
pentru pruncul născut într-un sărac obor
Din reverie bardul s-a trezit sub bici de ger..
Cuvintele pentru baladă se ridicau spre cer 
pe glas serafic de copil stingher:
Florile dalbe, leru-i ler! 

IARNA ŞI sUFLETUL MEU

Azi noapte-au năvălit peste păduri
răufăcători în zdrențe de troiene
scăpați de paza cerului neînstelat
din aspre temnițe siberiene
Tauri cu coarne de argint aleargă-n ciurde
Iarna m-a prins într-un abis pustiu și rece
cu nostalgii absurde
Gerul de pe îmbârligatele coline
fuge tiptil cu șișul după mine

Suflete bleg, cine să te aline?
Iarna-i abrașă dar mai rea-e-n tine
Mai bag-un lemn în soba inimii ciobite
să-mi încălzești tristeți și gânduri troienite
Frigul a pus izvoarele după zăvor
și apele le-a stăvilit după zăpor
Viforu-a prăvălit stânci de cristal, pieziș,
și-a alungat naiadele sub crengi de aluniș

Suflete bleg, ascunde-ți teama în culise
Și lasă-mă să tălmăcesc dilemele din vise
Poate că iarna și-a croit o togă antică
să ne mângâie cu o floare fabuloasă de pe geam
romantică
Să plămădească muguri de sub coji cenușii
care ne vor învălui la vară-n feerii
s-acopere duhul impur din tot pământul
Suflete trist, dă-i și acestei ierni consimțământul
să-și logodească fulgii moi cu armonia
și să-și oprească-n fața ușilor și-a sufletului meu
mânia..
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PENEL DE DECEMBRIE

Sălciile plângătoare de lângă răstoacă
scâncesc în lacrimi de promoroacă
Soarele prizărit se ițește după nori cu obloane
Pomii fumurii par a fi sfinți ieșiți din icoane

Doar bolta albastră-verzuie ca o tufă uriașă de leandru
Și-a pus globuri de stele într-un vechi policandru
Luna chemă somnambulii prin vitraliile cerului sparte
Oamenii frământă mărunțișurile zilei 
în gânduri desperecheate

Dar dincolo de pulberile firii, revine liniștea mea
care mă mistuie în leagănul mantiilor de nea
Poate e tihna ursului în somn iernatic, pe oriunde,
Poate e ciripitul stins al vrăbiilor flămânde

Și aștept să vină colindătorii la geam
Și aștept să văd magii în pelerinaj de balsam
Și aștept steaua Nașterii cu clopoței de alint
să ne mângâie umerii speranței 
cu degete moi de argint

PRIVEgHERILE

Nu trebuie să stai în mâini ca să citeşti ce-am scris eu aici,
dar nici nu poţi să stai tolănit în fotoliu,
ca la filmul de sâmbătă seara,
pentru că, aici,se vorbeşte cu  crini şi se scrie cu săbii,
pe când totul alunecă blând
în dezordinea infinită dintre două tăceri colosale,
iar toate nopţile lumii se-înghesuie iar într-o singură noapte
Iată,
în poemul acesta,
nimic nu-i aidoma lumii vizibile,
pentru că marea-i doar o uriaşă pasăre-albastră
care se zboară  pe sine prin propriul trup, ca o uriaşă absenţă, 
iar arborii mei  se desfrunzesc cu urechi de pisici şi cu limbi de pantere,
cuvinte şi ele, în fond,  printre toate vorbele vinovate ale celor ce
în genunchi şi cu faţa la zid,nu ştiu, n-au văzut
şi nici n-au trecut  vreodată pe-acolo

Deşi, dacă s-ar putea construi o casă din vorbe, 

Ioan Florin Stanciu
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aş avea o mie de case-ale mele şi-un munte de aur.
Iar,
dacă vorbele mele de gală ar mai putea să preschimbe  cumva
şi câte-o bucăţică din bietul meu trup,
atunci aş avea exact 
chipul de zeu aurit 
şi trupul din marmură albă,
care mi s-ar cuveni pe pământ

Chiar dacă, într-o dimineaţă, prin somn, 
am întrezărit,încă o dată
sabia-aceea de-argint suspendată-n tavan
şi-un strop insidios de venin,
scurgându-se orb în pieptul fragil al poemului.

De aceea, citeşte-l, te rog, în picioare,
cu capul plecat şi cu ochii în lacrimi – 
aşa cum l-am scris !

2.

Uneori, lumea e doar o cameră-îngustă,
cu un pat într-un colţ şi o lampă de veghe.

Alteori, 
totul încape într-o tentativă de zâmbet
sau într-un rânjet întreg, care-ameninţă cerul,
pe când eu scriu mereu 
despre iubire, îngăduinţă şi milă,
ca şi cum aş pune flori albe 
pe morminte de lupi
sau peste conturul de cretă 
al propriului trup căzut  dintr-odată
şi  ghemuit fericit pe podea,
printre oasele sfărâmate de leu şi alte multe victorii
care-au pregătit o atât de grozavă  înfrângere

Pentru că toate astea se petrec 
doar în clipa de gând,
când lumea întreagă 
era încă închisă în pumnul ridicat
ca  o minge de foc, între două tăceri colosale

3.

Nu ştiam că pe valuri, sunt lupi
şi n-am altă pavăză, decât veghea ta îngrozită
de pe celălalt mal, la ferestrele roase de sare.

Deşi risipirea-n destrămare şi somn e lege pe-aici,
iar mesajele mele, solubile-n sânge
nu vor mai pleca nicăieri, niciodată.

Ceva rău se întâmplă 
în freamăt şi scrâşnire din dinţi
pretutindeni, pe mare.

Nu stinge lumina!

Dincolo de fluviul de frunze, al toamnei,
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Lasă încă-o candelă mică-n fereastră 
şi deschide clavirul

Deschide clavirul şi cântă
rătăcind despletită-n singurătatea oglinzilor!

4.

E şi trupul meu în poemul acesta
arbore blând, conturat în albastru şi roşu,
asemenea  planşei despre circulaţia sângelui,
vag desenată pe cealaltă parte a filei.

Doar o plasă subtilă, de nervi
şi umbrele vinete-ale melancoliei
mai păstrează vorbele-acestea-împreună

Pentru că,  în cele din urmă,  poezia
nu-i decât o umbră albastră în sânge
sau o paloare aproape siderală a cărnii
şi-o plasă nevăzută de nervi
bine întinsă şi-încordată în gol,
sub salturile mortale, ale retoricii.

5.

Dincolo,
în spirala a şasea, a marelui melc,
sufletul  meu abia îşi mai cară 
pe umeri propriul trup,
după cum sunt scoşi, uneori,
cei răniţi de pe câmpul de luptă

Până când un vortex albastru
deschide-o fereastră cât palma
înspre dimensiunea a şaptea,
ultima, după cum ni s-a spus,
unde spiritul pur, ca o minge de foc
se destăinuieşte iar sieşi, pe sine

După cum toate cuvintele-acestea, 
murmurate-n delir, sunt  cuvintele lui. 

Radu Adrian, Luptă
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CUVINTELE

nu tratați cuvintele
ca și cum ar fi fără viață
cuvintele au suflet, au creier, au inimă
au amintiri mai vechi
decât amintirile celui care le scrie
cuvintele izbesc tâmplele timpului
descătușează privirea
invită fericirea la dans
ridicați-vă, voi, cuvintelor
din bezna uitării
răsăriți cu dragostea în metafore
sărutați gurile mute
îmbrățișați cititorii
luptați pentru binele lumii
pe mine doar lăsați-mă
să fiu mijlocitorul
lăsați-mă să calc pe urmele voastre
precum apostolii pe urmele mântuitorului
arătați-mi voi calea
învățați-mă să mă închin pe hârtie
dați-mi mâinile voastre
să înfruntăm împreună
nimicul, ura, prostia
să urcăm munții, să mângâiem stelele
să legănăm soarele

cuvintele au umbre
oamenii sunt umbrele lor
umbre vorbărețe ce au denaturat
cuvântul tăcere
ce au profanat sacrul
ce au răspândit molima
facem risipă de viață
vorbim mai mult decât trebuie
ne ținem profundul la distanță
de teama, de teama
că n-am putea să ne-ntoarcem

Ionuț Caragea din străfundul durerii
din iadul ce ne înghite
bătăile inimii

cuvintele, păsări coborâte dintre aștri
cuibărindu-se în visele noastre
zburând înalt doar atunci când iubim
reîntoarcerea la origini
sânge, ai rămas în cuibul inimii
ca un șarpe ce nu știe ce-i zborul

cuvinte, cuvinte
precum frunzele toamnei cădeți
alunecați în morminte
și țineți morților de urât
cuvinte, cuvinte
cenușa dragostei risipită peste lume
fum ridicându-se până
în al nouălea cer
țipăt al pescărușului
la vederea țărmului mării

CU PRIVIREA UCIDEM REgIMENTE DE ÎNgERI

oameni și măști
într-un freamăt al disperării
excavatoarele fac loc adormiților
înghesuit cimitir este viața
nemărginit cimitir este visul
sub lespedea amintirilor
își doarme copilăria
somnul veșnic

sângele e un lup care urlă
la lunile din oglindă
buzele inimii sunt cusute
inima, trage ca sclavul
la ramele corabiei fără cârmă
febră, spasm, amețeală
tuse, durere de mușchi
frigul veșnic pune stăpânire pe tine
copiii plâng
poezia plânge și ea ca o salcie
pe malul unui râu mult prea toxic
(ați ghicit, râul acesta e viața) 
politica: alba-neagra
mass-media: o mizerie
libertatea: o iluzie 
liber ești doar atuncea când treci 
de vămile cerului

înlănțuiți de umbrele noastre
am uitat ce e zborul
(acoperișul cerului
are bucăți mari de țiglă) 
murim cum păsările în colivie
sub aripile recviemului 
pierdut este totul 
pierdut ca nisipul 
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scăpat printre degete 
copacii își sfâșie scoarța de ciudă 
munții varsă cascade de lacrimi
cu toții am greșit
dar câți au recunoscut? 

ce am făcut pentru ceilalți? 
ce am făcut pentru iertarea păcatelor? 
blesteme, blestemele
cad peste noi cum grindina
peste verdele crud
dragostea - zero! 
cu privirea ucidem
regimente de îngeri 
în buzunare zornăie arginții trădării
îmbrățișăm doar pământul
pământul în care ne-ntoarcem 
corigenți la capitolul viață

spre norocul nostru
materia se repetă
dar sufletul, sufletul? 

RUgăCIUNE PENTRU FRUNzELE MOARTE

în fața ochilor, frunzele roșii
frunzele galbene
chipuri însângerate, chipuri palide
plânsul copacilor pe umerii gliei
câmp de război
pe care doar cei puternici
au rămas în picioare
câmp de război
pe care vântul îl răscolește
de dorul foșnetului de dinainte
câmp de război
pe care ploaia cade
ca o rugăciune 
pentru iertarea păcatelor

frunze cu pleoapele coborâte
păsări ucise înainte
de primul lor zbor
umbre pregătindu-se
de ultima călătorie
frunze care vor deveni
hrana altor frunze
frunze care vor arde
fără să-și locuiască mormântul
frunze purtate de râuri
spre marea frunzelor moarte

PAsăREA CU ARIPI DE NOAPTE

tu, acompaniind trupul
tăcere malignă
înghițitoare de vise
floare a rădăcinii abisale

pădure plină de spaime
fiară nemângâiată
zăpadă neagră
cenușă de necuvinte
oglindă posedată de întuneric
poartă veșnic închisă
mim fără măruntaie
cetate peste mormântul iubirii 
dar otrăvit al nimicului
insulă carnivoră
beznă bezmetică
fantasmagorie
tu, pasăre cu aripi de noapte
râvnind la cuibul inimii mele

FâNTâNA PENTRU ANIMALE

nu bea din fântâna mea
e doar pentru animale
îmi spuse cuvântul

dar, dragă cuvântule
cerul se oglindește în tine la fel
și pentru ele, și pentru mine
de ce, de ce să nu beau?
nu sunt și eu tot un animal?

sau îți este teamă cumva
că vei seca și îți voi fura
toate stelele?

(Din volumul în pregătire „Ceasornicarul fără mâini”)

Radu Adrian, Pasăre măiastră
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UN sEMN PE ABURUL FEREsTREI

Singur în cuşeta vagonului 
desenezi  un semn  pe aburul ferestrei 
prin care intră câmpia nesfârşită
odată cu seara de Octombrie 
neagră şi lucioasă sub ploaie
precum lupoaica ce alăpta gemenii de bronz
şi se uita apatică la trecătorii
opriţi lângă ea în centrul oraşului latin
din care pleci cu un tren luat la întâmplare
având curajul de a privi tot ce a fost 
în amintirea zilei trecute 
purtate pe scuturi
sau celei care o să vină 
dincolo de declaraţii insipide şi onorabile
şi dimensiunea cubistă a privirii în gol
unde a înţelege cu adevărat un lucru sau pe cineva
înseamnă a te îndrăgosti puţin de acesta
când toate semnele sunt descifrate cu pricepere 
de ţipătul locomotivei 
alergând spre niciunde 

LA ADIO 

Teama ce ne-a urmărit până acum 
se va dilua în lucruri  mici şi neajutorate
în nelepădarea de celălalt 
şi-n moartea semnelor de punctuaţie 
dintr-un discurs poststructural 
precum cea a elefanţilor într-un cimitir al junglei
când un fel de tăcere se împrăştia în jur 
iar amiaza împărţită la doi
era din ce în ce mai lungă
ca o abstracţiune sau colaj 
la masa ovală pe care stătea o veioză cu picior de fil-
deş
unde în sfârşit puteam spune orice

Alexandru Cazacu căci orice putea fi suportabil
sub auspiciile unui „Tout était dit” de Jean Jacques
Goldman 
ce rula  în surdina cafenelei 
când doar ne-am ridicat şi încet şi stângaci
ne-am sărutat pe obraz sau poate pe ambii obraji
convinşi că dintr-o fericire trecută 
nu îţi poţi aminti detalii

LINIA ORIzONTULUI

O mireasă dansând pe banda de serviciu a autostrăzii 
ce leagă doua orașele prinse între apus și răsărit
ca-ntr-o menghină de lumină portocalie
și trupul ei asemenea  unei clepsidre subţiri
cu jumătățile inegale pierdută undeva
printre lucruri la care ne gândim cu mult înainte
să le știm numele

O mireasă dansând pe banda de serviciu a autostrăzii 
undeva la marginea Europei Orientale
fără a ști dacă a părăsit sau a fost părăsită
dacă se veselește sau își persiflează veselia
și păsările mici se așează pe umerii ei 
speriate de șirul de camioane ce străbat în grabă 
culoarele despărțite de marcaje albe vopsite recent
ca într-un film neorealist italian
când zărită de departe pare că stă pe loc nemișcată și
așteaptă sau poate nu
ca dintr-un autobuz să coboare un întreg alai 
și alături de ea să danseze plutind
de o parte şi de alta a liniei orizontului

***
Aproape de toamnă când ninge 
cu cărțile de joc ale cazinourilor 
iar dreptatea învinșilor
a fost jackpotul dublat la fiecare rundă
unde frumuseţea pe care mizează mântuirea lumii
este înfăşurată în pânza unui drapel de asalt
am să te rog să nu vii 
cu vocea ta ce face să falseze 
renumite filarmonicii la început de stagiune
cu pasul tău de felină pe care triburile din Peru 
o considerau divinitate
cu cele o mie şi una de vieţi 
pe care oricine te întâlneşte şi le imaginează
când se face din ce în mai dimineaţă
sala de mese este cuprinsă de o febra unei martingale
maşinăriile sufletului se alimentează 
cu romane ruseşti din vremea ţaristă
iar toate cuvintele îmi vorbesc despre dragoste
şi încep să doară dacă le rostesc

***
Atunci când îţi aminteşti 
despre jumătăţile de curaj şi tăcerea îndurătoare
a cvartalului dominat de remizele
fostei fabrici de produse electronice industriale
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duminică după-amiaza
când chipuri din chipul zilelor de atunci 
îşi întorc către noi măştile
în perimetrul autogării
şi-n faţa chioşcurilor mici
aflate la parterul blocurilor gri
sau a magazinelor desfăşurate pe orizontală
cu parcare generoasă şi angajaţi

purtând tricouri personalizate
iar sfârşitul verii soseşte
ca o locomotivă de raze în Gara de Est
odată cu fericirea de a doua zi 
dintr-o piesă de Cehov
ori ca un regret ce nu rezolvă nimic
dar merită trăit până la capăt

PE sUB TRUP

Rogu-te, pândar la stele, 
să păzeşti, la ceas înalt, 
două urme pe asfalt 
şi, apoi, un cuib de iele. 

Vino, paznic la soroc, 
printre răsărite astre, 
să păzeşti gleznele caste 
de fecioară, cu noroc. 

Stai sub jarul stelei sure, 
până-n ziua-de-apoi, 
ca să tai vrăjitul roi 
de luceferi, cu-o secure. 

Dormi, acum, şi tu-n hotar, 
fie-ţi somnul cum-se-cade, 
pe sub trup s-auzi cum arde 
veşnicia – alt pândar.

DE LEAC

Ierburi de leac acum ţi-aştern 
că să-ţi mângâie-un trup de vis 
dintre ninsori, ca la un semn, 
să mă desprind, eu, lup proscris. 

O stea din ceruri îţi închin, 
şi-alung pustiul către Nord, 
îţi cer pahare cu roş vin 
pe care-l torn pe răni, pe cord. 

Ștefan Vida Marinescu Un gând-delir cât un regat, 
la cina tainelor se-ndeamnă, 
încât mă-ntreb, lup renegat, 
dacă şi-n luptă vei fi doamnă…?

Noi stele mute, tranzitorii,
îţi mai ofer în nopţi divine, 
urlând ereditar la zorii –
cu ierburi, cu ninsori, cu Tine.

NARCIs, sTRăINUL DIN OgLINzI

Privindu-mă adânc, cu ochiul minţii, 
Un Altul, printre op-uri, señori, 
Mă răsfăţam: într-un castel, ca prinţii - 
Ori morganatic, peregrin, prin nori. 

Să zbor cu bidiviul, prin poveste, 
Fără prihană, fără de soroc, 
Un Robin, lord al britanelor creste, 
Un Gulliver prin ţările de foc. 

Un Werther halucin, fără de leac, 
Cu patima prea-răzvrătirii-n sine, 
Un Mîşkin ori Quijote, fără frac, 
Sau Castorp meditând la zări aldine. 

Dar jocul prea-curând mi se dezise, 
Iar Faust n-apucasem să mai fiu, 
Nici Falstaff, nici Prospero, nici Ulise: 
Doar eu cu mine, doi într-un pustiu. 

Să fii în toate ori în toţi, pe rând, 
Doar regăsindu-ţi umbra şi visând. 
Să fii un altul, chiar intrus, livresc, 
Printre oglinzi: un Narcis prea-lumesc.

Radu Adrian, Dans getic
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PETE  DE  CULOARE

Suntem doar niște pete de culoare
asemeni unor corăbii eșuate
pe un țărm depărtat. 

Am fi putut încerca sentimentul
tăcerii sau al ruginii,
dar miresmele algelor ne-au adus
mai aproape de leagănul zorilor.

Încercăm totuși marea 
cu degetul ca și când am vrea 
să înțelegem până unde 
se întinde, în noi, cerul 
și până unde pământul.

Dacă vom ajunge în preajma
fericirii e poate un semn
că am fost cândva curcubeu...

FăRă  TINE

Mă trezesc uneori căutându-te
într-un desen pe o cană, 
într-un spic legănat de vânt,
în urmele pașilor pe nisip.
Mă întreb ce înseamnă libertate
când, fără tine, nu mai pot
nici măcar să mă bucur
de-o mireasmă de floare
sau de zâmbetul Lunii.
Ce înseamnă bucurie când tot 
ce credeam că e dragoste
nu-i decât vis și speranță?
Știu că dragostea poate aduce
cântecul sau lacrima,

Vasile Toma zorii sau bezna...
Dar nu-mi găsesc liniștea
până nu simt –
pe cerul inimii mele –
o tremurare de stea!

N-AM  ŞTIUT

Cât de tandru aș fi putut să fiu
atunci când tristețea
te-a prefăcut într-o lacrimă!
Dar eu n-am știut să fiu ploaie de vară 
și nici val mângâietor, de mare.

O, ce luminos aș fi putut să fiu
atunci când m-ai văduvit
de cuvinte cu un simplu sărut! 
Dar eu am ridicat un zid 
de tăcere în jurul inimii mele.

De atunci zilele îmi par 
asemeni foilor albe sau chiar
asemeni golurilor ce se rostogolesc
în ele însele precum ecourile.

Și nici măcar amintirile 
nu-mi pot aduce zorii în inimă
așa cum tu ai reușit cândva
cu un simplu sărut!

PLECăM

Plecăm cum am venit, dar putem 
lăsa în urmă pietrele mai rotunjite,
dorințele îngreunate de lumină,
păcatele prefăcute în duioase comori.
Nu prin cuvinte, ci prin limbajul
ochilor și al mâinilor, prin sunetele 
ploii și ale roadelor mângâiate 
de visele noastre...

Cine să salveze verdele ierbii
și albastrul cerului, dacă nu noi, cei 
ce dărâmăm zidurile ce ne despart
și incendiem corăbiile venite
cu daruri mincinoase? Și unde 
să le salvăm: în amintiri, 
în valurile mării, în tăcerile stelelor?

Călcăm pe jar, ne hrănim cu jar 
în năzuința noastră de a aprinde focuri 
în veșnicie. Ne sprijinim de cântecul 
greierilor și al păsărilor, de aripile 
vântului și ale norilor. Căutăm 
să facem toate acestea fără a deveni 
acei spini care laudă bezna!
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Cum să pleci, frate, cu telecomanda? Și cum să nu-l
poți scoate din priză pe amărâtul cela de televizor de
deasupra oglinzii? Dar știți ce bine-i să-l scoți din priză
și să-l lași astfel aproape două săptămâni? De fapt, nu
se întâmplă nimic altceva decât lenta ta vindecare. 

Stai și visezi în alb, cu linoleum albastru pe podea.
Pe Sanda, apoi freudian pe mama, pe tata. Pe diverși
miniștri, ducă-se pe pustiu! Citești și moțăi. Te trezești
și te miri că mai ești în viață. Colegul de rezervă face la
fel, deci nu ți se întâmplă numai ție, nu ești numai tu
bolnav. Ai uitat când te-ai internat. Sâmbăta în spital e
liniște, parcă prea multă liniște. Nu tu vizită, nu tu un
medic, tratamentele încep la 10. Vine întâi masa, la 8,
prânzul după aia, repede, la 12, cina la 17. Ore fixe,
bine fixate.

Spitalul este ceva sub formă de sanatoriu: grădină,
alei, havuz. Hotel de două stele, motel. Parter și un etaj
unde sunt tot felul de cabinete. Ce să faci, sentimenta-
lism idiot amestecat cu un surâs crispat. Legea lui Little.
Gestionarea fluxului de lucru, mărimea cozii de
așteptare, coada de stat la coadă. Așteptarea.
Așteptarea așteptării: a mesei, a tratamentului. A pun-
gilor de-acasă, de la prieteni. În spiritul timpului, Timpul
cela care are multă răbdare, e calm, bătrân, poate și cu
barbă albă cum îi și șade bine. Sigur, masa sunt sigur
că ajunge mai întâi la doctori, apoi la pacienți, ăștia din
urmă sunt un fel de sateliți. Anomalia, nu regula.

Zilnic te bucuri de-o nouă zi, firește. Zilnic parcă o
iei de la capăt, punct și de la capăt. Punct. Contrapunct.

Premianți Nobel, Abel, medaliați cu Fields, cu Pritz-
ker, Pulitzer n-au dat drumul la buteliile cu oxigen.
Brusc, în noapte, s-au oprit. Cine e de vină? Fochistul
unității, că e în trend. Modafinul, melatonina. Am auzit
un imbecil care mai și mima enervarea că mașinile nu
funcționează și nu-i nicidecum vorba despre vreo
eroare umană. Nicio mașină, deocamdată, nu pornește
decât dacă îi dă cineva ghes, brânci, bobârnac, drumul.  

Citești „Anomalia”, ultimul Goncourt. Un fel de Sola-

ris mai tehnicizat, ironic, foiletonistic. Acțiuni diverse,
împrăștiate în lume. Nollywood, Nigeria, Lagos,
conurbație de peste 20 de milioane de suflete. Ford F,
cel mai răspândit camion în America. Țară de spații în-
tinse, de hangare, de mall-uri, de autostrăzi cu câte
șase benzi de circulație pe sens. 

Singur, în rezervă, după 12 zile de conviețuire cu un
necunoscut care ți-a devenit brusc cunoscut: Buzău, trei
copii, chimist, o soră în Elveția (badantă?), soția ab-
sentă din propoziție și din discuții. Având uațap și servi-
ciul telefonic pe șpicher afli tot: cumnat, prietenă lăsată
de bărbat pălit de un cancer de plămâni și de o dragoste
de tinerețe etc. 

Citești „Anomalia” în pat și nu mai scapi de ea.
Merge greu, dar merge. Ai zice că scrie ca tine, dezlâ-
nat, pe secvențe pe care le reia și le încheagă aiuristic.
Ironie multă, deseori groasă și frivolitate. Multe trimiteri
culturale, Perec, autorele nostru făcând parte din Gru-
pul Oulipo.

Cât de greu trec orele! La 8 dejunul, la 12 prânzul,
la 17 cina, ore fixe, pavloviene. Bune toate, deși de spi-
tal, mai completezi și tu. Calculate cu calculeta, cu par-
cimonie. Pentru întreținere. Atât. Nicidecum pentru
îngrășat. 

Apoi singurătatea. Nu te mai sună nimeni. Fug ca
de molimă. Să nu se ia. Doctorii stau cuminți, în pungile
alea foșnitoare ale lor cu vizieră, la capătul patului, nu
te mai palpează, nu te mai ciocănesc. Deseori vin la fe-
reastră, unde ți se aduc pachetele lăsate la poartă. Ei,
doctorii, te văd doar în pijama, tu ești un simplu pacient,
o „căzătură”, cum spunea o cretină de la Neurologia din
Colentina. Îți dau ieșirea pe geamul din curtea inte-
rioară, ideea de cabinet pare a nu mai exista. 

„Țara, cabinetul de lucru al Președintelui”. Titlu de
Flacăra.   

Acum s-a desființat până și Liceul ăla Sanitar după
Pitar Moș, oare cum îi zicea? Asistentele nu mai știu să
ia o tensiune, culcat, cu brațul întins, după urinat. Îți

Nicolae Iliescu

EXPLORĂRI FICŢIONALE
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bagă branula în venă direct, ca să te drogheze grabnic.
Branulă sau Canulă om sucit?

Vorbesc cu un Oxigen Vasile de-ăsta care să-mi tri-
mită acasă aparatul/agregatul. Pare căzut în cap direct
din lună dacă nu și de mai departe, îl mai cheamă și ca
pe ăl din Steaua fără nume. Un vulcanizator de zici că-i
de la NASA sau NSA sau din trupele speciale, Omon
alea negre! Sau așa sunt toți, să ai impresia că ți se
face o favoare? Îți explică amănunțit, cu amăruntul. Deși
până la urmă se dovedește cumsecade și aduce o
sculă excelentă.

Mitul cavernei. Oare suntem un program, o holo-
gramă, o audiogramă, electrogramă? Cablogramă? Aia
care n-a răspuns la apelul de seară al Titanicului? Asta
să fie viața? Așa să se termine, brusc, precum o cântare
de chitară? Scos din priză?

Obscuritățile individuale nu vor face sau nu vor
forma niciodată vreo lumină adunându-se în vreun co-
lectiv de ceva. Niciodată cantitatea nu va trece într-o
nouă calitate, nici în opulența mărfii și a spectacolului.
Asta ca reflecție.

Linia întâi. Se mai închivernisesc dar simplu și rapid:
pe la 22 și apoi cam nimic până înspre dimineață, pe la
7, când chiar fac curățenie temeinic. Mai intră fulgerător
să se mai uite dacă ai apă la oxigen și mai ales să sem-
neze pe uși, că au trecut pe-acolo. 

Apoi prietenii. Unii atenți la ce le ceri, alții rapizi, să-ți
aducă pe loc dacă se poate. Tu le ceri ceva de ce ai
poftă, unii îți aduc ce găsesc, alții chiar caută.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Să mai adăugăm mult praf excentric în turta de in-
comprehensibil sensibil călduros. În cearcănul ăsta de
viață. Drojdia vieții se prelinge peste tot, mai ales printre
pliurile ei. Cum îți pliază burta și-ți fac injecția cu anti-
coagulant. Pliurile vieții, alea pline de praf în gât, de
bacterii, de mizerii, de aluviuni, de mucus, de erzaț, de
existență, erzaț pe care-l poți scoate cu o bună gargară
matinală temeinică, umplută cu sare grunjoasă. Rutină,
rugină, ruină! Cei trei R, regula celor 3 R, regula celor
două mâini stângi.

Colagen, acid hialuronic, antioxidanți, antivirale,
anaxyrus debilis, o broască de coloare galben verde,
ca un rahat. Bufonide cică, așa le cheamă pe famelia
lor și o veni de la Buffon, ăla cu stilul sau de la clovn?
Moartea pare a fi un caz special, ca în lingvistică, dar
tolerabil. Merge și așa! O reciclare, dar care durează
mai puțin decât plasticul. O resetare.

În dragoste, egoismul cel mai strâns și închis la cu-
loare și la sentiment este superior oricărei forme de mi-
nimă generozitate. Te bucuri că primești ceva ce-ți face
brusc plăcere, poftă, o poftă neghioabă, mănânci pe as-
cuns dar la sfârșit îți întrebi colegul dacă vrea și el. Te
simți minunat când refuză.

Dragostea e oarbă, e o loterie (sau tâmpenia asta
se spune despre căsătorie?), se zice îndeobște și
prostește, desigur. Aiurea, dragostea e rea, are colți. Și
e egoistă, cum spun. Generozitatea ălora care adorm

îmbrățișați în plapuma oceanului sunt de film, de Oscar,
cazuri speciale, acorduri aiuristice.

Ce e drept, e drept: în spital e foarte cald, pe alocuri
prea cald – 25, 26 de grade, iar apa de la chiuvetă, de
la spălător, de la duș frige îngrozitor. O altă anomalie?
Nu, un lucru bun și de bun-simț. Chiar dacă trebuie să
schimbi de cel puțin zece ori tricourile pe zi. Și-ți iei tot
zilnic doza homeopatică de teroare, oroare, candoare.

Să știi că ești la mâna lor, că ți se dă voie să, că ai
dreptul să, dar cu limite. Cu limes, ca la granița unui im-
periu.

Câteva grame de bucurie, de amintiri plăcute,
discreție. Speranță la gramaj, nu la kilogram, vărsat,
cum se dădeau uleiul și parfumul în copilărie, cine-și
mai amintește că a avut copilărie. Totuși, cea mai ne-
plăcută este singurătatea. Te uită toți, unii te caută pen-
tru altceva, te muștruluiesc că nu le-ai răspuns la timp
apoi se sperie când le zici că ești în spital și te amba-
lează repede ca să nu se ia, ptiu, ptiu, ptiu!

Și fetele astea, infirmierele, care te mai ajută cu câte
un pachet , vin cu el la geam, la distanță. Deh, că ești
contaminat. Dar te mai întrabă convențional dacă te-ai
mai pus pe picioare.

Dar și tu ești cusurgiu, ba poate chiar oribil, nesufe-
rit, hirsut. Nu ești nici bărbierit de vreo zece zile, nici pri-
menit. Mă rog, primenit mai ești, ai autonomie, poți să
te speli sumar la chiuvetă, soția, draga de ea, îți trimite
schimburi de-acasă, dar nu te-ai spălat pe cap, ți-e frică
să faci duș fiindcă e la capul holului și treci prin dreptul
ferestrelor și e octombrie, chiar dacă afară sunt zile gal-
bene și înfrunzite, dar să nu răcești, să te întoarcă,
maică!

Abia acum înțelegi că ai o familie, că însemni și tu
ceva pentru cineva. Că are grijă și de tine cineva, te
sună necontenit, de dimineața de pe la 7, 8 până seara
la 22, te întreabă ce mai vrei să-ți trimită, să ți se aducă
la nas? Iubirea casnică, de atelier, caldă, ca pâinea
caldă, domestică. Aproape filială, căci o soție este o
mamă, o cloșcă. Printre puii ei se amestecă și soțul. Și
este la fel și tot un fel de neajutorat: trebuie hrănit, îm-
brăcat, spălat, călcat. Călcat și-n picioare, dacă e cazul!
Și e obraznic, ridică tonul sau se dovedește nerecunos-
cător. Tras de urechi, folosit ca un bibelou și sau ca un
obiect sexual. Sunt soți și soții care nu suportă sau nu
mai suportă viața în cuplu. Țac, pac, fiecare cu a mă-sii!
Unul hăis, altul cea, totul rezumându-se la relațiile igie-
nice, de rutină, de gimnastică. Suedeză.

Te uiți pe geam la galbenul și sângeriul frunzelor și
te duci cu gândul la „Pădurea de mesteceni”. Oare
Wajda să fi fost? El, mai mult ca sigur. Nu scăpam nicio
premieră. Ce regizor, ce filme, ce cinematografie! Fes-
tivaluri serioase chiar și în partea asta de lume, a noas-
tră, din Est. Ăl de la Moscova cred că rivaliza,
propagandistic cel puțin, cu Oscarul, că deh, Răzbelul
Rece. Cred că defilează și acum, alături de Karlovy
Vary. 

Apoi gustul. După ce ți-l pierzi și îl recapeți parcă
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adaugi ceva, descoperi ceva nou. De pildă, apa plată
diferă foarte mult, sunt unele sărate, sălcii ca din fân-
tâna bunicilor sau de la Rojanu, simple, gustoase. E
mare diferență între Borsec, Dorna, Biborțeni, Izvorul
Minunilor, Aqua Carpatica, Zizin și Aquatique. Ăștia nu-s
chiar nebuni când pun tot felul de etichete și scriu tot
felul de valori. Contează calciul, sodiul, potasiul, mag-
neziul, nitrații, ph-ul etc. 

Întâi salonul 5, apoi 16. Rezerve cu două paturi. Al
doilea mai larg, fost cabinet medical dezafectat și trans-
format. Ambele la parter. Condiții bune, linoleum impe-
cabil lipit, totul nou, proaspăt, curat. Dar multă
încărcătură – aere condiționate, centrală electrică, ter-
mopane, calorifere, butelii de oxigen, neoane, lămpi, te-
levizoare, frigider, fire, țevi. Ca o casă știrbă pe care ai
văruit-o și căreia i-ai pus burlane strălucitoare.

Stai, frate, că mai vin și facturile. Te sună tot felul de
duduițe care-ți spun că scadența cutare a fost alaltăieri
sau acum zece zile, fix când te-ai internat. De-asta îți
ardea ție atunci, să plătești telefonul sau lumina sau apa
sau gazul. Nu știai dacă mai gâfâi până săptămâna vii-
toare.

Apă distilată, Casa de sănătate, OPSNAJ, Peco.
Nimic nu se poate direct și simplu, totul ciupit, cârpit și
din bucăți, din petice. 

Din nou așteptarea. Mesei, tratamentului, că ideea
de vizită a ieșit din comportamentul românilor. A actelor.
A biletelor de ieșire. A recomandărilor. A scrisului/înscri-
sului pe uși. Că asta fac asistentele și infirmierele și în-
grijitoarele: vin și semnează ora de trecere. A lor și a
mopului aferent. Chiar dacă nu fac nimic decât
dimineața când chiar spală suprafețele și podeaua.

Și cât de greu trece timpul, nu-mi spuneți! Iar neonul
chiar dă semne de oboseală. Se strică, licărește, șade
puțin deschis, apoi face cu ochiul.

Scriu pe un caiet de matematică A5, de 48 de file,
din 1997 produs la Călărași. Deci mai funcționa un com-
binat de hârtie în localitate. Arată oribil, ca în 1989, hâr-
tia aia reciclată folosită până și la BPT, hârtie de
împachetat. Cât de greu ne-am urnit, vă dați seama?
Atunci scriam la „Timpul 7 Zile”, al lui Riza, la „Cotidia-
nul” și la „Azi”, invitat de Cristoiu. La „Literatorul”. Îi bos-
corodeam pe Nea Caisă, pe Guleamătă, pe Dosia sau
Pute-n lift. Noi ne certam, polemizam, aveam principii,
în timp ce alții făceau tranana, aveau miliarde.

Zgomotele serii: căruțurile cu mâncare, cu trata-
mente, fâsâitul și huruitul buteliilor de oxigen, al lămpilor
ultraviolete, termostatul frigiderului, precum și clipocitul
în bazinul umidificant. Când mai aveam și agregatul
cela ca un geamantan, mă rog, troler, concentratorul de
oxigen, horcăia ca un sifon – ați fost la sifoane, vă tri-
miteau părinții?

Apoi măturile și periile de pe coridor lovindu-se de
uși, pe la 5 dimineața, aspiratoarele și căldările cu gu-
noaie. Spitalul este și o uzină, macină, consumă, ru-
megă. 

Oamenii nu au priviri hăituite, ci calme, întinse, des-
tinse. Chiar încrezătoare. Și medicii îți fac semne de în-
curajare, nu de vanitate, dar de siguranță. Să ai
încredere în ei, căci sunt acolo ca să te trimită viu
acasă. Să duci o viață ordonată, cumpătată, dar nor-
mală.

Vă mai amintiți cum ne spuneam noi, prostește,
când eram mici: „bagi în tine ca-ntr-un spital?”. Alte gla-
suri, alte încăperi, alte porții! Alte Pinakoteke.

Atât de greu trece noaptea. După cină, la 17, tragi
un pui de somn și când te trezești crezi că ai ajuns la
Miezul Nopții. Aiurea! E de-abia 8, 20 adică. Dar și când
se face 3, gata, trebuie să vină 5. Apoi, 5, 5 și jumătate,
6, cafeaua de dimineață. De la aparat, desigur.

Interesant este momentul când începi să vorbești
singur. Întâi gângurești în somn și-ți mijești ochii către
patul vecinului care a plecat de două zile, după care îți
dai seama și râzi de unul singur. Ce vorbești? Chestii
uzuale: că e cald, că să deschidem geamul larg că-i
de-abia ora trei, de-astea.

La automatul de cafea – era și un serial, l-am văzut
la francezi prin anii 90, pe M6, tare mă tem că tot ame-
ricănos era formatul:

– Ce doriți?
– Un wiener melange.
– Câte?
– Ei, unul.
– Am crezut că vreo cinci! Nu dă rest și eu am fix o

hârtie de cinci lei. Mai rămâne credit un leu.
– Eu am un leu, vi-l dau dumneavoastră.
– Cum doriți, dați-mi-l, că-mi iau și un ceai. Mi se

pare singurul negrețos, apă fiartă cu zahăr. Bevanda
prompta.

Salonul Iliescu. Așa scria, ca să te identifice. Salonul
spaniol. Saloon. Salonul refuzaților. Saloanele mele. În
salonul tău nu primești, ci stai și transpiri. De unde atâta
resursă?

De-ar ști ai mei, săracii, că am parcat exact în drep-
tul gangului lor, fiindcă am tot dat roată spitalului, iar tar-
torul de portar nu m-a lăsat în curte, din cauză de
restricții suport covid, chestii, socoteli? M-am învârtit de
două ori pe Dinu Vintilă și Barbu Văcărescu și am avut
noroc cu un loc cam prin dreptul fostului magazin de
mobilă al copilăriei. Destin? Furat? Găsit?

Într-o dimineață, când mi-au luat aparatul, m-am în-
fofolit cu prosopul de plajă, lung, bogat. M-a întrebat in-
firmiera dacă nu cumva mă simt rău. 

– Ba, mă simt foarte bine, dar mi-aș dori să plecați
mai repede și să închideți fereastra!

– Ei, ce vreți, nu pot să zbor. 
– Nu știu, nu mă interesează. Încercați!

N-am fost un bolnăvicios, mai degrabă unul sensibil,
dar nici vreun buldozer, vreun tractor. Vecinii, și mai ales
vecinele, i se plângeau maică-mii – casnicele între ele,
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deh, varianta de serviciu, orgolioasă chiar, a tinereții
blocului nostru! – că progeniturile lor erau rahitice, mă
trăgeau pe mine de fălci, că eram fălcos, spre dispera-
rea mamei, evident, care mă stropea cu spirt acasă.
Calciu Sandoz, Cavit 9, untură de pește, de gâscă –
Sandozul era și pe rețetă, dar îl aduceau tiriștii, șoferii
de TIR. Îți trebuia pilă să ajungi acolo, TIRul ținea de
garajul Partidului, nu orice prost căra marfă înspre și
dinspre Occident. Tatăl lui Luță, de la doi, bun prieten
al copilăriei, era așa ceva, când pleca îi dădea nevasta,
infirmieră ceva, o oală mare de sarmale pe care o în-
desa dedesubt, lângă rezervor. Diurna, puțină, se
aduna și se aducea acasă. Omul nostru era din Săliște
de Sibiu. Sat mare, ciobănesc, dătător de personalități
și chiar de academicieni. Vreo nouă, parcă. Râd ăștia
acum că orașele Ardealului au mai multe cereri de joburi
pe la call-centre-uri de-astea din Vest decât Capitala!
Păi, oameni buni, Bucureștiul nu are șomaj sau are 1%.
Brașov, Arad, Oradea, Timișoara, Cluj Napoca – ăia își
iau și cetățenia maghiară ca să aibă „un job”.

Serviciu pe vremea noastră, chiar „servici”, fără u
final. „E cineva, are servici și servici bun. Aduce și
acasă”. 

Tot trecând pe culoare văd spatele blocului alor mei.
În locul Morii Dâmbovița, locul atâtor jocuri și jucării ale
farmecului discret și secret al copilăriei s-a ițit „Central
Parc”. O prostie de cartier de fițe încastrat între niște
spinări de blocuri. Desigur, cred că în 2050 se vor de-

mola multe, poate chiar și Aleea Circului, cine știe, dar
ca să arunci acum banii pe un fel de gang, de maidan
de blocuri? Rezidență, vezi Doamne, cu portărel și ba-
rieră! Am fost și noi în rezidențe, la Passy și la Antibes.
Alea sunt plasate în parcuri sau în păduri. Cea de la
Passy era chiar de lux, ailaltă de la Antibes, mai popu-
lară, mai de-a doua mână, dar cu garaje, cu scuar, nu
știu dacă nu și piscină, cu „Casino”, magazin haut de
gamme, nu Ed sau Lidl. Nu știu dacă era dotată și cu
piscină, oricum nu aveai nevoie căci la poalele dealuri-
lor ni se întindea leneș Mediterana la picioare.

Masa de plecare parcă e masa condamnaților,
Doamne, iartă-ne și ne apără! Puțin pateu în vrac, dar
fără cele două triunghiuri de brânză topită și o Sana
ușor de alaltăieri, așa, să facă purgație. Apoi dicarbo-
calm, de nervi. Așteptarea nu e o tragedie, nu suntem
în Dostoievski, nici dramă, poate dramoletă, telenovelă.
Câteodată așteptarea se poate transforma în tragedie
mai ales dacă nu apare boul de Grouchy al lui Napo-
leon/Nabulione.

Oare la închisoare, la ocnă, o fi la fel? Se uită tem-
nicerii pe vizetă și râd gros când te văd că-ți vine să te
dai cu capul de toți pereții? Dacă tot te-ai trezit de la 5,
acum la 10 te ia somnul. Poate te faci de râs, vine și te
ia la palme, să te trezească, să te învioreze, să te
scoată din saramură. Să te redea vieții.

–  Vă mulțumesc, nu! sări Cristian. Poate puțin
scrob, dacă se poate…!

–  Las’ că merge. Ești tânăr! Poftim și scrob, spuse
Valeria și îi umplu jumătatea de farfurie rămasă liberă,
cu bucăți de cârnați, de mușchi și de șuncă, montate ca
într-un metal prețios în bucăți galben-strălucitoare de
ouă bătute presărate cu mărar. 

Copleșit de generozitatea Valeriei, Cristian își ridică

mâinile în sus.
Valeria râse din tot pieptul. Avea un râs plăcut, neal-

terat în niciun fel de vârstă:
–  Ce faci? Te predai?
–  Nu mai am ce face, îi răspunse Cristian și duse la

gură o bucată de cârnăcior îmbrăcat ca în aur. Îi trecuse
stinghereala pe care, în mod nefericit, i-o indusese Lu-
ciana mai înainte, cu exprimarea ei echivocă. 

Viorel Savin

DEȘI SFÂNTUL PETRU 
ERA NECĂJIT…
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Valeria îl privi lung, parcă scormonind în amintire, și
spuse:

–  Ce ți-i și cu amintirile astea…!
–  Înțeleg că vă aduc aminte de cineva.
–  Da! Mănâncă fără grijă. Fie spre mântuirea sufle-

tului lui Culai!
–  Bogdaproste, spuse Cristian, mâncând cu poftă.
–  Fie primit! Știi să te porți.
–  Bunico, de ce spuneai că seamănă cu bunicu’?

întrebă Luciana.
–  Pentru că seamănă, ridică Valeria din umeri. 
–  La chip?
–  Nu chiar la chip. Dar, dacă mă uit la el așa, cu

părul lung, parcă îl văd pe Culai.
–  M-ați făcut curios, spuse Cristian. 
Răscolită de amintire, Valeria își strânse mâinile în

dreptul pieptului:
–  Nu semeni foarte bine cu el, dar aduci. 
–  Hai, bunico, spune-ne povestea! o rugă Luciana.
–  V-o spun, da’ mâncați tot!
–  Mâncăm!
Valeria trase spre sine castronul cu brânză și, ro-

tindu-l ușor, ca și cum ar fi citit povestea în el, începu:
–  Era prin ’55. Eram văduvă de vreun an. Pe Culai

mi-l găsisem la un bal și, ca să ne cunoaștem mai bine,
ne întâlneam pe o bancă din parc vinerea, și stăteam
de vorbă. Stăteam împreună cam un ceas, două, apoi
eu plecam, –  ca să nu mă prindă noaptea pe drum. El
era maistru la Fabrica de avioane. După câteva luni
bune de parc, de film, de cofetărie, am ajuns la gândul
că ne cunoaștem și ne-am înțeles să ne luăm. La vre-
mea aceea el purta părul tuns scurt, ca militarii. Cred
că i se cerea, pentru că fabrica era condusă de armată.
Și nu știu ce s-a întâmplat, dar, nemulțumiți de progra-
mul de lucru mereu prelungit și de faptul că orele făcute
în plus nu erau plătite, oamenii de pe-acolo au început
să mârâie. Iar Culai Ștefănuc – că așa îl chema! –, s-a
trezit să adune el, că era mai breaz, semnături. Pe vre-
mea aceea, și ca să scuipi pe jos trebuia să ceri apro-
bare. Ca să nu spună careva că ai scuipat gândindu-te
la cineva de sus! Așa că, în timp ce el aduna semnături,
a început și Securitatea să întrebe despre el. Iar oame-
nii i-au spus imediat de asta, sfătuindu-l să fugă. Știa și
el că dacă intra în morișca securității, nu mai scăpa în-
treg. Și m-a rugat să-l ascund. Iar eu, îndrăgostită
chioampă, l-am ascuns! Aici, sub casă.  Am săpat
nopțile, cu el, o odaie sub podeaua bucătăriei: cu pat,
cu masă, cu găleată de făcut nevoile…, tot ce-i trebuie
omului să trăiască.

Uluiți, Luciana și Cristian o ascultau fără să mai mă-
nânce.

–  M-a luat și pe mine Securitatea împrejur: că,
unde-i? Că, ce știu de el? Că, de când nu l-am mai
văzut? Nu-și puteau închipui că ei mă beșteleau sus,
iar sub picioarele lor se afla chiar Culai, urmărit doar
pentru că adunase niște semnături de pe la oameni
supărați! Au pus și pândari, l-au plătit chiar și pe un văr
de-al meu să mă ischitească1 ce și cum, dar vărul meu,

Dumnezeu să-l odihnească, le-a luat banii și mi-a spus.
Cu timpul, m-am simțit mai în siguranță. Nu primeam
musafiri. Doar așa, în trecere, și numai de sărbători.
Apoi, nu știu cum s-a făcut, dar am rămas gravidă. Tre-
cuseră ca la vreo doi ani de când îl țineam ascuns. Și
lumea a început să vorbească, că de asta are lumea
gură: ca să le vorbească pe toate. Văzându-mă grea,
au început oamenii să se întrebe: că…, și Valeria în-
cepu să hohotească. Că, de la ce i-a crescut burta? Că
doar a stat numai singură și din sat nu a ieșit! Valeria
se îneca de râs: Păi, de la ce să-mi crească burta? De
la Culai! Ha, ha, ha…! Că altă treabă nu avea, sărma-
nul…! Își șterse lacrimile de râs și continuă, oftând: Mă
iertați, măi copii…! Apoi, reluă firul povestirii: Au tăbărât
din nou securiștii pe mine și, de data asta l-au găsit.
Nu-și scurtase niciodată părul de când îl ascunsesem,
în schimb se bărbierea. Pentru că mie nu-mi plăcea cu
păr pe față. Când a  ieșit de sub podea, cu ochii mari,
albaștri, cu fața albă și cu părul negru lung până peste
umeri, de parcă ar fi fost Iisus ieșind din mormânt, unul
dintre securiști și-a făcut cruce. Apoi, de ciudă că fără
voie și-a făcut cunoscută credința ce și-o ținea ascunsă,
și ca să nu-l țină de rău ereticii în mijlocul cărora trăia,
l-a lovit năprasnic cu pumnul în față, urlând: O faci pe
sfântul, spionule capitalist? Îți arătăm noi „sfințenie”,
mama mă-tii! Atât țin minte. Fiindcă, văzându-l pe Culai
plin de sânge, am leșinat. 

–  Securiștii erau răi, bunico…
– Mai răi decât îți poți închipui. Apoi, m-au purtat câ-

teva luni pe la miliție și pe la securitate. Mi-au dat și
niște amenzi. Una din ele era pentru cazarea ilegală a
unui infractor. Apoi m-au lăsat în pace. Din când în când
mă mai duceam eu pe la ei, ca să aflu ceva despre
soarta lu’ Culai Ștefănuc, tatăl lui tac’tu, i se adresă Lu-
cianei, dar dădeau din colț în colț, spunând că e secret
de Stat. După ce s-a născut tac’tu, i-am dat numele de
Culai în amintirea lui bunică-tu, iar după ce cei de la Se-
curitate mi-au spus că „spionul Ștefănuc” a murit că-
zând din tren, n-am mai avut ce face și mi-am văzut de
ale mele. 

Își puse mâinile una în alta, privind în zare fără să
vadă nimic. De fapt, privea cu durere în lumea
dintr-însa, presărată cu prea puține bucurii. 

–  Cam asta-i povestea cu Culai al meu. Acum, i se
adresă lui Cristian, înțelegi de ce „aduci” a Culai
Ștefănuc? Pentru că ai toate culorile lui: ochii, fața, tun-
soarea… Ai părul lung, ca atunci când mi l-au ridicat…
Stătu o clipă, străbătută, se vedea, de un gând plăcut.
Apoi, cu o lumină caldă în ochi, îl rugă: Te-ai supăra,
dacă te-aș ruga pentru mine, să-ți lași părul să-ți cadă
pe umeri?

Cristian, surprins, se lăsă pe spate în scaun. Privi
derutat către Luciana, apoi către Valeria, –  nu știa cum
să reacționeze. 

Dar Luciana sări în picioare lângă el și îi ceru cu glas
rugător:

–  Hai, fă asta pentru bunica…!
Cristian ridică din umeri și, zâmbind forțat, își des-

prinse  șnurul care îi lega părul. Părul i se desfăcu, iar1 Iscodească.
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Luciana, cu gesturi băiețești, i-l răsfiră pe umeri și în
jurul feței. Simțindu-i atingerea involuntar mângâietoare
pe obraji, pe Cristian îl străbătu un val de căldură. Simți
că amețește și închise ochii. Luciana își sprijinea sânii
de umerii lui și i se juca cu părul, adresându-se Vale-
riei:

–  Așa era părul bunicului, bunico? 
Îi flutura lui Cristian părul și râdea.
–  Să nu fie de o măsură, așa mi-l aduc aminte!
Luciana îi strânse cu palmele părul pe lângă obraji

și îl întrebă amuzată:
–  Ce zici, bunicule?
Simțind că pământul se rostogolește cu dânsul, Cris-

tian îi luă mâinile și își sprijini bărbia de ele. Atingerea
lor era electrică și răcoroasă. S-ar fi întors și ar fi luat-o
pe Luciana în brațe. Și ar fi alergat cu ea până și-ar fi
dat sufletul. Dar prezența Valeriei îl obliga să se contro-
leze, deși se întreba, nădăjduind: 

Doamne, oare e posibil ca și ea să simtă ce simt eu?
Nu, era imposibil! Ea era profesoară și dovedise,

atunci când el fusese bădăran și o sărutase, că avea
tact. Tact pedagogic. Cu superioritate și cu tact îi ară-
tase care era locul lui: de elev disciplinat și politicos.
Nicio secundă măcar nu își închipuise că ea ar fi fost
de acord cu gestul lui. Se comporta cu el firesc și cu
prietenie băiețească, fiind convinsă că el și-a înțeles
greșeala și că acum știa care îi era locul, se gândea
frustrat, Cristian.

–  Ei, ce zici?
Cerul se înnegrise și o pală de vânt scutură coper-

tina.
–  Zic că vine ploaia, se eschivă Cristian. Și mai zic

sărut mâna pentru masă!
–  Să vă fie de bine! îi răspunse Valeria, ridicându-se

de la masă. 
Luciana îi adună lui Cristian părul în coadă și îi ceru

șnurul să i-l lege, dar el, amestecându-și intenționat
mâinile cu ale ei, și-l legă singur.

–  Lasă, fată, băiatul în pace, și hai cu mine în casă! 
–  Da, ce-i fac?
–  Îți arde de joacă și el are dreptate: uite ploaia!

arătă Valeria spre orizont. Vino după mine.
Luciana îi dădu lui Cristian un ghiont în umăr și, chi-

cotind, intră după Valeria în casă.
Cristian privi împrejur. Se întunecase a ploaie și ho-

tărî să-l sune pe profesorul Șteflea pe celular.
–  Alo! Eu sunt, domnule profesor! Am întârziat puțin,

dar plecăm imediat…
Cristian auzi cum profesorul striga către cineva de

lângă el:
–  Nu acolo! Omul care va încărca sacul cu deșeuri

în camion, de ce să fie obligat să treacă șanțul? Nu te
gândești? Apoi reveni: Da, Cristiane, spune!

–  Voiam să știți că plecăm imediat spre dumnea-
voastră…

–  Nu vă grăbiți, căci noi am plecat deja: vine ploaie
mare, am primit și avertizare pe telefon. Vedeți cum vă
descurcați. Mai bine rămâneți la tanti Valeria până trece.

–  În niciun caz! În câteva minute plecăm. Cum a

mers treaba?
–  Excepțional! Șaptezeci de saci cu deșeuri! Drumul

arată acum ca la nemți! Bravo! Dar stăm de vorbă la
școală. Să conduci cu atenție.

— Fiți fără grijă! Vă mulțumesc! Bună ziua!
Își puse gânditor telefonul în buzunar. Trăia o

satisfacție imensă. Cu ochii minții vedea deja în „Moni-
torul de B.” articolul elogios despre acțiune. Și se vedea
din nou invitat la TV, — cu pișcoturi, cu sucuri și cu în-
trebări percutante care îi dădeau posibilitatea să se
desfășoare. 

Luciana, care venea spre el zâmbindu-i cu toată
fața, în timp ce ducea o sacoșă din plastic în mână, îl
scoase din reverie:

–  Ce faci, bunicule? Ești gata?
–  Sunt gata de mult, „bunico”, riscă Cristian să glu-

mească.
–  Ei, nu te lăuda…! Uite ce am primit, ridică Luciana

sacoșa în sus.
–  Nu mare lucru, spuse Valeria. Puțină brânzică

pentru Luciana și câte un borcănaș cu carne în grăsime
la fiecare, – din aceea din care ați mâncat în scrob. Să
fie de sufletul lui Culai.

–  Bogdaproste, dar eu am venit cu mâna goală.
– Fie primit, lasă că a adus destul Luciana…!
Câteva picături de ploaie căzute după gulerul

cămășii îl înfiorară pe Cristian și se grăbi către scuter,
strigând:

–  Cred că am încurcat-o! Plouă!
Luciana alergă să deschidă poarta mică și îi făcu loc

să treacă. După ce trânti poarta îi dădu sacoșa cu cele
trei borcănele să o pună în portbagaj și se urcă în spa-
tele lui.

–  Luați-o în sus, pe lângă harbuzăria2 lui Manciu, le
strigă Valeria. E mai scurt!

–  Ia-o pe drumul de lângă gard, are dreptate, spuse
Luciana, iar Cristian demară.

–  La revedere bunico!
–  Drum bun!
Cristian conduse scuterul la stânga și începură a

urca o pantă lină. Luciana îl cuprinse cu brațele, su-
flându-i fierbinte în ureche:

–  Bunicule, sunt hârtoape. Să nu ne răsturnăm…!
Cristian îi simți trupul moale lipit de al său.
Se simțea ca și cum ar fi fost pe cale să-i explodeze

vasele capilare. Ochii i se împăienjeniră și acceleră.
–  Nu fi nebun, bunicule…! exclamă Luciana incitant

și se strânse și mai tare în el. Fierbințeala sânilor ei îi
pătrunse prin omoplați până în inimă, făcându-i-o să se
zbată ca o pasăre în colivie. 

Când au ajuns aproape de vârful dealului, un val de
picături calde de ploaie îi udă instantaneu, până la piele.

–  Mai mergi puțin și, după deal, dăm de harbuzăria
lui nenea Manciu. Are o colibă. Îl rugăm să ne lase să
ne adăpostim!

Din vârful dealului, Cristian văzu coliba și se îndreptă
într-acolo. De cum intrară în harbuzărie, Luciana,

2 Loc unde se cultivă pepeni. Harbuz = pepene verde.
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ținându-și o palmă streașină ca să nu îi intre în ochi
ploaia care curgea potop, începu să strige:

–  Nea Manciule, eu sunt: Luciana Valeriei! Ne lași
să ne adăpostim de ploaie?

Nu le răspunse nimeni. 
Cristian opri scuterul chiar lângă coliba făcută din

placaj. Probabil că stăpânul, văzând că se strică vre-
mea și știind că hoțul de pepeni e gingaș și nu suportă
să îl ude ploaia pentru te miri ce, plecase acasă.

Coliba avea doar ușă și se grăbiră să intre. Înăuntru
găsiră un pat făcut din țăruși bătuți în pământ, acoperit
cu fân uscat peste care era întinsă o cuvertură mițoasă.
În colțul din stânga erau îngrămădiți câțiva pepeni. At-
mosfera era caldă, dar hainele ude de pe ei, lipite de
trupuri, le induceau o stare inconfortabilă de frig, care îi
făcea să tremure mărunt, fără voie și fără să se poată
opri.

–  Mie mi-i frig, spuse Luciana dârdâind. Trebuie să
ne stoarcem hainele.

–  Eu mă usuc așa, spuse Cristian, crispat.
–  Te privește dacă vrei să răcești. Du-te pe pat, că

eu mă dezbrac.
Lui Cristian, sângele îi bubuia în tâmple. Se așeză

pe pat, privind într-o parte.
–  Mă dezbrac, să nu te uiți! îl preveni Luciana. 
Cristian își fixase, încordat, privirile în grămada de

pepeni din colț. Luciana își scoase bluzița peste cap și
îi strigă cu inflexiuni ștrengărești în glas:

–  Să nu te uiți, că mă supăr…!

Rămasă cu sânii goi, își stoarse cu putere bluzița, o
scutură bine, de câteva ori, și i-o aruncă lui Cristian,
acoperindu-i capul și prevenindu-l din nou:

–  Să nu fii rău, sunt dezbrăcată… Să nu te uiți…!
Cristian înghețase cu unghiile înfipte în scândura pa-

tului, având senzația că dacă se mișca, Pământul ar fi
început să se clatine. 

–  Acum îmi scot pantalonii! îl anunță Luciana – și își
scoase pantalonii, cărora le aplică același tratament ca
bluziței. După ce îi stoarse și îi scutură cu zgomot, ca
să se întindă, îi aruncă pe umărul lui Cristian care, de
uimire încremenise precum un sfinx. Pantalonii Lucianei
atârnau pe el în diagonală, ca puși la uscat. Luciana iz-
bucni în râs, spunând:

–  Să nu te uiți, că te omor!
După care, trecând pe lângă el, i se strecură în

spate, pe patul de fân.
Cristian, cu gesturi molatice, își trase bluzița ei de

pe cap, o strânse la un loc cu pantalonii și, cu bucurie
și cu teamă trăite în același timp, își întoarse ochii spre
ușă, cu privirea fixată în ploaia de afară: nu îndrăznea.

Luciana întinse o mână și, atingându-i umărul cu
vârful degetelor, îl întrebă șoptit:

– Nu vrei să te usuci și tu…? 

(Fragment din romanul în pregătire: 
Cuviosul Ioachim, Deși Sf. Petru era necăjit…, 

povestire auzită și transcrisă de Viorel Savin)

Irina Răchiţeanu-Şirianu în rolul Bătrânei din piesa lui Viorel Savin Bătrâna şi hoţul
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Dimineața, Maria se trezise devreme, chiar cu noap-
tea-n cap. Dormise prost, visase urât și era complet in-
dispusă. Privi pe fereastră să vadă cum e vremea. Nu
ploua, dar era o zi destul de mohorâtă, cu cerul gri și
coborât, iar vântul făcea să se legene întruna crengile
copacilor.

„Hm, parcă altfel trebuia să fie ziua asta. Adică altfel
mi-o închipuiam eu, dar ea este așa cum îi convine ei
să fie”, își spuse ea și își ridică gulerul bluzei de pijama
în jurul gâtului, ca să mai poată sta puțin în dreptul fe-
restrei deschise. În general, aerul curat de dimineață îi
pria, ajutând-o să se învioreze. Inspiră adânc,
zicându-și că astfel își oxigenează plămânii pentru o
bună parte a zilei. Totuși, aerul era prea tare și își dădu
seama că va trebui să se retragă repede. Se zgribuli în
răcoarea dimineții de sfârșit de septembrie. Pielea i se
făcu de găină și își strânse hainele în jurul corpului. „Îmi
pare rău, dar nu e de mers doar cu rochiță cu mânecă
scurtă și nici cu piciorul gol, pentru că o să fac cuie-n
talpă. Uite că nu ține socoteala de ieri, când încă mai
era cald și bine afară. Problema e cu ce mă îmbrac eu
acum”, își zise ea și trecu repede în revistă puținele lu-
cruri care-i alcătuiau garderoba. Din păcate, nu avea ni-
ciun pulover descheiat în față, ca să i se vadă măcar
piepții frumoasei rochii pe care și-o pregătise pentru fes-
tivitate. Rochia era piesa sa de rezistență, prin lucrătura
specială a bustului. Scotoci discret și prin lada în care
își ținea bunica lucrurile mai din tinerețe și pe care nu
le mai folosea de multă vreme. Găsi ceva interesant, o
jachetă din lână de Angora, frumos lucrată, în două cu-
lori, bej și maron, cu guler și nasturi din os, dar îi era
mult prea largă și părea grosolană pe lângă materialul
subțire din care era făcută rochia. În plus, deși se vedea
că nu fusese purtată de prea multe ori și păstrată în cele
mai bune condiții, jacheta părea veche și demodată.
Parcă intrase într-un sac și nu știuse cum să se dez-
brace de ea mai repede. Nu-i mai rămăsese decât să-și
pună bluza de trening. Măcar era un lucru pe măsura
sa și mai era și nouă, fiind cumpărată de bunica la în-
ceputul anului școlar, deci cu vreo trei săptămâni în

urmă. O probă, dar nu mergea nici asta. Era o ținută
prea sport în comparație cu rochia migălos lucrată și fă-
cută dintr-un material mătăsos. Nu se potriveau nici cu-
lorile și Maria se necăji socotind că nimic nu-i ieșea așa
cum își propusese. Totuși, nu dădu bluza de trening la
o parte, ci o așeză pe marginea patului lângă celelalte
articole de îmbrăcăminte frumos rânduite. 

Timpul trecea supărător de încet pentru nerăbdarea
sa. Se uita la ceas din cinci în cinci minute. Se părea
că nimic nu putea s-o dezarmeze și s-o facă să renunțe,
iar până să apuce să se îmbrace de-adevăratelea, își
pusese de cel puțin zece ori rochița pe lângă ea, arun-
cându-i bustul peste umeri și ținând-o în talie cu mâna,
ca să vadă dacă îi mai venea bine. Se privea în oglindă,
atentă la rochie, dar nu și la ochii săi încercănați și la
fața boțită după o noapte în care nu dormise bine. 

La cum se simțea și la piedicile pe care le întâmpina,
Maria nu se mai gândea deloc, întreaga sa ființă fiind
predată visului său și planului pe care-l întocmise. Eva-
dase din ea însăși și se revărsa spre alte lumi, fără să
țină cont că acestea îi erau total necunoscute și puteau
să-i rezerve fel de fel de surprize. La această eventua-
litate Maria nu se gândise deloc, inocența vârstei și
puțina experiență de viață pe care o avea neîngă-
duindu-i să pună răul înainte.

Nici nu se făcuse bine ora unsprezece, când, nerăb-
dătoare, ea se apucă să se îmbrace, deși festivitatea
era programată să înceapă abia după-amiaza, în jurul
orei șaptesprezece. Pentru o clipă se opri puțin speriată
de ceea ce urma să facă. Lăsă rochia din mână și se
duse în bucătărie să vadă ce făcea bunica. Se liniști vă-
zând-o că dormita în fotoliu. Probabil că acolo își petre-
cuse întreaga noapte. De mai bine de zece zile, bunica
nu-și mai desfăcuse patul și nu-și mai schimbase hai-
nele de pe ea, stând zi și noapte în aceeași ținută, dar
Maria era prea copil, ca să observe toate aceste as-
pecte și cu atât mai puțin să se gândească la substratul
lor. Se obișnuise cu starea de slăbiciune și de boală a
bunicii. Știa că nu e bine, dar dacă o vedea că se mișcă
și îngaimă două cuvinte, situația nu  i se părea din cale-

Doina  Cherecheș

OCAZIA...
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afară de gravă. Acum îi părea chiar bine că bunica stă-
tea cu ochii închiși, moțăind în fotoliu. Astfel, ea putea
să se miște-n voie și să-și facă liniștită treaba. Deja
emoția începuse să-i dea târcoale, creându-i un discon-
fort care o făcea să fie stângace și neîndemânatică. Se
împiedica de lucrurile pe lângă care trecea, făcând  zgo-
mot sau răsturnându-le în cale, motiv pentru care se
uita mereu spre fotoliu să vadă dacă bunica îi lua
seama. Nici vorbă, aceasta somnola, iar ea se liniștise. 

Revenind în dormitor, Maria se puse pe treabă, pă-
rându-i-se că este în mare întârziere. Din grabă, își
trase rochia peste cap și și-o îndesă cu atâta forță, încât
un creț îi pârâi în talie. Se uită speriată, căutând să gă-
sească porțiunea de material desprins din cusătură. Nu
se întâmplase însă mare lucru și nu trebuia reparat
nimic, în schimb fermoarul nu reușise să-l mai închidă
oricât insistase. Renunță. În aceste condiții, bluza de
trening i se păru chiar potrivită, acoperindu-i deschiză-
tura lăbărțată a fermoarului. Dădu din cap nemulțumită
de faptul că se mai îngrășase din moment ce o rochie
care îi venise perfect la începutul verii, acum de-abia o
mai cuprindea. Ba mai și crescuse, corpul său suferind
transformări de care ea era și nu era conștientă. Maria
se vedea mereu la fel, dar nu și bunica. Aceasta îi pu-
sese pe poalele rochiei un paspoal, ca s-o mai lun-
gească puțin. Cu tot adaosul făcut dintr-o panglică
lucioasă și asortată la material, rochia îi venea Mariei
destul de scurtă. Se gândi că altfel nici n-ar fi putut s-o
mai îmbrace, fiindu-i și așa cu vreo trei-patru degete
de asupra genunchiului. Habar n-avea când făcuse bu-
nica treaba asta și cum se descurcase, știind cât de
prost stătea aceasta cu vederea. O înduioșă grija pe
care i-o purta bunica și pentru o clipă se gândi c-ar fi
înțelept să renunțe la planul său și să-și vadă de treabă.
Momentul de cumpănă trecu însă repede, un gând pe
care-l lași să meargă prea departe nemaifăcând nicio-
dată cale întoarsă. 

Îmbrăcată cu rochița, Maria stătu câteva clipe pe
marginea patului. Ochii îi căzură pe cusătura pe care
i-o făcuse bunica la rochie, atât de corect efectuată,
încât ai fi crezut că e lucru făcut de mașină, iar nu de
mână omenească. Doar în vreo două locuri  pâșiturile
erau mai mari și ieșite din contur. Se emoționă. 

„Bunico, cum poți să coși în felul ăsta, dacă zici că
nu mai vezi aproape deloc?” o întrebase cândva, iar
de-atunci trecuse destul timp. „Fetițo, ochi nu mai am,
dar mâini încă da, iar un lucru pe care-l faci bine de ne-
numărate ori, îl faci apoi la fel de bine și pe nevăzute”,
îi spusese ea.

Amintindu-și de acest episod, ochii Mariei se um-
plură de lacrimi. Câtă grijă putea să-i poarte bunica, iar
ea se dovedea o ingrată care făcea planuri pe ascuns.
Iarăși avu un moment de cumpănă și o luă în stăpânire
gândul că trebuie să renunțe la ceea ce-și propusese,
dar, în același timp, ceva din adâncul ființei sale mergea
înainte, urmărind îndeplinirea planului său. Din cauza
emoției tot mai puternice, dexteritatea sa lăsa de dorit
și se împiedica în tot ce făcea, în aranjarea părului, în

încheierea nasturilor sau în legarea șireturilor. Totuși, la
ora douăsprezece fix, după o oră întreagă de nervi și
de găteală, ieși pe ușă, dar nu aranjată la patru ace, ci
destul de șui îmbrăcată și cu părul stându-i ca nici cum,
însă cu punga de cadou la subțioară. O ținea ca și cum
înăuntru ar fi fost înghesuită toată averea lumii.

În curtea școlii era o liniște deplină. Nu era deschisă
decât poarta de la intrarea principală, pe unde aveau
acces doar cadrele didactice. Păși cu sfială și se furișă
în curtea din spate. Se așeză pe  banca din marginea
terenului de sport, un loc mai ferit, dar care-i permitea
să aibă o privire de ansamblu asupra curții și clădirii
școlii. Se înarmă cu răbdare, fiind dispusă să aștepte
cât va fi nevoie. 

Timpul nu mai avea nicio măsură și i se păru chiar
devreme când, în sfârșit, își făcu apariția o echipă de
muncitori. Echipați cu cele mai felurite ustensile de tâm-
plărie – ciocane, fierăstraie, rindele, dălți, burghie și
cuie  –, oamenii se apucară de treabă. Cât ai bate din
palme, râzând, glumind sau înjurându-se reciproc, ridi-
cară un podium rudimentar, din paleți de lemn. Scena
astfel înjghebată avea o suprafață cam de cinsprezece,
douăzeci de metri pătrați și o înălțime de un metru și
ceva. În fața scenei se puseră trei trepte pentru urcare
și coborâre. După ce făcură postamentul, muncitorii cei
gălăgioși, dar și harnici, întocmiră și un schelet de
lemn, cu punct de sprijin în cele patru colțuri. Apoi aco-
periră așa-zisa construcție cu o foaie de cort și pe dea-
supra puseră crengi de salcie și multe ghirlande de
beteală făcută din hârtie creponată de diferite  culori.
Totul părea vesel și festiv, mai ales că beculețele unei
instalații electrice proiectau în jur spoturi luminoase care
treceau de la roșu la verde și invers. La prima încercare,
instalația pocni și beculeţele se stinseră pe loc, dar un
electrician prezent la fața locului înnodă și lipi la fire
până când o făcu să funcționeze. Lumina zilei era încă
destul de puternică și estompa strălucirea beculețelor,
dar pe măsură ce se lăsă înserarea, efectul deveni tot
mai pronunțat, inducând parcă și o anumită stare de
spirit. Se apropia ora de începere a festivității și agitația
celor implicați în desfășurarea evenimentului era din ce
în ce mai mare. 

Din punctul său strategic, Maria urmări întreaga vân-
zoleală a pregătirilor. Nu-și părăsi locul decât în vreo
două rânduri și atunci doar ca să meargă la toaletă. Își
luase de fiecare dată gentuța și punga de cadou cu ea
și nu le pierduse din ochi nicio clipă. În gentuță avea
buletinul și un pachet de șervețele, iar în pungă, eșarfa,
felicitarea și mai ales inima sa, pe care n-o mai simțea
bătându-i în piept, ci între foițele felicitării pe care o fă-
cuse chiar cu mâinile sale. I se părea normal să se în-
tâmple așa, din moment ce își pusese tot sufletul și
toată priceperea pentru a face ceva frumos. Visul său
era pe cale să se împlinească. Persoana care-i întru-
chipa visul nu sosise încă, dar ea n-avea cum să piardă
momentul, fiind cu ochii-n patru la tot ce se întâmpla în
jurul său. Nu-i scăpase nicio mișcare, începând cu stră-
dania femeilor de serviciu de-a arbora steagul României
și pe cel al Uniunii Europene în niște suporți de metal
fixați pe stâlpii din față ai scenei și terminând cu intrarea
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în scenă a fiecărui nou-sosit. Participanții la festivitate
începură să se adune în număr tot mai mare și curtea
școlii fu împânzită repede de o mulțime de oameni.
Tinerețea, entuziasmul și buna-dispoziție erau la ele
acasă și atinseră cote maxime în momentul în care își
făcură apariția și cei care urmau să susțină programul
artistic. Pe scenă urcară prezentatoarea și cele cinci pe-
rechi de fete și băieți, cu toții îmbrăcați în haine de
epocă, pudrați și purtând pe cap peruci sau diademe
strălucitoare. 

Cu toată costumația sofisticată, sub măști și peruci,
Maria îi  recunoscu pe câțiva dintre artiștii de ocazie,
dintre care unii fiindu-i colegi de clasă, iar alții proaspăt
liceeni, dar foști elevi ai școlii în care învăța și ea. Inima
îi dădea ghes să se ridice de pe bancă și să se apropie
de scenă, pentru a se pierde în forfota zgomotoasă și
electrizantă a mulțimii. Fidelă însă obiectivului pe care
dorea să-l atingă, se agită pe loc și nu părăsi banca. În
locul pe care și-l alesese, se știa ferită de ochii tuturor
curioșilor și bârfitorilor. Trecuseră mai bine de cinci ore
de când se postase acolo și nu-i era nici foame, nici
sete, singura sa dorință fiind aceea de a găsi momentul
în care să-și pună în aplicare planul. Inima începu să-i
bată în piept cu putere și parcă nici cu respirația nu mai
stătea prea bine. Pentru inimă, nu-și făcea probleme,
știind că se domolea singură, în schimb o înnebunea
gândul c-ar putea să facă o criză de sufocare în văzul
tuturor și asta i-ar zădărnici toate intențiile pe care le
avea. Încercă să fie cât mai calmă și să respire adânc
și controlat. Efectul fu cel scontat, reușind să se
liniștească și să-și alunge teama. 

Între timp, începu programul artistic. Era chiar bun,
dar Maria era prea puțin atentă la ceea ce se întâmpla
pe scenă. Se prinsese totuși de faptul că perechile de
tineri costumați reprezentau unele țări europene, printre

care și România. Fuseseră trecute în revistă momentele
cele mai importante din istoria țărilor respective. În-
treaga scenă era animată, printre baloanele de diferite
culori și confeti din foițe de aluminiu fiind fluturate și
stegulețe care reprezentau drapelele acelor țări. La
sfârșitul programului artistic, apărură două fete, prin îm-
brăcăminte una reprezentând România, iar cealaltă
Franța. Sărbătoarea era deci dedicată și prieteniei ro-
mâno-franceze sau poate în principal acesteia, dar ea
era prea puțin interesată de asta. Gândul său era numai
la planul său și respiră ușurată recunoscând primele
acorduri din „Odă bucuriei”, de Beethoven, ceea ce
anunța încheierea programului artistic. Profesorii și ele-
vii aplaudară la unison, frenetic și prelung. Era un entu-
ziasm general, toată lumea se îmbrățișa cu toată lumea,
vânzoleala era mare și Maria socoti că sosise momentul
mult așteptat. Lumina reflectoarelor i se părea însă prea
puternică, favorizând-o pentru că putea să vadă silue-
tele cadrelor didactice din primul rând, inclusiv pe cea
a femeii cu părul de foc, de care ea era direct interesată,
și defavorizând-o în același timp, deoarece își dorea să
se strecoare prin mulțime cât mai neobservată. Se
părea că cineva îi ascultase dorința, căci începuse un
blues, iar intensitatea luminii reflectoarelor scăzuse
brusc. Lumea trecu la dans. În atmosfera aceea de clar-
obscur, prinse și ea curaj și se ridică de pe băncuță. Se
strecură cu grijă printre perechile de dansatori. Era
atentă să n-o calce cineva pe picioare, dar și mai atentă
la ceea ce urma să spună atunci când se va afla față-n
față cu femeia cu părul de foc. Era convinsă că în sfârșit
sosise ocazia, prilejul, de-a acționa și a-și pune în apli-
care planul. 

(Fragment din romanul Planul secret al Mariei, 
în curs de finalizare)

Radu Adrian, Os domnesc
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Viziune scenică

TABLOUL I

Personajele: CETĂŢEANUL 1, CETĂŢEANUL 2,
VOCEA

În unghiul format din întâlnirea a două străzi se află
un edificiu ornat cu gust ce adăposteşte sala de con-
certe a urbei X. Acest loc din intersecţie este o oază de
linişte şi respir, datorită vegetaţiei înconjurătoare. După
terminarea concertului pentru pian şi orchestră din
după-amiaza zilei de weekend, pe fondul mulţimii ce-şi
urma drumul spre casă se detaşează doi cetăţeni. Ei
dădeau impresia că se văd de prima dată şi încep o
conversaţie ca din întâmplare.

CETĂŢEANUL 1 (studiind construcţia şi poziţia ei de
la intersecţie): Frumoasă această clădire! Nimic de zis.

CETĂŢEANUL 2: Eu aş zice, frumoasă această
sală! Ce sonoritate are!

CETĂŢEANUL 1: Chiar aşa! Amândoi avem drep-
tate. Ambele, sala şi clădirea, sunt încântătoare şi te
reţin. De la început să fi avut aceeaşi destinaţie?

CETĂŢEANUL 2: Nici pe departe. Aici a fost super-
marketul „Tummy”. Marele supermarket! Şi din ce au
clocit edilii şi au hotărât apoi, că se cuvine o sală de
concerte pentru urbe, a apărut această sală.

CETĂŢEANUL 1: E demn de admirat! Pentru idee şi
pentru efort! O sală de concerte nu-i un lucru oarecare.
Felicitări! Nu sunt din partea locului dar, zău, când am
prilejul revin!

CETĂŢEANUL 2: Impresionant şi măgulitor, ce spu-
neţi! Vă felicit şi eu! Se vede că iubiţi muzica. Am înţeles
de la primele vorbe. Cum vi s-a părut solista!

CETĂŢEANUL 1: Şi virtuoasă şi tehnică. O tânără
ambiţioasă. Numai că la un moment dat, pianul părea

că refuză să mai asculte de orchestră. Îşi vedea în con-
tinuare de mersul său, impunându-şi voinţa.

CETĂŢEANUL 2: Ca să vă completez... Nici nu dis-
tona. Enunţa lejer tema, îndemnând orchestra să se
desfăşoare, însă atent la echilibru.

CETĂŢEANUL l: Ce-am observat eu... Echilibrul so-
norului era inspirat de comunicarea dintre pian şi or-
chestră, atât prin diferenţiere, cât şi prin conexiune. Şi
cu toate acestea, melosul concertului aparţinea de im-
plicarea pianului şi orchestrei în acea reciprocă deter-
minare.

CETĂŢEANUL 2: Bună observaţie! Dar în situaţia de
faţă, dirijorul a avut rolul esenţial. O spun şi eu ca pe o
vorbă.

CETĂŢEANUL 1: Apropo de observaţie! Apropo de
vorbe! Ştiţi ce-am remarcat eu? Unele vorbe, pe care
le spuneam la o anumita vârstă, nu le-am mai spus la
altă vârstă. Şi bine mi-a fost!

CETĂŢEANUL 2: Spuneaţi vorbele după cum gân-
deaţi. Şi apoi vorbele veneau în funcţie de împrejurări.
Nu aceleaşi împrejurări le trăiaţi mereu.

CETĂŢEANUL 1: Şi nici gesturile nu erau aceleaşi.
Eu, când gesticulez, sunt spontan. Le fac inconştient.

CETĂŢEANUL 2: Îmi daţi voie să ne tutuim? M-ar
ajuta să fiu mai explicit.

CETĂŢEANUL l: Dacă ţi-e la îndemână aşa, te rog!
CETĂŢEANUL 2: Şi ca să revin! Le faci inconştient,

dar gesturile au legătură cu vorbele. Aşa cum nu-ţi dai
seama de gesturi, nu sesizezi nici legătura. Dar ea
există!

CETĂŢEANUL 1: Uneori aş gesticula întruna. Mă
ajută să mă exprim mai uşor. Şi aş tot gesticula!

CETĂŢEANUL 2: Până se iveşte cineva şi-ţi atrage
atenţia că prea multă gesticulaţie, fără sens, dăunează.

CETĂŢEANUL 1: Ştii că nu mi s-a întâmplat! Nu s-a
găsit nimeni ca să mă atenţioneze.

CETĂŢEANUL 2: Probabil că mimai ceva şi cel care

Nicolae Havriliuc

TABLOURI DINTR-O COLECŢIE 
PARTICULARĂ
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te privea îşi închipuia că te referi la el. Situaţia, oricum
o dai, are o un sens dublu. Fie că-şi făcea o impresie
despre persoana ta, fie că stârneai înţelesuri pe care
vorbele nu le transmiteau.

CETĂŢEANUL 1: Revin la ceea ce am început. Nici
unele gesturi făcute la o anumită vârstă nu le mai fă-
ceam la altă vârstă.

CETĂŢEANUL 2: Totul e firesc. Ştii de ce? Începeai
să fii stăpân pe tine şi evitai ceea ce-ţi dăuna, ară-
tându-te într-o altă lumină.

CETĂŢEANUL 1: Ştii ce mă necăjea? Gesticulam
mai puţin şi, chiar, vorbeam mai puţin.

CETĂŢEANUL 2: Asta înseamnă că gândeai mai
mult.

CETĂŢEANUL 1: Dar ce, până atunci nu gândeam?
CETĂŢEANUL 2: Gândeai şi până atunci. Dar când

ai început să gesticulezi mai puţin, să vorbeşti mai puţin,
ai recurs la o simplificare. Ai concentrat în puţine cuvinte
şi-n gesturi destul de reţinute esenţialul dictat de gân-
dire.

CETĂŢEANUL 1: Însă nu ştiu cum se face, dar bine
mi-a fost de fiecare dată.

CETĂŢEANUL 2: Eh, da! Acest bine perceput de
tine este condiţionat de celălalt care te ascultă şi tace,
dar în sine sa judecă. E o formă de politeţe sau de ci-
nism cotidian. Accept-o cum vrei!

CETĂŢEANUL 1: Să ştii că până la tine n-am avut
ocazia unor asemenea clarificări. Mai bine tăceai şi tu!

CETĂŢEANUL 2: Chiar dacă aş fi vrut, nu m-ai fi
lăsat. Veneai cu vorbe şi gesturi potrivite ce se urmau
neîntrerupt. Se zice... în consecuţie.

CETĂŢEANUL 1: Veneam! Dacă ştiam, n-aş mai fi
venit. Pentru că acum, după discuţia cu tine, nu mai
simt aceeaşi stare de bine. Ceva mă îngreunează. 

CETĂŢEANUL 2: Totul e firesc. Ştii de ce? Mi-ai pre-
luat din vorbe şi gânduri, din gesturi şi semne. Şi le-ai
aşezat lângă ale tale. După cum se vor înţelege ele şi
te vor modela pe tine, vei veni, la distanţă de timp, cu o
altă observaţie. Depinde cui te vei adresa.

CETĂŢEANUL 1: Uneori ne mai audiem între noi.
Fără să ştim ce particularitate a sunetului se strecoară
în fiecare.

CETĂŢEANUL 2: Aş mai sta de vorbă cu tine, dar
mă grăbesc. Mă aşteaptă Ioana, colaboratoarea mea
de la „Urbanism şi sistematizare”, alături de care lucrez
la un proiect de spaţiu ocrotit în caz de calamitate. Până
nu vine vremea gândacilor purtători de boli şi a moliilor
distrugătoare de veşminte strămoşeşti!

CETĂŢEANUL 1: Succes şi cu altă ocazie!
CETĂŢEANUL 2: Încântat de cunoştinţă şi la bună

vedere!
(Ambii dispar pe câte-o stradă din extremitatea edi-

ficiului.)
VOCEA: Se spune despre clipa de iluzie că este pre-

ţul plătit drept remediu la câte un impas cotidian. Stările
ca şi gândurile au ceva în comun: unele se mişcă prin
ele însele, altele prin impulsul venit din afară.

TABLOUL II

Personajele: IOANA, BĂRBATUL, VOCEA

Un living-room luminat semiobscur. Intră Ioana şi
deschide fereastra, apoi se aşază pe un fotoliu. Lângă
ea, pe o măsuţă, se găseşte un telefon. Femeia e bine
dispusă şi surâde la atingerea obiectelor din încăpere.
Aducându-şi aminte de ceva, ea dă un telefon colegului
de la „Urbanism şi sistematizare”.

IOANA: Bună! Ce faci? Ce fac eu? Uite, am venit
acasă şi mă gândesc la tine. Dacă vreau? Vreau să te
revăd! Bine, aştept! (Închide telefonul. Urmează pe un
ecran video dialogul ei cu un bărbat întâlnit de prima
dată.)

BĂRBATUL: Ar trebui să vii mai aproape! E doar o
dorinţă. 

FEMEIA: Stai că mă mut! (Se aşază pe un alt foto-
liu.) Dorinţă? Eşti sigur că pe mine mă doreşti?

BĂRBATUL: Nu încape discuţie. Cum te-am văzut,
mi-am zis... Gata! E a mea! Cu permisiunea ta m-am
aşezat la masă, lângă tine.

FEMEIA: Mi-amintesc! Frumoasă poveste! Numai că
eu terminasem servitul mesei, iar tu te pregăteai să fi
servit.

BĂRBATUL: Însă tu ai avut răbdare să fiu servit şi
eu. Pentru asta îţi mulţumesc!

FEMEIA: Curiozitatea m-a împins, într-un fel, să
continui.

BĂRBATUL: O anume atracţie simţeai pentru mine.
Te citeam în priviri.

FEMEIA Probabil că nu era suficient. Nu ştiu dacă
ai descifrat bine, dar îmi schimbam privirile şi tăceam.

BĂRBATUL: Nu găseai cuvântul potrivit?
FEMEIA: Vrei să afli cauza tăcerii mele? Ceva îmi

plăcea şi ceva nu.
BĂRBATUL: Nu te-ntreb ce şi ce, dar m-am bucurat

că m-ai urmat după invitaţie.
FEMEIA: Eram singură şi abia sosisem în staţiunea

de pe litoral. Trebuia să-mi găsesc pe cineva. Tu ce
zici? Am făcut bine? 

BĂRBATUL: Găsindu-mă pe mine, nu aveai de ales.
FEMEIA: Ce plin de sine suntem! Nici n-am încercat

o alternativă. Te aveam în faţă şi mi-era de ajuns. Eşti
mulţumit?

BĂRBATUL: Mulţumit, de ce nu? Cum s-ar zice, în-
cepeai să te obişnuieşti cu mine. Rău cu rău, dar mai
rău fără de rău.

FEMEIA: Nu din răul singurătăţii mele, probabil,
te-am preferat! Nu! Nici din priveliştea necunoscutului
pe care-l aveam în faţă, posibil să ascundă un rău. Nu!
Simţeam că se naşte o comunicare. Dorinţa ta îmi făcea
plăcere.

BĂRBATUL: Şi dacă dorinţa mea a fost o amăgire?
Conform ecuaţiei tale aş putea crede că o falsă dorinţă
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provoacă o falsă plăcere. S-a putut ajunge până acolo?

FEMEIA: Exclus e răspunsul absolut în absenţa re-
laţiei. Ori noi ne ştiam de câteva ore. Ce pot preciza
este că plăcerea aparţine dorinţei şi poate schimba di-
recţia, recuperând din abateri.

BĂRBATUL: Vrei să spui că mingea era pe terenul
plăcerilor.

FEMEIA: Vreau să spun că dorinţa şi plăcerea îm-
preună decid calea de urmat, când se amestecă între
ele. Ne amăgim cât ne amăgim, iar apoi ne acceptăm
şi facem relaţia să funcţioneze. La ce te gândeşti?

BĂRBATUL: Vroiam să te întreb de unde eşti, dar
am evitat. În schimb, un gând îmi spune că prea multe
vorbe nu-i fac bine dorinţei. Îi slăbeşte vederea.

FEMEIA: Am să-ţi răspund la întrebarea nerostită,
ştiind că-i face plăcerii bine la inimă. Sunt de oriunde
din lumea asta de unde eşti şi tu. Te mulţumeşte răs-
punsul?

BĂRBATUL: Ca să-ţi flatez dorinţa, nu ştiu cum aş fi
formulat întrebarea. Oricum, răspunsul tău e mulţumitor,
fie şi pentru intenţia ce-am avut-o. Mi-ar plăcea să te
numeşti Ioana.

IOANA: Cum de-ai ghicit? Aşa mă cheamă.
BĂRBATUL (râde): E vreo abatere de recuperat?
IOANA: Misterul în care ne învârtim amândoi.
BĂRBATUL: Prea multă visare strică, prea multă

conversaţie provoacă uitare.

(Se aude un zgomot puternic, apoi un strigăt de su-
nete nearticulate.)

IOANA (tresare): Ce-a fost asta?
BĂRBATUL: Ceva ce nu s-a inclus în scenariul în-

tâlnirii unui bărbat cu o femeie. Ceva ce nu prevestea
că o schimbare se va produce.

IOANA: Să fi fost o forţă venită din senin sau un cu-
rent de aer staţionar în zonă? Şi când te gândeşti că
multe se termină şi încep cu un strigăt lângă ape! 

(Sună telefonul. Ioana închide imaginea video.)

IOANA: Alo, alo! Da! Ce-ai păţit? Nu se spune? Am
înţeles! Nu-i mai bine să vin şi eu? Într-o astfel de situa-
ţie se cade să-ţi fiu aproape. E doar o dorinţă! Stai, să
las toate în ordine pe aici şi cobor! (Închide telefonul,
închide fereastra, stinge lumina şi iese).

VOCEA: Iubirea e o joacă. Întâmplător cineva inves-
teşte energie în altcineva, iar acel altcineva acceptă.
N-are încotro, dar este aşezat în faţă. Ceea ce în-
seamnă că, intrând în atenţie, stârneşte încredere şi
poate dirija totul după bunul plac. Ori persoanele, dacă
nu vor coincide, îşi vor schimba locul, argumentând
joaca.

CORTINA
Bucureşti, 1 octombrie 2021

Radu Adrian, Martir
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Jan Kochanowski

CâNTUL III

Nu crede-n Fortuna, tu, cel ce sus ești,
La roata din urmă atent să privești,
Căci doamna-i din fire sucită și rea,
Probleme, situații le-ntoarce cum vrea.

Și nu te încrede în aur, comori,
La oricare ceas să te temi de trădări;
Fortuna, ce dă, poate lua înapoi
Și nu e vreun drept să te-ajute-n nevoi.

Iar cei ce acum preajma ta o slăvesc,
Se-nclină Fortunei, la tine rânjesc;
Dispare Fortuna, ai spatele lor

Ca umbra când intră soarele-n nor.

Dar ea ochi de-și leagă primind măguliri
Ciudat zăpăcește umanele firi:
Încât nu le-ajungi cu prăjina la nas,
De sus îl sfidează pe cel jos rămas.

Să nu uiți, Norocu-i comoara cu spor,
Depune strădanii să-ți dea ajutor,
Mereu ce-i al tău să rămână așa,
De însăși Norocul la fel o să vrea.

Virtutea e veșnic comoară, mărgean:
N-o smulge nicicând cel mai aprig dușman,
N-o-nghite focul, n-o-neacă nici marea:
Deasupra domnind e doar Întâmplarea.

CâNTUL IX

Nu renunța-n sperare
La orice întâmplare:
Căci n-apune soare ca-n ultima zi,
Clipa rea se duce, cer frumos va fi.

Privește codrii acum
Când trece iarna pe drum,
Copacii toți își pierd din frumusețe,
Iar câmpul nesfârșit pe sub nămeți e.

Dar martie sosește,
Zăpada se topește.
Glia de-ndată ce soarele-apare,
Se-mbracă iar în culori sclipitoare.

Nimic nu-i veșnic lumesc,
Griji, bucurii se-mpletesc.
Când una din ele-n vigoare a-nvins,

DIN LIRICA POLONEZĂ
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Apare schimbarea , s-o vezi înadins.

Omul mândru devine,
Când toate îi merg bine,
Dar de-l întorc sorții din drumul fălos,
Cumpătu-și pierde, capu-i cade în jos.

Dar inimile toate
Bat cât le e a bate,
Căci râde de noi toți, Fortuna-n față,
Când dă, când ia, cum cheful o răsfață.

Nu socoti pierzare,
Ce-i demn de îndreptare.
Domnul răstoarnă tot, și-n noi, și-afară,
Iar cel ce crede-n El, n-o să dispară.

CâNTUL X

Cineva, prin luptă, slavă-a dobândit,
De-a fost pace însă,  prin  gospodărit;
Dar soața de-al ei soț, când n-are habar,
Truda-i în zadar.

Unu-adună bani, din slujbă, din ogor,
Altul din ce ia în chip de negustor,
Dar de nu stă soața lângă el, socot,
De râpă-i dus tot.

Cinstea doamnei sale, fală-i la bărbat,
Ea e stâlpul casei cel adevărat:
Îngrijind de toate e cununa lui,
Cea a soțului.

Ea din timp gonește boală și necaz,
Știe să-i mângâie suflet și obraz,
Poate să-i alunge grijile din gând
Dulce murmurând.

Ea îi naște pruncii semănând cu el,
Bucurii să-i facă, zbenghiuri fel de fel;
Rudele-și iau gândul de la bani, comori,
Sunt moștenitori.

De trei ori ferice, Doamne, cui îi dai,
Căsnicia asta  semănând cu-un rai;
Dar de-i rea nevasta, griji, amar sporesc,
Omu-l năpădesc.

CâNTUL  XI

Tu, nu uita: păstrează-ți mintea-ntreagă
Când un necaz te lasă fără vlagă,
Dar și în pene să te-nfoi, te-aține, 
De-o fi să dea Norocul peste tine.

Of, om cinstit, cu moartea stând în față,
Frământ va fi să-ți fie-ntreaga viață,
Deși cu-ai tăi prieteni câteodată,
Vesel, cu-un vin, va trece ziua toată.

Aici, lângă izvorul ce te-ngână,
La umbră cere masă să ți-o pună,
Să toarne vin din bute cât încape,
Cât tânăr ești și moartea nu-i pe-aproape.

Îți vei lăsa averile mănoase,
Conac lăsa-vei, aurite case
Și rodul tău și truda ta deplină
Le va lua urmașul ce-o să vină.

Bogat de-ai fost sau sclav purtând năpasta,
În fața morții nu contează asta;
Hai, urcă*! Scrisă-i soarta tuturora,
Tu, veșnic surghiunit, venit-a ora.

*Având model oda lui Horațiu (Carmina II), îndemnul urcă
se referă la luntrea lui Charon, n.t.

CâNTUL  XII

Să nu ai îndoială, zic dublu  ca să știi:
Virtute fără pizmă nu vei putea găsi.
Cum umbra scai se ține de trup îndeajuns,
La fel și pizma merge  lângă virtute, strâns.

Lucirea-i n-ar răbda-o, nici ochi în ochi s-o pui 
Și suferă când unul o-ntrece-n drumul lui;
Și simte cățăratul în van și fără rost
Și nimănui n-ar spune, aleasă de ce-a fost.

Dar cela ce servit-a din suflet țara sa,
Această nedreptate nu-l va îngrijora;
Să fie fără pată, drept, nepărtinitor,
Să sufere pizmașii plesnind  de ciuda lor.

Virtutea e bogată, n-ai cum să o știrbești
Și n-așteaptă răsplată de gesturi omenești;
Chiar ea i-o recompensă și-o răsplătire-n dar,
Podoabă-adevărată și minunată-n har.

Și de-i deschis spre ceruri drumul cuiva astfel,
E-al celui servind țara. Nu ne-ndoim de el.
Unde-l rănește ciuda, Domnu-îl va mângâia
Și orișicând virtutea loc demn își va afla.

Traducere de Passionaria Stoicescu
și Constantin Geambașu

din volumul în curs de apariție Cânturi
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NEAUA

De ce ai vrea să plângi în zăpadă
să te bucuri deodată
ca un gâscan printre gâște
ploaia e cineva de-al tău între cer și pământ
neaua vine la noi dintr-o altă lume
vindecă gratis nervii
face din mătușă un înger
nu ține minte răul

sFINTE FRANCIsC DIN AssIsI
În amintirea Doamnei 
Profesoare Maria Dulska

Sfinte Francisc din Assisi
să Te imit nu știu eu – 
sfințenia mea e măruntă
peste Biblie capul mi-e greu

Peștii nu ies să m-asculte
păsările nu-nțeleg vorba mea
câinele preotului m-a mușcat
ca oricare alta mi-e inima

Minunați rămân munții și codrul
rozele parfumate-n petale
dar din toate minunile Tale
iarba mi-e dragă în totul

De mică-i călcată-n picioare
n-are fruct să ducă-n ispită
iarbă tu-mi ești surioara
desculța mea carmelită

CRED

Cred în bucuria hodoronc tronc așa
în îngerul care-a căzut din cer să se joace în nea
în inima ce-și dorește orice și încă ceva nedefinit
în zâmbetul cuiva care urma urmelor a născocit
și încă mai spune la ce bun și mai departe ce s-o fi
făcut
în mama care îndărătul porții grădinii a dispărut
în Dumnezeu cel adevărat fără nevoie de dovezi di-
vine
pentru că nu-i plac teoriile despre sine

CU OCHELARI

Te-am desenat Maică Preasfântă cu ochelari
groși și grei
așa arăți omenește cu ei

ca o funcționară de poștă obosită de scrisorile noastre
ca o bunică preocupată de pasiențe ce nu-i ies
ca un fel de mătușă atât de apropiată încât  e singură
ca o învățătoare aplecată peste lucrarea cu-o pată de
cerneală
ca o necredincioasă care citește mult și vede  mai
puțin
uneori pribeagă ca un cuc cenușiu fără părinți
acum șterg ochelarii cu guma și o bucată de pâine
albă
să nu rămână urme

doar acele lacrimi nu eu le-am desenat
cum s-a întâmplat

sCRIsOARE CăTRE MAICA DOMNULUI

Îți comunic în primele cuvinte că nu s-a schimbat
nimic
codobatura  galbenă se bucură de ciocul ei negru
somonul se întoarce în râul în care s-a născut
furnicile se spală așa cum le stă bine
căprioara se ogoiește cu podbal deci mai puțin
tușește
pădurea-i atât de reală încât devine o iluzie
albina nu-l cunoaște pe Chopin dar este muzică
moartea ca de obicei se așterne ușor pe pământ
aici chiar în curte poți deveni sfânt
aruncând găinilor grăunțe după un vechi ritual
iarăși în Polonia cel mai frumos este iulie pe-al apei
mal
iar frumusețea e foarte aproape când timpul se înde-
părtează
nici un pește nu-și pierde măcar un solz

„Jan Twardowski  (1915- 2006) a fost prin educație polo-
nist – om al literelor, prin pasiune – iubitor al naturii, iar prin
vocație și îndemnuri ale inimii – preot. Este recunoscut în Po-
lonia de către cititori și critici literari drept cel mai popular și
cel mai citit poet și autor de reflecții inspirate din Evanghelie
și viață.” (Aleksandra Iwanowska)
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coțofana cu coada îngustă își repetă glumele
lucrurile au propria lor memorie după cei morți
așadar pe mama mea o ține minte ceainicul ciobit
pentru privighetoare în iunie fiecare noapte prea
scurtă e
nu-i e teamă de trup ea crede în dragoste
cântă că inima-i vie nemuritoare-n curând
barza mai departe ridică numai piciorul stâng

scriu o scrisoare pentru că de văzut nu se poate
cred însă că uneori Te aud
fiindcă de unde vin deodată când adorm acele șoapte

sCRIsUL

Isuse care nu ai pus mâna pe condei
nu te-ai aplecat deasupra foii de hârtie
nu ai scris evanghelii

de ce nu se scrie așa cum se vorbește
nu se scrie așa cum se iubește
nu se scrie așa cum suferim
nu se scrie așa cum nu rostim

se scrie un pic așa cum nu este

DEsPRE CODRI

Fost-am în codri să aflu aici
roșeața din fagi

mici ciocănitori mure coapte-n zori
cerbii cu coarne
afine-nnegrind granguri ciripind
mușuroi

și-n ochii de ciută – ai  domniței bej –
văzul să-mi înmoi

și-n taina din con și-n bufnița din pom
și-n iepuri chiar

dar frica m-a luat
gândind – Domnul n-are hotar

LUMEA

Dumnezeu s-a ascuns ca lumea să fie văzută
ar fi fost doar singur de se-arăta
cine-ar fi îndrăznit în prezența lui să observe furnica
viespea în cerc alergând frumoasă și rea
rățoiul verde cu galbene labe
nagâțul păzind patru ouă în cruce
ochii rotunzi ai libelulei

pe mama care nu demult la masă
lua cana de lunga ureche caraghioasă
bradul nelepădând solzi și conuri 
durerea și extazul amândouă de cunoaștere trepte
taine nu mai mici dar  mereu pe alte tonuri
pietre arătând călătorilor încotro să se-ndrepte

iubirea ce nu se vede un pic
nu acoperă în sine nimic  

s-AU sCHIMBAT TIMPURILE

Îl numim urât gardian
îi poruncim să ne păzească
îl folosim ca pe-un băiat pentru comisioane
cine dintre noi îi va da mâna
îi va părea rău pentru că are aripi prea mari
conștiința atât de curată încât incomodă
culoarea albă mai curând nepractică
viața străină
căci e fără greșeli
iubirea incompletă – pentru că e fără de moarte

cine dintre noi îl va lua pe după gât
ascultă – îi va spune – s-au schimbat timpurile
acum eu te voi ascunde de lume

COPACII NECREDINCIOŞI

Copacii-s toți la rând necredincioși
păsările nu învață deloc religie
câinele foarte rar merge la biserică
de-adevărat nu știu nimic
dar sunt tare ascultători

nu știu evanghelia insectele sub scoarță
la fel albul praf cel aproape de miez
pietrele de pe câmp
lacrimile îmbrobonate de pe obraz
pe franciscani nu-i cunosc
și-s atât de sărace

stelele nu vor s-asculte cazaniile din nori
lăcrămioarele din margine-s apropiate deci singure
toți munții sunt precum credința liniștiți răbdători
iubirea-i chiar cu-o inimă defectă
dar astea-s toate mereu curate

Traducere de Passionaria Stoicescu
și Bogdan  Polipciuc, 

din volumul în curs de apariție 
Stihuiri cu har pentru mici și mari
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VEDERI DE-A LUNgUL COAsTEI ENgLEzE

Stâncile de cretă cad din nou,
așa cum se dezvăluie faianța de bucătărie sau pereții
grădinii
casei ce s-a prăvălit în mare. 

Oamenii, desigur, s-au salvat:
subasigurați, fără-a înțelege algebra banilor, 
poate că-au mers să stea la părinții în viață, 
așteptând să adoarmă înainte de ploaie.

Când le atingi, e clar că nu-s un Spitfire-luminos
ci mai mult ca o boală de ficat; în speranța că fieru-i
de vină:
umezeala le face bucăți. 

Pe undeva, în Canalul Mânecii se află tencuieli, zidă-
rie, cărți
sub vapoarele ce plutesc cu marfă; oamenii, desigur,
s-au salvat
în altă parte. Ca-ntr-o-ntâlnire fără cuvinte.  

Jacob Lund
(Marea Britanie)

CUVINTE VECHI 

Complet inert le auzim
adevărate ca topoarele Saxone,
mângâieri obtuze pentru acei
dintre noi care doresc o poveste adevărată:
logoreică, dacă-i necesar;
lacrimogenă, dacă trebuie.

Mortalitatea n-ar trebui să fie
subestimată, în cazul în care
contabilii și poștașii
se costumează și plâng după Godwinson,
bodogăne despre distracții la băutură,
ca lame ascuțite pentru ei înșiși,
cuvinte vechi, iar mai încolo

un englez a spus cândva
că limba și gândirea s-au dus – 
nu cu mâinile condamnate, poate – 
dar inseparabil? Nu contează:
există un cimitir de execuție
care asurzeşte.

FARUL ÎN FUNCŢIUNE

Ciudat că un act de bunătate sau de înțelepciune
e mai clar noaptea, ca şi cum locul
ar fi plin de stinghereală; eul public ascunde
umanitatea, trăgând strâns pânza 
nu chiar atât de departe ca scotele înfășurate, 
dar ca tăcerea, pe care toți o vorbim; 
și totuși marea-i luminată. 

Să fie că ne simțim în nesiguranță
măturați de mareele negre,
declamând avertismentele proprii
la navigarea prin aparență,
lăuntricul, 
cel iubit?

Traducere şi prezentare de Mariana Zavati Gardner

Jacob Lund este un poet cerebral, interesat în idei de iden-
titate, istorie, națiune şi apartenență. Ca adolescent, a călătorit
mult în România.

Poezia lui Jacob Lund a fost publicată în Openings, N2
magazine, The Use of English şi în antologia Bollocks to Bre-
xit (Civic Leicester, 2019). De asemenea, scrie pentru English
and Media Center (Emag) și NATE Journal. A publicat articole
despre Shakespeare, Donne și teoria literară. A recenzat
ficțiune pentru The Daily Telegraph. Predă acum literatura en-
gleză la Varndean College, Brighton, UK.

Jacob Lund, 
Pagină de manuscris
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ÎNTRE FORŢă ŞI sLăBICIUNE 

Sunt încă
proprietatea lui Dumnezeu
unde să fug
sunt scribul sub teroarea cuvintelor
m-ai trimis aici pentru că tac
muşcând pământ
unde să fug când pământul fuge şi el
îngroziţi suntem de un singur cuvânt
curând se va auzi
va fi tunet sau adiere
îl vei rosti tu, îl voi şopti eu
sunt încă preferata lui Dumnezeu
unde să fug şi de ce…

LIBERTATEA LIBERTăŢII 

Libertatea ca un toc de pistol
libertatea ca un rânjet de mitralieră
ca o cisternă inflamabilă
trecând prin foc

libertatea ca un tren cu răniţi cântând
ca o cruce-n spinare
purtată pe ploaie
de discipolii ploii

libertatea ca o baricadă de libelule
ca o lege misterioasă în vremuri de ciumă
ca un cort
unde se va naşte cel ce va salva lumea
şi nimeni nu ştie…

BETWEEN sTRENgTH AND WEAKNEss

I am still
God’s property
where to run?
I’m the scribe under the terror of words
You sent me here
because I am silent
and bite the clay
where to run when the earth runs too
we both are terrified by a single word
it will be heard soon
will it be thunder or breeze?
will you say it,  will I whisper it?
I am still God’s favorite
where to run and why?…

FREEDOM OF FREEDOM

Freedom as a pistol holster
freedom as a grin of a machine gun
as a flammable tank
passing through the fire

freedom as a train of wounded singing 
as a wooden cross carried
in the rain
by the disciples of rain

freedom as a barricade of dragonflies
as a mysterious law in the times of plague
like a tent
where will born the Savior
and nobody knows…

Victoria Milescu
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sFâRTECâND sPAIMA 

Nimic nu este al meu
văzându-vă, văzul
devine al vostru
poemul despre lăcuste
devine lăcustă
mâna mea mângâindu-te
devine mâna poemului
sfârtecat de fraţii mei, lupii
din pădurile albe
spaima lor e şi a mea
şi iarăşi a lor
în cădere, îngerul aerului
scutură sângele
dintr-un pom înflorit…

CU sTăPâNIRE DE sINE

Mergi printre cei buni, printre cei răi
părul are mai mult argint
decât aur
trandafirul din colţul gurii se scutură
trupului îi cresc din ce în ce mai 
mulţi ghimpi
ai vrea să nu răneşti
când treci dimineața
printre acei bărbați tineri, frumoși
dar ghimpii din ce în ce mai puternici, mai tari 
se înfig în pieptul celui îmbrăţişat
la-ntâmplare
poate că acesta
de lângă tine, rănit, căzut pe asfalt
era cel aşteptat…

ACELAŞI CER 

Acelaşi cer, acelaşi soare
şi pentru mine şi pentru el
aceiaşi monştri circulând
printre visele ţărilor noastre unde
suntem pe rând şi sclav şi stăpân
câte lucruri de făcut sau de zdrobit
se zbat între noi
fiecare furându-ne o răsuflare, un strop de răcoare
o rază din steaua norocului
rămânând doar imaginea 
ştearsă de ploi
a inimilor noastre rostogolindu-se
prin lumile răvăşite…

TEARINg  FEAR

Nothing is mine
when I look at you
my eyes become your eyes
the poem about the locusts
becomes a locust
my hand when caresses you
becomes the hand of  the poem
torn by my brothers, the wolves
from the white woods
their fear is my fear too
and theirs again
falling, the angel of air 
shakes the blood of a flowering tree. 

IN COLD BLOOD

You pass among the good, among the bad people
your hair has more silver
than gold
the red rose of your mouth faded
your body seems to bear 
more and more thorns
you’d like not to hurt
passing by 
those young, handsome men
in the morning
but your thorns
growing stronger and stronger
get into the man’s chest
whom you’ve accidentally  embraced
maybe this, next to you, injured
fallen on the asphalt
he might be that one
whom you’ve waited so long.

THE sAME sKY

The same sky, the same sun
both for me and for him
the same monsters circulating
among the dreams of our countries where
we are slaves and masters in turn
how many things to do or to crush
are fighting between us
each of them steal from us 
a breather, a drop of coolness
a ray from our lucky star
leaving only the image
almost erased by the rains
of our hearts
rolling down through the confused worlds…

Versiunea engleză aparține autoarei 
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„Boieri, cucoane și cuconițe! Eu sunt de la Iași; Șed
în casă cu chirie în mahalaua Păcurarii. Trăiesc din ve-
nitul unii moșioare ce am. Mă numesc B.B.”. Chiar dacă
protagonistul nostru e din Bacău, nu are, după ştiinţa
mea, nicio moşioară şi se numeşte cu următoarea literă
a alfabetului, aceste afirmaţii din Rețeta de acum
aproape două veacuri a lui Costache Negruzzi (Scrisoa-
rea II) mi-au răsunat în minte după ce am închis volumul
profesorului Constantin Călin Zigzaguri. Accente. Jur-
nal, apărut în 2020 la editura băcăuană Babel.

Plămădit din acelaşi aluat din care au crescut şi Stă-
pânirea de sine (2010), Provinciale (2012) ori În plină
lumină. Breviar (2019), volumul este alcătuit din două
părţi: Accente (Anii ’90), compus din texte apărute în
revistele culturale la care colaborează autorul, variabile
ca dimensiuni (oscilând între câteva rânduri: O obser-
vaţie, Motiv de contrariere, Nume şi câteva pagini: Ple-
doarie à la Piru, Ce este medicina?, Prognozele
dlui  Z.  Ornea), dimensiunea fiind totuşi irelevantă, căci
„cronica va fi măruntă numai prin laconism, dar va fi nor-
mală prin atitudini”, şi Început de deceniu, unde sunt
reproduse notaţiile diaristice din primele cinci luni ale
anului 2011. De fapt, şi articolele din prima parte au fost,
iniţial, pagini de jurnal („Articolele mele din ziar sunt, la
prima redactare, pagini de jurnal. Folosesc acolo per-
soana întâi şi nu mă abat de la linia sincerităţii”), preci-
zare ce-i prilejuieşte profesorului Călin câteva
consideraţii asupra diaristicii ca specie literară. 

Diaristica, pe care Ernst Jünger o considera „a cin-
cea roată la căruță și probabil singura care continuă să
se învârtească postum”, este, pentru exegetul lui Baco-
via, „mai liberă şi mai spontană” decât alte specii, des-
crie „bucăţi de viaţă”, „nu orchestrează ficţiuni”. Altfel
spus, „înregistrează pro memoria, nu transfigurează”.
Jurnalele „au cele mai strânse raporturi cu adevărul. A-l
înfăţişa nediluat, fără reticenţe, integral e, de altfel, con-
diţia sine qua non de existenţă. De aici (când e respec-

tată) valoarea lor documentară.” 
Cât îi priveşte pe diarişti, aceştia „sunt nişte scruta-

toris, observatori atenţi, care «scanează» şi ce e dincolo
de «convenţii»; dacă eventual au a se răfui, încep cu ei
înşişi”, cel mai bun exemplu în acest sens fiind însuşi
autorul acestor consideraţii. Care uneori chiar face
exces de zel, aşa cum ne-a fost dat să constatăm în vo-
lumele anterioare. Sau cum recunoaşte singur în aceste
notaţii: „neîndoielnic, am exagerat în autocritică şi simt
consecinţele” (printre consecinţe menţionând la loc de
cinste puţinătatea cărţilor publicate, într-o perioadă
când lumea te judecă după acest criteriu).

Nemulţumit (nu complexat!) de sine, „eu mă autode-
nigrez (fără ipocrizie)”, dar pe ceilalţi „îi descriu aidoma
cum sunt, realist”. Prin urmare, scrierea unui jurnal e
„act de curaj” (curajul de a înfrunta prejudecăţile) şi „act
de responsabilitate” (ţinând de exactitatea notaţiilor, dia-
ristul Călin fiind conştient că „va da samă”, precum ve-
chii cronicari). Desigur, problema se pune acut în
momentul în care jurnalul iese/este scos din intimitatea
diaristului şi este expus în spaţiul public, fie de autorul
lui, fie independent de voinţa acestuia, mai ales când
nu se mai poate apăra. Pentru prima situaţie, modela-
rea textului e impostură, profesorul Călin acceptând
numai îmbunătăţirea „expresivităţii” (prin sinonimii,
adăugarea câte unui epitet, remanieri lexicale şi sintac-
tice) şi a „clarităţii” (prin suplimente de informaţii, carac-
terizări etc.). Cea de-a doua nu este pomenită în
notaţiile de acun, deşi ar necesita o amplă dezbatere…

Mai subliniază profesorul Constantin Călin că imagi-
nea/portretul/chipul autorului din jurnal trebuie să fie în
deplină concordanţă cu acela din viaţa curentă.

Totodată, jurnalul e o formă de autocontrol, diaristul
recunoscând că „ţinerea” lui l-a ajutat să se corecteze
în privinţa „consecvenţei şi fermităţii”. Teoretic, conchide
acesta apoftegmatic, jurnalul e „o lucrare de scriitor con-
ştiincios şi etic”.

Rodica Lăzărescu

„PAR INGRAT? NU, SUNT SINCER!”
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„Conştiincios şi etic” se dovedeşte exegetul lui Ba-
covia şi cu ocazia alcătuirii acestui volum, a cărui ori-
gine, reamintesc, se află în notaţiile sale zilnice. Aşa
cum ne-a obişnuit cu fiecare op publicat, şi acesta este
deschis de un Cuvânt înainte, aci numit Viaţa în zigza-
guri, teoretizant, explicativ, justificativ, definind ori lim-
pezind termenii, tribut plătit de autor, pe de o parte,
educaţiei cazone, firii sale sistematice, iubitoare de or-
dine şi rigoare, pe de alta, profesiei de dascăl.   

De ce zigzag? Fiindcă „«zigzagul» mă defineşte”,
căci „o viaţă în zigzag, măruntă, nu se poate exprima
decât printr-un scris în zigzaguri, comprimat, cu respi-
raţie redusă, în ritm grăbit”. În acelaşi timp, zigzagul
este „atelierul în care am exersat conciziunea”. 

Privite din altă perspectivă, analizate după alte cri-
terii, pe de o parte, zigzagurile „formează un mozaic
despre unele din frământările contemporane şi aproxi-
mează un «climat»”, „evocă bazarul lumii de atunci şi
au o desfăşurare caleidoscopică”, altfel spus formează
canavaua ansamblului; pe de alta, „întrucât relevă la ce
m-am oprit şi ce anume am reţinut, ele mă definesc şi
pe mine”. Aceeaşi idee pe care în volumul din 2019 În
plină lumină. Breviar o exprima răspicat: „Sunt ce scriu,
pentru că, indiferent de subiect, mă (de)scriu”.

Căci, în fond, şi acest volum este o continuă căutare
de sine, o perpetuă încercare de definire, de „judecare”
(„Mă judec des şi mă acuz sever”, găseam în Provin-
ciale), de adunare într-un portret, ale cărui trăsături se
revelează aici asemenea unei picturi – privită de
aproape, ochiul descoperă mulţime de bucăţi de vop-
sea, fiecare cu forma şi culoarea ei, păstrând urma cu-
ţitului cu care au fost aplicate. Abia îndepărtându-te de
tablou, cocoloaşele de vopsea se încheagă într-un tot,
capătă sens, alcătuiesc o imagine… În cazul cărţilor
profesorului Călin, imaginea de ansamblu este un au-
toportret, rezultat al stării aproape fiziologice pe care
autorul o mărturiseşte cu vorbele lui Montaigne: „«înfo-
metat de a mă da pe faţă», adică de a mă confesa”.

Aşadar, boieri, cucoane și cuconițe! „Nu-s nici le-
vent, nici «gigea», nici «haios».” [aici am ezitat asupra
însuşirii virile pe care a dorit să o sublinieze autorul prin
adjectivul arhaic levent: bine făcut, voinic, chipeş, ga-
lant, generos, amabil…? toate la un loc?]. „Nu doresc
să par mai tânăr sau mai cuprins decât sunt, şi nici nu
mă îngân cu bătrânii. Evoluez în pas cu vârsta, trăiesc
după programul care-mi prieşte, asumându-mi «singu-
rătatea în doi»”. 

Nici cu superstiţiile nu m-am lămurit: deşi într-un loc
afirmă răspicat „nu sunt superstiţios”, în altă parte aflăm
că duminica nu iese „din superstiţie”. Aş încadra acest
obicei duminical mai degrabă la tabieturi, de care nu
duce lipsă („am fost /…/ un tabietliu”). 

„«Suflet moale»”, „loial din fire”, se declară impresio-
nat de „rupturi”, mai ales de „cele care intervin târziu”.
„Odată cu înaintarea în vârstă, mă surprind, deopotrivă,
tolerant şi extremist. Detest ambiguităţile, nici-nici-urile,
falsurile sentimentale; prefer claritatea şi fermitatea în

toate domeniile. Deşi vine în răspăr cu ce se predică
acum, părerea mea e că «fundamentalismul», în sensul
de rigorism, reprezintă singura alternativă la o toleranţă
devenită fără margini”.

„Curăţirea inimii” o obţine prin „abstinenţă şi mode-
raţie, nu prin renunţări totale şi izolare”. „Liber de orice
patimă”, nu simte „nici un fel de ranchiună”, caută
pacea, detestă huiduielile mulţimii, „orice aberaţie” îl
„nelinişteşte”. Atent la ton, îl agasează „acutele şi schi-
mele”. În contact cu anumite opinii şi atitudini e „ipocon-
dric, în sensul lui Stere”.

Râde spontan, „fără eforturi şi fără exagerări. Nu
«mă tăvălesc de râs» niciodată, şi cu totul rar «râd până
la lacrimi». Râd – zic eu – decent şi sunt capabil să mă
opresc înaintea celorlalţi. Îmi place să râd, dar cu un
amestec de îndrăzneală şi sfială, şi cultiv râsul: la se-
minarii şi cursuri găseam, aproape de fiecare dată, pre-
texte pentru a râde.”

E „astenic”. E şi sedentar. Nu-i place să meargă prin
magazine, în privinţa bacşişului e „constant”, adică nu
ţine pasul cu inflaţia. Îi place „vinul nediluat (duşmănesc
sifonul!), nu carcalete”. 

Pe stradă, face slalom printre excrementele de po-
rumbei şi ciori, nu-i place vântul – „mă agită, mă face
să tresar şi să mă crispez la fiecare rafală mai puter-
nică”. 

„Intelectualiceşte” fiind „un ins curios”, Constantin
Călin se mişcă „iute şi corect în universul de hârtie”, in-
diferent dacă „hârtie” înseamnă periodice, cărţi, fonduri
arhivistice (precum cel al Primăriei Bacău, de pildă),
căci „singura şi adevărata mea constantă e variaţia, re-
simţită ca impuls, aspiraţie, pretext”.

E devorator de presă (exemplific aici cu câteva din-
tre „gazetele” citite şi citate, de diverse orientări, din ca-
tegorii uneori antagonice şi de calibre variate, din epoci
diferite, de la Lire la Aven amentza, de la Revista Cul-
tului Mozaic la România Mare, de la Revista Fundaţiilor
Regale la Aurora, buletinul Ambasadei sovietice, de la
Viaţa Românească, Academica, Bilete de papagal, For-
mula AS, Dreptatea, Caiete critice, Adevărul literar şi
artistic, L’Express, Cronica, Le Monde, Azi, Magazine
littéraire, Vieaţa nouă, Steagul roşu, Rampa, Dimineaţa,
până la „pupezele” Fufa, Ţâţe, Tehnicile actului sexual
ş.a.m.d.), călătoreşte „pe valuri de hârtie tipărită”, fără
însă a se limita la racursiuri, ci stabilind „similitudini,
consonanţe şi analogii”, punând în fiecare comentariu
„şi ceva propriu: observaţii impresii, amintiri, atitudini,
reflecţii”. 

Ocupaţia sa cotidiană fiind lectura, citeşte „cu plan,
şi fără, ceea ce adesea-i mult mai plăcut. În ciuda apa-
renţelor de om metodic, nu m-am ţinut niciodată strict
de o anume bibliografie…”. „Modul meu de lectură e
vechi” („polenul lecturilor” îl păstrează în fişe, căci „lec-
tura lentă, urmată de fişare, înseamnă reflecţie şi selec-
ţie, plus observarea unei mulţimi de detalii”), „la fel şi
«tehnologia» scrisului. Într-o viaţă, am schimbat trei
unelte: creionul şi condeiul cu pixul, apoi am alternat
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pixul cu maşina de scris”.
E „pofticios de literatură non-fictivă”, „mă atrag me-

moriile, îndeosebi cele care provin de la oameni care
au marcat epoca lor”. E „încă avid de literatura cu sub-
stanţă politică”, dar când îi e dor să râdă, citeşte Ilf şi
Petrov.

Considerându-se „atât istoric literar, cât şi memoria-
list”, „am râvnit mereu să scriu concis, să fiu «nod», să
nu întind «batista» încât să devină cearşaf”. Nu este un
vocal, nu-i place să „cotcodăcească” despre „mărgica”
pe care încă n-a făcut-o, preferă „anonimatul care-mi
este caracteristic” („e amuzant să fii necunoscut, şi chiar
râd de asta: mi se pare forma optimă de libertate”), se
îndoieşte, „în mod sincer” de „excelenţa” sa, nu-i place
să fie citat în presă şi este „incapabil” să meargă „cu
pantahuza”.

Nu este „cel mai pretenţios” dintre recenzenţii literari,
iar ca profesor, a fost „exigent, dar nu sever”.

Pentru a rezuma, „intelectualiceşte, sunt un ins cu-
rios, iar ca meşteşug – un miniaturist”.

În fine, aş încheia descifrarea portretului menţionând
o trăsătură pe care profesorul Călin ne-o dezvăluie nu
prin afirmaţii sau negaţii, cum o face cu toate celelalte,
ci indirect, lăsând cititorul să descopere printre rânduri
poetul ce se ascunde în spatele figurii cazone, cu a
cărei înfăţişare i-a plăcut să defileze până acum. Urmă-
riţi, rogu-vă, notaţiile din jurnal privind vremea şi veţi
descoperi adevărate poeme într-un vers, amintind de
Ion Pillat sau de poezia minimalistă niponă: „Zăpadă,
ciori, vrăbii”; „Zăpadă vânătă în umbra blocului”; „Soare
cu dinţi mici, de platină”; „O răcoare sticloasă”; „Dimi-
neaţă mohorâtă; pospai de zăpadă”; „Ninge cu cristale
de aer îngheţat”; „Soare difuz, roiuri de fulgi”; „Fierbere
mare în văzduh, vijelie…”; „Vânt în clocot…”; „Cer
vânăt, frig şi vânt”; „Afară: lumină multă şi linişte în aer”.

Şi acest nou volum se pretează la o infinitate de
abordări, interpretări, analize, puncte de vedere. Se

poate analiza varietatea subiectelor abordate (de la
„borş” la „politică”, după cum glumeşte cu prietenul T.),
nemaifiind o noutate nici curiozitatea iscoditoare a au-
torului, nici insolitul întrebărilor pe care şi le pune (în ce
condiţii ne sunt primite rugăciunile?, câte dicţionare are
dl Constantinescu?, ce citesc parlamentarii?). Se poate
reface calendarul competiţiilor sportive majore din pe-
rioada notaţiilor jurnaliere. Se poate urmări galeria de
portrete, cu preferinţa pentru crochiuri („Havel e un mo-
nument de răbdare şi politeţe”, Victor Ciorbea e „tără-
gănatul nostru prim-ministru”, Palade şi Ţociu – „două
caricaturi de comici”, Gheran „e abundent, impetuos şi
greu de rezumat”, Tudor Stanciu – „mic intrigant şi pri-
ceput în pişicherlâcuri”, Th. Codreanu „e tenace şi spor-
nic”, Carmen Mihalache – „veritabilă vulpeculă”).

Şi tot ca de obicei, se poate alcătui o culegere de
aforisme, exprimările apoftegmatice ale moralistului
Constantin Călin fiind la tot pasul: „Diplomele nu aduc
cititori; din contra, nu o dată, îi alungă”; „O viaţă înte-
meiată pe compromisuri şi concesii e inacceptabilă şi
inutilă”; „Omul nu poate forţa natura fără să rămână ne-
pedepsit”; „Credinţa înseamnă – lucru de care ne dăm
din ce în ce mai bine seama azi – identitate”; „Brânco-
veanu şi ai săi au avut revelaţia inutilităţii de a supra-
vieţui altfel decât creştini”; „Istoria a demonstrat că
barbaria e oricând reversibilă”; „Noua educaţie a gus-
tului pune la temelia ei impudoarea”; „Nu-i de ajuns să
enunţi, e nevoie şi să explici”; „Dacă epocile au sunetele
lor proprii, caracteristica sonoră a epocii actuale e hui-
duiala”; „Inteligenţa nu e întotdeauna în cea mai strânsă
legătură cu morala”; „Ziarul cere energie, televiziunea
– tinereţe”; „Pamfletul nu numai spurcă, ci şi igieni-
zează” ş.a.m.d.

Cu toate acestea, am ales să insist asupra nevoii au-
torului de a se „da pe faţă” într-un autoportret, stârnită
de o exclamaţie a acestuia: „Par ingrat? Nu, sunt sin-
cer!” E ceea ce am admirat întotdeauna la omul şi căr-
turarul Constantin Călin.

Constantin Călin
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Istoricul și criticul literar I. Oprișan a dorit să afle, în-
cepând cu anii ’80 ai secolului trecut, de la o serie de
personalități, cauzele înfloririi excepționale a literaturii
române în interbelic. Nu s-a iluzionat că va afla tot ceea
ce dorea, scriitori care dăduseră strălucire interbelicului
literar, precum Mihail Sadoveanu, Lucian Blaga, Tudor
Arghezi, Camil Petrescu, G. Călinescu și alții părăsiseră
această lume. A inițiat totuși seria sa de dialoguri cu
speranța că va obține „măcar unele sugestii, dacă nu
răspunsuri clare”. Totuși, de la unii intervievați
contribuția la conturarea chestiunii este esențială. Unul
dintre aceștia este Șerban Cioculescu, care, prin aspec-
tele pe care le evocă aduce cele mai bogate elemente
definitorii ale chestiunii: activitatea unor mari scriitori, ca
Nicolae Iorga, Mihail Sadoveanu, E. Lovinescu, Gala
Galaction, Tudor Arghezi, care au scris și au publicat
într-o „republică a literelor”, într-o epocă în care se
recunoștea „că condeiul nu cunoaște și nu trebuie să
cunoască o constrângere din afară”, în care existau ce-
nacluri literare, ca acela de la „Vieața nouă”, ca „Sbu-
rătorul”, „unde nu exista vreun fel de absolutism”, ci „un
climat permanent de discuție”, în care existau discuții în
cadrul revistelor literare, în cadrul grupurilor literare, în
care cafenelele literare erau ca un „mod de selecție”.
Șerban Cioculescu repetă ceea ce spusese și oral: „Am
spus că epoca interbelică a dat literaturii noastre al doi-
lea clasicism – după acela de la sfârșitul secolului tre-
cut, cu Eminescu, Creangă, Caragiale, Titu Maiorescu,
Slavici și ceilalți, respectiv, toată marea configurație de
scriitori: Rebreanu, Arghezi, Lovinescu, Hortensia Pa-
padat-Bengescu, Blaga, Bacovia și alții”, opinie pe care
o împărtășește și Dumitru Micu, care pune accent pe li-
bertatea de creație: „...și pur și simplu, neintervenția po-
liticului a dat posibilitatea concentrării, profesionalizării,
concentrării asupra problematicii. Și probabil și comu-
nicările astea, posibilitățile de comunicare internațională
au fost mai mari în perioada interbelică... schimburile

culturale. Și apoi e și întâmplarea. S-a întâmplat să se
nască atunci câteva talente puternice”. Pavel Țugui ex-
plică avântul extraordinar luat de literatura interbelică
prin „factorii etnici și politici care au dus la realizarea
unității naționale”. Un alt factor de seamă al progresului
a fost învățământul, Alexandru Elian și Walter Biemel
vorbind cu mare respect despre profesorii lor, primul
despre Nicolae Iorga și P.P. Negulescu, iar cel de al doi-
lea cu deosebire despre Tudor Vianu, căruia, cum
spune, îi este recunoscător pentru toată formația sa.
Ovidiu Papadima evocă un aspect important din
învățământul universitar filologic interbelic: existența In-
stitutului de Literatură condus de Mihail Dragomirescu
și a Institutului de Istorie Literară și Folclor condus de
D. Caracostea, despre primul spunând că „a avut – și
prin durata lui – un efect, eu cred, considerabil în ceea
ce privește formarea atâtor generații de critici și istorici
literari, dintre care unii au devenit celebri. A avut un im-
portant rol în formarea lor, atât ca atmosferă literară, cât
și ca mod de afirmare liberă a personalităților și opiniilor
fiecăruia. Este bunul cel mai prețios, care a rămas de
pe urma acestei îndelungate activități”. Din convorbirea
cu Ovidiu Papadima mai reținem prețioasa sa mărturie
privind sistarea, pentru o vreme, a difuzării cărții lui
G.  Călinescu, Istoria literaturii române de la origini până
în prezent (1941), chestiune asupra căreia face preci-
zări și Lucia Protopopescu.

Istoricul literar, comparatistul și traducătorul Ovidiu
Drimba, care a făcut școala la Oradea, explică nume-
roasele realizări de vârf din interbelicul românesc prin
atmosfera de patriotism, prin simțul tradiției, prin res-
pectul pentru cultură, pentru profesori, pentru oameni,
pentru școală. „Din prima clasă de liceu – spune el la
15 iulie 2009 – când am intrat în Oradea, era o atmos-
feră de patriotism, ceea ce nu mai e astăzi... Nu era
casă în care să nu apară tricolorul.” Eugen Coșeriu îi
amintește cu mare respect pe profesorii săi de la Iași:

Iordan Datcu

DIALOGURI ADNOTATE DESPRE 
INTERBELICUL LITERAR ROMÂNESC
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G. Călinescu („L-am avut și ca profesor și l-am avut –
să spunem așa – patron literar și critic”), Iorgu Iordan,
D. Găzdaru, Petru Caraman, „care era profesor de sla-
vistică, reușea să entuziasmeze pe studenți, fiindcă pre-
zenta cultura populară”.

I. Oprișan s-a așteptat la mai mult de la unii dintre
cei cu care a dialogat. În adnotările la convorbirea cu
Dimitrie Stăniloaie, constată că acesta a lăsat deoparte
„ranchiunele vechilor dispute cu Lucian Blaga și cu alții”,
dar „a încercat să afle – deși cam restrâns – cauzele
miracolului românesc interbelic”.

Sunt prezenți, cu scurte mărturisiri, doi scriitori ro-
mâni de peste Prut, Nicolae Dabija și Grigore Vieru. Re-
producem câteva cuvinte, emoționante și pline de
tristețe: „Dacă vă puteți imagina așa ceva, am terminat
școala medie fără să citesc un rând măcar din Emi-
nescu sau din Alecsandri sau din ceilalți clasici! Clasicii
ne-au fost pur și simplu furați...”

Multe dialoguri sunt purtate cu membri ai familiilor
unor scriitori decedați. Alice Vera Călinescu repetă ceea
ce a spus altădată despre soțul său. Alexandru Cojan,
ginere al lui Nichifor Crainic, evocă ultimii ani de viață
ai acestuia. Maria Furtună-Speranția, fostă soție a lui
Horia Furtună și, după decesul, în 1952, al acestuia, a
lui Eugeniu Speranția, îi vorbește despre unele aspecte
din biografia lui B.P. Hasdeu, aflate de la socrul său,
Th.  D. Speranția, care a trăit în preajma savantului de
la Câmpina. Ștefania Papadima, soția criticului și istori-
cului literar Ovidiu Papadima, aduce mărturii semnifica-
tive despre anii acestuia de profesor la tinerețe, despre
excursionistul pătimaș, despre relațiile lui cu D. Cara-
costea, apoi cu colegii Gh. Vrabie și I.C. Chițimia, cu
G.  Călinescu, despre detenția de mai mult de trei ani și
jumătate la Rahova, Jilava, Gherla, Craiova și Poarta
Albă, despre primii ani de existență ai Institutului de Is-
torie Literară și Folclor condus de G. Călinescu, în care
a fost cercetător încă de la înființarea acestuia în 1949.
Simona Popa, fiica lui Radu Gyr, relatează sfârșitul
acestuia și viața foarte scurtă pe care a trăit-o împreună
cu familia sa din cauza numeroaselor arestări. Informații
de reală noutate aduce Lucia Protopopescu despre
tatăl său, Dimitrie Caracostea. Reținem doar combate-
rea a ceea ce s-a tot spus, fără vreun temei, că acesta
ar fi oprit difuzarea cărții lui G. Călinescu, Istoria litera-
turii române de la origini până în prezent (1941): „În pri-
mul rând știu că nu el a oprit tipărirea volumului, că au
fost niște acțiuni care se datorau altora; care au dus la
acest ordin de oprire a tipăririi și difuzării. Aceasta o știu
categoric. Știu că-l prețuia pe Călinescu, cred că-i
prețuia și lucrarea și n-ar fi făcut niciodată acest lucru.
Nu era un vindicativ tatăl meu, indiferent de polemici.
Nu urmărea și nu lovea în om. Se vor ști lucrurile când
se vor afla actele Fundației. Sunt unele nume care cir-
culă, care îi fac vinovați pe alții, dar ceva mai mult, în
câteva rânduri tatăl meu a căutat, s-a prezentat
mareșalului Antonescu, a prezentat memorii pentru
scoaterea cărții de sub interdicție. Ăsta este adevărul,
așa încât cine spune altfel nu cunoaște lucrurile. Căli-
nescu a rămas cu impresia că este o acțiune care
pornește din hotărârea tatălui meu, dar asta nu este

adevărat categoric.”
I. Oprișan, care a tipărit cărți precum Opera lui Mihail

Sadoveanu (1986; ed. a II-a, 2004), Romanul vieții lui
B.P. Hasdeu (1990, ediția a doua completată, B.P. Has-
deu sau setea de absolut. Tumultul și misterul vieții
(2000), Lucian Blaga sub zodia mitului (2016) și a alcă-
tuit multe ediții din opera lui Ion Marin Sadoveanu, Mi-
hail Sadoveanu, B.P. Hasdeu, a părăsit, de mai multe
ori dialogurile despre ideația interbelicului literar pentru
a afla chestiuni pe care nu le știa în legătură cu cei
amintiți. Dialogul cu Profira Sadoveanu este cel mai
semnificativ în acest sens, Oprișan bombardând-o pe
foarte buna cunoscătoare a biobibliografiei sadove-
niene cu astfel de întrebări: precizare privind data
nașterii, relațiile lui Mihail Sadoveanu cu fratele său vi-
treg, despre căsătoria cu Ecaterina Bâlu, despre școala
urmată de aceasta, despre dragostea lui Sadoveanu
pentru Topîrceanu, despre rolul acestuia în constituirea
Societății Scriitorilor Români, colaborarea lui la cărțile
de citire, cum se numea fostul proprietar al vilei de la
Copou, colaborarea cu D.D. Pătrășcanu, călătoria lui
Sadoveanu la Constantinopol, ultima dorință a scriito-
rului privitoare la „popasul din urmă”, și încă foarte multe
alte întrebări.

Autorul cărții arată un interes aparte și pentru
Al.O.  Teodoreanu, despre care n-a scris și din opera că-
ruia n-a reeditat vreo carte. Mărturiile pe care le obține
de la Marta Teodoreanu care, atunci când Păstorel a
fost încarcerat pentru o... epigramă, ea, ca să se
întrețină, a ajuns... măturătoare.

Cu reală simpatie pentru Păstorel, Oprișan îi în-
treabă despre el pe câțiva care l-au cunoscut, între ei
pe Romeo Drăghici, care a fost prieten cu el din copilă-
rie. Acesta spune că, într-o împrejurare, Mihail Sado-
veanu a spus că Păstorel își bea talentul. Aflând,
epigramistul a replicat:

Eu cred c-a sosit momentul
S-o spun, deși o știe toată nația,
E preferabil cel ce-și bea talentul
Acelui ce-și mănâncă reputația.
I. Oprișan și Stancu Ilin au dorit să alcătuiască o

ediție integrală critică a operei lui Camil Petrescu, care
urma să apară în colecția „Opere fundamentale” coor-
donată de acad. Eugen Simion. Au pregătit primul
volum, însă  „influențarea negativă a celor doi fii ai au-
torului, de la care obținusem permisiunea de a înfăptui
o asemenea ediție așa de necesară, a făcut ca de pe
urma cercetărilor întreprinse să poată beneficia alții, în
viitor”. Pe lângă îngrijirea profesionistă a romanelor,
I.  Oprișan a voit să vină cu o bogată  informație asupra
omului, pe Pavel Țugui, spre exemplu, întrebându-l cum
arăta scriitorul în anii ’50 ai secolului trecut, ce statură
avea, avea vreo rană, era îmbătrânit, dacă era incisiv,
dacă era îmbrăcat în mai multe feluri, dacă era elegant,
ce prieteni avea. Plină de semnificație este evocarea
modalității prin care Camil Petrescu a putut să-și pro-
cure un aparat de auzit, adică a drumurilor pe care le-a
făcut la prim-ministrul Petru Groza, apoi la Ministerul
Sănătății, la Ministerul de Finanțe în vederea comandă-
rii necesarului aparat în Elveția. Altfel, în lungul dialog
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cu Pavel Țugui, cum recunoaște acesta, datele comu-
nicate „sunt oarecum colaterale creației”.

I-am trimis autorului cărții o listă cu o serie de greșeli
de tipar. Aici dăm doar câteva exemple, neincluse în
acea listă. Ar fi trebuit ca în note să fie corectate unele
inexactități. La p. 567 Pavel Țugui afirmă că Alexandru
Balaci despărțindu-se de prima sa soție, actrița Maria
Botta, n-a mai avut copii. Știm că s-a recăsătorit cu
Anca Udișteanu și a avut cu ea două fete, una dintre
ele lucrând la secția de stampe a Bibliotecii Academiei
Române. D. Stăniloaie spune despre Mihai Șora: „Mi se
pare că e băiat de preot. [...] Este cumnatul lui Melente
Șora”. Mihai Șora nu este cumnat al celui amintit, ci fiu.
D. Vatamaniuc îl evocă pe „Ujé, de la franceză”. N-a
existat un profesor la Universitatea din Cluj cu un astfel
de nume. Este vorba de Yves Auger, despre care Mir-
cea Zaciu a publicat, în 1974, un articol, pe care l-a in-

clus, peste ani, în antologia Ca o imensă scenă, Tran-
silvania... (1996). D. Stăniloaie amintește de câteva ori
de mitropolitul Bălan, care nu apare la indicele de nume
fiindcă alcătuitorul acestuia nu i-a căutat numele de
botez. În aceeași situație este și Scărlătescu, de fapt
Scărlătescu Ioan, pe care D. Caracostea l-a cunoscut
la Viena, unde muzicologul, compozitorul și pianistul
și-a continuat studiile (1893-1895).

Prin Miracolul literar românesc interbelic (Saeculum
Vizual, 2020), distinsul critic, istoric literar și editor
I.  Oprișan dă o nouă carte de dialoguri adnotate, bogată
în comentarii care se rețin, în numeroase informații de
mare utilitate istoricului literar, o carte la nivelul valoric
al celor precedente, Lucian Blaga printre contemporani
(1987, ed. a II-a, 1995) și G. Călinescu. Spectacolul
personalității (1999).

Cele două volume publicate de scriitorul Mihai Stan,
sub titlu Drumul cărţii. Din jurnalul unui editor, la pro-
pria sa editură, Bibliotheca, din Târgovişte (vol. I, 2018,
491 p.; vol. II, cu o prefață de Marin Iancu, 2021,
556  p.), reprezintă mai mult decât un „jurnal de editor”,
cum arată subtitlul. În sensul că, oricine parcurge pagi-
nile sale va înţelege că ele fac referiri la mult mai multe
chestiuni decât cele sugerate de titlu (avatarurile şi cu-
lisele vieţii de editor, relaţiile acestuia cu autorii şi cola-
boratorii, „drumul cărţii” de la editor până la cititor, cu
lansări de cărţi şi saloane literare, cu târguri de carte şi
alte acţiuni în sprijinul penetrării cărţilor în biblioteci şi
spre cititori, ori împlinirile editoriale şi proiectele de viitor,
demersurile pe lângă autorităţile şi instituţiile ce pot spri-
jini actul editorial etc.), respectiv că ele conţin şi nume-
roase consemnări privind biografia civilă şi
scriitoricească a autorului, dar şi diverse însemnări, opi-
nii şi reflecţii privind literatura, istoria, cultura, în general,
dar şi viaţa politică şi socială la nivel local și naţional.
Cele două motto-uri pe care Mihai Stan le aşază în des-

chiderea primului volum sunt revelatoare pentru modul
în care derulează scenariul acestui „jurnal de editor”.
Adică, o spune diaristul, citându-l pe Orhan Pamuk,
într-un roman (în cazul de faţă fiind vorba de un „jurnal”)
se pot include, între altele, „şi comentarii politice bizare,
părţi amestecate din diferite romane, eseuri despre is-
torie şi ştiinţă, texte filosofice, informaţii enciclopedice,
povestiri istorice, digresiuni, anecdote şi orice alt lucru
la care ne-am putea gândi”, ceea ce va face diaristul
efectiv, avertizându-şi cititorul, citând apoi ce spune Mir-
cea Horia Simionescu despre „cum o viaţă de om, în
cazul de faţă un scriitor, acumulează întâmplări bune
sau rele, le transformă în evenimente şi apoi le transfi-
gurează în poveste”, iar el, cititorul, tot citind şi recitind,
va distinge „adevărul curat” pe care-l va întâlni „în mie-
zul labirintic al existenţei” şi-l va extrage „din reţeaua ar-
borescentă a anecdotei şi a fanteziei, înţelegând în final
că existenţa se trage din nimicul primordial”. De altfel,
într-o consemnare de la finele primului volum, diaristul
constată că „jurnalul unui editor” (cum şi-a numit cartea)

Stan V. Cristea

MIHAI STAN. JURNAL DE EDITOR
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o coteşte subtil către „memorial”, dar nu este nici un
„memorial”, care să consemneze obligatoriu, retrospec-
tiv şi cinic, deopotrivă, eliberat de teama contempora-
nilor, adevărul – fapte, evenimente demne de luat în
seamă, la care a fost martor sau relatarea i-a parvenit
de la inşi demni de toată încrederea –, cum nu este nici
numai un „jurnal”, plasat în sfera literaturii confesive,
punctând, în oricare dintre aceste ipostaze, opriri în
larga arie a istoriei, cu note autobiografice inserate, de
asemenea, accidental. Oricum, întâmplările, evenimen-
tele, ca şi persoanele – indivizii ajunşi datorită diaristului
personaje ale „jurnalului”, cum ne avertizează acesta
că îndrăzneşte să-l numească – sunt plasate într-un
context care are legătură cu literatura, iar părţile de bio-
grafie sunt strecurate potrivit cu ceea ce acesta nu-
meşte „fluxul narativ subteran”.

Cartea lui Mihai Stan este, aşadar, o mixtură între
„jurnal” şi „memorial”, de unde şi încărcătura sa com-
plexă şi semnificaţiile multiple pe care le incumbă
aceasta. Consemnările, care se întind pe o perioadă de
peste șaptesprezece ani, de prin 2002 până la începutul
lui 2018 (în primul volum) și de la începutul lui 2018
până în mai 2020 (în al doilea volum), se succed fără
datare, precedate doar de simple precizări de genul:
„Vineri”, „Decembrie”, „Luni, februarie”, „Aprilie spre
final”, „Sfârşitul lunii”, rareori apărând câte o datare de
genul: „4 iulie 2017”, sau: „De ţinut minte. 11 iulie 2017”,
cum se întâmplă în primul volum. În celălalt, însă, dia-
ristul schimbă tactica, în sensul că rareori apelează la
o datare aproximativă („Luni o zi liniștită, „Marți în luna
florilor”, „Azi e Crăciunul”, „Ziua lui Eminescu – Ziua Cul-
turii”) sau exactă („Azi, 21 martie 2018, la echinocțiul de
primăvară hiperboreală”), în majoritatea cazurilor dând
titluri consemnărilor sale („Fulgurații”, „Aniversări”, „Ce
repede uită românii!”, „Anarhia în România”, „De la prie-
teni”, „Congresul Mondial al Eminescologilor”, „Despre
Nichita”, „Salonul literar SST”, „Simpozionul național
Școala prozatorilor târgovișteni”, „Răscolind prin biblio-
tecă”, „Eminescologie”, „D-ale Editurii”, „Eternul Emi-
nescu”, „Bacalaureatul!”, „Coronavirus” ș.a.). Pe de altă
parte, mai ales în cel de-al doilea volum, diaristul repro-
duce o serie de scrisori primite de la confrații colabora-
tori (Iulian Filip, Marian Popa, Iordan Datcu, Mircea
Anghelescu, Constantin Eretescu, Ana Andreescu, Nina
Corcinschi, Nicolae Dabija, Alex Ștefănescu, Magda Ur-
sache, Crisula Ștefănescu, Aurel Maria Baros, Marin
Iancu), cum, la fel, reproduce și unele scrisori trimise
acestora (Iulian Filip, Mihai Cimpoi, Nicolae Georgescu,
Alex Ștefănescu, Vasile Tărâțeanu, Nicolae Dabija, Ma-
rian Popa), dar și unele cronici la cărțile sale (semnate
de George Coandă, Florentin Popescu, Stan V. Cristea,
Dumitru Augustin Doman), toate constituindu-se în ve-
ritabile documente de istorie literară. Ordinea în care
aceste consemnări se succed este conformă cu crono-
logia temporală a evenimentelor pe care diaristul le re-
memorează. În plus, după obiectul intrinsec al
consemnărilor, putem decela şi semnificaţia lor extrin-
secă, ceea ce ne obligă la o serie de consideraţii.

Înainte de toate, Mihai Stan este scriitor, adică pro-
zator, autor al volumelor Clone (2003), Paradis (2004),

Ieşirea din Paradis (2007), Exodul. Clone 2 (2011), re-
luate apoi în alte ediții, dar şi istoric şi critic literar, autor
al volumelor Lecturi empatice (2 vol., 2006 și 2013),
Confreria. Convorbiri şi confesiuni (2 vol., 2009 și 2017)
și al multor altora publicate în colaborare sau doar în-
grijite. Dincolo de însemnările de scriitor, în acest „jurnal
de editor” el este prezent şi prin alte ipostaze, respectiv:
prin intermediul Editurii „Bibliotheca” (pe care a înfiin-
ţat-o la Târgovişte, în 1997), al Revistei „Litere” (al cărei
redactor-şef este, din 2000) şi al Societăţii Scriitorilor
Târgovişteni (înfiinţată în 2005, când este ales preşe-
dinte). De unde şi planurile omniprezenţei diaristului în
paginile acestui „jurnal de editor”, adică acesta cuprinde
consemnări care se referă la propria sa persoană (cu o
admirabilă familie – soţia, ea însăşi scriitoare, cei doi
băieţi, cu care, de altfel, se mândreşte, şi subliniază
acest lucru ori de câte ori i se iveşte ocazia, nurorile şi
nepoţii) şi la sine ca scriitor (cu cărţile sale şi cu tot ceea
ce presupun acestea în planul relaţiilor inter-scriitori-
ceşti), dar mai ales se referă la implicarea sa în „cetate”
(în „cetatea culturală” a Târgoviștei, adică). Pe scriitorul
Mihai Stan ne ajută să-l înțelegem mai bine anexele la
al doilea volum, respectiv o „Cronologie sau cronogra-
fie” și o Bibliografie a scrierilor proprii și a referințelor
care-l privesc.

Pe de altă parte, Editura Bibliotheca, al cărui direc-
tor-proprietar este Mihai Stan, are o activitate substan-
ţială (de pildă, până în 2004 publicase deja 280 de
titluri, din care 60 numai în acest an), este prezentă an
de an la Târgul Internaţional de Carte „Gaudeamus”,
dar şi la alte manifestări literare. Se remarcă, însă, nu
doar prin publicarea unor cărţi ale celor mai importanţi
colaboratori ai Revistei „Litere, cât și prin apariţia unor
lucrări de anvergură, precum: Enciclopedia oraşului
Târgovişte (două ediţii, în 2011 şi 2012; coordonatori:
Gabriel Boriga şi Honorius Moţoc) sau Continuatorii
Şcolii literare şi artistice de la Târgovişte (2016, autor:
George Toma Veseliu), având în vedere pentru viitor,
între altele, Enciclopedia judeţului Dâmboviţa şi Anto-
logia Târgovişte-Chişinău-Cernăuţi, ca să nu mai vor-
bim de volumele Societatea Scriitorilor Târgovişteni. Din
istoria unei grupări literare (2013, autori: Mihai Stan,
Victor Petrescu și George Coandă), Litere. Istoria unei
reviste de cultură dâmboviţene, 2000-2015 (2015, co-
ordonator: Mihai Stan), Bibliotheca. Din istoria unei edi-
turi târgoviştene (2017, autori: Mihai Stan şi Alexandru
Muscalu), sau de edițiile îngrijite, între care și volumele
care cuprind comunicările prezentate la cele șapte ediţii
ale Simpozionului „Şcoala Prozatorilor Târgovişteni”, ori
de volumele unor colaboratori ai Revistei „Litere”, ale
căror contribuţii au fost astfel editate în loc de drepturile
de autor ce li s-ar fi cuvenit (de pildă: Alexandru George
– Litere, litere, Barbu Cioculescu – Amintirile unui uituc,
Mihai Cimpoi – Anatomia fiinţei. Şcoala literară şi artis-
tică de la Târgovişte, Ana Dobre – Litere şi sensuri, Ior-
dan Datcu – Revelaţiile lecturii, Nicolae Oprea –
Revanşa postumă, N. Georgescu – Politică și poezie.
Viața Veronicăi Micle lângă Eminul ei iubit ş.a.).

De asemenea, Revista „Litere” este apreciată ca
fiind una dintre bunele reviste de literatură care apar as-
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tăzi în România, cu colaboratori nu doar din Târgovişte
(unde are redacţia principală) sau din Găeşti ori din Chi-
şinău (unde, de asemenea, are redacţii), ci şi din Bucu-
reşti şi din ţară, ba chiar şi din străinătate. Revista
„Litere” i-a avut colaboratori de marcă pe Alexandru
Ge orge (primul dintre cei cărora revista le datorează
prestigiul, recunoscut ca atare), Henri Zalis, Gheorghe
Buluţă şi Radu Cârneci, cu care Mihai Stan a avut relaţii
aparte, iar astăzi se mândreşte cu colaborarea con-
stantă a unor personalităţi de excepţie, precum: acade-
micienii Mihai Cimpoi, Gheorghe Păun, Valeriu Matei,
Vasile Tărâţeanu, ori a altor scriitori din ţară (Barbu Cio-
culescu, Mircea Anghelescu, Iordan Datcu, Florentin
Popescu, N. Georgescu, Theodor Codreanu, Manole
Neagoe, Nicolae Scurtu, Horia Gârbea, Nicolae Oprea,
Dumitru Augustin Doman, Ana Dobre, Titi Damian,
Marin Iancu ş.a.), de la Chişinău (Mihai Cimpoi, Iulian
Filip, Nina Corcinschi) şi de la Cernăuţi (Mircea Lutic),
sau din străinătate (Marian Popa, Constantin Eretescu,
Eugen Fruchter), alături de cei mai activi scriitori dâm-
boviţeni (Tudor Cristea, George Coandă, Victor Pe-
trescu, George Toma Veseliu, Dan Gîju, Dumitru
Ungureanu, Ion Mărculescu, Daniela-Olguța Iordache
ş.a.).

În fine, Societatea Scriitorilor Târgovişteni are o pre-
zenţă demnă de toată lauda în viaţa cultură de azi a
Târgoviştei, membrii săi fiind implicaţi, dincolo de sa-
loanele sale lunare, şi în cele mai importante manifes-
tări culturale organizate aici, între acestea înscriindu-se,
în primul rând, „Ziua Culturii Naţionale”, Festivalul de
Literatură „Moştenirea Văcăreştilor”, Simpozionul
„Şcoala prozatorilor de la Târgovişte” (cu cele șape edi-
ţii de până acum, dedicate lui Mircea Horia Simionescu,
Costache Olăreanu, Radu Petrescu, Alexandru George,
Tudor Ţopa, Barbu Cioculescu, Petru Creția), Simpo-
zionul „Vladimir Streinu” (reluat după o întrerupere de
mai mulţi ani), Salonul „I.H. Rădulescu”, dar şi o suită
întreagă de lansări de carte, de „lecturi publice”. Scrii-
torul Mihai Stan este, de cele mai multe ori, cel care are
în mână „bagheta de dirijor” ori participă alături de „nu-
cleul dur” al societăţii (cum se exprimă uneori, preluând
un termen din politica actuală de la noi), fiind prezent şi
la unele manifestări literare organizate în ţară (precum
a fost la mai multe ediţii ale Festivalului Naţional de Li-
teratură „Marin Preda”, de la Alexandria şi Siliştea-Gu-
meşti, ori la sărbătorirea împlinirii de către revista
„Argeş” a 50 de ani de apariţie neîntreruptă) sau la Chi-
şinău (la unele ediţii ale Congresului Mondial al Emi-
nescologilor, împreună cu câţiva colegi sst-işti). De
asemenea, a fost implicat şi în alte acţiuni culturale, pre-
cum organizarea Filialei Chişinău a Bibliotecii Judeţene
„I.H. Rădulescu” Dâmboviţa. Totodată, Mihai Stan între-
prinde o serie de demersuri pe lângă autorităţile publice
locale, în scopul finanţării de către acestea a unor lu-
crări şi proiecte culturale în care sunt implicate Editura
„Bibliotheca”, Revista „Litere” şi Societatea Scriitorilor
Târgovişteni (o repetă de câteva ori: „nu voi cere nimic
pentru mine ci pentru proiectele SST”), dar şi alte de-
mersuri care să-i ajute pe unii confraţi să acceadă în
Uniunea Scriitorilor, încât creșterea numărului acestora

a condus la înființarea Reprezentanței Târgoviște a Fi-
lialei Pitești a Uniunii Scriitorilor din România. Nu în ul-
timul rând, trebuie evidenţiat faptul că, prin intermediul
editurii, al revistei şi al societăţii, dar şi prin prestație
personală, Mihai Stan are o relaţie specială cu scriitorii
din Basarabia, cu efecte benefice în planul spiritualităţii
româneşti de pe cele două maluri ale Prutului, respectiv,
cu reverberaţii atât la Chişinău, cât şi la Cernăuţi.

Consideraţiile de mai sus ne conduc spre o conclu-
zie evidentă, şi anume că putem spune, fără teama că
greşim ori exagerăm cumva, că Mihai Stan este o per-
sonalitate polivalentă, un scriitor interesant, dar mai ales
un om de acţiune literară şi culturală cum puţini sunt la
ora actuală în ţară, iar rezultatele demersurilor sale se
văd şi sunt recunoscute ca atare în planul vieţii culturale
târgoviştene şi nu numai. Mihai Stan este un om cultu-
ral, în deplinul înţeles al termenului, cum inspirat îl nu-
meşte Florentin Popescu într-o cronică literară, iar
vocaţia sa ziditoare de fapte culturale cu profunde sem-
nificaţii ar trebui să fie nu doar invidiată, pe bună drep-
tate, de către cei care le înţeleg cu adevărat rostul şi
efectele (cum se şi întâmplă, de fapt), ci şi luată drept
model de către alţi confraţi, care ar trebui să-i susţină
demersurile, iar în viitor să le continue.

Revenind, însă, la acest „jurnal de editor” pe care îl
comentăm în rândurile de faţă, trebuie neapărat să re-
levăm faptul că, în primul rând, în paginile sale se simte
ochiul, mâna şi spiritul prozatorului Mihai Stan, subtil
observator şi înţelegător al lumii din jurul său, indiferent
că este vorba de lumea scriitoricească, de cea culturală
ori de cea politică. Ne atrag atenția, mai ales, opiniile
despre demitizatorii Lucian Boia şi Neagu Djuvara, ori
cele despre zicerile antiromâneşti ale lui Horia-Roman
Patapievici, interesantele intarsii cu iz literar şi nu
numai, pilduitoarele fişe de lectură sau fragmentele de
roman ori ideile de luat în seamă pentru vreo construc-
ţie romanescă viitoare, dar şi insolitele opinii despre
unele personalități (Mihai Eminescu, Nichita Stănescu,
Marin Sorescu, Marin Preda, Ion D. Sîrbu ș.a.), despre
viaţa literară şi despre Uniunea Scriitorilor (inclusiv des-
pre diriguitorul ei de la cel mai înalt nivel, numindu-l
adeseori drept „Guru” pe preşedintele Nicolae Mano-
lescu, faţă de care nu se sfieşte să-şi expună, direct şi
tranşant, anumite ofuri, căci a fost ţinut vreo zece ani
pe tuşă până când a fost primit în rândurile breslei scrii-
toriceşti). Toate aceste aspecte întreţin interesul în lec-
tura „jurnalului de editor” al lui Mihai Stan, interes stârnit
şi de alte pagini în care diaristul nu-și reprimă, de pildă,
idiosincrazia faţă de „micul-mare critic din Fieni”, sin-
tagmă sub care se referă la Ştefan Ion Ghilimescu, dar
îi ironizează şi pe alţi scriitori (Horia Gârbea, Ion Bog-
dan Lefter, Victor Atanasiu, Paula Romanescu) ori îşi
exprimă nemulţumirile trecătoare faţă de fostul director
al „Litere”-lor (Tudor Cristea, care, datorită situaţiei în
care se afla soţia sa, se achita mai greu de obligaţiile
ce-i reveneau în această postură) sau ironiile faţă de
unii dintre sst-işti (George Toma Veseliu, Florea Turiac,
Dan Gîju, Dumitru Ungureanu ş.a.), aspecte mai bine
temperate în cel de-al doilea volum. În totul, acest „jur-
nal de editor” este o construcţie în care raportul dintre
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realitatea trăită şi realitatea transpusă în consemnări,
dintre substratul de seriozitate profundă şi cel de mo-
destie nedisimulată, trecând peste notaţiile encomias-
tice sau ironice, uneori asociate cu un umor subtil,
păstrează un echilibru în care, totuşi, decenţa este pri-
mordială, integrată într-un ansamblu configurat prin lo-
gica vizibilă în ceea ce diaristul numeşte „fluxul narativ

subteran”. Cu alte cuvinte, „jurnalul de editor” al lui
Mihai Stan este, mai ales, cum observă și Marin Iancu,
prefațatorul celui de-al doilea volum, „o lucrare de re-
constituire vie și meticuloasă a vieții culturale din
Târgoviște, o diagramă sensibilă a modului de gândire
a unui scriitor contemporan, confruntat cu marile eve-
nimente ale epocii”…

Poemul care devorează, scrisul care te scrie, o psi-
hografie ca la Fernando Pessoa, scrisul care te cu-
prinde ca un carnasier creează sugestia unei relații
stranii a creatorului cu cuvântul. Meditația asupra aces-
tei relații are, în Poemele canibale (Editura Casa Cărții
de Știință, Cluj-Napoca, 2021) ale lui Ion Cristofor, un
dramatism surdinizat de/în conștiința creatorului care-și
înțelege și acceptă harul/blestemul – har al posibilității
de a comunica/trece dincolo de real, în irealul idealului
și de a fi, în ordine divină, un ales, dar și blestem,
creația presupunând/cerând jertfa, sacrificiul creatoru-
lui.

Despre jertfă e vorba și în poezia lui Ion Cristofor, în
Poemul carnivor, în Marele, îngrozitorul poem, ca și în
poemul omonim, Poemele canibale. Într-o atmosferă de
clar-obscur, cu note romantice, la „flacăra galbenă a lu-
mânării”, contemplația îl duce pe poet în tărâmul visului,
al gândurilor nematerializate, în spațiul virtual al oglinzii
care „îți regretă imaculata absență”. Acolo, în privilegiat
solilocviu cu sine, poetul aude, „prin zid”, „cum lucrează
de zor  mașina de cusut/ verbe, oceane, oameni și
morți/ a marelui, îngrozitorului poem”, acolo, un adevăr
i se revelează, anume că „nimeni n-a scris încă un
poem carnivor,/ unul care să-și devoreze propriul autor”.
Poemul ca pradă, vizat de poetul-vânător, descrie o
ecuație inegală: nu poetul vânează, el este cel vânat de
cuvântul ce-și caută adevărul, care caută să se ex-
prime. De aici, vinovăția poetului, căci „absurdul intră
neștiut sub pielea realității”. Trădează poemul? Își tră-
dează el creatorul? Îl dezvăluie, îl revelează? Poemul

carnivor devine canibal, autodevorându-se, sugerând o
combustie internă, o implozie, implicând, deopotrivă,
creația și creatorul. Sugestia Meșterului Manole, arhe-
tipul sacrificiului în creație, transpare în Femeia din zid.

Meditația duce, în Poemele canibale, la sugestia
metascriiturii lirice. Poetul contemplă și se autocontem-
plă, obiectivându-se. Mediul creator are conturul decu-
pat în real – spațiul intim al casei, cochilia creatorului,
apoi, pe principiul cercurilor concentrice, al spațiilor stră-
bătute prin cunoaștere, se desenează camera de lucru,
solitudinea („Retras în camera de lucru/ A tot scris și
scris câteva zile la rând...”), chinurile stilului/scriiturii,
acele les affres du style: „Când într-o zi, în vremea
amiezii/ Doamna Ersilia a auzit un răcnet animalic/ În-
spăimântat, soțul ei, delicatul poet,/ A ieșit din camera
sa fără mâini”. Creația își devorează creatorul, așa cum
Cronos și-a devorat fiii. Spectator al dramei (proprii...),
Ion Cristofor consemnează obiectiv, cu o detașare si-
mulată: „Bietul om a constatat cu uimire/ tocmai pe când
se pregătea să pună punctul final/ că ambele brațe
până la umeri/ i-au fost devorate de cuvintele canibale”.

Când iese din acest labirint interior, Ion Cristofor în-
registrează imaginile realului – strada, vântul, ploile,
norii, ordinea de noapte, „vise, oameni și câini”, dar și
pe cele ale virtualului – cuvinte, haite de „negre cuvinte”,
„ca o haită flămândă de lupi”, care „urlă amarnic”, al
căror urlet îl aude doar el, poetul, așa cum țipătul era
auzit doar de E. Munch. „Nu știu dacă le auziți și voi...”,
clamează el. 

La capătul zilei, al rațiunii ordonatoare, al conștiinței

Ana Dobre

POEMUL CARE DEVOREAZĂ 
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critice, poetul are, într-o lume, ca un ospiciu,  atinsă de
degradare („La capătul zilei/ cineva poartă istoria de
mână/ în pijamaua cu dungi/ prin curtea ospiciului”),
revelația timpului istoric, neiertător: „Fără doar și poate
urechea pământului ne aude/ Când batem cu pumnii în
peretele/ Atât de întunecat/ Al timpului istoric”... Imate-
rialitatea cuvântului îl duce la propriile materializări, fă-
când, precum Kant, critica rațiunii pure. Imaginile
intersectează imaterialitatea cu materialitatea, irealul
idealului cu realul obiectului: „ Cufundate în muțenia lor/
strălucesc în măreția stoică a soarelui în apus/ cârligele
de măcelărie”. Ironia amară include meditația asupra
precarei condiției umane: „Doar musca prinsă între sti-
clele geamului/ amarnic se vaietă de-a nu fi citit la vre-
mea potrivită/ Critica rațiunii pure”. Așadar, paradisul
încă nu a fost inventat. Rămâne ca omul, într-o zonă
crepusculară, „luminată doar de pleava de aur a cuvin-
telor”, să continue a visa.

Iubirea este doar o adiere în această poezie atinsă
de relele veacului, o dragoste îndepărtată. Sugestia cu-
plului este o reflexie a visului de iubire în Între mine și
femeia visată, Femeia din vis, Întâlnirea cu o femeie,
Lumina ochilor tăi: „Între mine și femeia visată/ vuiește
o pădure de brazi, vuiește o mare,/ foșnește un
nesfârșit lan de lavandă”, o promisiune amânată  în Pro-
misiunea fructului.

Totul este atins de timp, trecerea înseamnă parcur-
gerea unor vârste, de la absolut și ideal la limitele rea-

lului. Tonul este elegiac: „Pe vremea aceea eram ca doi
arbori îndrăgostiți din pădure/ Ce s-au îmbrățișat prima
dată/ Pe masa tâmplarului de sicrie”, iubire și moarte
sunt trăite simultan. Timpul istoric stigmatizează. Sun-
tem în veacul lui Iuda, al trădătorilor, „venim cu nimicul,
cu golul”, trăim în ultima zi de dinaintea potopului, un
anotimp al pietrelor, „veacul din urmă al Iudei”, așadar,
al trădătorului, prinși într-un calendar haotic, „o babilo-
nie”, care „se răstoarnă în viețile noastre”. 

Adevăratul poet vede în esențe, în aceste ultime vre-
muri, el este acela capabil să-și asume sacrificiul de
sine: „Adevăratul poet e doar cel ce mai poate să-și
laude capul tăiat/ De pe tava de argint a frumoasei”.

Poezia este cina de taină, o cină în noaptea căreia
pâlpâie „luna albastră” și câteva stele îndepărtate, re-
petată, parcă, în toate nopțile cu lună la care visează și
se raportează poetul Ion Cristofor. Poezia sacralizează
lumea: „Uneori/ în nopțile cu lună plină/ sătul de atâta
singurătate/ bunul Dumnezeu/ dă norii adunați pe cer
într-o parte/ ca pe halatul de mătase al unei/ femei/ lă-
sându-ne să ne bucurăm/ că zărim pentru câteva clipe/
sânul lumii.// În timp ce grăbită trece pe stradă/
călugărița cea tânără târând/ un geamantan de carton/
în care duce capul tăiat/ al sfântului Ioan Botezătorul”.
Este aceasta singura religie a poetului, presupunând
starea de rugăciune, de comuniune/comunicare cu ab-
solutul.

Eliberată de obligațiile profesionale odată cu înain-
tarea în vârstă, cunoscuta jurnalistă bucovineană Doina
Cernica nu a depus însă armele, ci, dimpotrivă, le-a ra-
finat, înlocuind farmecul vechilor reportaje cu cel al no-
telor de călătorie și al paginilor de jurnal, care îi pun
parcă și mai pregnant în valoare abilitățile scriitoricești,

probate în atâtea rânduri.
Inserate inițial în sumarul unor publicații literare,

acestea au fost reunite apoi și în file de carte, între cele
recente încredințate tiparului numărându-se Neaua
ninge la Betleem (Suceava, Editura Mușatinii, 2020),
pe care am parcurs-o rapid, încântat să redescopăr cu

Cornel Simion Galben

Lecturi aleatorii

LUMINA DIN CUVINTE



lector

152 SAECULUM 7-8/2021PR
O

alți ochi propriile itinerarii străbătute cu ani în urmă. 
Și cine nu-și dorește ca, măcar o dată în viață, să

ajungă în Țara Sfântă, spațiul sacru în care Mântuitorul
Iisus Hristos S-a făcut Om, născându-Se din trupul Fe-
cioarei și propovăduind, la plinirea vremii, Cuvântul lui
Dumnezeu, pentru care a pătimit și, în cele din urmă,
S-a jertfit pentru mântuirea noastră?

Nu știu în ce măsură mai ninge astăzi la Betleem,
însă neaua pe care o presară înduhovnicita scriitoare
în fiecare pagină te învăluie la tot pasul, făcându-te să
te pătrunzi de cele relatate și să trăiești, odată cu ea,
„un simțământ tulburător de acceptare într-o taină”. 

Pornind de la titlu, gândul mi-a zburat la vechiul co-
lind Neaua ninge, nu-L atinge,/ Vântul bate, nu-L răz-
bate,/ Lăudaţi şi cântaţi şi vă bucuraţi…, la cântecele
Crăciunului auzite în copilărie și la poveștile legate de
ivirea copilului Iisus, spuse cu fior de bunicul Ioan
Bucur, dascăl la Biserica „Cuvioasa Parascheva” din
Hangani. 

Cum aveam să constat pe parcursul lecturii, Doina
Cernica s-a încărcat, la rându-i, de minunatele întâm-
plări ale copilăriei, pe care le intercalează printre
secvențele impregnate în memorie în urma pelerinajului
întreprins pe urmele Mântuitorului și cărora le adaugă
alte inserții românești, ceea ce o face ca mai peste tot
în Israel să se simtă ca acasă și să constate că „Româ-
nia de aici stă cu noblețe, dreaptă în fața lumii. Așa cum
am vrea să fie și acasă!”

Ajunsă, bunăoară, la Nazaret, compară soarele
dimineții de aici cu cel răsărit în cetatea Sucevei și, cu
„un nod în gât”, își amintește de grija cu care mama sa
„împletea pentru pască literele INRI: Iisus Nazarineanul,
Regele Iudeilor”, apoi, încă fascinată de Bazilica Bunei
Vestiri, își fixează ca țintă „biserica greco-ortodoxă a
Sfântului Gavriil desemnând doar la mai puțin de cinci
sute de metri distanță un alt loc al întâlnirii Fecioarei
Maria cu Îngerul”. Aici, e fermecată de lumina interioară
a icoanei Maicii Domnului, trăiește senzația că îl vede
pe „Iisus băiețel pornind cu elanul primilor pași pe ulițele
Nazaretului de odinioară”, dar și emoția regăsirii pe zi-
duri a icoanelor Sfintei Parascheva de la Iași și a Sfân-
tului Ioan cel Nou de la Suceava, șoc ce-i readuce în
minte faptul că biserica a fost pictată de trei artiști ico-
nari suceveni – frații Mihail, Gavriil și Nicolae
Moroșan  – , pe cheltuiala patriarhilor Iustinian Marina și
Iustin Moisescu. 

Urcând pe Muntele Tabor, alături de seniorii suce-
veni din grup, îl compară cu dealul Teișor din Mihoveni
și vede „ca în desfășurarea lentă a câtorva fotograme
dintr-un film vechi urcușul arhimandritului Irinarh Roset,
însoțit de ierodiaconul Nectarie Banul, spre cei 16 ani
de desăvârșită sihăstrie a lor în sălbăticiile muntelui,
pentru ca apoi, în anul 1859 (...) să înceapă aici, pe
Tabor, construcția întâiului așezământ românesc în
Țara Sfântă”.

Iar asemenea gesturi ale creștinilor noștri se întâl-
nesc cam în toate cele 16 secvențe ale cărții, semn că
românii au, ca și pentru Muntele Athos, o evlavie de-

osebită pentru Țara Sfântă, sprijinind după posibilități
locașurile de rugăciune și înnobilându-le cu propriii sfinți
care s-au nevoit pe aceste meleaguri și la care se în-
chină acum nu doar conaționalii, ci pelerinii de pe toate
meridianele.

În splendoarea raiului Mănăstirii Sfântului Gherasim,
locul sfinților români Ioan Iacob Hozevitul de la Neamț
și Iosif de la Bisericani e bine definit, tot așa cum este
și la Biserica Sfântului Mormânt, Mănăstirea Sfântul
Sava, Schitul Sfântul Ioan Botezătorul, Mănăstirea
Sfântul Gheorghe și, de fapt, în toate celelalte
așezăminte ortodoxe, pentru care sunt și azi pilde de
smerenie și trăire.

Pline de poezie și de trăire duhovnicească, descrie-
rile Doinei Cernica se constituie încă din start într-un
autentic ghid pentru pelerinul român, cel ce are șansa
să afle atât o sumedenie de informații bine documentate
despre locurile prin care Maica Domnului, Mântuitorul,
apostolii și ucenicii săi și-au purtat pașii, cât și nume-
roase altele de factură enciclopedică, semn că autoarea
nu a pornit nepregătită la drum, ci a acordat atenție spo-
rită fiecărui detaliu.

Cititorul are chiar senzația că scriitoarea e acolo de
când lumea și că, în pofida modestiei (Nu suntem teo-
logi, luăm aminte la ce ni s-a spus.), ea are o înțelegere
a evenimentelor din viața Mântuitorului superioară chiar
multora dintre cei îmbrăcați în sutană sau haine mona-
hale, ceea ce contribuie nemijlocit la ușurarea lecturii și
la trezirea dorinței de a te apropia mai mult de Dumne-
zeu.

Parcurgându-i consemnările, îți devin dintr-odată
mult mai clare cele petrecute cu aproape două milenii
în urmă, fie că te afli la Betleem, la Nazaret, la Caper-
naum sau la Ierusalim, la apa Iordanului sau la Marea
Galileei, pe Muntele Tabor sau pe Muntele Măslinilor, în
Grădina de la Ghetsimani sau în deșertul Iudeii, fie că
ai intrat să te rogi la icoanele bisericilor și așezămintelor
ridicate pentru a celebra toate acele evenimente în-
scrise în slovele Scripturii și în cărțile ce i-au urmat.

Și, cum veți constata, în această minunată călătorie
la care suntem și noi invitați, Doina Cernica n-a fost ni-
ciodată singură, ci a împărtășit bucuria celor văzute cu
cei din grup, despre o parte dintre aceștia istorisind trăi-
rile și întâmplările tainice legate de drumul anevoios,
însă și minunile întâmplate în locurile de popas ori după
aceea.

Meritul principal al experimentatei jurnaliste este
acela că a știut să profite din plin de ocazia ivită, a iz-
butit să-și umple sufletul cu lumina nevăzută a dumne-
zeirii și să o transfere apoi în cuvinte încărcate la rândul
lor de lumină, care ajung în acest fel mult mai lesne la
inima cititorilor iubitori de Hristos.

Deopotrivă jurnal de călătorie și reconstituire isto-
rico-literară la locurile sfinte, noua carte a Doinei Cer-
nica e una care, prin măiestria și substanța ei, merită
să stea în biblioteci și pe pupitrul profesorilor de religie.
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„Ce-ți poți dori mai mult decât să ai pe cineva cu care 
să poți vorbi ca și cu tine însuți?”

Marcus Tullius Cicero

„A avea un prieten este mai vital decât a avea un înger.”
Nichita Stănescu 

Cugetând asupra titlului cărții care m-a cucerit și
mi-a inspirat aceste rânduri, m-au asediat gândurile
despre prietenie ale unor alese spirite. Mi s-a lipit de
suflet și șoapta argumentată a lui Helen Keller, scriitoa-
rea nord-americană asediată de surdocecitate: „A
merge cu un prieten prin întuneric este mult mai bine
decât a merge singur prin lumină”. Dan Sandu, Poetul,
Patriarhul Cugetării din istoricul Berzunți-Bacău și de
peste toate coclaurile pe care visul încă hoinărește liber,
ca un prinț neastâmpărat aruncat fermecător în prima
armură a lui Adam, este locuit tulburător de povestea
aceea a poveștilor pe care ne-a dăruit-o Aristotel: „Prie-
tenia înseamnă un suflet în două trupuri; o inimă în
două suflete”. Cartea pe care mi-a dăruit-o cu
îmbrățișări de june-prim călit în războaie de răzeși cu
plugul îndrăgostit mereu de brazda iubirii, Cântece de
prieten (Bârlad, Editura Sfera, 2020), are chipul unui
bob de rouă care trăiește în imperiul unui incendiu de
frumusețe evadat din harul lui Picasso, cel care ne-a
ucenicit la școala non-online a igienei estetice și morale,
atunci când ne-a sugerat că frumusețea autentică spală
colbul cel greu de pe zilele noastre care poartă în cârcă
dulcea povară a supraviețuirii. Un bob de rouă în care
s-a culcușit ino-cent, tremurând ca o flacără hăituită de
jefuitorii pâlpâirilor, șoapta lui Nietzsche – „E amără-
ciune și în potirul celei mai înalte iubiri” – e această
carte.  

Un Don Quijote al iluziilor care vindecă
Aproape nimic n-a rămas nezis, necuprins în

această declarație de dragoste dansăndească. Găsim,
între altele: „…râset bucolic și ziceri funebre, turniruri
buiestre și-alaiuri de curte, nunta ca floare de leac, pe-
trecerea mare, de tot câmpenească, târgoveață sau de
castel, dragostea cu sau fără balcon, liniștea căminului
rustic, cochetăria cu ștaif, cavalerismul hirsut sau im-
berb, curtoazia atent educată, suferința din gelozie sau
asperitatea (in)fidelității, vitejia fără opreliști, frumusețea
altruismului de altoi, înțelepția tâmplelor dalbe, eroismul
de reconquistă, virtutea cu pieptul bombat de mândrie,
cinstea și prietenia necondiționată, sacrificiul purtat
peste poate, norocul meritat sau pidosnic (atent profețit
de ursită) sau năpasta urzitoare de doliu” (op. cit, p. 5).  

Don Quijote al iluziilor care vindecă, având în coburi
metafore și verbe îmblânzite cu adieri de frunză haidu-
cească, împământenit într-un grai la care se dedulcise
și vrăjitorul Fănuș Neagu, Dan Sandu hălăduiește prin-
tre mirări și iubiri creștine dând pinteni dragi unei Rosi-
nante care nechează la fiecare fior stârnit de condeiul
său sclipitor, de parcă ar vrea un nou făraș de jăratic,
pentru a-și spori tezaurul aplauzelor. Dar, nefiind vreme
de odihnă, flămând de iubire, el dă iar viață pintenilor,
în căutare de noi și noi puzderii de suflet, înarmându-se
și cu speranțe pe care le oblojește din când în când
odihnindu-se în ziceri de prieten (Tudor George): „Era
o tragică nevoie/ De-un țipăt omenesc: Ahoe!” (ibidem,
p. 53). Și când țipătul îmblânzește vâlvătăile cele mari
ale lumii, ca un magician școlit prin dumbrăvi
berzunțiene, cad toate, ca niște zvârcoliri de splen-
doare, în miticul „Dormi, pribeag, și-n rost de seară,/ mai
câștigi o moarte”…

„Lucrurile se botează la izvoarele veșniciei”
Înghesuit de mirări, adorat de muze, hăituit de prea-

Ion Fercu

PORTRETE ZĂMISLITE 
DIN SCÂNTEIERI DE SUFLET

(Mic tratat despre sărutul trimis pe fruntea amintirilor)
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plinul unei inimi care nu poate ființa decât întru
îmbrățișare frățească de cruce, „poetul inconfundabil pe
care-l știm”, Dan Sandu, „luminează original
prietenul/personajul căruia îi închină cântecul, nu uită
să releve în scriitură că lucrurile se botează la izvoarele
veșniciei” (Petre Isachi, Prefață, „Întâlniri destinice”,
op.  cit., p. 7) și să „ascundă”, eminescian, „tragicul
obiectiv-destinal al mitului prieteniei!” (ibidem, p. 11).

Prietenii cărora le închină asemenea imnuri sunt
sute: de la întemeietorii sufletului său – Domnița, Dumi-
tru-Mitriță, Ion și Maria – cu popasuri de inimă dăruită
prin universurile create de „muritorii de foame deghizați
în profesori”, de Eminescu, Nichita, Valeriu Filimon, Ser-
giu Adam, Bogdan-Vodă, Mihai Drăgan, Gheorghe
Palel, Alecsandri, Octavian Voicu, Eugen Budău,
Ghe orghe Drăgan, Cezar Ivănescu, Fănuș Neagu, Du-
mitru Pricop, țăranul-oștean Ioan C. Talpău, Ovidiu, Ba-
covia… E nedrept faptul că-i amintesc doar pe unii
dintre prietenii din carte, dar las loc… minunatei
curiozități. Toate „portretele” și scânteierile sale de suflet
– poeme sau proză poematică – ar putea fi așezate și
sub ocrotirea unui tragic-realist gând arghezian: „S-au
împuținat zilele și s-au făcut mărunte ca iarna. Întuneri-
cul le împlinește cu goluri. Ne temem de zi, de oră, după
ce nu ne-am temut de veac”. Tot citind, parcă aud și gla-
sul lui Eugène Ionesco: „Înainte, sculându-mă în fiecare
dimineaţă, spuneam: «Slavă lui Dumnezeu care mi-a
mai dăruit încă o zi!» Acum spun: «Încă o zi pe care
mi-a retras-o. Ce-a făcut Dumnezeu din toţi copiii şi vi-
tele pe care i le-a luat lui Iov?».”... 

Dragoste cu „chip de ciocârlie-n fluier”
Iată cum arată o frântură din cântecul de prieten, de

dragoste, pentru Domnița, mama: „Am ceva pe suflet,
nu mă mai întorn; dă-mi rotiri/ de lună și fântâni de um-
blet, mult mă strică setea,/ nu mai pot să dorm./ Nu stau
mult. Măicuță, vine-o vreme când, rătăcind/ prin șuier,
te-ai vroit strămut, roți de pară la căruță,/ prin bostană
– chip de ciocârlie-n fluier” (ibidem, p. 19). Să privim și
către alte câteva puzderii minunate de suflet… Lui
Eugen Budău: „Te-am alintat și te-am poreclit cu drag,
de când te știu/ și tu, ca să nu rămâi mai prejos/, te mol-
doveneai în dulcele și potolitul tău ghers/ Și mă făceai
«homo ruralis» și «patriarh» de la Berzunții Bacăului/
și mă îndrăgeai cu prea multă și, poate, nemeritată prie-
tenie” (ibidem, p. 122). „Augustia, Sfântă tristețe” („Mu-
ritorilor de foame deghizați în profesori”): „Era o
singurătate între oglinzi…/ – domʼ profesor (dascăl de
țară) –/ ca un petic de olandă/– vai! –/ cu titlu de giulgiu
–/ pensia prefigurată subtil scrijelită alene/ în cupoane
poștale…/ mâna sa rămasă mută de uimire – /(cum?
numai atât?!?)/ sprijină creta de zid…/ …la anuʼ poate
vreo cruce/ servind/ drept material didactic…” (ibidem,
p. 39). Profesorului Valeriu Filimon: „Dincolo de Timpul
său trecut prin «chinuri și suspine», ca fost student și
prieten, îi sărut Amintirea și mă înclin cu smerenie în
fața ei!” (ibidem, p. 206). Oanei Orlea (cu descendență
Cantacuzino): „Și-a iubit țara și neamul care a
odrăslit-o… Așadar, fii, Doamne, martorul inimii mele,
iertându-mi tăgada!... Pentru că și la îngeri se umblă cu

șoalda” (ibidem, p. 182). Ziaristului Toma Alexandrescu:
„Să stăm cu grijă și să luăm aminte: vine-o vreme când
amintirile prind contur de lacrimă!” (ibidem, p. 131).
„Glycon cu câtă nevoie…” („În amintirea Poetului Cezar
Ivănescu”): „Un Crist îngenuncheat  în stea se cheamă
spaimă/ către tine, câtă iubire aproape: și prea vă
purtați/ chinuitor tinerețea. Masca și sudoarea/ și osul
de părinți. …Vor fumega/ vrăjitoare, știu bine,/ nu cu-
nosc jalea, mila și dorul;/ încrâncenat susură Moartea
prin/ trupuri din noi (de colb/ călător!)” (ibidem, p. 177)...

„Vine-o vreme când amintirile prind contur de la-
crimă!”  

Proiect unic, după știința mea, în literatura noastră
contemporană, „Cântece de prieten” se află, cu acest
volum, doar la începuturile sale. Simt asta și din tonul
tânguirii estetice. Este un început minunat pe care cri-
ticul și istoricul literar Petre Isachi îl sintetizează fericit:
„Cartea este un fragment de istorie literară/ culturală
contemporană, o suită de portrete literare/ de idei în
mișcare, o specie de sine stătătoare, atemporală și
sapiențială, în care preocuparea glosatorului este să
găsească «ideea cu gură» și o face, cu tandrețe de prie-
ten, coleg, fiu, tată, profesor, prietenilor, cititorilor, men-
torilor și discipolilor, de aici și de dincolo, într-o scriitură
(con)figurată epistemic, orchestral, policrom, polifonic
și filosofico-elegiac. Sub tentația realului, autorul trans-
figurează mitografia prieteniei, singura care nu se poate
cumpăra, dar – paradoxal – se poate vinde!” (Petre
Isachi, ibidem, p. 8).  

Da, „vine-o vreme când amintirile prind contur de la-
crimă!”, când sufletul, ca un vaier înveșmântat în iluziile
dorului, dacă are în călimări și cernelurile harului,
izvodește istorii precum cele din „Cântece de prieten”.
Când către Dan Sandu, cel asediat uneori de turbăciu-
nile lumii, vine din ocna vieții câte-un suspin, îl strânge
la piept, îl alintă cu glasul celui care se tutuiește chiar
și cu sfinții și-l trimite în lume înveșmântat în realism
magic, în fermecătoare tensiuni de stil, limbaj și lirism.
Poate că tocmai de aceea, după ce-ai terminat de citit
„Cântece de prieten” îți vine să exclami asemenea prie-
tenului său Fănuș Neagu: „Mi-e drag ca o scuturare de
meri...!”

Radu Adrian, Craniu IV
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Produs al mentalității moderne, jurnalul, ca gen lite-
rar, a cunoscut în evoluția sa forme de-a dreptul spec-
taculoase sub aspect tipologic, de la jurnalele cu un
caracter static, pline de clișee, orientate exclusiv pe
judecăți severe și picanterii literare, la o serie de alte
asemenea scrieri cuprinzând experiențe de viață tot mai
fecunde, descrieri ale unor existențe racordate la pulsul
vieții, din categoria amintirilor și impresiilor de călătorie,
cu notații la fața locului, despre diferite împrejurări și
persoane, confesiuni pline de miez, pagini de herme-
neutică literară și eseuri morale, jurnale de creație și re-
memorări în care accentul cade precumpănitor pe
reconstituirea unor trasee interioare, stăpânite de
reflecții și observații de ordin filosofic, în genul volumului
memorialistic Jurnalul de la Păltiniș, unde discursul lui
Constantin Noica este expresia atipică a unei gândiri de
o mare profunzime speculativă. Act intim, în genul unei
cronici programatice de idei și evenimente, amestec de
amintiri și meditații asupra creației literare și a modului
de existență, confesiunile de tipul celor cuprinse în Jur-
nalul lui Liviu Rebreanu, în stilul Jurnalului elvețianului
Max Frisch sau al Jurnalului intim al lui Klee, rămâne
diagrama sensibilă a genezei scrierilor unui autor con-
fruntat cu marile evenimente ale epocii, nu departe de
radiografiile  selective a unor stări de conștiință din Jur-
nalul lui Stendhal, citit și astăzi cu aceeași plăcere, ca
și jurnalele lui Green și Kafka, cronici ale existenței in-
dividuale, unde biografia exterioară este absorbită în
emoția de factură intelectivă. Să amintim, în acest con-
text, și Caietele lui Camus, cu insistențele sale adânci
asupra fenomenologiei eului, în genul jurnalului maio-
rescian și, la proporția universală, ale lui Gide și Kafka,
pagini ale febricității morale, ilustrate la noi prin Jurnalul
lui Octav Șuluțiu, un om cu finețe psihologică ascuțită
prin teorie, și prin memoriile și jurnalele lui Mircea Eliade
și Mihail Sebastian, impresionante prin acuta disponi-
bilitate afectivă a autorilor unei generații care își făcuse

din autenticitate, introspecție și psihologism programul
ei literar. În alte situații, însemnarea zilnică devine însuși
exercițiul gândirii despre sine, despre literatură, iubire,
luciditate, reușind să pună în lumină structura intelec-
tuală a unui moralist, în genul însemnărilor din Jurnalul
unui jurnalist fără jurnal, unde, evitând parcă formula de
jurnal intim, I.D. Sîrbu îmbină meditațiile asupra desti-
nului omului și intelectualului în epoca totalitară cu
secvențe de natură autobiografice. O discretă mărturi-
sire a reacțiilor scriitorului în context cu același mare
spectacol al lumii ne-o oferă și „jurnalul” lui Radu Pe-
trescu („o arhitectură a existenței mele”), prin forme îm-
prumutate într-un fel din spiritul principiului proustian al
eului creator în determinările sale extraliterare.

*
Radiografie relevantă a unui timp și a unei vârste,

acest prim volum memorialistic semnat de Vasile
V.  Filip (Însemnări de-a lungul vremii, I, 1998-1999,
Bistrița, Editura Charmides, 2021, 216 p.) se înscrie în
categoria jurnalelor evenimențiale construite pe ceea
ce în critica de specialitate se numește „legea lui Blan-
chot” sau regula calendarului, lege care ar permite o de-
limitare a jurnalului de celelalte scrieri autobiografice
(memorii, amintiri, corespondență). Vasile V. Filip se su-
bordonează datei, respectă consecvența notației și im-
plică o distanță minimă între evenimențial și timpul
transpunerii. Elaborând dintr-o perspectivă de natură
estetică, apropiată de teritoriul literar, autorul oferă un
text autentic, filtrat prin sensibilitatea proprie, cu mărcile
clare ale unei individualități transpozante. Pe de altă
parte, în privința organizării textului (pe zile, în notații
diferite ca întindere), însemnările de față surprind unele
etape ale devenirii profesionale și literare din perioada
anilor 1998-1999, odată cu primele semne de stabili-
tate, dar și de deschidere spre lumea tuturor tensiunilor,
astfel că, prin desfacerea țesăturii faptelor și existenței

Marin Iancu

JURNALUL CA MĂRTURISIRE 
DE SINE
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insului într-o mulțime de imagini, senzații, întâmplări,
gânduri, schițe de gesturi, se conturează „mozaicul tex-
tului”, un fragmentarism ce corespunde celui din viață.
Se poate vorbi aici de conexiunea cea mai profundă
dintre jurnal și existență. Spirit acut original, Vasile
V.  Filip se supune cu conștiinciozitate unui exercițiu de
reconstruire a lumii pe care, fără deformări stridente,
și-o asumă într-o manieră strict personală. Alteori, din
nevoia de introspecție, odată cu revelațiile lumii din
afară, autorul este prins în iureșul unor trăiri ce țin de
explorarea propriei lumi interioare. Necunoscutul din
sine începe să fie scos la lumină și transpus în cuvinte,
într-o retorică a eului, în același timp introspecție și spi-
ritualitate, investigație și confesiune. Om al faptei, al
acțiunii, mereu în mișcare, Vasile V. Filip descifrează în
experiența proprie aspecte ale condiției umane, după
cum în altă parte, paginile jurnalului sunt alcătuite din
impresii de lectură, observații psihologice, relații ale
conștiinței, asociate detaliilor referitoare la ocupațiile și
incidentele zilnice. Jurnalul ca aide-mémoire rămâne o
cronică fragmentată a unui spirit care, metodic și apli-
cat, pune micile întâmplări ale vieții în carnete de uz in-
tern. „Viața, notează Vasile V. Filip într-o însemnare, are
totdeauna dreptate, ea e măsura tuturor lucrurilor, va fi
totdeauna mai convingător a cunoaște pentru a trăi,
decât a trăi pentru a cunoaște: primum vivere...” În plus,
presupunând ab initio prezența unui eu merituos, exem-
plar, în fața celorlalți și a sa însuși, jurnalul lui Vasile
V.  Filip impune o experiență de viață care să fie redată
altora, înstrăinată, cum s-ar spune. La urma urmei, ori-
cărei întâmplări de zi i se acordă o semnificație memo-
rabilă, neperisabilă. Sunt pagini de introspecție,
credibilă, reală, în măsura în care cel ce se scrutează
pe sine însuși crede în legea unui logos, fie el și diluat
pe alocuri, a unei naturi aspirând mereu spre
desăvârșire. Adeseori izolat de lume, deranjat de „ră-
ceala colegilor de școală”, ocolit de prieteni și colegi
(„Mă simt stingher. Zeci, sute de persoane, între care
cunoscuți și colegi... Nu le împărtășesc pioșenia, chiar
dacă îi înțeleg. Mi-e rușine de condiția mea de liber cu-
getător...”), autorul jurnalului este cuprins de indispoziții
de orice fel („Ieri mă trezesc cu un acut sentiment de
apăsare, de neîmplinire, de neorânduială)”, de un lung
șir de fenomene potrivnice: „Lume murdară și rece, so-
licitări multiple, zăpăceală, uitucenii, stres, cărora li se
mai adaugă și inconfortul unei răceli”. Imagine a „ritmu-
lui vieții mișcătoare”, jurnalul lui Vasile V. Filip se citește
tocmai pentru subiectivismul intens personalizat al măr-
turiilor privind „trăirea plenară a experiențelor vieții”. Un
produs al unei stări de orice fel ar fi aceasta, și al nevoii
de comunicare, aceste pagini se constituie în spațiul su-
fletesc, al propriei contemplativități, în funcție de cum
autorul își dorește să fie văzut, de cum să-i rămână ima-
ginea, o franchețe care dă savoare mărturisirilor și pre-
cizează natura oarecum specială a raporturilor cu
lumea de aproape: „Nu vreau să consemnez aici atât
pulsiunile unei vieți intelectuale (nu prea bogate, m-am

convins), cât pe cele de ordin afectiv: stări, sentimente
– prin definiție labile, evanescente; dar formând
substanța miraculoasă a vieții. Poate de aici nevoia de
a le «fixa» în scris.”

Ne aflăm în fața unei cărți-jurnal, un dosar de măr-
turii, unde fiecare zi trăită și notată devine un fragment
dintr-un șir concurent al vieții. În acest fel, însemnările
de față devin ceea ce conștientul a putut să selecteze
și să cuprindă din lumea certitudinii sensibile și intelec-
tive, din „lumea mica”, a familiei și comunității, lărgite
până la ceea ce înseamnă „lumea mare”, în context is-
toric, toate întoarse însă în interior și luminate în stadiul
de proiecție. Redată ca jurnal, realitatea cuprinsă de su-
biect este a unei lumi trăite intens de cel care scrie și
se scrie. Avem de-a face cu un om decent și cultivat,
dar fără complexe intelectuale. Deslușim în mai multe
rânduri ambiția profesorului de a forma elevi bine
pregătiți la Colegiul Național „Liviu Rebreanu” din
Bistrița, fascinația de a se impune în plan literar și so-
cial, în relațiile cu ceilalți, rude și colegi, reprezentând
reflexe condiționate ale adevăratei autorități pe care o
caută. Citit din această perspectivă, jurnalul lui Vasile
V. Filip este ecranul pe care se proiectează în fața citi-
torului potențial „filmul” unei existențe și imaginea pro-
tagonistului său. Un existent confruntat cu un eu
producător, care, de aceeași natură cu eul existent, în-
cearcă, cu perturbațiile inerente intervenite în procesul
observației, să-l caracterizeze pe acesta, ca obiect, fi-
indu-i în același timp și subiect și instrument de măsură.
Scrise sub povara timpului („Această presiune continuă
a timpului, mereu prea scurt, e un coșmar”), notațiile lui
Vasile V. Filip sunt, în acest sens, elemente de bază ale
strategiei scriitorului, enclava ascunsă unde se poate
retrage.

Tema care structurează aceste însemnări este ceea
ce am numi omul față în față cu lumea și cu sine. Atent
la fenomenele naturii („Azi noapte a nins prima dată în
acest an”; „Ziua a fost din nou mohorâtă, după seara
ploioasă și noaptea rece”), la schimbările ivite în jurul
său, autorul își dezvăluie stările personale, cu tot felul
de indispoziții și diverse instabilități afective de „un prea
plin de exploziv entuziasm”: „Dimineața, doar dimineața
în primele 1-2 ore ale «zilei», mă mai inundă câte un
val interior, de poftă de viață, de adieri din anii copilăriei,
ai școlii de la Chiuza și ai romanelor de călătorii și aven-
turi. E o senzație, un «miros», un «parfum», mai de-
grabă decât o amintire, căci nimeni n-o cheamă anume
și, de altfel, pare a veni de dincolo de stratul conștiinței.”
În altă parte, evenimentele consumate la gospodăria
părinților săi, contemplarea unui peisaj muntos îl împing
spre imagini evocatoare, fără inflamări romantice și sen-
timentale: „Zi de o transparență înaltă și pură, cu o lu-
mină albă, strălucitoare, cu reflexe verzui ale vegetației;
zi cum puține în an se pot număra la Bistrița.” În singu-
rătatea din sat citește, face proiecte de studii și cărți,
scrie și se implică în treburile casnice și ale muncilor
agricole, ca un om normal, real, harnic, cu mult deasu-
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pra nivelului obișnuit, după cum în alte împrejurări ar
putea trăda o „sensibilitate de tip retractil”, cu ceva
aspru și cazon în fire, interiorizat, cu un fel de rigiditate
care nu e nici poză, nici aparență, ci parte componentă
a structurii sale, care, fără să înghețe jocul sensibilității,
îi dă prin contrast o mișcare mai vie. Contactul cu oa-
menii și împrejurimile satului natal e stenic, întăritor,
dezvăluind gustul estetic și, bine îndrumat, instinctul va-
lorii și al păstrării datinilor: „Trebăluim pe lângă casă
până spre prânz, venind în ajutorul vecinilor Lelea
Mar(i)e a lui badea George și a celor din familie, pe
lângă părinți, fratele Doruț cu soția, și cei patru membri
ai familiei”. Când încearcă să definească momente ale
trecutului, chipuri ale familiei, alături de cei doi copii,
Iulia și Lucian, Vasile V. Filip aduce în lumină arhetipul
tatălui, ca realitate și proiecție psihică, preluat din apele
mitologice ale inconștientului colectiv, purtând cu sine
determinări din șirul de generații anterioare, iar în
subconștient ca putere mântuitor-creatoare. Se trece de
la partea de jos, din conștient cu manifestările ei în rea-
litate, și cea de sus, a căii spirituale. Între aceste două
limite și realități, Vasile V. Filip încearcă să-și găsească
propria identitate, lumea în care clipa este eternitate. El
este un zeu, ipostaziat sub această funcție de creator,
numit Tata. Sunt semne și realități spirituale, revelații
ale prezenței divine, care ni se deschide prin fapte și lu-
crări ale omului. În ciuda obligațiilor casnice, profesio-
nale sau științifice, Vasile V. Filip se menține în cultură
prin lecturi dintre cele mai diverse, a căror simplă con-
semnare declanșează în intelectualul din el comentarii
estetice rafinate. În aventura trăirii, Vasile V. Filip face
dovada unei atenții mereu treze. Cu abilități evidente de
pictor, el realizează pe viu adevărate tablouri de natură,
notează culorile peisajului, asemenea celui descoperit
la Colibița (Luni, 20 iulie, Sf. Ilie), unde tonul relatării
este senin, sugerând „o necontenită uimire în fața
frumuseților lumii, o imperioasă nevoie de a trăi neme-
diat această frumusețe”: „O beție de albastru și verde,
de soare și apă, de mirosuri tari, de rășină și ierburi
coapte, de fructe de pădure și nectar de albine.”

Ceea ce definește personajul acestor însemnări este
căutarea. Lui Vasile V. Filip nu i-au lipsit conștiința valorii
și sentimentul clar al implicării în lumea școlii și a litera-
turii, cu toate deznădejdile și bucuriile împlinirilor. Sunt
prezente, de asemenea, reflecțiile spirituale, peisajele
reușind să-i inspire o serie de imagini, idei, reflecții mo-
rale nu numai anecdote, concretizate în notații acute,
febrile, memorabile, în texte de un estetism literaturi-
zant, pline de rafinament, fără accente lirice sau gran-
dilocvente („Practic, nu există niciun nor pe cer, iar
lumina e de un alb-albăstrui, care face umbra mai nea-
gră. Alături, în dreapta, spre stradă, a înflorit miraculos
corcodușul: e parcă nucleul pământesc al acestei ex-
plozii de lumină...”), creând în ansamblu o imagine a
intensității sau, în aceeași măsură, a monotoniei vieții,
cu stări de criză provocate de circumstanțele mai puțin
favorabile omului și expresiei intimității sale: „Festivita-

tea de azi a lansării revistei Zestrea, deși restrânsă, nu
m-a mulțumit și nu e nimeni vinovat, în afară de mine:
suport greu ieșirea în lume, contactul cu necunoscuții
sau chiar cu cei cunoscuți, dar cu care nu întrețin
relații”. Pe de altă parte, deznădejdea este resortul as-
cuns al voinței de a reuși, baza strategică de la care se
poate visa, de a stăpâni planul profesional, imaginea de
lider pe care se străduiește să-l impună în relațiile cu
ceilalți: „Săptămâna a început sub auspicii destul de
sumbre, cu vreme închisă și ploioasă, cu o recădere în
boală, marți, agrementată cu nervi și plictis, cu un destul
de apăsat și grav sentiment al inutilității, al lipsei orizon-
tului, ba chiar al iminenței sfârșitului.” Instrument de dis-
ciplinare a vieții, imagine literară a profesorului Vasile
V. Filip, eminent cercetător în domeniul etnologiei, cu
un doctorat dedicat universului colindelor românești
(1998), aceste prime Însemnări de-a lungul vremii (Ale
unui dascăl greu de mulțumit) confirmă că, între speciile
genului epic, evoluția cea mai spectaculoasă în postmo-
dernitatea literaturii noastre o are, fără îndoială, jurnalul
intim.

Radu Adrian, Constantin Noica
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La început de august, Excelența sa ambasadorul
Constantin Lupeanu, sinolog, traducător şi scriitor de
marcă, ne-a invitat să evadăm din cotidianul pandemic
în universul ficţional a trei romane („Templierul din
Carpați”, „Crimă la MAE” și „Ambasador în Musonia”,
apărute la Editura RawexComs, București, 2021), dintre
care ultimul îşi fixează locul de desfăşurare în Edenul
asiatic, unde nici măcar frunza nu avea de ce acoperi o
anumită zonă, în caz de pudoare şi unde totul curge în
manieră fluvială; amor-fluviu, dimineață, prânz și
seară…, cotele apelor fiind cam aceleași, la orice oră.
Așa încearcă să ne convingă autorul că există vrajă
cosmică! 

„Rama naraţiunii”, deschiderea și închiderea cărții,
cuprinde fapte reale, ușor pudrate cu ficțiune, conferind
autenticitate relatării. Astfel, romanul începe cu prezen-
tarea ambasadei, care, de obicei, în majoritatea misiu-
nilor diplomatice, respectă modestia locuințelor și a
birourilor de acasă, din România. În zonele mai înde-
părtate, condițiile de locuit și de muncă sunt mai gene-
roase, dar aerul prozaic ce alimentează relațiile dintre
lucrători se menține. Deși într-o economie de două-trei
pagini, vârful ascuțit al condeiului creionează cu clari-
tate dificultatea de a armoniza comportamentul celor
câţiva salariați proveniţi din instituții diferite (cu apucă-
turi de genul notelor informative despre activitatea
diplomaților, interpretată cu puterea lor de înțelegere,
către șefii lor din țară) cu atitudinea diplomaţilor formaţi
la înalta școală a Ministerului de Externe.

Persoană inteligentă, șeful misiunii, protagonistul ro-
manului, se retrage subtil în imperiul farmecului feminin
al musoniezelor, fără a scăpa frâiele intereselor Româ-
niei, pe care are misiunea de a le reprezenta. Se lasă
sedus, rând pe rând, de tinere întâlnite în mediile înalte
frecventate în calitatea sa de ambasador. De la fiecare
parteneră dobândește, odată cu momentele de destin-
dere, cunoștințe despre limbă, obiceiuri, mod de viață,
lărgindu-și orizontul despre cultura și civilizația Muso-
niei. Naratorul nu se zgârcește în descrierea scenelor

amoroase, făcând risipă de amănunte pe pagini întregi.
Brodează cu migală pe învolburata mătase a trăirilor,
atingând culmi scăpate de controlul agendei cerebrale.
Astfel de performanțe împlinește cu celesta Aroma, zia-
rista, care, subjugată de virtuțile lui, decide să i se ofere
ca sclavă într-o lecție de tandrețe și dăruire ce excede
sfera umană, alunecând în imperiul necuvântătoarelor:
patrupede, păsări, melci și lista poate continua, pentru
că inteligența materiei este uimitoare. (Ne-a convins de
această capacitate a materiei profesorul universitar,
medicul-filosof Dumitru Constantin Dulcan).

Filigranul migălit de giuvaergiu de-a lungul celor
66  de pagini, dedicate relației cu Aroma, mi-a amintit de
reacția femeii europene descrisă de Giuseppe Tomasi
Di Lampedusa în capodopera sa, „Ghepardul”. În vreme
ce eroina asiatică se lasă penetrată prin toate orificiile,
îmbibându-se ca un burete cu umorile partenerului,
prințesa siciliană, la fiecare mare dăruire, exclama
șoptit: „Iisuse Hristoase!”; își amintește prințul, în tră-
sura ce-l purta la amantă: „șapte copii am avut cu ea,
șapte! și nu i-am văzut niciodată buricul”. Mariannina,
tânăra amantă, îl privea cu ochii ei mari și opaci de
țărancă, nu era cu nimic zgârcită, se arăta umilă și su-
pusă. La apogeul actului, Mariannina scoate un țipăt de
plăcere și alint: „Prințuloiule!”, producându-i o bucurie
prințului, care decide, pe drumul de întoarcere, ca la vii-
toarea întâlnire să-i dăruiască trei coți de mătase
pembe. „Dar și ce tristețe, totuși: carnea aceea tânără,
prea umblată, nerușinarea aceea plină de resemnare;
și el chiar, ce era el? un porc, și nimic altceva. Îi reveni
în minte un vers pe care-l citise într-o librărie din Paris:
…să-mi dărui tăria și-ndrăzneala/ Ca fără scârbă trupul
și duhul să-mi privesc”. Pe vremea prințului, împreuna-
rea era o taină, căutându-i descifrarea în lumina
credinței. Deși preotul de familie îl însoțea în drumurile
sale spre amantă, îi cerea de fiecare dată să-și mărtu-
risească păcatul la spovedanie, ca să primească dez-
legarea.

Frumusețea și încărcătura acestei prime părți a cărții

Lia-Maria Andreiță

FARMECUL MUSONIEI
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sunt rezultatul unei profunde cunoașteri a culturii, isto-
riei, civilizației și psihologiei poporului chinez. Să nu
uităm că sinologul de excepţie Constantin Lupeanu
ne-a dăruit bucuria lecturii unor capodopere ale litera-
turii chineze, prin traducerea acestora în limba română.
Practicile mandarinilor i-au aprins imaginația, devenind
tezaure de inspirație – și nu experiențe ale autorului, în
calitatea sa de ambasador, așa cum s-ar putea
înțelege. Ne lămurește chiar autorul: „Diplomații sunt ca
niște pustnici într-o peşteră de munte, se cuvine să
umble cu grijă, să observe, să mediteze, să-și facă
relații, să cunoască lumea și să fie gata să evite capca-
nele. Ei trebuie să cutreiere muntele de parcă ar fi la ei
acasă, conștienți însă că lighioanele pădurii îi urmăresc
fiecare pas. Totuși, lighioanele nu atacă decât în două
cazuri: când sunt atacate și când sunt înfometate și nu
au altă cale de a-și procura hrana. Primul caz depinde
de tine: a fi corect, serios, bun. În cazul al doilea, dacă
ele au pus ochii pe tine, numai Dumnezeu te poate
salva!”. Relația cu localnice la maniera din romanul
acesta este posibilă numai în dimensiune ficţională. 

În lectura mea lentă, așezată, mă întrebam ce urmă-
rea autorul, cu ce scop punea în cârca cititorului un
bagaj emoțional atât de dens colorat în nuanţe de roz.
Am încercat un tur imaginar prin activitatea diplomatică
din diverse zone ale globului, spre a dibui un eveniment
atât de întunecos, care să poată contrabalansa lumina
din prima parte a romanului. Europenii erau prinși mai
mult în activități protocolare, nimic senzațional. Cei din
ţările arabe erau liniștiți că relațiile diplomatice erau
susținute de cele economice, dezvoltate de interesele
țărilor de reședință în România, unde se formaseră
generații de specialiști la Institutul de Petrol și Gaze din
Ploiești, de echipele de ingineri și muncitori români,
care au plantat păduri de sonde și chiar rafinării. Școala
medicală românească, la rândul ei, avea locuri rezer-
vate pentru tinerii din aceste țări. Culegem și astăzi be-
neficiile unuia dintre medici, care a uitat să se mai
întoarcă în mătasea nisipurilor natale.

Am reluat lectura și mare mi-a fost surpriza: răpirea
era fenomenul care-ți dădea palpitații – și trecea lectura
într-un plumburiu apăsător. M-am certat în gând că am
fost atât de opacă și am neglijat un eveniment ce dădea

fiori reci tuturor, în toate birourile din Minister fiind su-
biect de dezbatere inepuizabil, cu repercusiuni pentru
cei ce urmau să plece la post, în acea perioadă, indife-
rent de zonă. Răpirea ambasadorului României în India,
domnul Radu (să-i zicem) X, a fost un eveniment de ră-
sunet în viața diplomatică de pe întreaga planetă. 

Măiestria autorului în construcția celei de a doua
părți a romanului este dovada unei pregătiri profesio-
nale de excepție, pentru înaltul rang diplomatic al auto-
rului, la care se adaugă talentul scriitorului care știe să
dozeze ficţiunea pentru a oferi o lectură captivantă, in-
citantă, seducătoare. Cu rigoare și tenacitate, ambasa-
dorul Ocul, eroul cărții, depune toate diligențele către
Ministerul de Externe din țara de reședință, consul-
tându-se permanent cu Ministerul de Externe român.
Convoacă toți şefii de misiuni diplomatice, sfătuindu-se
cu ei pentru urgentarea eliberării diplomatului român,
ostatic. Cu ajutorul proniei cerești, răpitul este recuperat
viu și nevătămat.

Felul stupid în care reacționează anumite direcţii din
minister sau anumite autorități reprezintă trista realitate
a neputinței unor funcționari de a citi legea în spiritul ei,
un principiu ce vine, străbătând timpurile, din Dreptul
Roman. (Am cunoscut un astfel de personaj obscur,
care, cu tenacitate, a spart barierele diplomației,
cocoțându-se destul de sus.) Așa se face că victima,
consilierul economic din Musonia, reîntors în țară, este
obligat de Direcția financiară să restituie salariul încasat
pentru perioada cât a fost răpit și ținut în captivitate de
insurgenți, întrucât a lipsit din ambasadă și deci nu a lu-
crat ca să primească salariu. Cu competență, ambasa-
dorul oferă soluții celor de la București, pentru anularea
acestei aberații, dar propunerile lui nu sunt luate în
seamă. Indignat de situația în care este pus, diplomatul
își depune demisia, jertfind cariera diplomatică, și
părăsește țara. 

Amestec de stropi de realitate (implicând elemente
biografice, realităţi din lumea mai puţin cunoscută a di-
plomaţiei, idei ale filosofiei şi sistemului asiatic de gân-
dire) brodaţi pe canavaua ficţiunii, romanul lui
Constantin Lupeanu este prilej de desfătare estetică,
dar şi de meditaţie în aceste vremuri covidate. 

Constantin Lupeanu
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1. Nu găsesc vreun temei decisiv pentru a descrie
contextul și peisajul literar în care apare (a apărut, de
fapt) domnul Mihail Soare, sfârtecând cu maceta poe-
ziei în dreapta și-n stânga, prin noianul de maculatură
care forțează zilele astea holțșuruburile rafturilor din li-
brării. Despre această stare a literelor de la noi se tot
scrie (ironic, nu?), iar o lamentare în plus n-ar face
decât să continue acest glissando de la o generație la
alta. Ar putea fi, totuși, util pentru acei cititori încă
nenăscuți, care-l vor descoperi întâmplător navigând în
bibliotecile digitalizate ale viitorului, să știe câte ceva
despre acest autor și despre lumea lui. Ei bine, le spu-
nem că nu i-a aparținut. Iar acei hipsteri ai posterității
care vor face din autorul nostru obiectul unor descope-
riri „personale” insolite și exotice, un Maxim Mărturisi-
torul (un Sfântul Cutare Poetul?) regăsit un mileniu mai
târziu, ar trebui să știe că nici noi, contemporani lui, nu
l-am primit în inimile noastre, pentru că aveam inimile
atât de mici încât nu încăpeam decât noi în ele. Poate
c-ar fi util să forțăm o metaforă tehnică și să spunem că
dacă poezia ar fi linia de cod a lumii, cea care descrie
deopotrivă dinamica tainică a unei frunze legănate de
vânt, a unui zbor sau a unui regret, atunci domnul Soare
ar fi un bun tălmăcitor al ei, unul care n-a vrut să se dea
bătut în fața analfabetismului nostru poetic, prefă-
cându-se că are pentru cine să scrie. Acum, dezbă-
rându-ne de acest ton mesianic dăunător unei minime
obiectivități (validată de cuvintele uzuale ale cântăririi
unui om care scrie), ne vom astâmpăra clasându-l pe
domnul Soare ca un poet din specia acelora ce nu se
tem să scrie și cu rimă și ritm, fără să fie monocord,
apariție rară, ca speța fotbaliștilor fanteziști care își per-
mit să dribleze într-un sport sugrumat de pase-pase. 

2. Volumul dumnealui, Scripturalia*, adună versuri

dintr-un interval de mai bine de un deceniu și nu e ușor
de decantat un parcurs și nici de decelat o identitate.
De altfel, m-am lăsat repede păgubaș în tentativa
școlărească de a „prinde” cu plasa de fluturi un eu liric
pe care să-l iau la disecat în fața dumneavoastră. Toate
indiciile strânse, pe care aveam de gând să el arunc
între ghilimele ca argumente din text, s-au dovedit a fi
vânare de vânt, dar nu și deșertăciune, căci un contur
al ființei de ceață se poate desluși. Un profiler cu ceva
mai multă încredere în sine ar evidenția însingurarea
poetului, recoltabilă din pânza freatică a multor texte.
Dacă ne-am imagina că suntem în interiorul unui poem
al lui Mihail Soare ca într-un cub fără nici un fir de lu-
mină, un spațiu înăuntrul căruia nu putem intui ce și
unde se află în afară de noi și de poet, am simți, din
reverberațiile și ecoul produse de cuvântul „EU”, spațiul
gol dintre poziția izolată în care se află poetul și primele
lucruri de care s-ar lovi și ar întoarce undele sunetului.
O izolare implicită care se deduce din acustica scenei
și nu din melodie. Speculez aici că poetul sesizează
diferența de categorie dintre el, materia pe care o ordo-
nează și public, și ne traduce chenotic mesajele ascun-
zându-și chipul. Poetul ar fi putut lejer să ne dea o
poezie ermetică și să ne lase să orbecăim prin ea cu
dicționarul de simboluri într-o mână și cu busole omo-
logate dubios în cealaltă, dar face exact invers, accesi-
bilizează și subțiază într-atât vălul de mister, încât poate
apărea uluitoare revelația metaforelor și a artei combi-
natorii a cuvintelor-zaruri aruncate fără gravitate, care
fac mereu poartă-n casa dumiririi cu degetul arătător ri-
dicat. Însingurarea ar veni, deci, din diferența de regn a
celui care (se) comunică. Nu cunosc autorul în carne și
oase, însă i-am auzit în câteva rânduri vocea, iar asta
îmi răpește din plăcerea de a mi-l imaginea ca pe un
mușteriu prometeic din filmele americane, proaspăt ieșit
din cârciumă (în drum spre alta), care cunoaște viitorul
și a salvat cel puțin o dată omenirea de la un cataclism
iminent între două ture de lucru la o uzină.

Mihăiță Stroe

CINCI CAPETE DESPRE ÎNVĂŢĂTURA
SFÂNTULUI CUTARE POETUL

*Mihail Soare, Scriptularia, Eikon, 2021, cu un CD cuprin-
zând 18 poeme în lectura actorilor Maia Morgenstern și Clau-
diu Istodor
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3. Poate că Sainte-Beuve, cu metoda lui de a cer-
ceta viața și opera ca pe două catastife sinoptice, ar fi
fost contrariat în anchetarea „cazului Mihail Soare”, un
culegător și împletitor de cuvinte ce-și ține sursele bine
tăinuite. Trecând prin volum, m-am întrebat în mai multe
rânduri dacă autorul migălește infinit coada vreunui vers
sau e un ruletist care folosește tot ce-i pică la „păcăne-
lele” vocabularului apoi scoate norocos cămașa în ur-
mătorul vers, sau dacă scrie cu dalta în piatră litere
grele trăgându-și sufletul la diftongi și triftongi, ori dacă
e cărtărescian și creează definitiv și irevocabil, pentru
că nu-mi dau seama și nici el nu ne spune decât despre
obsesia sa de a scrie, orice o însemna asta. Fondul de
cuvinte de care dispune poetul e intimidant și inventa-
rierea lui ar fi visul oricărui elev ochelarist colecționar
de termeni necunoscuți în pătrățoasele vocabularele
școlare; mozaicul său terminologic este strâns dintr-o
sumedenie de registre și se observă cu ochiul limpede
predilecția pentru pictură, muzică și spiritualitate – un
creuzet al umanioarelor într-o scriitură ce alunecă, nu
o dată, spre neomodernism. Semnătura autorului, fi-
indcă este și trebuie să existe una, rezidă, după părerea
mea, în primul rând, în formă. Pentru a fi copiat (imitat
sau parodiat), nu e suficient să copiezi manierismele,
mecanismele lirice ale domnului Soare, ci mai ales să
dispui organic de fondul de cuvinte. Unele arhaisme sau
regionalisme par de-a dreptul născociri fonetice gata de
sacrificiu în sprijinul muzicalității dacă n-ar fi verificabile
și, în general, sporesc spiritul nostalgic al unor poeme
atemporale care evocă trecuturi imaginare suprarea-
liste. Expresivitatea punctuală a asocierilor (substanti-
vele se însoțesc lesne cu adjective neașteptate) e
sporită de construcțiile în ingambament din blocurile de
rime, mizându-se pe o tradiție veche în lirica româ-
nească, finalul de vers sau de strofă neînsemnând și fi-
nalul unităților logice, fiind favorizate revigorante ruperi
de ritm. Cât se căznește sau cât rezolvă lucrurile „din
talent” autorul nu știm și, drept vorbind, nici n-ar trebui
să ne intereseze, cum nici pe Sfântul Cutare Poetul nu-l
interesează sforile cu care este plimbat prin lume. 

4. Și că tot veni vorba de sfinți, punem aici început
bun unui studiu tipologic al personajelor din poezia
domnului Soare, care, la un simplu Ctrl+F, ne confirmă
ubicuitatea sfinților (dacă se mai îndoia cineva de ea)
în zecile de ocurențe din volum. Ca și alte teme grave
camuflate în ludic pentru a nu speria copiii sau pe cei
mai slabi de înger, sfinții din aceste versuri au aspectul
unor naivi care apar aievea, incapabili de a-și observa
singuri propria aureolă. Ei par modelele perfecte pentru
poet, posedând un statut la care se ajunge doar neas-
pirând, având rezervat colțul de sus al triunghiului erou-
geniu-sfânt, întrucât sfântul este aici geniu prin naivitate
și erou prin consistență în mijlocul lumii care se diluează
continuu. Departe de a comite vreo impietate, autorul
ne face simpatică relația personală care se poate cultiva
cu sfinții („Mă hârjonesc cu sfinții prin altare/ Ei îmi
înțeapă roata bicicletei,/ Eu le smulg albe penele egre-
tei/Și le îndes uimiri prin buzunare” în Hârjoana mea cu
sfinții sau „M-am dus la snowboarding cu sfinții/ pe pâr-
tia tristeții neînțelese,/ rânjeau cu gura pân’ la cer
părinții/ iar soarta îmi dansa lasciv pe mese”, Înger de
prisos). Sfinților li se poate vorbi la per tu întrucât nu au

patima mândriei (în unele locuri sunt temători pentru
scaunul lor în Paradis), sunt sfrijiți („aidoma pesmeților
de uscați”) precum cei din iconografia bizantină („cu
bărbițe de vată, fără oase și carne, cu păcate mocnite
uitate-n săruturi”, Autoportret cu elefant oranj) și câteo-
dată bonomi când nu-i mâzgălește vreun iconar căzut
pe gânduri, pot cădea în beții dar niciodată în păcate
mai grele decât drumul înapoi spre desăvârșire. În
aceeași sacralitate involuntară se înscriu mai toți cei
căzuți în excese potatorice, înnobilați cu candoarea
neputinței proprii, ori, dintre cei sobri, îi descoperim pe
călătorii pestriți conviețuind în aglomerația unei garnituri
feroviare. Sfinții apar ca vechi cunoștințe („colegi de
băutură cu tata”), sau ca vocație ratată („mama era bi-
sericoasă și m-a dat la școala de sfinți/ să moară creti-
nele alea de vecine când te-or vedea pe pereții naosului
[…] cântam atât de frumos veșnica pomenire/ cu atâta
rămăsesem de la școala de sfinți”, Amintiri din viața de
apoi). Notăm această înrâurire a poetului în anturajul
neprihănit al sfinților jigăriți, în mijlocul căruia se simte
liber, cum, probabil, se simțea Vasile Voiculescu în mij-
locul îngerilor săi din Poeme cu îngeri. 

5. Umorul, ironia și sarcasmul din Scripturalia fac su-
portabile și chiar agreabile tragismul, drama și mizeria.
Autorul nu țintește decât aparent altceva decât condiția
fragilă a omului în lume. Chiar dragostea și poemele în-
chinate unei iubite, căutate episodic, vizează fondul iu-
birii, nu formele ei: deseori femeile apar ca niște
anotimpuri cu capricii acceptabile și ifose intuibile, im-
portantă devenind succesiunea lor prin naufragii și eva-
dări periodice, mai degrabă decât băltirea în aceleași
ape. Amalgamarea, în enumerații cu termeni pe cât de
alogeni posibil (în disecția unui înger găsește, de pildă,
busole, altimetre, dresori de coțofene, grafice de pază,
kerosen, un manual de scrimă ș.a.), această amalga-
mare, ziceam, indică spre o altă idee care transpare din
mai multe poeme: lumea ca bazar, ca balamuc, ca haos
și halucinație, în fine, ca labirint din care se poate ieși
numai cu naivitatea sfinților de care am vorbit mai sus,
care e și naivitatea poetului. Poetul este omul care
poate vedea poezia din dosul lucrurilor, însă poetul (în
cazul fericit în care nu l-a înghițit cu totul pe omul în
carne și oase care-l plimbă prin timp) nu poate fi
deslușit dindărătul poemelor lui. 

Deși poezia lui Mihail Soare apare la începutul aces-
tui mileniu, împrumută puțin din trăsăturile literaturii do-
uămiiste, conturându-și clar și de la început caracterul
eclectic, înclinând, prin mijloacele de expresie (ingam-
bament, sarcasm, tragicul camuflat în ludic, fantezia cu
intermitențe tăioase de luciditate, ermetism accesibili-
zat, reflecții joviale pe teme filosofice concrete), spre
neomodernism și poezia anilor ’70. Fals-biografismul,
cultivat în mai toate creațiile în versuri ale autorului, ru-
lând (re)povestiri ale aceluiași cu promisiunea noilor
dezvăluiri, înzestrează structura poemelor (la capete)
cu un cârlig de remorcare și unul de tractare. Deși in-
terschimbabile, textele lasă impresia unei înserieri ne-
cesare. Se constituie, astfel, o pseudo-cronică
imaginară a vocii pe care, tot ascultând-o, cu cât ni se
pare că o cunoaștem mai mult, cu atât ni se pare mai
mult că e vorba de noi. Iar aici, poezia a triumfat.
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POEM TăCUT

Am început deja să învăț,
încetul cu încetul,
că un poem adevărat
nu se citește,
nu se scrie,
ci doar se tace...

Lăsați poeții să moară

Nu mai este nevoie de poeți: acum
poemele se scriu singure
cum singure cresc florile de primăvară
doar din ele însele.
Poeții ar face bine să moară
sau, și mai bine ar face să nu se mai nască
niciodată.

Nu mai este nevoie de poeți:
poemele se țes singure
ca visele sau ca visurile.
Plouă cu poeme în sufletele oamenilor
și nu se mai naște niciun Noe
să-i salveze de potop.

Oamenii nu se nasc poeți
oamenii se nasc poeme.

Lăsați deci poeții să moară...

ÎN ORAŞUL MORŢII MELE

În orașul morții mele plânge luna prin castani
zboară păsări idolatre printre nori și printre stele
parc-ar vrea să-mi dea de veste că orașul morții mele
a murit și el cu mine acum zeci de mii de ani...

ŢARA MEA DE VIs zBANgHIU 

În țara mea de vis zbanghiu în care
se-njură și se minte și se moare

țara în care m-am născut și am visat
cu fericirea fiecărui om întemnițat

unde izvoarele-au secat de-o veșnicie
și stâncile au formă de sicrie

Paul Spirescu

INsULA

Eu îmi spun că pe aici ar trebui să fie adevărata graniţă dintre viaţă şi moarte:
pe această insulă pustie, jumătate cer jumătate pământ, unde zborul păsărilor
părăseşte aripile şi rămâne el însuşi, liber de materia care l-a născut.
Păsările fâlfâie deznădăjduite din aripi şi-apoi mor. Zborul nu moare niciodată.
Zborul rămâne singur,platonician de singur, într-o lume a umbrelor,
pe această insulă pustie jumătate cer jumătate pământ.
Zborul nu are memorie, el se cunoaşte numai pe sine.
Zborul nu ştie să zboare, el ştie doar să se lase zburat.
Eu îmi spun mereu că această insulă, jumătate cer jumătate pământ,
nu-i decât spaţiul sacru al întâlnirii de taină a sinelui cu sine;
a zborului cu zborul. Puteţi voi să credeţi orice, puteţi voi să spuneţi orice:
pe această insulă pustie, jumătate cer jumătate pământ, nu se va ivi niciodată
o jumătate de om călare pe jumătate de iepure şchiop.
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în care fug copacii falnici din pădure
de frică să nu vină alții și să-i fure

prin care bunul Dumnezeu de mult n-a mai trecut
și frumusețea e o marfă de vândut

în țara mea de vis zbanghiu în care
se fură și se minte și se moare...

POEM TâRzIU

Nu știu de ce dracu’ suntem noi blestemați
să ne trezim întotdeauna prea târziu
și să pierdem toate trenurile 
care pleacă din gările noastre.

Cad peste noi frunzele galbene
ale destrămării și putrefacției.

Și nouă ni se pare că nu se întâmplă nimic:
nici gânduri, nici sentimente, nici schimbări,
nici ramura de măslin, nici nașterea Mântuitorului,
nici speranța disperată a salvării pe Cruce.

Prietene drag, hai să ne luăm amândoi Crucea în
spate
și să evadăm de pe aici...

***

E ultimul poem pe care-l voi mai scrie
pe lumea asta stearpă, mioapă și pustie
în care toți poeții trăiesc pe datorie
și nimeni nu mai are chef de Poezie.

Poetă cu numeroase apariții editoriale, cu publicații
și premii la concursurile literare și în revistele cu același
profil, Lucia Bibarț pășește și în regatul celor mici, adică
în lumea literaturii pentru copii. Două par a fi direcțiile
pe care se înscriu poveștile și basmele Luciei Bibarț:
una – incompatibilitatea dintre două lumi, specii, ființe,
în ciuda curiozității protagoniștilor și a curajului lor de a
se avânta „dincolo”, cealaltă – umorul ce însoțește co-
municarea orală a stilului colocvial, de esenţă rurală, și
argoul celor mici, în special, care uzează din plin de
această calitate particulară.

În prima direcție se înscriu basmele: Zâna pădurii,
Coamă Rebelă, Prințesa cea tristă, Sirena Surena,
Crenguța înghețată și povestea Lampa licuriciului,
ce surprind tentația de a evada și de a explora o lume
diferită, inaccesibilă. Personajele principale sunt prinse
în plasa unor reguli și tabuuri care nu le permit accesul
„dincolo”. De pildă, pentru o floare legată de pământ
prin rădăcini, din Zâna Pădurii, „dincolo” e lumea
ființelor ce pot merge. „În nopțile albastre, adânci și

calde se petreceau miracole, care sporeau farmecul pă-
durii. Unul s-a întâmplat noaptea trecută. Nu știți? Cum,
n-ați auzit încă de Floarea cea galbenă? Nu se mai
simte bine lângă rădăcinile puternice ale copacului. Un
timp ea a trăit de-a-ndoaselea. Așa de mult își dorea să
se smulgă din loc, încât, tot dorind, se pomeni legând
sunete, până atunci neștiute, Și-a început să vor-
bească.” (Zâna pădurii) Pentru o sirenă, pe nume Su-
rena, curioasă să afle ce-i deasupra apelor, „dincolo”
poate fi lumea terestră, iar pentru Coamă Rebelă, un
căluț murg, poate fi lumea oamenilor. Pentru o crenguță
de pom, din Tărâmul înflorit, poate fi tărâmul frigului și
al Crivățului, pentru un licurici cu lămpița aprinsă „din-
colo” sunt steluțele de sus. Toate aceste personaje în-
calcă reguli și reușesc să pătrundă într-o lume diferită
și inaccesibilă până în acest moment, iar prin aceaste
călătorii, de inițiere ca în orice basm, prind oportunitatea
de a se dezvolta personal, se maturizează, iar dezvol-
tarea relațională fie îi transformă (într-o floare și o liană,
într-o Floare de Colț protejată), fie îi readuce în lumea

Fevronia Spirescu

CE-O FI DINCOLO?
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lor, adică îi așază cu picioarele pe pământ, cum se
spune, de cele mai multe ori (Coamă Rebelă în regatul
murgilor, Surena în adâncurile mării).

Cealaltă direcție care o fascinează pe scriitoare este
oralitatea, care dă și nota de umor a scrierilor sale. Lim-
bajul este cel al copiilor foarte mici (bebelușii din cartea
Noduleț), al ființelor nu foarte mici, în Lampa licuriciu-
lui, O zi de pomină sau acela, savuros și generator de
umor, al oamenilor simpli de la țară, ca în povestea
Rușinea macului roșu.  

O zi de pomină este o carte pentru copii cu săgeți
către oameni mari. Animalele din Pădurea Tuturor tră-
iesc, se înțeleg ori se ceartă cu vecinii, petrec și
depășesc uneori măsura și în comportament și în lim-
baj, deranjează vecinii ori se ajută între ei ca oricare
dintre noi: „Ce să fie asta? La un geam e înnorat, iar la
celălalt e soare? Și Bursucul... Se cruci cât se cruci,
până când se dumiri... Iar au început vecinele să arunce
praf în capul lui. Că mătură toată ziua și pufăie parcă
ar fi locomotive.” Copiii, amintind de „copilăria copilului
universal” al lui Creangă, se joacă, trag chiulul la trebu-
rile pe care sunt rugați să le facă, dar se bucură de pe-
trecerea celor mari, căci au și ei voie să facă ce doresc.

Cartea critică anumite derapaje comportamentale,
cum ar fi: mândria, fandoseala, vulgaritatea, hoţia,
proasta educație, invidia și cleveteala și chiar băutura,
dar finalul este unul în cheia unei armonii rotunde, ca și
hora din sat, horă presărată cu strigături, care, și ele,
scot la iveală defecte și secrete pe care unii le-ar fi cre-
zut neștiute de nimeni. Trebuie spus că animalele sunt
în carte doar măști ale oamenilor, fiindcă, așa cum
afirmă Amos Oz în povestirea sa Deodată în adâncul
pădurii, animalele fac tot ce fac oamenii: mint, omoară,
laudă, fură, se roagă, mulțumesc, au și cuvinte pentru
aceste fapte. Numai batjocura și umilința nu știu sau nu
vor să le practice și nici cuvinte pentru ele nu au. (Nu
practică bullyngul, nu mă pot abţine să remarc!)

Un text delicat și sensibil este cartea Lampa licuri-
ciului, care surprinde cu gingășie uimirea descoperirii
de sine a unui licurici. Acesta nu înțelege de ce are o
luminiță ce se aprinde din când în când. Cum fiecare
ființă face cunoștință cu împrejurimile la un moment dat,
și Pâlpâici explorează vecinătatea și descoperă că e
unic cu așa o luminiță. Este diferit și față de frații săi,
care-l cam bruschează, îl cam hărțuiesc. Limbajul fami-
liar și comportamentul uneori răutăcios al fraților mai
mari și delicatețea licuriciului se situează într-un con-
trast puternic, iar autoarea îl redă cu toate riscurile:
„Dacă l-am lua pe Căscat cu noi și l-am așeza undeva...
Să vadă și el lumea. Ce ziceți n-ar fi «cool»?... Îl căutăm
pe Licărici-Pâlpâici și, dacă nu vrea să vină, îl legăm, îi
punem o batistă-n gură și-l inițiem în tainele bărbăției.
Dar Pâlpâici, licuriciul delicat, chiar dacă e bruscat de
cei mari, trăiește intens, cu o mare emoție, întâlnirea cu
altă ființă (o fetiță licurici), care pâlpâie la unison cu el,
și poezia răzbate din cuvintele autoarei: „Era o dumne-
zeiască noapte de vară… Iar el, licuriciul, cel neștiut de
nimeni, începea să trăiască. În apropierea, în miezul
dragostei, pierzându-se în ea ca și când, atunci, în chiar
acel moment, s-ar fi născut…”

De remarcat sunt ilustraţiile. Basmele beneficiază de
ilustraţiile Luminiței Penișoară, cu un desen realist,
spontan, adecvat și o paletă cromatică puternică, vie.
Personajele sunt surprinse în atitudini firești, ușor de
înțeles pentru cei mici. Ilustraţiile realizate de elevii Li-
ceului de Artă „Sabin Drăgoi”, sub îndrumarea și coor-
donarea profesoarelor Andreea Bereneanț și Aniela
Ficiu, sunt naive, ca orice desen de copil, la fel de spon-
tane și proaspete, adecvate vârstei căreia se adresează
textul. 

Arădeanca Lucia Bibarț are vocație lirică, mărturie
stau volumele sale de versuri, dar și cărțile sale pentru
copii (Zâna pădurii, Sirena Surena, O zi de pomină!,
Lampa licuriciului), specie mai rar abordată de autorii
de azi, în care mai are multe de spus, cu siguranță.

Radu Adrian, Neacşu
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Văzând un film, citind o carte, începe la mine (sper
că și la alții) vârtejul de neoprit al asociațiilor. Mereu:
unde am mai auzit asta, cu ce seamănă etc. Mai apoi,
îmi place să decelez stilul unui autor, după mai multe
opere. Chiar dacă se vorbește despre o diversitate, este
imposibil să nu descoperi ceva repetitiv, discret expri-
mat, care definește acel creator, adică „stropul de nou-
tate”, cum scria Hemingway.

Am ajuns acum la regizorul Darren Aronofsky și la
filmul Mama! din 2017 (titlu deloc original). Îl poți viziona
ca horror cu o tensiune halucinantă, numai că, spre
final, ți se limpezește mesajul – e adevărat, cam ciudat
ambalat (se poate vedea filmul pe Netflix). Un cuplu
într-o casă copleșitoare, retrasă. Confort, izolare pro-
pice scrisului (el e poet… acum în criză de inspirație).
Ea încearcă să-i respecte vocația, să apere cuplul. În-
cepe nebunia, desigur. Un vizitator rătăcit, apoi soția lui,
apoi fiii lor. Liniștea casei dispare odată cu intruziunea
lipicioasă a străinilor. Ea, soția (Jennifer Lawrence), se
opune „invaziei”, aleargă pe scări, adună cioburi, are
vertij, viziuni (aici e Aronofsky, deci, în aceste imagini
nebuloase, care nasc forme agresive). O insectă moare
subit. Pete de sânge în dușumea, proliferând haotic.
Găuri sângerânde, putrezind vertiginos. Să reflectăm:
că adică s-au izolat cu diavolii lor interiori? Casa e tot
mai plină, iar el, soțul, e permisiv (Javier Bardem), cu o
generozitate maladivă. Să fie o alegorie la… cum ne
complicăm viața? Unde am mai văzut asemenea curge-
re de oameni? Vedem clar că l′enfer c′est les autres
(bine ați punctat, domnule Sartre!). Soția e depășită de
situație, neputincioasă în fața șuvoiului uman, cu ochii
măriți de spaimă. El, soțul, a deschis ușa spre lume ca
să-și sporească inspirația? Soția ar închide ușa ca să
salveze iubirea? Mi-am amintit de povestea aceea cu…
Cum era? Unul se plânge că o duce greu. Prietenul îi
spune să ducă în casă o capră. Apoi o găină. Apoi un

vițel. Nebunie curată, haos. Apoi: acum scoate capra!
Super, viața e mai bună! Acum scoate vițelul! Viața de-
vine lux! Etc. Să revenim. Ce fac invitații neinvitați? Dis-
trug totul, într-o demență patologică. A zburat orice
intimitate. Coșmar vitriolant. Am uitat să spun că poetul
scrie ceva fabulos, e publicat, adulat. Reversul succe-
sului: casa se umple de adoratori. Urmează o satiră gro-
tescă a fanilor, care vin zgomotos, își însușesc obiecte,
drept suvenir, cer autografe, cu o violență schizoidă.
Demență. Hiperbolizare. Îmi vine să râd amintindu-mi
înjurătura unui confrate: „mânca-te-ar succesul!” Ce ur-
mează? Nașterea copilului, adulația mulțimii, sacrificiul.
Tentă religioasă? Răstignirea fiului? Adorația ilogică din
Parfumul lui Süskind. Poate că e o înghesuială de idei,
de ramificații, care se cer decriptate. Cu toate acestea,
mesajul vine în final. Deci? A fost alegoria iubirii. Să știi
s-o ferești de rutină, egoism, zgomot gratuit.

În 2000 Aronofsky ecranizase romanul Requiem for
a Dream, scris de Hubert Selby în 1978 (care a ajuns
la închisoare din cauza heroinei). Joacă în film Ellen
Burstyn și Jared Leto. Sara ia pastile de slăbire, niște
droguri bine camuflate, care o distrug încet și sigur. Ar
vrea să ajungă pe platourile televiziunii – un vis exaltat
de pensionară ridicolă. Fiul ei, Harry, alege puterea dro-
gurilor, secondat de prietenul Tyrone, sfârșind prin a-și
antrena iubita în caruselul amețitor, până o împinge
spre prostituție. Când personajele se droghează, imagi-
nile se succed rapid, predominând ochiul în prim-plan,
însoțit de sunetul scabros al pilulelor. Cufundarea în in-
fernul drogurilor se face într-un ritm tot mai precipitat.
Maleficul și maladivul se însoțesc cu o dezumanizare
forțată și prăpăstioasă. Da, imagini și viziuni… exact!
Stilul inconfundabil, nu? Priviți să vă convingeți. Cândva
voi scrie și despre celelalte filme ale lui Aronofsky –
Black Swan, Noe. Vorba veche: quod erat demonstran-
dum (ce utilă e adesea latina!).

Alexandru Jurcan

ARONOFSKY 
ȘI IMAGINILE AGRESIVE
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Născut pe 17 iunie 1945 la Bucureşti.•
Studii: Liceul de Arte Plastice „Nicolae Tonitza”•

(1965) și Universitatea de Artă „N. Grigorescu” din
București (1971); doctorat în arte vizuale (2000).

Conferenţiar universitar la Universitatea din•
Pitești

Membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România•
– Filiala Bucureşti.

Expoziții personale•
- 1971 – Sala Kalinderu, Bucureşti.
- 1973 – Sala Ateneu, Focşani.
- 1981 – Sala Metopa, Piteşti.
- 1997 – Primăria din Câmpulung Muscel.
- 2006 – Căminul Artei, București.
- 2007 – Galeria Arta din Câmpulung Muscel.
- 2013 – Muzeul de Artă din Piteşti.

- 2013 – Galeria Arta din Câmpulung Muscel.
- 2014 – Galeria de Artă din Râmnicu Vâlcea
- 2015 – Galeria de Artă din Câmpulung Muscel.
- 2016 – Biblioteca Judeţeană din Râmnicu Vâlcea.

Participări la simpozioane•
- Măgura Buzăului (1973)
- Reci – Covasna (1983)
- Babadag (1984 și 1985)
- Oarba de Mureş (1995)
- Piteşti (2003, 2006 și 2007, la ultimele două fiind

şi consilier artistic)
- Drăgășani (2007)
- Râmnicu Vâlcea (2011)
- Valea cu peşti – Argeş (2013)
- În perioada 2003-2011 este inițiatorul, organizatorul

şi consilierul artistic al Simpozionului
Naţional de Sculptură în satul Miroşi – Argeș.

Creează aici 12 sculpturi în marmură, de dimensiuni
mari.

Inițiază și organizează Simpozionului Național de
Pictură Voina care va avea loc, 11 ani consecutiv
(2000-2010), la cabana cu același nume din zona Mus-
cel.

Sculpturi reprezentative•
- Poarta simbolică a municipiului Câmpulung Mus-

cel – 1985.
- Basorelieful de la Mausoleul Mateiaş, Câmpulung

Muscel – 1983-1985.
- Monumentul lui Dinicu Golescu (marmură), Câm-

pulung Muscel – 1994
- Bustul monumental al regelui Carol I (bronz), Câm-

pulung Muscel – 2005.

Publică 5 volume de artă:

RADU ADRIAN –
ARTISTUL PURSÂNGE
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- Modelarea formei sculpturale în piatră,
Ed.  Universității din Pitești (2004);

- Educația plastică la orice vârstă, Ed. Comphys,
Rm. Vâlcea (2006);

- Ceramica – utilitar,estetic, simbol. Ed. Ars Docendi,
Bucureşti (2007).

- Cioplitul pietrei – tehnicitate, măiestrie, artă.
Ed.  Ars Docendi, București (2008).

În 2008 reeditează Educația plastică la orice vârstă
la Ed. Ars Docendi, iar în 2017 reeditează Ceramica –
utilitar, estetic, simbol la Ed. Antim Ivireanul, Râmnicu
Vâlcea.

Din anul 2005 este numit evaluator în arte la Minis-
terul Educației, Cercetării și Tineretului pentru acorda-
rea burselor de studii în străinătate.

Are 29 de sculpturi monumentale din piatră, mar-
mură sau bronz, amplasate în parcuri și spații publice,
în 9 localități din ţară.

Lucrări de importanţă civică:
- Basorelieful de la Mausoleul Mateiaş, Câmpulung

Muscel – 1984-1985, piatră.
- Monumentul lui Dinicu Golescu, Câmpulung Mus-

cel – 1994, marmură.
- Bustul regelui Carol I, Colegiul Național Pedagogic

Carol I Câmpulung Muscel – 2005, bronz.
- Troiţa învăţătorilor eroi, Colegiul Național Pedago-

gic Carol I Câmpulung Muscel – 2008,
Bustul lui Eminescu – Curtea de Argeş, 2017

Aprecieri critice•

„Radu Adrian este un artist pursânge, dedicat prin-
cipiilor artei moderne, unde figurativul domină aproape
toate ideile. Lucrările sale (în lemn, piatră, marmură,
bronz, cupru sau aluminiu) sunt și ele dominate de

unelte specifice, care determină propria personalitate
artistică, inconfundabilă, recunoscută încă de departe
privitorului și criticului de artă, deopotrivă.” 

Liviu Mățăoanu

„În funcție de destinația lucrărilor, optează pentru un
discurs pur abstract sau narativ-evocator. Unitatea sti-
listică o conferă tratamentul volumului, al formei (mo-
nolite), cu angajări spațiale, explorând raportul dintre
static și dinamic, dintre forma plină și suprafețele con-
cave, care nu distrug coerența volumului.”

Constantin Prut

Fără îndoială, cel mai cunoscut dintre monumentele
semnate de sculptor este Basorelieful de la Mausoleul
Mateiaş, al doilea ca mărime din ţară, după cel de la
Academia Militară din Bucureşti. Măsurând nu mai puţin
de 16 metri lungime şi 3,5 metri lăţime, lucrarea impre-
sionează prin monumentalitatea intrinsecă, dar şi prin
dinamismul care o străbate şi o animă pe întreaga ei
suprafaţă. În multe din lucrările de mari dimensiuni, dar
şi în cea mai mare parte a celor create pentru spaţiile
de interior, Radu Adrian glosează pe marginea a două
motive principale, care definesc cu multă acurateţe nota
distinctivă a sculpturilor sale: craniul uman şi ceea ce
el numeşte «forma osoasă». […] 

Operând de regulă cu o serie de concepte de ma-
ximă generalitate şi cuprindere, sculptorul îşi adaptează
limbajul la structura şi specificul unui discurs elevat şi
pe undeva pretenţios, formele elaborate de el tinzând
constant spre abstract, fără însă ca dimensiunea figu-
rativă să fie complet epurată. Rezultatul este, în cele
mai multe cazuri, un produs artistic «împovărat» de
multiple semnificaţii, pentru înţelegerea căruia simpla
contemplare se dovedeşte a fi insuficientă, la acesta
privitorul trebuind să mai adauge un efort propriu de
gândire speculativă.”

Corneliu Ostahie

Radu Adrian, Eroii de la Valea Mare – Pravăţ (detaliu), Mausoleul Mateaş, 
Câmpulung Muscel
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Orchestrând esențele firii omenești
Fin cunoscător al naturii umane, scormonind în su-

fletul semenilor după adevăruri mai profunde și mai te-
ribile decât suntem dispuși să percepem, orchestrând
esențele firii omenești cu ambiția de a reda lumii propriul
ei cântec ascuns, spre ascultare, mirare și, poate, spre
îndreptare acolo unde este cazul, Ovidiu Mihalache
continuă, cu volumul de proză Lupoaica (Ed. Ex Ponto,
2019), proiectul literar „Realități paralele”.

Tema cărții este viața omului în relație cu sine însuși,
cu familia, cu alți oameni și chiar cu animalele, cu ace-
lea de lângă casă ori cu fiarele pădurii. În acest cadru
tematic, un rol important îl ocupă întâmplarea, nepre-
văzutul, nenorocul, de unde și drama personajelor, care
sunt portretizate fie cu minuție, fie doar din câteva tră-
sături de condei, groase de obicei, cât să înțelegem ros-
tul acestora în trama ficțională a povestirii.

Trebuie spus că Ovidiu Mihalache este un bun po-
vestitor, care operează excelent și cu descrierea, con-
struind măiestrit imagini artistice. Pentru aceasta,
apelează la graiul plin de culoare și de savoare al mol-
dovenilor între care s-a născut și s-a format ca om. Se
trage evident din stirpea literară a lui Mihail Sadoveanu,
adăugând însă scrisului și mesajului mai multă ironie,
o vervă asemănătoare stilului unui alt scriitor moldo-
vean important, Ion Creangă, și, mai puțin, chiar din
aceea a lui Damian Stănoiu dacă luăm în considerare
felul sarcastic în care zugrăvește mediul mănăstiresc,
fățărnicia, răutatea, lăcomia, lipsa de compasiune în
rândul monahilor, dintre care și mai rău este „taica
starețul”. Cartea cuprinde douăzeci de povestiri, pe par-
cursul cărora cititorul descoperă prospețimea și vigoa-
rea artistică – prozatorul fiind un bun mânuitor al stilului
–, mesajul în spatele căruia stă apelul autorului la
dreapta morală și la iubirea pentru aproapele nostru.
Multe dintre toate câte sunt omenești se regăsesc în
cartea aceasta: singurătatea, dorul de copiii care de
multe ori uită de părinți, acceptarea umilinței cu senină-
tate sau cu dorința de a se descătușa (Zăpada mieilor),

abaterile de la rigorile monahale văzute prin ochii unui
copil orfan exploatat de stareț sub pretextul dezlegării
de blestem a răposatei mame, rămase și fără cruce în
cimitir (Un lujer înghețat), iubirea pentru aproapele și
milostenia (Moș Neagu), dragostea dintre om și animal
(Ochii babei), fuga de lume și de gura, care rănește, a
acesteia (Vrăcița), copilul din flori ajuns, cu eforturile
mamei sărace, artist pe scena Atheneului (Poveste din
Pantelimon), dorul de cei dragi contopit cu muzica lumii
imediate (Simfonia porumbeilor), ritualul complicat și te-
meinic pentru prinderea mistrețului, neapărat în echipă
și numai de către inițiați (La taina mistrețului), sărăcia
și tradițiile, conjuncturile emoționante (O traistă cu co-
laci) etc.

Nu neapărat cea mai de impact, povestirea Lu-
poaica, cea care dă numele volumului, scoate în
evidență psihologia animalului, felul omenesc de a
reacționa al acestuia în condiții excepționale – manifes-
tând un complex de calități nefirești pentru o vietate săl-
batică, fioroasă, cum este lupul. Ovidiu Mihalache
pledează, astfel, pentru iubire, îi cheamă pe oameni să
vadă și să înțeleagă cu inima, scopul fiind unul cât se
poate de simplu: să trăim în spiritul omeniei. Știind să
împletească stări, fapte, sentimente în compania unor
surprinzătoare jocuri de lumini și umbre pentru mai
multă elocvență, prozatorul apelează inclusiv la instanța
divină („De sus, parcă cineva toarnă o făină albă și
ninge cu iubire” – p. 17; „Vreo șapte Iisuși parc-au visat
copiii în visul lor de rugăminte” – p. 56), umanizează
anotimpul („primăvara era tot glumeață și zâmbitoare”
– p. 23), reliefează grandoarea prieteniei dintre om și
animal sau mai bine-zis devotamentul până la sacrificiul
suprem al câinelui față de stăpânul său („baba […]
înțepenită-n poarta cimitirului […] și cățeaua aia janghi-
noasă cu capul pe pieptul ei stătea, la fel de înghețată,
de abia le dezlipiră vreo câțiva dintre oameni” –  p. 31),
încrederea în puterea grupului condus de aceleași prin-
cipii și cutume sigure („fără ceată nimica nu prea
merge” – p. 69) etc.

Diana Dobriţa Bîlea

BREVIAR EDITORIAL
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Este exemplar comportamentul lupoaicei și al celor
doi cățelandri ai ei, iar povestirea respectivă,
mișcătoare și moralizatoare. Pentru că prada, o biată
femeie miloasă, se îngrijise în mai multe rânduri de puii
lupoaicei, aceasta, când iese la vânat pentru a-și hrăni
progeniturile, trăiește mai întâi o dilemă: „nu știe încă
dacă să atace ori dacă să păzească de furia ălorlalți lupi
înfometați pe făptura…” (p. 94). Apoi, mai târziu, gă-
sind-o moartă, o scoate mai „către lumină” și, cu „un
hăulit matern”, îi cheamă pe săteni și aduce la
cunoștința lor întâmplarea, în timp ce „ăia doi lupușori
își arată colții mârâind spre sat. certându-i pe oameni,
adică, pentru lipsa lor de iubire și de grijă față de un
semen vulnerabil de-al lor” (p. 97).

Așa cum observă și Emilia Dabu, prefațatoarea
cărții, Ovidiu Mihalache, care scrie cu o mână sigură,
încearcă, prin demersul său literar, să salveze o lume
arhaică, lumea satului, unde modernitatea încă n-a
făcut ravagii și unde iubirea, bunătatea, compasiunea,
grija pentru celălalt, identitatea individuală și de grup nu
sunt iremediabil pierdute. Să fie vorba de o străduință
utopică a autorului? Nu, sigur nu. De o luptă inegală cu
timpul, cu timpurile? S-ar putea. Pot reveni „lupii” cu
chip de om la sentimente mai bune prin educație, prin
cultură? Ovidiu Mihalache crede că da și o demon-
strează remarcabil cu această carte. E nevoie de astfel
de pledoarii, e nevoie să le auzim (citim) și să credem
în natura superioară a ființei noastre. Altfel, la ce să ne
așteptăm de la viitor?

Văzătorii cu sufletul, adevărata elită
Ana Ardeleanu pledează în cartea sa de versuri

Realități interzise (Ed. Neuma, Cluj, 2020) pentru ve-
derea cu inima, cu sufletul, pentru că numai astfel omul
ar putea avea acces la realitățile profunde ale lumii sale.
Văzătorii cu sufletul ar fi adevărata elită și ei i-ar putea
ilumina și pe ceilalți, i-ar ajuta să trăiască fiecare zi ca
pe o duminică, în relație cu visurile, cu aspirațiile care
vizează o realitate dreaptă, perfectă: „Dumnezeu și câ-
teva gânduri despre viață,/ Poezie, pictură și muzică/
[…]/ Cineva, demn de această virtuozitate,/ […]/ Să
așeze scăunelul/ În dreptul iluminării/ Care nu vine de
nicăieri,/ Vine din sufletul meu și-al tău,/ Ca o
consecință, ca o elită,/ Ca o înspumare a aripilor/ Ce au
străbătut drum lung/ Printre filele unui calendar de du-
minică” (Cine ar putea reprezenta elita). „Cine a văzut
nu mai întreabă”, ne asigură în acest sens poeta. Aces-
tuia îi este de ajuns să cuprindă cu privirea lumea „așa
cum vezi coperta Bibliei” și să aibă credința că emoția
și lumina izvorâtă din aceasta constituie adevărata
bogăție a ființei umane. Binele și răul, ignoranța și lu-
mina minții, iubirea și nepăsarea, credința și necredința
se află într-o permanentă luptă în viziunea Anei Arde-
leanu. Miza pentru cei aflați de partea luminii este „mie-
zul fructului etern”, dar și cei aflați „în tabăra adversă”
pot, sub diferite măști, să se bucure de darurile lumii
noastre, bând lumină, egală aici cu învățătura, arta, din
potirul unei flori ca dintr-un vas liturgic în care se ține
cuminecătura: „... în tabăra adversă/ Unde primești pro-
vocarea/ De-a te deghiza în orice insectă/ Care se

poate așeza flămândă/ Pe potirul unei galbene flori/ Ce
simbolizează lumina, ideile,/ Din credința cărora poți lua
cât dorești,/ Fără să plătești, c-un fișic de emoții,/ Îndes-
tularea” (Orice întrebare are prețul ei).

Crede și vei fi fericit, pare să ne transmită Ana Arde-
leanu. Nu e vorba doar de credința în Dumnezeu, ci și
de încrederea în puterea cuvântului, în puterea
educației, a învățătorului de a modela frumos caractere
și conștiințe. Oamenilor fără educație li se pregătește
„mărul otrăvit”, aceștia sunt vulnerabili, ușor de mani-
pulat, de atras în capcanele celor ce vor să stăpâ-
nească lumea. Este lăudabil că poeta trage acest
semnal de alarmă și este de admirat poemul scris ca
un îndemn frățesc pentru toți acei care au ochi să vadă:
„Scrieți cu peniță și fir de aur/ Despre ceea ce magistrul
vă dictează!/ Nu faceți gălăgie în bancă,/ Nu-l filmați,
nu-l batjocoriți/ După plăcerea celor ce vor să mușcați/
Din mărul otrăvit/ Cunoștințele sunt rodul unei lumi în-
vrednicite/ Cu frumosul etern./ Folosiți numele Domnu-
lui de mai multe ori,/ Pentru a întări firul de aur./ Aduceți
în atenție pilda potrivită,/ Subliniați titlul inimii care
slăvește/ Și dă citate din cei înțelepți/ […]/ Vi s-a termi-
nat cerneala?/ De ce nu scrieți cu violet,/ Culoarea ochi-
lor fericiți” (Dictare).

Realitățile nu sunt interzise și poetei, care are pute-
rea de a le descifra pentru sine și pentru ceilalți doritori
de elevare spirituală. Poezia poate fi o realitate extra-
ordinară, adaptată nevoii de a ieși din logica impusă de
alții. Scrierea poeziei necesită un adevărat ritual și Ana
Ardeleanu îl cunoaște și-l stăpânește: „Ating cu mâna/
Ceafa realităților interzise/ […]/ … materia cenușie/ Din
esența căreia/ Răsar semințele poeziei și filozofiei/ Pe
care mulți le caută/ Creând un risc din această dorință,/
Pentru că realitatea se pliază pe o altă realitate/ […]/
Tranchilizată cu verde, apoi cu albastru,/ Atunci când
creierul are nevoie de senin/ Și păsările zboară pe dea-
supra sa,/ Cu un surplus de roz pe aripi,/ Gata de re-
producere,/ Gata pentru a împărți cu mine darul”
(Realități interzise). Cum să nu cunoască tainele ce
stau în jurul poeziei când afirmă că deschide „ochiul pe
litera A/ Și nu pe chipul soarelui”?! Litera A vine de la
Alfa, de la începutul tuturor lucrurilor, de la Dumnezeu
însuși de unde este trimis harul și, odată cu acesta, „ob-
sesia”, „febra”, „travaliul lui A”. Harul primează înaintea
soarelui care înseamnă lumină și viață, pentru că a
avea har este totuna cu a putea crea și a fi astfel o
reflecție mai clară sau mai tulbure a Creatorului. Lumea
creatorului de poezie este poezia și tot ce ține de
aceasta. Tabloul lumii poeziei Anei Ardeleanu este rea-
lizat din metafore tari, din linii accentuate care se inter-
sectează într-o gamă de semnificații : „… la temelia
existenței mele/ Stă litera A,/ În tonuri albe,/ Cum vin ci-
titorii de la bibliotecă,/ Ștergându-și praful/ De pe buri-
cele degetelor,/ Căci, așa cum sunt răsfirate, în
strălucirea ta,/ Praful ce le acoperă/ Ar putea deveni pul-
bere de aur,/ Ispita «sodomiților» și «govoriților»,/ Iar tu
mă responsabilizezi pe mine” (Din același motiv).

Frângând „pâinea gândului bun” și împărțind-o „per-
sonajelor din poveste/ Ce n-au casă proprie”, adică oa-
menilor care mai îndrăznesc să viseze, care mai găsesc
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timp să se emoționeze, să trăiască empatic, Ana Arde-
leanu ia pe umerii săi responsabilitatea de a fi o soră
adevărată a acestora și a tuturor semenilor, și, în virtu-
tea acestui fapt, de a le aminti valorile umane și
creștine. Poezia salvează lumea, poeții își salvează se-
menii, ne spune pe un ton grav poeta. Ne-o imaginăm
luând „trenul unui gând” și purtând „în geamantan un
viitor mai bun” pentru semenul său, deși nu e „îmbră-
cată în armura credinței”. Este  înarmată, în schimb, cu
„nuielușe” din cuvinte, cele care salvează,  nu care ră-
nesc. E destulă durere în jur. E destulă moarte. Ana Ar-
deleanu vrea să fie, prin intermediul cuvântului, îngerul
omului. Ceea ce este minunat și demn de urmat.

O autoare care promite
Mioara Rîșnoveanu, trăind de șaisprezece ani în

Spania, a rămas, cum era și firesc, cu nostalgia ținutului
de lângă inimă. Poezia pe care o scrie este străbătută
de acest dor de patrie, de familie, de copilărie, dor ac-
centuat mai mult de forma stranie a singurătății sale
prezente decât de depărtarea propriu-zisă de matrice.
Volumul său de debut, Aproape urban (Editura Colo-
rama, Cluj-Napoca, 2020, prefață de Emilia Poenaru
Moldovan), este „inventarul” unor trăiri, fapte, ipostaze,
oglinzi ale memoriei afective, reflecții asupra
contradicțiilor care compun lumea și o debusolează, cel
puțin în primă instanță, pe autoare.

Titlul intrigă. Poezia care dă titlul volumului este
aceasta: „Un șarpe,/ o Evă surdă/ și un măr./ E posibil
să fii chiar tu?” În lumea prezentată în această imagine,
cadru al poveștii care conține săvârșirea primului păcat
omenesc, neîntâmplat aici, singurul asupra căruia
există dubii este el, un Adam posibil, sortit, care să facă
povestea să curgă, sau un Adam cunoscut cândva,
schimbat în bine, civilizat, amabil, „aproape urban”.
Faptul că titlul volumului preia această sintagmă ne-ar
îndreptăți să credem că lumea/universul eului liric este
qvasiacceptabil acum sau că resemnarea cu datele ce
compun prezentul a închis sau măcar a îngustat consi-
derabil drumul suferinței, al neîmplinirii visurilor inițiale.
Dar este oare așa?

Prezentul actantului liric este adunat într-o serie de
instantanee menite să dezvăluie o stare de fapt. Este
vorba despre poezia care deschide volumul și care se
numește Inventar. Practic, ni se relevă patrimoniul unei
intimități sufletești, al unei vieți care se scurge dihoto-
mic, din care nu lipsește însă nădejdea chiar și după un
eșec important cum este suicidul ratat, ceea ce face po-
sibilă ținerea ușii deschise către (un) viitor (mai bun):
„Închisoare familială./ Prohibiție. Norme. Bucurii oprite
și pionierat./ Libertate limitată. Orar strict./ Iubiri exilate
cu Ovidiu./ […]/ Regrete, inel de logodnă. Privire în-
apoi./ Șah-mat./ Iubire, ură, maternitate./ Viață alb-
negru./ Teatru. Clovn trist./ […]/ Suicid (bilet dus-întors)./
Tu,/ cel pe care nu l-am cunoscut./ Încă!”

Pentru obținerea fericirii, protagonista este dispusă
la orice sacrificiu: „E noaptea sacrificiului/ […]/ Mă voi
boteza/ în apa păcatului:/ știi că pot iubi și în iad?” (Di-
lemă); „Sunt […]/ axa nevăzută/ a unui păcat/ salvat de
la potop” (În arcă). Absența iubirii îmbracă multe forme

și Mioara Rîșnoveanu știe să le transpună în poezie:
„Mi s-a părut/ că te văd la fereastra/ ce păstra pasiu-
nea./ Oare petreci/ cu femeia/ ce-am fost?” (Căutare);
„mor sărutările/ înflorite vara trecută” (p. 19); „Iubirea
eroare/ rămâne arhivată/ în sânge” (Arhivă); „E atât de
pustiu aici,/ […]/ Cu brațe întinse,/ alung așteptarea pe-
nelopelor,/ dansez cu alte inimi/ tremurând sub blestem”
(Evadare) etc. De vină pentru neîntâmplarea iubirii este
și pierderea tinereții („Cântecul ruginii mi-a devenit prie-
ten,/ fierul sapă subțire în coaste”), este și pierderea,
din cauza lipsei de perspectivă, de speranță, a credinței:
„Am încercat să recit un psalm/ din aduceri-aminte,/ dar
am mormăit ceva despre un blestem” (Delir). 

Tabloul societății noastre, surprins în tușe grave în
poezia Ultimii pași, nu este deloc unul de invidiat, ci,
dimpotrivă, pare a fi unul ce anunță iminența apocalip-
sei. Oamenii nu mai pot fi onești nici cu ei înșiși, nici cu
semenii („mă împiedic de strigăte/ deghizate în victo-
rie”), copiii nu mai beneficiază de modele, de repere, de
norme, de educație, dar sunt învățați din fașă să se ex-
prime altfel decât au făcut-o străbunii lor, în lipsă de res-
pect față de valorile morale firești într-o lume normală,
sunt manipulați, folosiți, sacrificați pe altarul intereselor
celor ce conduc lumea din umbră („Copiii […]/ învață că
drumul către împlinire/ se străbate într-o limbă necunos-
cută/ își imaginează o lume fără norme/ fără obligații/
[…]/ Inima o aruncă la sânul mamelor”. Pe drumul ome-
nirii rămase și fără sprijinul lui Dumnezeu (…biserică
veche./ I-au smuls crucea/ și au făcut din ea/ un lacăt),
sentimentul de iubire nu mai are cum să
supraviețuiască. În aceste condiții, strigătul Mioarei
Rîșnoveanu devine al tuturor, căci inima trebuie lăsată
să vorbească, să readucă în conștiința oamenilor pute-
rea dragostei de a schimba lucrurile în bine, să îmbu-
neze, să vindece lumea de maladia neiubirii: „Vreau
inima înapoi,/ durerea gurii închise/ nu va convinge pe
nimeni” (Inconștiență).

Este admirabilă abilitatea autoarei de a construi în
doar câteva imagini povești care au profunzime, ce țin
de felul cum timpul antrenează în rostogolirea lui nemi-
loasă sufletul și trupul omului. Ea mânuiește fără vreo
dificultate simbolurile, ferindu-se de avalanșele tropilor
ce-ar putea îngreuna ideile. Iată o astfel de poveste, o
meditație în fond, pe care, într-un fel sau altul, de la o
anumită vârstă, ne-o spunem cu toții; o voi reda în-
treagă, pentru arhitectura ei deopotrivă funcțională și
artistică: „Prima iubire e o păpușă/ Pe care o strângi în
brațe/ tot restul vieții./ A doua vine pe neașteptate/ ca
un tsunami/ care inundă simțurile/ și trupul./ Apoi aduni
durerile ce-au rămas,/ încerci să-ți vindeci rănile,/ te re-
compui ca un puzzle./ A treia e o vară nesfârșită/ pe
care o așteptai/ să îți răsfeți trupul./ Când vine toamna,/
îmbrățișezi păpușa veche/ și o prăpastie se cască între
tine și ea” (Peste timp).

Cititorul caută în orice carte de debut miezul acela
de talent și de substanță care să-l prefigureze pe scrii-
torul de mai târziu și uneori îl găsește, alteori nu. Este
cert că în acest volum de poezii există. Se poate paria
deja pe faptul că o viitoare întâlnire cu lirica Mioarei
Rîșnoveanu nu va dezamăgi. Dimpotrivă.
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Naşterea Domnului şi Noul An să vă găsească sănătoşi!


