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POEMUL DESENAT      

Emilian GALAICU-PĂUN
(Chişinău)

Ultimul sunet
Diminuată
de boală
până şi-n
vorbire,
de unde
a predat
o viaţă
limba şi
literatura
română,
mama
lăsa
cu limbă
de moarte
doar patru
cuvinte:
nu
mă
doare
nimic.
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      Vasilian Doboş: Poemul desenat

Grafică ilustrativă de Vasilian DOBOŞ
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UN POET, O PAGINĂ

Lucian ALECSA

SIMPLU
Când norii năpârlesc, lepădându-se de ploaie peste posomorâtul suflet
şi huhurezii intră-n stoluri spre a îmbufna natura
iar blidele toamnei uscate şi tăcute se revoltă pe terciul din ceaunul de pe plită
nu vor a suporta ca bobul galben de lumină să intre-n burta lor
fără a cântări destinul mielului ce-şi aşteaptă ţanţoş sacrificiul
doar vasele de aur sunt pregătite pentru trupuşorul lui plăpând
nu trebuie toleranţă când foamea decupează sănii din Sahara
şi moartea se dă drept trambulină pentru cei vor să aterizeze-n rai
– aceasta este tuşa de final a peisajul astral
pe care mi l-a furişat bunicul în somn
înainte de a se închina pentru ultima oară şi de a spune Tatăl Nostru

Din volumul Umbra, agent dublu,
în curs de apariţie la „Junimea”
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Radu FLORESCU

SPAȚII EXTERIOARE
(omul hoinar)
un timp ai călătorit în jurul casei.
ai văzut iarba cum crește
ai văzut varul pereților cum tremură.
zile și nopți te-ai frămîntat
dacă această călătorie te va duce dincolo
unde trupurile devin energii pulsatile
iar sufletul
ia forma unei corăbii plutind în derivă
pe mările cerului.
ani la rînd ai trăit orbește
ai aprins focul
ai înotat în apele reci ale nordului
ai hrănit cu visele tale o armată de îngeri.
a sosit clipa să pleci. mai privești o dată în urmă
și vezi casa
o corabie cu pînzele umflate de vînt
croindu-și drum prin livada de meri
abia înfloriți.

Din volumul Călătorii amânate,
în curs de apariţie la „Junimea”
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Mircea LUTIC
(Cernăuţi)

ADIERE
Sufletul pur, de îngeri zămislitor,
Îngână-ntru slava dumnezeirii –
Pârg al florii, de viaţă-ndulcitor,
Căţuie cu undelemnul iubirii;
Sad de foc, împlinit în slujire
Gândului prin comuniune-ntru har,
Moarte a morţii şi mântuire,
Spre ideale zoriri îndreptar…
Ruga-mi reface eu –, preasfânt –
Şi cu înseninuri inima-mi spală.
O adiere de vis, colină
Ca un sol al sângelui în cuvânt
Sublimă în împlinirea fiinţială.
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Radmila POPOVICI
(Chişinău)

STRÂNS
câinii mei urlă
în fiece noapte la trei
sunt frați drepți
și stângi nu au miros
văd perfect
în întuneric
mai ales copiii
pe care-i adoră
latră la coșmaruri
turbează de la alcool
tremură în unison
de frig frică
durere cară aruncă
apropie resping
mușcă și iartă
ling răni beau
tot felul de lacrimi
dăruiesc și cerșesc
flori mănâncă sensuri
varsă cuvinte rod
lanțurile rup
gardurile inimii
acești câini sunt
chiar degetele mele
lunatice legate
strâns
de mâini cruci
și stele anonime
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Valeria MANTA-TĂICUŢU

ALB NECLINTIT
mormintele intră în zăpadă, ascunzându-şi,
pudice, podoabele verzi din plastic şi
florile nemuritoare,
câteva candele mici şi roşii, panglicile cu regrete
eterne şi lacrimi de ceară;
când va răsări soarele, aburul auriu va căpăta
chipul bătrânilor osteniţi de-atâta
alb neclintit peste tot;
când va răsări soarele, aburul dintre cruci
va trece în noi ca un poem
scris cu pana îngerului, cu sabia lui mustrătoare,
cu degetele lui îngheţate în piatră;
nici jale, nici fior, doar o nesfârşită
cărare de abur spre cer;
când va răsări soarele,
atunci ne vom privi cu ochi de bufniţă,
brodaţi pe faţă cu ibrişin,
ne vom coase un petec de gură imitând surâsul
şi, da, inimile noastre vor porni să bată
rar şi metalic, sub ceasul din turn.
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Dumitru VACARIU

AMINTIRI
Am mai rătăcit pe vechile poteci
Să ascult cântecul tăcerilor de altădată…
Ce dumnezeiască era ispita spre nicăieri
şi cât de fericit mă regăseam
în fiecare frunză,
în fiecare fir de iarbă
şi-n fiecare ciripit de pasăre
iar fiecare izvor pe care-l întâlneam
se contopea cu bătăile inimii mele
Pe atunci soarele râdea în ochii mei,
iar scorbura din trunchiul secular
de pe care culegeam în fiecare primăvară
bureţi păstrăvi
mă adăpostea deseori
şi mă apăra de tristeţea
speranţelor zadarnice…
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Nina VICIRIUC

MĂ ÎNTORC ACUM ACASĂ
Întoarcere orbită pe pragul casei sfinte
pierdute idealuri în iureşul războaielor diurne
speranţa avut-odată nejustificat în mine
urcînd spre neagra boltă treptele din trepte
revăd fotografii cu mohorîta-mi umbră
să trag spre seară podul Londrei după mine
ori puntea cu suspine aleile dorinţei
ca broşă eleganţa zilei însorite
întoarcere finală-n părăsita ipostază
în cuşca uriaşă a casei mele roz
ce mă priveşte rece cu înţelepciunea pietrei
eu cea venită din imensitatea verii
plecată mai demult să cuceresc imperii
adăpostind sub streşini veşteda blazare
şi-ncărunţitul animal neîmblânzit
plouînd surdina lacrimi peste mine
cu tot cu umbră
nisipul lumii mă înghite
Din volumul Vulpile şmechere din deşertul roz,
în curs de apariţie la „Junimea”
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Gheorghe VIDICAN

ÎNTRE MINE ŞI MINE
între mine şi mine un alt mine care poate declanşa războiul
are mâna obosită de atingerea morţii
se clatină frumuseţea în paharul cu vin
un imens pustiu al întâmplării
furişează în fotografia de grup a soldatului un alt soldat
un amestec de curiozitate
prin gară soarta trece şoptind tăcerii că nimicul e plin de urmele urii
se duc soldaţii să aprindă lumina în tranşee
întunericul se furişează în pământ
în timpul sărutului vin veşti de pe front
ţi-ai pierdut urma în siberia
lasă renii să o pască
foamea a oprit frica în respiraţia lor
între mine şi mine îndoiala din celălalt mine
ochi ai prafului de puşcă în blândeţea soldatului
murmurul aspru al frigului poate înşela mirosul câinelui de vânătoare
urma întoarsă în nări e o capcană
ademeneşte pasărea phoenix
în loc de inimă praful de puşcă are măsele
muşcă sărutul venit la reconciliere
despre început şi sfârşit vorbesc bătrânii satului
ei înţeleg dorinţa de mărire a învingătorului
se umple spaţiul gol prin suprapunerea dorinţelor
între mine şi mine un lătrat de câine
prin gară soarta trece şoptind tăcerii că nimicul a învins
Din volumul Urma lui Ulysses,
în curs de apariţie la „Junimea”
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Miljurko VUKADINOVIC
(Serbia)

EA VREA UN HAREM
Lui Gellu Dorian

Muharem a fugit
după Mohamed – a rămas
haremul plin,
adânc, călduros...
Eu cer adăpost –
și dăruiesc, dăruiesc nemilos
oase de dragoste
haine de dragoste
cuvinte de dragoste
Miljurko al haremului plin

GREIERI ÎN SOMN
Elenei Nordului și fratelui Cassian

În somn inima mea, doarme prea
puțin – apoi zboară
în Curtea dimineții
Prospețimea ta e un
greier
dintr-un pat zburător
Miljurko iașian zburător
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PROZĂ
Doina POPA

„CA FRUNZA-N VÂNT”
Sidonia Trofin era o femeie cu pretenții de
mare intelectuală. Avea o părere extrem de bună
despre propria sa persoană. De aceea, față de
semenii din jur, nutrea un dispreț categoric, greu
de disimulat. Motiv pentru care intra adesea în
conflict cu oamenii, se plângea că este neînțeleasă și se separa de restul colectivului, făurinduși singură, pentru ea o aureolă anume, neperturbată de apropierea cuiva. Dar stările ei de singurătate impusă, nu durau prea mult. Era de ajuns
să vrea ea, să întindă un deget și starea conflictuală dintre ea și restul lumii se risipea ca prin
farmec era atât de pricepută să facă și să desfacă, să genereze tensiune și apoi să producă destindere. Numai așa, credea ea poți merge înainte,
doar prin contrast poți să sesizezi realitatea. După propriile ei mărturisiri avusese o căsnicie total
nereușită, suportată cu stoicism ani și ani, din pricina copiilor care trebuiau să aibă un tată. Felul
ei sublim de resemnare, forța de a accepta viața
așa cum este dovedeau din plin vocația ei de
eroină. Dar tocmai pentru că își considera căsnicia ratată, soțul devenise pentru ea o cantitate
neglijabilă, se purta cu el ca și cum, nu ar fi existat, nu-l consulta în nici o problemă, acționa după
cum avea inspirația, în schimb, deseori se plângea, că toată povara casei apasă pe umerii ei, că
se află la capătul puterii, că bărbatul stă în casă
ca o momâie, că nu-l interesează nimic, că este
absent și la propriu și la figurat. Dacă avea un ascultător convenabil, nu se sfia să intre în detalii
mai intime, să mărturisească că ea nu mai știe
ce-i acela bărbat de ani și ani de zile, că omul ei
este impotent sau cel puțin așa pretinde dar în

același timp trata chestiunea cu o mare superioritate, își demonstra blazarea ei de mare intelectuală care considera creierul, vezi Doamne, mult
mai important decât trupul, chiar dacă acesta din
urmă o hărțuia zilnic cu diferite necesități. Având
o groază de tabieturi și obligații, toate de „bon
ton”, de copii a avut prea puțin timp să se preocupe. Ei au crescut mai mult de capul lor și adesea,
a avut de suportat din pricina lui Ovidiu, băiatul
cel mare o serie de neplăceri. Când Ovidiu era
doar un puști, nu agrea decât fotbalul, la școală
notele erau de la 1 la 10 într-un amestec permanent, fără să se poată constata vreo scădere sau
vreo ridicare a situației lui la învățătură sau vreo
preferință pentru o materie anume. Profesorii se
plângeau mereu că este neatent, gălăgios, că
singura lui dorință este aceea de a se distra copios, în orice situație, nu se sfia să-i deseneze pe
profesori, să exclame cu voce tare, în timpul vreunul extemporal, oh, ce porcărie, să facă avioane, decupaje, bilețele, să fie bufonul clasei. Și
cum biata Sidonia era de fiecare dată asaltată de
profesorii care mai de care mai scandalizați de
purtarea lui Ovidiu, femeia a ajuns la concluzia
că singura măsură de a se proteja de toate aceste neplăceri a fi aceea de a nu mai pune piciorul
prin școală și odată luată această hotărâre ea nu
mai avea decât să urmărească de la distanță, de
pe poziții strategice, situația la învățătură a băiatului și când aceasta amenința să devieze neplăcut la vreun obiect, intra în rol telefonul și cunoștințele, nu intervenea niciodată direct la profesorii
lui Ovidiu, i s-ar fi părut și umilitor, ea, tocmai
ea… își punea în joc toate relațiile și nu avea pu-
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ține, se convingea de fiecare dată de marea calitate a oamenilor, aceea de a coopera, cu aleasă
înțelegere, atunci când era vorba de salvarea
unei loaze. Bineînțeles, tuturor acelor persoane
atât de îndatoritoare, le vorbea despre o groază
de situații absurde, ce-au generat o serie de
scandaloase persecuții, îndurate de sărmanul copil care avea fără doar și poate sufletul anihilat și
era pur și simplu de mirare, că mai rezista încă
nervos, numai vigoarea tinereții îl ajuta să se
mențină la limita normalului. Cine-l vedea pe „bietul băiat” consumându-și energia în interminabile
partide de fotbal, plin de vitalitate, transpirat, murdar, cu greu și-ar fi putut imagina chinurile interioare ce-l măcinau. Cât despre fetița Sidoniei, ei,
bine, Fana a fost de la bun început o mediocră liniștită, nu-i auzeai nici gura. Era muncitoare în
felul ei, singuratică, suportând cu greu indiferența
mamei și atmosfera neprietenoasă din casa lor,
mulțumită dacă era lăsată într-un colț să respire,
să respire și atâta tot, fără să mai audă chemările, Fana, du-te după borș, Fana, dă o fugă și adu
pâine, Fana, cumpără-mi ziarul, stai la rând la
pui, spală vasele alea, alege fasolea, șterge mozaicul, vezi dacă a venit laptele, cheamă-l pe Ovidiu de afară, stinge lumina, plătește telefonul,
trezește-mă la șapte, curăță mărarul, scoate
sâmburii la vișine…
Târziu, când Sidonia se trezi cu tâmplele albite, când copii erau cât ea de înalți și când, în fine,
crezuse că acea atracție sexuală din ea pierise,
ea deschisese deodată ochii mari și văzuse cât
de mult investesc părinții în odraslele lor, găsise
de cuviință că este de-a dreptul sublim ca la vârsta ei să joace rolul mamei ideale, preocupată la
culme de proprii copii. Odată decisă, trecu la acțiune, alergă după meditatori, organiză mici excursii de recreere prin împrejurimi, se interesă de
anturajul lor, de vestimentație, le recomandă diverse lecturi, foarte instructive, ba chiar citi împreună cu ei textele ca să le poate comenta pe
larg, însuflețită, zglobie, spre stupoarea celor doi
adolescenți care o urmăreau sceptici, convinși că
acea toană maternă nu putea fi de durată. Moda
pentru tineri începu să o frământe nemaipomenit,
știa că e un punct nevralgic, un locușor prin care
s-ar putea infiltra spre sufletele lor cu ușurință, de
aceea consulta acum cu fervoare jurnalele de
modă, vizita magazinele de fond plastic, nu prea
știa ce să facă, un timp a oscilat, spiritul ei clasic,
anchilozat se împotrivea, pe urmă s-a cabrat, s-a
dat de trei ori peste cap și a acceptat fără rezerve
toate accesoriile, de loc simple ale acelei mode,
ba chiar a început să facă singură pulovere, pentru băiat, pentru fată, ba chiar și pentru ea. Gă-

sea că este o activitate cu adevărat relaxantă, în
timp ce andrelele i se mișcau între degete, mintea ei avea o libertate nemaipomenită de acțiune
și de multe ori găsea rezolvări cu adevărat neobișnuite la multe din cazurile ce-o frământau în
acel moment. Camera ei arăta ca un atelier devastat de furtună, petice de catifea, din piele, tricoturi, broderii, șnururi, plase… De data asta, cei
doi frați, rezervați până atunci, oarecum enervați
că sunt întrerupți din programul făcut după bunul
lor plac, de pornirea maternă, stânjenitoare a Sidoniei, observând că primele piese vestimentare
executate de mama lor, se bucură de succes în
cercul lor de prieteni, au asaltat-o de îndată cu o
mulțime de cerințe, care mai de care mai ingenioasă și mai originală. Mama le primea propunerile cu mult interes, fiecare detaliu acceptat însemna pentru ea o cucerire și noile ei creații erau atât
de frapante, încât aproape că frizau stridența, dar
asta îi aduse pe cei doi frați în culmea euforiei filiale, în acele săptămâni au rostit de atâtea ori
„dragă mămicuță” cât nu spuseseră ei în 17 ani
de existență. Chiar și ea, Sidonia Trofin apărea
îmbrăcată de-a dreptul ciudat, pentru o femeie de
vârsta ei dar ea mergea la fel de țeapăn, nu credea că-și pierduse ceva din sobrietate, deoarece,
gândea ea, nu exista o îmbrăcăminte pentru tineri și alta pentru bătrâni ci există o vârstă a sufletului care îți dictează ce veșminte să-ți pui. Poți
să fii tânăr și să te simți de 60 de ani, cunoștea
ea destule exemplare de tineri care trăiseră la întâmplare și erau la 25 de ani, fără dinți în gură,
așa cum existau și oameni mai în vârstă, care rămăseseră tineri, neconsumați sufletește, categorie în care îi plăcea să se auto includă. În această
zonă de meditație ea depistă un subiect ce putea
fi dezvoltat foarte satisfăcător. Pentru că, după
mai multe generalități rostite foarte convingător
avea posibilitatea să exemplifice cu propria sa
persoană: – Uite, ea de pildă, din pricina existenței sale de zi cu zi, arhicunoscută de toți, poseda
atâtea disponibilități sufletești neexplorate, atâtea
resurse sentimentale îngropate, ferecate cu șapte lacăte, pur și simplu era un adevărat izvor,
mocnind în interior, fără putința de a ieși la suprafață. Era de fapt așa de neștiutoare, de inocentă,
ca un fruct bine pârguit, marile decepții suferite
încă din primii ani de căsnicie o făcuseră să se
închisteze, ea rămăsese, ce mai la deal la vale,
rămăsese sufletește virgină. Uite, spunea ea, mam trezit că am copii cât mine de mari și eu nu
pot să cred că au trecut anii, nu pot să cred că
mă apropii de final, când mă simt atât de plină și
dornică de a dărui sentimente frumoase, când eu
mă știu capabilă să dărui atâtea lucruri minunate,
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mi se pare o absurditate să accept, că într-o bună zi mă pot duce cu toate aceste rezerve neconsumate în mine. Pur și simplu cred că pământul nu m-ar primi, că odată ajunsă acolo țărâna
deasupra mea ar face explozie, ar țâșni în trombă, eliberându-mă din tainițele ei. Cei care o ascultau, bărbații de obicei, se simțeau datori s-o
asigure că nu este deloc bătrână, că se afla încă
la o vârstă când orice sentiment este posibil, cu
atât mai mult cu cât se știe că este capabilă și
posedă atâtea zone neexplorate, numai bune de
oferit celor interesați. Încurajările lor conțineau și
destule malițiozități, deși Sidonia își alegea pentru conversații un anumit gen de oameni, triați
după selecții riguroase, pe care ea îi credea în
stare că pot depăși această hibă a vârstei ei reale, biologice, credea că acei bărbați s-au obișnuit
cu ideea și că vor fi încântați, după destăinuirile
făcute, să pătrundă către sfera plină, nealterată
de arderile celulare ale sufletului ei. De altfel ea
își pregătea minuțios prietenii pentru momentul
mărturisirilor. Îi alegea mai mereu pe cei blazați,
care dintr-un motiv sau altul renunțaseră să-și
ducă la bun sfârșit proiectele făurite cândva, ea
purta cu adevărat o luptă pentru a le putea reda
încrederea în propriile puteri, îi îndemna să nu-și
abandoneze planurile, îi pistona insistent, încurajându-i cu laude și visuri de viitor mare, încât deseori reușea să-i mobilizeze, să-i facă să lege firul din punctul unde fusese întrerupt. De obicei,
cam în această perioadă, când încrederea în ei
reîncepea să se înfiripeze, simțeau un sincer atașament pentru Sidonia, din simplu motiv că ea
miza mult pe capacitatea lor, și prin urmare, îi căutau mai des compania, ca să beneficieze cât
mai mult de focarul mobilizator. Atunci când îi
vedea gata aprinși, Sidonia găsea de cuviință că
venise vremea spovedaniei, venise timpul să intre ea însăși în scenă, în rol de primadonă și
atunci le relata cu lux de amănunte despre căsnicia ratată, despre sufletul ei plin, încărcat de tandrețe cât să poată copleși un sfert de lume, despre teama ei acută că ar putea muri fără să poată dărui din prea plinul inimii sale. Dacă aluzia
părea prea străvezie și omul era de felul lui mai
puțin impresionabil, în loc să înceapă s-o încurajeze, s-o asigure că vârsta nu-i un impediment
atunci când sufletul este neatins, sau chiar să încerce să profite de coapta dulceață a fructului ascuns, în loc de toate astea el gândea răutăcios:
iată o femeie care nu vrea să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu cu sufletul virgin. Iată o femeie
care nu vrea să plece din lumea asta fără a se fi
consumat trup și suflet, milimetru cu milimetru,
până la totala epuizare. Mulți dintre amicii ei, mai

scrupuloși în alegerea unei partenere, nesimțind
vreo atracție anume pentru sufletul neprihănit al
Sidoniei, căutau să accentueze superba calitate
o unei prietenii sincere, neîntinată de povara sexualității. Sidonia aproba cu multă însuflețire
această părere, vedea ea dintr-o ochire că omul
nu va putea fi clintit spre o altă direcție, dorită de
ea și-i replica, puțin contrariată, că nu se gândise
nici măcar o clipită la posibilitatea unei relații intime, Doamne ferește, i s-ar părea o profanare, la
vârsta ei, nu-i așa, să se mai preteze la elucubrațiile voluptății. Accepta, ca aproximativ reală, afirmația lui politicoasă că, de fapt, nu este chiar așa
de în vârstă pe cât se crede… ei, nu, dar pentru
o femeie ca ea, care este o timidă, ar fi de-a
dreptul imposibil să… ei, da, de fapt niciodată
nu-i timpul pierdut etc. Dar dacă amicii ei erau
mai puțin pretențioși și aveau nevoie de o femeie
sau de serviciile ei, rolul de iubită era oricând
disponibil, cu trup și suflet și cu toată atenția concentrată, ca să poată sesiza momentul când urma să fie înlăturată să se poată retrage ea la
vreme. Avea o teamă grozavă de ridicol chiar dacă îl căuta mereu.
Dar marea plăcere a Sidoniei Trofin rămânea
tot facerea și desfacerea legăturilor matrimoniale,
în această ocupație își dovedea deplin iscusința.
„Coana mare”, cu era poreclită de mulți avea o
intuiție diabolică atunci când mirosea posibilitatea
formării unui noi cuplu, își punea în joc toate relațiile, se interesa în dreapta și-n stânga cu o abilitate demnă de un detectiv celebru și în scurt timp
putea asambla o întreagă istorie a celor două familii, a băiatului, a fetei. Când era vorba să treacă
la atac, adică să pună pe șleau problema vreunui
mariaj, bineînțeles că nu deconspira decât o parte din informațiile pe care le poseda si anume
numai cele pozitive, celelalte erau cu abilitate camuflate, ocolite. Pentru istoriile de familie avea o
memorie de-a dreptul fantastică și deseori, de-a
lungul anilor i se întâmplase să descopere noi
aspecte pe care le alipea la arhiva celulară, fără
să le încurce vreodată, fără să greșească atunci
când era vorba, de pildă de Ionescu I. şi Ionescu
B. ea făcea oricum o distincție netă, imposibil să-i
poți reproșa că ar fi zădărnicit vreodată informații
și că în excesul ei de zel ar fi prezentat un caz
eronat, neconform cu realitatea. De altfel datele
se puteau verifica oricând erau de-o exactitate
ireproșabilă, parcă s-ar fi oferit pe tarabă: asta
sunt nu am nimic de ascuns. Și totuși, pe cât posibil, Sidoniei îi plăcea să joace rolul de „Coană
mare” din umbră era o adevărată măiastră în a-și
camufla participarea, făcea în așa fel încât să împingă relațiile dintre tineri către un făgaș satisfă-

17

cător după care, oricum, tot i-ar fi furat curentul și
când socotea că porumbeii sunt destul de prinși
în jocul propus de ea, se retrăgea în umbră și savura în taină roadele însămânțate, pentru că la o
adică, putea afirma oricând, cu mâna pe inimă că
nu are nici un amestec, vorba aia, nici usturoi nam mâncat nici gura nu-mi miroase și doar insistând, mergând pas cu pas pe firul întâmplării îi
descopereai contribuția. Prinsă în jocul foarte incitant ea se depășea deseori pe sine și cu un
ochi atent urmărea traiectoria căsniciilor puse de
ea la cale, gata oricând să intervină, tot așa, din
umbră, ca o prietenă universală ce era, să tempereze conflictele cu sfaturi bine gândite, extrase
dintr-o experiență destul de îndelungată, oferindu-se deseori ca exemplu, ea o adevărată martiră, nu-i așa, o întruchipare a sacrificiului a devotamentului matern și deseori reușea să amelioreze situația, să-i facă pe tineri să fie mai înțelegători unul față de altul, să fie conștienți că au de
partea lor tinerețea si dragostea, daruri de care
ar trebui să profite din plin, fiind mai presus de
toate celelalte daruri. Într-un fel Sidonia voia să-și
demonstreze sieși că de fapt are mână bună
atunci când e vorba de întemeierea unui cuplu și
se străduia să-și mențină faima. Firește, se mai
întâmpla, ca toate insistențele ei împăciuitoare,
să nu contribuie de fel la supraviețuirea în bună
înțelegere a unui cuplu și atunci când considera
că toate metodele sale au fost epuizate și că nu
mai e nimic altceva de făcut în afara divorțului, ea
ca un adevărat judecător suprem, hotăra cine era
vinovatul și cine era victima și fără să mai șadă
prea mult pe gânduri trecea la atac. La început o
consola pe biata femeia sau pe bietul băiat asta
depindea de situație, de pierderea suferită pe
urmă se pornea să-i inoculeze ideea că cel
abandonat are atâtea vicii ascunse încât ar fi bine să mulțumească cerului că a reușit să-și dea
seama la vreme că omul, sau femeia este o persoană fără caracter acum cât timp mai este tânără sau tânăr și-și poate reface existența. Firește,
următorul pas și cel mai important era să depisteze, prin toate metodele posibile, următorul partener pentru ca biata ființă să se poată consola
definitiv, să-și schimbe viața iar asta îi crea Sidoniei o satisfacție intensă, pentru că o persoană
divorțată, o femeie, să zicem, are deja pe frunte
pecetluită anatema, ori suprema ambiția a coanei
mari era să-i găsească fetei o partidă mai reușită
decât prima, uite așa, să moară de necaz fostul,
prin urmare era intransigentă când urma să aleagă, acum conta foarte mult ca partenerul să fie
dintr-o familie bună, să aibă o funcție importantă,
salariu mare, să aibă relații multe, ori asemenea

exemplare erau destul de greu de găsit mai ales
când ceea ce-i oferea în schimb era o biată femeie scăpată dintr-un naufragiu emoțional, blazată, incapabilă să tragă învățăminte din insuccesul
primului mariaj. Dar Sidonia nu dezarma din fața
dificultăților, dimpotrivă, devenea atât de mobilizată, atât de pornită încât nimic nu o putea opri
din drum, ființă sau lucru. Scormonea, dacă era
nevoie tot orașul, întreba, cerceta, se preumbla
de la o familie la alta, asculta toate zvonurile, circula neobosită, mirosea containerele, dedesubturile, plasa acolo o vorbă, dincolo o exclamație, o
întrebare, făcea afirmații, le nega, așa cum apărea ea fragilă, cu masca de bonome întipărită pe
chip, acționa neobosită era mai mult un joc al
imaginației până când găsea persoana căutată
ce întrunea calitățile trasate de ea de la bun început. Atunci începea cu o adevărată măiestrie să
țese în jurul individului, fire invizibile, rezistente,
să-l învăluie din aproape în aproape într-o plasă
tot mai strânsă, mai sufocantă până considera că
omul este neutralizat și, cu precauție, apelând la
superlative și hiperbole i se putea vorbi pe față
de exemplarul femeii rarisime, de-o mare frumusețe sufletească, o adevărată zână bună, cenușăreasă a întâmplării ce aștepta să fie descoperită de împăratul ei. Și dacă, se întâmpla ca și de
data asta meritoasa să dea greș, atunci, gata,
Sidonia își ridica de pe umerii ei brațele protectoare și exclama: – Măi, fată, am făcut mai mult
decât era omenește posibil pentru tine, ce vrei, nai disponibilități, n-ai vocație matrimonială, nu
văd cum și cu cine te-ai mai putea cupla vreodată. Și odată sentința rostită, dacă persoana în
cauză nu se simțea încă învinsă și intenționa să
încerce să-și mai „refacă” odată viața, atunci era
de preferat să plece din oraș, cât mai departe
posibil, pentru că atâta timp cât „coana mare” ședea neobosită de veghe, ea biată ființă măcinată
de slăbiciuni n-ar fi avut nici o șansă, în încercarea-i disperată, absolut nici o șansă. Avea grijă
Sidonia să-i zădărnicească planurile cu vreo aluzie spurcată, cu orice alte mijloace ce-i erau la îndemână, pentru că i se părea absurd, să-și consume pionii, buni de prins în cu totul alte partide,
cu o femeie care ratase în două rânduri și nu
așa, la întâmplare ci cu oameni aleși de ea, pe
sprânceană, cercetați cu multă atenție, verificați
până în al nouălea neam, nu fusese în stare să
ducă jugul căsniciei, gata, să aleagă odată pentru
totdeauna singurătatea, nu mai putea investi în
ea nici o para chioară!
Din volumul Ca frunza-n vânt,
în curs de apariţie la „Junimea”, colecţia „Epica”
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ESEU
Ştefan AFLOROAEI

IMAGINE, LUME VIRTUALĂ ŞI METAFIZICĂ
legem bine urmările unor asemenea întâmplări.
Nu e de mirare că astfel de situaţii au trezit noi întrebări de inspiraţie fenomenologică sau chiar metafizică (Michael Heim, The Metaphysics of Virtual Reality, 1993). În definitiv, ce este real şi ce este ireal în
cazul unor imagini? Dacă avem în vedere lumea virtuală, mai persuasivă acum decât altele, realitatea pe
care aceasta o induce nu este nici aievea şi nici iluzorie. Nu are un termen opus, aşa cum este aparenţa în
cazul realităţii efective, sau aşa cum este ceva actual
faţă de ceva posibil. Înseamnă că nu se supune logicii
obişnuite, celei care lucrează cu regula noncontradicţiei şi a terţului exclus. Cu privire la ea poţi să spui
deopotrivă că este şi nu este, că este reală şi nu este
reală. Se anunţă în felul unui terţ ce nu poate fi exclus. Lumea virtuală diferă atât de ceea ce numim lume paralelă (bunăoară, prin trăirea simultană sau
succesivă a unor situaţii reale), cât şi de lumea posibilă. Ea mizează întotdeauna pe fenomenul simulării.
Tehnologiile noi, electronice şi digitale, permit simularea mişcării infinit complicate, aşa cum este cea proprie vieţii. Permit simularea – sau chiar compunerea –
unui mediu n-dimensional şi cu o temporalitate proprie, asemeni celor reale. Însă de ce acest mediu nu
ar putea fi socotit el însuşi real, efectiv? Căci există
deja forme virtuale de prezenţă şi absenţă, expunere
publică şi intimitate, socializare şi solitudine, prietenie
şi conflict, operă şi eşec. Sunt deja accesibile plimbările virtuale, emoţii şi suferinţe, drame şi extaze, sensuri ultime şi căderi. Ce ar mai putea lipsi? Aproape
nimic, întrucât până şi cele de limită, plenitudinea şi
neantul, pot fi regăsite în forme virtuale.
Nu mai putem acum confunda simularea cu iluzia. În simulare, procesul de construire a ceva real –
sau ce apare real – este intenţionat. Fiind compusă
cu energii şi nu cu substanţe, realitatea ce rezultă
poate să apară mai reală decât cea elementară. Adi-

Ştim bine că, astăzi, imaginile vizuale pot să conteze mai mult decât cuvintele. Aşa cum ne apar în faţă, aproape oriunde, sau aşa cum le livrează un ecran
oarecare, au dobândit un gen de „prioritate metafizică
în faţa cuvintelor” (Steven Connor, Cultura postmodernă)*. Se despart uşor de logica vorbirii şi o exced
cu nepăsare. Iar consecinţele acestui fapt cotidian
sunt dintre cele mai neaşteptate. Omul se retrage
uşor dincoace de gândirea conceptuală – în aparenţă
„speculativă”, „eterată”. Evită tot mai mult acele repere ce-i apar intangibile – „abstracte”, „ideale”. Caută
forme ciudate de concreteţe, căci nemijlocit concrete
pot să-i apară atât unele fantasme ale minţii, imagini
de uz nocturn, cât şi cele pur virtuale. Se nasc moduri
noi de solidaritate sau de solitudine. Se schimbă maniera obişnuită de înţelegere, exerciţiul reflexiv al minţii, ceea ce s-a numit meditaţie. Aceasta din urmă este tot mai mult amânată, sau, uneori, văzută în felul
unui grav neajuns. Toate ating în profunzime, până la
urmă, preocuparea de sine a omului.
Suntem tentaţi să vedem o asemenea situaţie în
culori destul de sumbre. Vorbim cu uşurinţă, de pildă,
despre o nouă – şi probabil ultimă – cădere a omului.
Se trezeşte o anume sensibilitate eschatologică şi vin
în faţă tot felul de imagini ale timpului crepuscular, sunetul funebru al zilei de pe urmă. Ne consolăm însă cu
gândul că incertitudinea e mai tare decât umbra unui
iminent sfârşit şi, apoi, nu e prima dată în această istorie când sfârşitul pare să fi ajuns în faţa uşii. Ceva e totuşi sigur, anume că formele omeneşti de expresie se
modifică atât de mult şi uneori atât de straniu încât nouă, celor prinşi deja în acest flux, ne este greu să înţe* Ideea ca atare este formulată iniţial de Victor Burgin (The
End of Art Theory. Criticism and Postmodernity, London,
Macmillan, 1986), intenţia sa fiind aceea de a disloca pe cât
posibil o astfel de credinţă.
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tă de arte, mai exact de teatru, de reprezentaţia dramatică? Eventual de acele arte care, dincoace de
efectele lor estetice, ludice sau cathartice, au mizat
enorm pe instinctele tehnice ale omului, pe o creativitate tehnică ce pare să nu aibă limite. În una din scrierile sale, Aristotel spune că mintea omului este atrasă mai ales de ceea ce o surprinde în chip neaşteptat şi o uluieşte. Este vorba de fenomene neobişnuite, de regulă contradictorii sau paradoxale. Acestea
şochează mintea omenească, o aduc într-o stare de
uimire, minunare (thaumazein). De pildă, unele fenomene vizibile pe bolta cerească („fazele Lunii, cursul Soarelui şi al aştrilor”, „stelele căzătoare”, eclipsele), sau altele, mai complicate, ce privesc elementele
primordiale, geneza şi sfârşitul acestei lumi, ideea de
vacuitate totală şi cea de infinit. Sau unele lucruri
greu de înţeles, „aşa cum se întâmplă, de pildă, cu
maşinile automate, de care toţi se minunează atâta
vreme cât nu şi-au dat încă seama de mecanismul
lor” (Metafizica, 983 a). Se referă aici la un fel de jucării mecanice, cu forme asemănătoare celor ale trupului uman şi care, în virtutea unor mecanisme bine
ascunse, imitau mişcările şi gesturile omeneşti. Tocmai acestea reprezintă androizii lumii vechi, roboţii
unei epoci aproape uitate. Ele reuşeau să compună
sau să inducă, prin efectele unor mişcări, o realitate
similară celei a vieţii omeneşti.
E mult însă de atunci, iar noile date ale lumii virtuale nu doar că atrag şi seduc mintea noastră, dar o şi
înfricoşează uneori. Sau îi aduc în faţă situaţii cu totul
neprevăzute. Aşa cum spuneam la început, unele privesc o anumită manieră de interpretare şi de înţelegere. Cum realitatea elementară sau „dată” contează
uneori mai puţin, mintea se lasă în voia celor virtuale.
Se predă lesne uşurătăţii lor, frumuseţii lor evanescente şi totuşi la îndemână. Crede exact ceea ce vede şi aşteaptă în solitudine. În acelaşi timp, încrederea e totuşi contingentă, facilă, însoţită de senzaţia
unui joc cu forme şi efecte. Ceea ce înseamnă că
omul se poate trezi fie credul, prea credul, fie suspicios. Ajung prevalente aceste două atitudini, fie acceptarea facilă a celor văzute, fie bănuiala, suspiciunea.
La limită, credulitatea devine supunere totală şi necondiţionată, iar neîncrederea, suspiciune generalizată*. Vor fi exersate aproape organic – şi în egală măsură – o hermeneutică a credulităţii şi o alta a suspiciunii. În ambele cazuri, reflecţia senină şi detaşată
asupra unor stări de lucruri va fi amânată pentru nu
se ştie când. Şi e tot mai greu a vorbi de o lume „reală”, „adevărată”, aproape utopic. Să fi devenit oare şi
aceasta, între timp, o simplă fabulă?

că mai dinamică şi mai eficientă. Deopotrivă mai
uşoară, rarefiată, laxă când e nevoie. Nu mai este
compactă, stabilă până la imobilitate. Nu comportă
acea rezistenţă pe care o pretinde în faţa simţurilor
realitatea elementară. Deşi laxă, manifestă destulă
putere. Nu e tocmai potrivit a vorbi despre ea în substantive, prin categoria veche a substanţei.
Doar că această lume, spectaculoasă într-un fel,
poate aduce oarecare nelinişte unora dintre noi. În
definitiv, cele virtuale amână indefinit momentul adeveririi sau falsifierii lor. Propoziţiile care le exprimă nu
ar putea fi socotite nici adevărate şi nici false. Să le
socotim atunci indecise? Într-o anumită privinţă aşa
stau lucrurile. Însă ar fi vorba mai curând de caracterul lor verosimil, întrucât pot să apară adevărate. Dacă lumea virtuală seamănă cu cea reală, propoziţiile
care o exprimă au aparenţa celor adevărate. Cu
această aparenţă, pot fi cu destulă uşurinţă credibile.
Generează lesne o anumită credinţă în puterea lor şi
în sensul pe care îl propun. Ceea ce devine credibil
la un moment dat, prin însăşi vizibilitatea sa, nu poate fi respins cu totul atunci când avem unele îndoieli.
Nu mai poate fi socotit fals în sensul propriu al cuvântului (Jean Baudrillard, Paroxistul indiferent. Convorbiri cu Philippe Petit). Nici adevărat şi nici fals.
Avea dreptate Bergson, altădată, să distingă ferm virtualul de posibil: cel dintâi se actualizează prin însăşi
puterea sa în faptul evoluţiei creatoare şi aduce cu
sine altceva decât posibilul celor reale. Doar că acum
un secol, când Bergson îşi elabora ideile sale, nimeni
nu bănuia ce ipostază stranie avea să cunoască
imaginea virtuală, însăşi lumea virtuală. Prelucrată
digital în nenumărate feluri, aceasta e de natură să
extindă enorm sfera celor verosimile. Se poate dispune de ea în chip imediat, este deja la îndemână.
Ajunge uneori normativă în privinţa valabilităţii celor
comune. Atrage totul ca într-un spectacol ce aduce
în acelaşi plan, aproape ludic, cele reale şi cele ireale. În fond, redescoperirea imaginii vizuale coincide,
istoriceşte, cu afirmarea spectacolului cotidian. Ea
reuşeşte excelent să transforme lumea în spectacol,
face ea însăşi parte dintr-un limbaj al formei şi efectelor, acţiunii şi surprizei. Probabil că termenii potriviţi
pentru lumea virtuală sunt cei ai „punerii în scenă”.
Este o nouă punere în scenă, se modifică mult datele
clasice, de pildă ceea ce înseamnă „actor”, „spectator” şi „scenă”, „loc” şi „timp”. Nimic nu poate fi localizat, în sensul obişnuit al cuvântului. Au loc interacţiuni între „instanţe” fără loc sau nomade. De fapt, singurul lucru care se petrece este o interacţiune, comunicarea, atunci când îşi merită numele. Realitatea
virtuală nu se sprijină pe ceva substanţial, nu mai
oferă iluzia unui în sine prealabil (Michael Heim). Nu
are subzistenţă, însă are o anume consistenţă. Dramaturgic vorbind, nu înseamnă efectul de joc al unor
actori, ci al unor interacţiuni care îşi pot produce singure timpul şi locul.
Nu cumva cea dintâi realitate virtuală a fost oferi-

Să ne amintim că aşa-numiţii „maeştri ai bănuielii”, Marx,
Nietzsche şi Freud, cărora li se atribuie hermeneutica suspiciunii, aveau deja în vedere modul în care cele reale devin
aparente şi cele aparente devin reale. Sesizează falsa lor separaţie, o continuă afectare reciprocă şi, în cele din urmă, vanitatea ambilor termeni (o secţiune din Amurgul idolilor se intitulează „Cum a ajuns în sfârşit ‚lumea adevărată’ o fabulă”).
*
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DIALOG

Alex VASILIU
în dialog cu
acad. Alexandru ZUB
(II)

MAI MULT TALENT POETIC,
PENTRU A FI MAI APROAPE DE ADEVĂR
Alex VASILIU: Istoria poate fi cunoscută nu
numai prin studiile de specialitate, ci și prin articolele de publicistică ale academicianului Alexandru Zub, texte dezvăluind un jurnalism sobru,
de foarte bună calitate. Greșesc dacă vă includ și
în lumea jurnaliștilor?
Alexandru ZUB: Cred că este exact. Am fost totdeauna convins că istoricul trebuie să intre în contact
cu un public larg, trebuie să găsească un limbaj accesibil pentru a-și comunica ideile, concluziile la care
a ajuns cercetând o secvență sau alta din trecut.
Pentru că vorbeam de jurnalism: dintr-un volum al Dumneavoastră am reținut, chiar din prefață, o propoziție care mi-a plăcut.
Între timp, situația din Basarabia și din Bucovina de Nord, să le numim așa, a căpătat accente
noi pe seama cărora s-a scris deja foarte mult.*
De ce ați scris între paranteze despre aceste
două teritorii să le numim așa?
Să le numim așa... Cum să le numim altfel?... Le
numeam așa pentru că trebuia să disting aceste spații etno-culturale de ansamblul României, care a avut
o anumită înfățișare după 1918, după tratatele de la
Versailles, și care s-a modificat între timp. Evident,
nu avem cum să numim Moldova de peste Prut decât Basarabia, Bucovina e Bucovina, dar aceasta este o poveste lungă. Pentru Bucovina, o istorie care a
început la 1775, pentru Basarabia la 1812, a fost nevoie să se distingă și pentru români dar și pentru noii
stăpâni ai acelor spații, de statele românești propriuzise. Încât, s-a găsit un termen pentru nordul Bucovinei, devenită Bucovina până astăzi, rămasă cu un

*

statut încă în discuție, și, bineînțeles, Basarabia, care
trebuia să devină o gubernie a imperiului rusesc.
Închipuiți-vă că vorbiți acum unui tânăr care
nu a apucat să cunoască toată convulsia istorică
a acestor zone românești. Cum i-ați spune, pe
scurt, povestea celor două secole de istorie a
Moldovei de dincolo de Prut, să o numesc și eu
așa: 1812-2012?
Este o poveste dramatică, ce are și o pre-istorie,
la care nu ne putem referi acum. A fost o îndelungată
preocupare a imperiului de la răsărit de a-și extinde
autoritatea, controlul asupra Europei sud-estice, cu
tendința, bineînțeles, de a ajunge la Constantinopole,
și de a domina continentul. Ceea ce nu a reușit, cu
toate că în diverse momente s-a încercat acest lucru.
Să ne amintim un moment dramatic pentru români, la
sfârșitul secolului al XVII-lea și în primii ani ai secolului al XVIII-lea, moment care a însemnat pentru Brâncoveanu în Țara Românească și pentru Cantemir în
Moldova noastră un moment de decizie dramatică,
de mare neliniște, de mare risc. După cum se știe,
Cantemir a trebuit să plece în exil și să-și încheie viața acolo, în proximitatea țarului Petru I, iar Brâncoveanu și-a pierdut viața în condiții tragice în 1714.
Deci, pe traseul pe care l-ați definit, aceste întâmplări
devin semnificative și pentru un istoric, om politic în
același timp, Dimitrie Cantemir, care a luat o decizie
crezând că poate servi țării sale, neștiind, de fapt, că
intră într-un joc perdant. El însuși își va irosi viața în
exil. „Irosi” într-un fel, pentru că a câștigat-o în alt fel.
Exilul i-a priit din punct de vedere cultural, științific,
acolo și-a împlinit opera, a participat la crearea unei
academii la Petersburg și, bineînțeles, cea mai mare
parte a operei sale avea să fie cunoscută doar târziu,
în posteritate. Un confrate de-al nostru din Iași, Ște-

Al. Zub – Impasul reîntregirii. Editura Timpul, 2009
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artistică propriu-zisă. O dimensiune care l-a făcut să
apropie domeniul istoriografiei de literatură în așa
măsură încât, la un moment dat, și-a încheiat prefața
la un text literar mărturisind că ar fi vrut să aibă mai
mult talent poetic pentru a fi mai aproape de adevăr.
Talentul poetic și prestația istoriografică, de tip, să
spunem, informațional, arhivalic al istoricului sunt
convergente și trebuie să le înțelegem împreună. Mai
târziu, după cum știm, Gheorghe Brătianu a făcut și
ziaristică, iar exemplele merg până în vremea noastră, sunt numeroase. Așadar, ne aflăm pe un traseu
bine conturat încă de la începuturile culturii noastre
moderne. Și sunt toate motivele să considerăm că nu
e un lucru greșit, dimpotrivă, istoricii trebuie să-și rafineze instrumentele și să găsească mijloace de comunicare mai largi către public.
Istoricul are mereu o pavăză, el evită pericolul
de a cădea în păcatele și excesele jurnalismului
pentru că documentul îi stă la dispoziție.
Dinspre meseria de istoric vine tocmai acest îndemn de a controla faptele cu multă atenție și de a
găsi măsura justă. Măsura este, de fapt, cuvântulcheie al oricărui istoric de meserie, și e bine să ne
amintim de această cheie de câte ori e posibil.
Vă rog să acceptați o întrebare de ordin personal, dar al cărei răspuns bănui că are importanță de ordin istoric: ce origine are numele Zub?
E un nume frecvent în zona bucovineană. De
acolo vin părinții mei pe linie paternă, acolo e o zonă
de coabitație româno-ruteană destul de îndelungată
și, probabil, cineva din neamul meu s-a numit Dinte.
Fie că avea un aspect fizic motivând acest nume, fie
că era, ca să zic așa, colțos la figurat. Nu știu, nu am
nici o informație, m-ați întrebat pe neașteptate, v-am
răspuns ce am găsit la îndemână, probabil numele
acesta a fost, inițial, o poreclă...
Iată un prim element al unei confesiuni improvizate! Și ating acum o altă coardă artistică, în ceea ce vă privește. În adolescență, ați avut legătură cu muzica, ați cântat la vioară.
Așa este, am cântat la vioara a II-a, după aceea
chiar la violă, lucrând cu profesorul meu, Vasile
Dumbravă, Dumnezeu să-l odihnească, s-a stins între timp. El s-a gândit să alcătuiască un cvartet la
Școala Normală unde învățam. Am exersat puțin și în
această direcție. Dar era, evident, la un nivel elementar, totul.
Iașul este departe de Stupca lui Ciprian Porumbescu, dar știu, simt că muzica lui vă este
aproape de suflet. De ce?
Din mai multe motive. Întâi, pentru că vine din
aceeași Bucovină suferindă, la care ne raportăm și
astăzi, în al doilea rând pentru că în calitate de muzician, de compozitor a dat lucrări rezistente, specifice
pentru cultura și devenirea noastră. Dar există și un
motiv, să spunem, mai personal: Ciprian Porumbescu a fost unul dintre participanții la manifestarea de la
Putna din 1871, alături de Eminescu, de A.D. Xeno-

fan Lemny, a publicat la Paris o carte despre familia
Cantemirilor în istoria europeană, evident, punctând
astfel de elemente care au dramatismul lor.
Ați alcătuit o antologie din articolele și comentariile radiofonice sub titlul „Impasul reîntregirii”. Titlu cu totul semnificativ. Aminteam de calitatea scriiturii Dumneavoastră de a atrage și cititorul mai puțin familiarizat cu studiul științific al
istoriei. Am remarcat, printre altele, următorul
fragment care îmi justifică imaginea despre istoricul Alexandru Zub aflat în tripla ipostază de cercetător, jurnalist și scriitor.
Eram la Chișinău venit să explorez posibilități
de colaborare cu istoricii de acolo, și am putut să
văd tricolorul proaspăt înălțat pe clădirea Parlamentului. Fâlfâia, ridicat cu ireală delicatețe pe un
cer unde meteorologia momentului și vicisitudinile istoriei păreau că se întâlnesc în aceeași pasageră obnubilație.*
Acceptați tripla ipostază?
Din întâmplare a ieșit fraza așa, și nu tocmai.
Preocuparea mea a fost să găsesc o expresie cât
mai clară, cât mai precisă, dar dacă s-a întâmplat
uneori să aflu și o imagine plastică, precum aceea cu
Parlamentul având deja însemnele steagului românesc, sigur că nu poate decât să mă bucure că a observat și altcineva!
Se pot da multe exemple de istorici importanți
care au avut condei de jurnalist, au știut să impună ideile despre istorie unui public larg. Mai
este nevoie de această calitate? Istoricul trebuie
să rămână în biroul său, așa cum este biroul
Dumneavoastră, unde păreți a fi zidit între cărți,
sau trebuie să se exprime și în agora?
Cabinetul este cabinet, acolo trebuie să fie cărți,
însă ușa trebuie să rămână deschisă pentru dialog,
pentru noile provocări ale timpului. Dar, în ce-i privește pe istorici, cred că noi avem o lungă și venerabilă
tradiție în materie de jurnalism istoriografic. Dacă mă
gândesc la ce a făcut un Kogălniceanu la vremea lui,
care a scos nu numai o revistă de specialitate, ci și
Dacia Literară, cu o dimensiune istoriografică destul
de importantă, apoi Propășirea, apoi Steaua Dunării
unde a scris chiar și un articol despre jurnalismul românesc, făcând nu numai o istorie a domeniului, ci
arătând cât de importantă este implicarea istoricilor
în discursul de acest fel. Un discurs asupra trecutului
dar care, în același timp, trebuie să aibă un sens
prospectiv, să arate, cu alte cuvinte, direcția în care
ar trebui să ne mișcăm, cu ce valori, cu ce mijloace,
pentru a ajunge la rezultat. Să ne gândim la alți istorici importanți, pentru a-i numi pe cei din proximitatea
noastră: Xenopol a fost și ziarist, a prestat această
muncă foarte multă vreme. Apoi, Nicolae Iorga, rămas exemplar și pentru activitatea de ziarist, de memorialist, pentru a nu mai vorbi de dimensiunea lui
*
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pol, de Kogălniceanu, de Slavici, de Dem. Teodorescu și alții. Ei trebuiau să amintească lumii românești
nevoia de a se solidariza în perspectiva unui viitor
comun. Atunci s-au adunat tineri la Putna, iar Ciprian
Porumbescu le-a cântat, horind alături de ceilalți, și a
scris tatălui său, care era preot, am cântat întregii
Dacii. Dacia atunci se proiecta, ca să spunem așa,
dar ideea avea cel puțin un secol de istorie în spate,
ideea unității românești. Mica unitate se realizase la
1859, marea unitate trebuia să se întâmple de atunci
înainte, și trebuia pregătită. Așadar, Ciprian Porumbescu este pe acest traseu al devenirii românești
printre purtătorii de cuvânt, de valori extrem de importante. Am motive să mă raportez la el cu toată
căldura.
Ați avut prilejul să urmăriți filmul artistic Ciprian Porumbescu?
Cred că da.
Care ar trebui să fie relația dintre fapta, documentul strict istorice și reverberația lor într-o
creație artistică? S-a spus despre acest film că a
depășit informația documentară, exaltând personalitatea lui Ciprian Porumbescu.
Nu cunosc acest reproș, dar dacă s-a făcut, probabil că este puțin exagerat, fiindcă există o libertate
a artistului, a regizorului de a interpreta o biografie și
de a pune accentele cuvenite. Atunci când s-a realizat filmul Ciprian Porumbescu...
...în 1971.
...în 1971 era nevoie de o îngroșare a elementului național, a implicării patriotice...
...așa cum a fost nevoie și câțiva ani mai devreme, prin filmele Dacii (1967) și Columna
(1968).
...da, sigur, sunt mai multe exemple. În cazul filmului Ciprian Porumbescu, reproșurile au fost mai
puțin subliniate, dar eu socotesc că nu au temei pentru că era normal să se aducă în față figura aceasta
de adolescent de geniu, să se scoată în evidență
anumite trăsături de caracter, sau chiar de context istoric. Nu e rău să se spună, câteodată, un plus de
bine despre noi sau despre o anumită figură a istoriei
noastre.
Semnificația istorică a râul Prut a fost „prinsă” în câteva formule: râul blestemat, râul despărțitor. Eu l-aș numi râul dintre frați. Ce se va întâmpla cu râul acesta? Va seca vreodată?
Nu cred că va seca, dar ar putea să primească o
utilitate părăsită în ultima vreme, poate în ultima sută
de ani. Acea utilitate la care se gândeau pașoptiștii,
unioniștii, Kogălniceanu în primul rând. Râu care
avea o mică flotilă, spune Călinescu, glumind puțin
pe seama acestui proiect. O mică flotilă care ducea
cerealele de la râpile și din zona Hușilor înspre Galați. Era un râu care trebuia să fortifice economic
Moldova atunci când își recăpătase aproape integral
statura dinainte. Eu cred că Prutul trebuie să aibă un
viitor comun în cadrul unei Uniuni Europene, din care

să facă parte și Basarabia, adică Republica Moldova
de astăzi, alături de România. Într-un spațiu comun
care să aibă același destin. Evident, în cazul acesta,
Prutul nu e un râu despărțitor, ci un râu care reunifică
și revitalizează.
Dacă prozatorul, poetul, regizorul, coregraful
sunt și la mâna inspirației, istoricul are un alt
avantaj: pentru el, documentele nu se termină niciodată. După atâtea cărți interesante pe care leați semnat, ce teme vă pasionează în continuare?
Temele sunt cele vechi, care privesc modernitatea românească, acum, iată, postmodernitatea, dacă
trebuie să acceptăm acest termen, în cadrul unei
lumi care se unifică, se globalizează, după cum se
spune, dar în același timp, își redescoperă, prin forța
lucrurilor, anumite vitalități locale. Cu alte cuvinte,
sunt problemele de acomodare, de integrare, de discurs identitar care mă preocupă pe mai departe. Evident, atelierul meu este pregătit să răspundă la foarte
multe probleme. Regret doar că nu am avut timp
destul să fac mai mult în direcția pe care am adoptato, înțelegând că între istorie și istoriografie, adică discursul istoriei, cunoașterea trecutului, există o unitate
de fond, o unitate profundă, că ele sunt, de fapt, consubstanțiale.
Timpul a avut și momente nefaste pentru
Dumneavoastră, dar ați reușit să construiți o operă bogată, importantă. Și totuși, acum spuneți
dacă aș fi avut timp. Istoricul și profesorul Grigore Constantinescu, autor al unui mare număr de
cărți despre epoci, stiluri, personalități ale muzicii, dicționare, inițiatorul unor festivaluri, cronicar
neobosit, timp de decenii, al vieții concertistice și
de spectacol de operă din România, deosebit de
activ și acum, în apropierea vârstei de 80 de ani,
mi-a răspuns într-un mod oarecum surprinzător,
dar sigur exemplar la întrebarea cum reușește să
realizeze atâtea: timpul se face. Este răspunsul
pe care mi l-ați putea da și Dumneavoastră, pentru că studiați în continuare, sunteți prezent în
revistele de specialitate și de cultură.
Încerc să găsesc timp, dar timpul ne-o ia mereu
înainte, rămânem mereu în urma lui. Personal, regret
că nu am putut adânci anumite proiecte, că nu am
reușit să formez o echipă care să-și asume aceste
proiecte, ce nu sunt puține și lipsite de importanță.
Vă regăsiți în personalitatea unui istoric tânăr?
Nu, nu. Cel puțin până acum, nu am reușit să
identific pe cineva. Am avut câțiva colegi apropiați
care au plecat din Iași, firește, cu șanse diferite de ași continua munca. Mă gândesc la Ștefan Lemny, care trăiește în Franța, a făcut acolo al doilea doctorat,
a scris două cărți importante de istoriografie, amândouă legate și de spațiul românesc.
Alex VASILIU, emisiunea „Cap de afiş”,
TVR Iași, noiembrie 2009
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Vasile PROCA
în dialog cu
acad. Vasile TĂRÂŢEANU
(Cernăuţi)

POEZIA ESTE PENTRU MINE ŞI ZBOR, ŞI CÂNTEC, ŞI DURERE, ŞI VIS,
ŞI LUMINĂ ÎMBĂTĂTOARE. E CEA MAI PLĂCUTĂ POVARĂ
DE CARE N-AŞ VREA SĂ MĂ DEBARASEZ NICIODATĂ.
CA DE CREDINŢA ÎN BINE, ADICĂ ÎN DUMNEZEU
Există opinia unanimă că trăim într-o lume guvernată de haos. Terorismul religios seamănă victime în multe părţi ale lumii, aruncă în aer situri arheologice de o inestimabilă valoare, unice în lume. „Asistăm la un şoc al
culturilor”, afirma recent filosoful Alain Finkielkrault. În acest context, cei care nu-l cunosc pe poetul Vasile
Tărâţeanu şi vor să-i ştie traseul existenţial, început în satul Sinăuţii-de-Jos (unde s-a născut acum 70 de ani),
şi până la a fi membru de onoare al Academiei Române, trebuie să facă un efort şi să-şi imagineze un om
scund, îmbrăcat cu ie românească (cusută cu fir albastru), încins cu tricolor şi purtând ochelari de vedere fumurii. Se află pe strada Domnească (fosta Iancu Flondor), urcat pe un piedestal şi vorbeşte cu însufleţire celor
prezenţi. Voce din off: „Ne-am îndurat a ridica Bucovina la rang de ducat şi i-am dăruit neatârnare administrativă, după ce nu reuşi încercarea făcută în 1860 de a o împreuna cu Galiţia” (Franz Iosef I, Împăratul Austriei).
În legătură cu data înfiinţării ducatului Bucovinei, sunt vehiculate mai multe date.
Dar să ne întoarcem pe strada Domnească din Cernăuţi („Mica Vienă”). Vedem acelaşi om scund, tescuit
de cotidian, bolnav de românism („boală” istorică de care au suferit Eminescu şi alţi iluştri înaintaşi), vorbind
mai departe. Este duminică, 10 mai 2015. Stop cadru. Ne întoarcem cu 95 de ani în urmă: „Luni, 17 mai 1920.
La orele 9,30, trenul regal intră în gara Cernăuţi. Din toate piepturile izbucnesc urale nesfârşite. Muzica militară
intonează Imnul Regal, iar o companie cu drapel din Regimentul 3 Grăniceri dă onorul. […]. M.S. Regele
(Ferdinand s.n. V.P.) în uniformă de grănicer, purtând buzduganul, însoţit de A.S.R. Principesa Elisabeta, de
dl. General Averescu, […] trec în revistă compania de onoare. Primarul oraşului, Părintele G. Şandru, a prezentat pâinea şi sarea, rostind un călduros discurs de bună venire” (Constantin Bostan).
Se pare că de la întâlnirea cu Regele Ferdinand a lipsit Iancu Flondor, fost Preşedinte al Congresului general al Bucovinei, care, la data de 28 noiembrie 1918, a adoptat Proclamaţia de unire a Bucovinei cu Regatul
României, („Unire necondiţionată şi pe vecie a Bucovinei, în vechile ei hotare până la Ceremuş, Colacin şi Nistru, cu Regatul României”).
Se retrăsese (la 15 aprilie 1919), din toate funcţiile deţinute, la Storojineţ. La 10 mai 1936, regele Carol al
II-lea vizita oraşul Cernăuţi. Să rămânem la data de 10 mai 2015. „În această zi de duminică, a fost inaugurat
Centrul Cultural Român «Eudoxiu Hurmuzachi» din Cernăuţi” (Ilie Luceac). Preşedintele Centrului a fost ales
poetul Vasile Tărâţeanu, membru de onoare al Academiei Române. Vicepreşedintele, avocatul Eugen Patraş,
care a cumpărat acest imobil de la autorităţile ucrainene.
Un sobor de preoţi, în frunte cu Vasile Covalciuc şi Ioan Gorda, au sfinţit lăcaşul. Fiindcă am amintit de slujitorii Bisericii, trebuie remarcate câteva nume ilustre a căror existenţă se leagă de Cernăuţi. Cum ar fi: arhimandrit Eusebiu Popovici (1838-1922), membru de onoare al Academiei Române; Visarion Puiu (n. 1879 Paşcani – d. 1964 Paris), fost mitropolit de Bucovina, mare ierarh şi patriot român, ctitor şi restaurator de aşezăminte religioase. Un destin tragic: condamnat (în 1946) la moarte în contumacie de Tribunalul Poporului din
Bucureşti, excomunicat de Sf. Sinod al BOR (1950), reabilitat post-mortem în 1990; Gala Galaction (studii teologice la Cernăuţi).
Amintesc şi numele altor personalităţi, născute la Cernăuţi sau care şi-au legat viaţa de acest oraş: Mihai
Eminescu, Aron Pumnul, Ciprian Porumbescu, Ioan Nistor, Sextil Puşcariu, Euxodiu Hurmuzachi, Viorica
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Ursuleac, Maria Florescu, Traian Cantemir, Traian Popovici, Radu Grigorovici, Paul Celan, Grigore C. Bostan
şi lista (un panteon) ar putea continua cu zeci de nume. Pe lângă acest Panteon (mental, zilnic) trece poetul
Vasile Tărâţeanu, cu fruntea plecată în semn de veneraţie şi recunoştinţă. De aici şi marea responsabilitate
pentru tot ceea ce face ca român, ca intelectual. „Eroism cultural”, apreciază criticul literar Adrian Dinu
Rachieru. „E un tip spiritual cernăuţeanul”, spun cei apropiaţi. Provocările sunt mari pentru autorul volumului de
poeme Orizonturi decapitate. În acest efort de edificare a cauzei românilor din Ucraina, autorităţile politice de
la Bucureşti ar trebui să se implice mult mai mult. Să audă strigătul disperat al românilor (şi din sudul Basarabiei, regiunea Odesa). Un exemplu: „Vreau să spun tuturor, să se ştie: noi, fraţilor, încă n-am murit cu toţii, iar
de-om muri, pentru moartea noastră cineva va trebui să răspundă în faţa Celui de Sus. Este cu adevărat ceva
de neînţeles, absurd. Toate popoarele bat la uşa noii Europe, iar noi, comunitatea românească din Sudul Basarabiei, ne pomenim uitaţi cu desăvârşire, rămaşi în urmă de carul istoriei” (Tudor Iordăchescu). La numele
celui care a scris şi o documentată monografie a satului Hagi Curda (Comânşovca), alăturăm şi pe cele ale
poetului Vadim Bachinschi (Odesa, redactor şef al almanahului istorico-cultural Sud-Vest), Anatol Popescu etc.
„Să suferiţi împreună cu cei ce suferă”, a spus Sfântul Apostol Pavel.
În respectul adevărului istoric, sub aspect politic, social, economic şi cultural, viaţa românilor din Ucraina a
avut şi are mult de îndurat. Nu se face mare lucru pentru ca românii să-şi conserve identitatea. Primesc, în
schimb, declaraţii de bune intenţii. Sunt foarte multe proprietăţi de redobândit, dar Ucraina nu are o lege pentru
retrocedarea proprietăţilor. În acest sens, se pot încheia acorduri politice. Pentru cei 60.000 de ucraineni din
România, statul român cheltuieşte un milion de euro. Ce sprijin financiar primesc cei 500.000 de români din
Ucraina? Asta în comparaţie cu Ungaria, care alocă fonduri considerabile maghiarilor din România. Acestea
sunt, pe scurt spuse, realităţile triste cărora poetul Vasile Tărâţeanu, împreună cu alţi intelectuali români din
Ucraina, trebuie să le facă faţă.
Ei au înţeles că viaţa este mereu o provocare. Ei nu au nici neam, nici credinţă, nici suflet de vânzare. Îmi
doresc ca în timpul cel mai scurt să aflu că la Cernăuţi s-a deschis, în casa renovată a lui Aron Pumnul, Muzeul „Mihai Eminescu”; că la Ismail, s-a inaugurat un Centru Cultural Român; că pe bisericile (din Cernăuţi), construite şi sfinţite de mitropolitul Visarion Puiu, există plăci de marmură care consfinţesc o realitate istorică.
La Bălţi, s-a făcut acest lucru. Dacă „singurul sens al existenţei e de a-i găsi un sens” (Mircea Eliade), am
convingerea că prietenii noştri cernăuţeni sunt pătrunşi de adevărul acestor cuvinte.

Vasile PROCA: Dragă Vasile Tărâţeanu, te
invit să purtăm un dialog despre viaţa cea de
toate zilele, despre viaţa literară, împliniri, aspiraţii, deziluzii. Aşadar, ce înseamnă să fii român, să locuieşti la Cernăuţi (în Ucraina de azi)
şi să ai curaj?
Vasile TĂRÂŢEANU: Cam subversivă întrebare îmi adresezi, dragă frate Vasile, chiar de la
începutul acestui dialog. Or, răspunsul la ea nu
poate fi nici simplu, nici direct şi nici chiar unul diplomatic. Şi cum eu nu pot fi falsmărturisitoriu, adică altfel decât mă ştii că sunt, o să-ţi răspund în felul următor: să fii român şi să locuieşti în Cernăuţi
dintotdeauna e în primul rând un noroc, o binecuvântare, un privilegiu, iar acum, în Ucraina, e şi o
mare responsabilitate în faţa istoriei. Asta în primul
rând. Pentru că, nu uita, te rog, actul de botez al
Cernăuţiului, datând din 1408, este semnat de
domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun, că a fost
gospodărit de pârcălabii numiţi de Ştefan cel Mare.
Or, Cernăuţiul, care se afla la intersecţia celor mai
intens circulate căi comerciale, potrivit legendelor,
era considerat „capitala de taină” a Europei, unde
trotuarele erau măturate cu trandafiri şi spălate cu
şampon. La toate acestea, dragă prietene, să mai
adăugăm şi spusele unui scriitor de glorie europeană, Paul Celan, originar de prin părţile noastre:
„Cernăuţiul a fost un oraş al oamenilor şi cărţilor,

un oraş în care funcţionau mai multe librării decât
cârciume”. Şi apoi, să mai amintim şi de faptul că
prin Cernăuţii noştri şi-au purtat paşii, în diverse
perioade ale istoriei, fraţii Hurmuzachi (Gheorghe,
Alexandru, Eudoxiu şi Constantin, trei dintre ei au
fost membri ai Academiei Române), precum şi
Aron Pumnul, Mihai Eminescu, Mihail Kogălniceanu, Vasile Alecsandri, Ciprian Porumbescu, George Sion, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Sadoveanu,
Ionel Teodoreanu, Sextil Puşcariu, Ion Nistor, Mircea Streinul şi multe, multe alte nume sonore ale
vieţii social politice, culturale, artistice şi duhovniceşti.
Dragă Poete, suntem în 2015 şi a vorbi de
întrebări subversive (din partea mea) şi de discursuri subversive (din partea ta) este exagerat. A vorbi despre realităţile crude, tragice, pe
care le trăiesc românii din Ucraina, trebuie să
fie un semn de implicare cu maximă răspundere. Spune-mi, cum te simţi, acum, ca român, la
Cernăuţi, acum, când această veche vatră de
cultură românească aparţine Ucrainei, când pe
străzile Cernăuţilor nu prea auzi vorbindu-se
româneşte?
Ce înseamnă să trăieşti acum la Cernăuţi, în
Ucraina, şi să rămâi român? Uite, aici e buba, dragă frate. Pentru că poţi trăi la Cernăuţi fără multe
emoţii şi fără procese de conştiinţă, aşa precum lo-
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cuiesc acum zecile de mii de ucraineni, sosiţi aici
din diverse zone ale Ucrainei, care se simt bine
mersi, foarte confortabil. Au şi mult curaj, chiar. Or,
în timpul Maidanului kievean, mai mult veneticii
decât băştinaşii au asaltat fostul Palat al Justiţiei
din Cernăuţi, unde, acum, se află Administraţia
Regională de stat şi Consiliul regional şi, spărgând
uşa de stejar, care avea peste 110 ani, i-au făcut
pe foştii demnitari să dea bir cu fugiţii. Românilor,
dacă ar avea curaj să-şi promoveze ideile lor, le-ar
veni cu mult mai greu, aproape imposibil. Pentru
că numărul conaţionalilor noştri care locuiesc în
oraş este în jur de 20 de mii la o populaţie de peste 250 mii de orăşeni. Şi apoi, noi n-am avea nici o
susţinere din partea populaţiei majoritare ucrainene care reprezintă mai mult de 75 la sută. Nu near susţine nici politicienii ucraineni în dorinţa noastră de a rămâne români şi de a promova o politică
a noastră naţională. Nici chiar culturală. Or, scopul
lor este clar ca bună ziua: ca românii să fie cât mai
repede deznaţionalizaţi, asimilaţi. Să rămână doar
ca nişte români decorativi.
Nu pot să cred că românii bucovineni n-au
dat dovadă de curaj şi demnitate în dorinţa lor
de a rămâne români adevăraţi, precum au fost
lăsaţi de Dumnezeu să fie.
Ba, da, au dat. Cu vreo 25 de ani în urmă au
pichetat administraţia regională de stat, au obţinut
ca pe unele clădiri să fie arborat simbolul nostru
naţional – Tricolorul. Mai mult, nu o dată au manifestat cu tricolorul prin oraş. Anul acesta, la deschiderea Centrului Cultural Român, pe care am
onoarea să-l conduc, s-a desfăşurat o paradă a
portului popular la care au participat circa 2.500 români în costume naţionale: au inundat artera pietonală a oraşului, au cântat, au dansat, s-au manifestat ca români. Şi deasupra tuturora, flutura
mândrul nostru tricolor. Mai rău stau lucrurile când
vine vorba de apărarea drepturilor noastre identitare, sau de a ne manifesta împotriva politicii de deznaţionalizare (promovată de toate regimurile câte
au fost în Ucraina de la proclamarea acesteia ca
stat independent şi suveran, politică moştenită şi
preluată de la sovietici), de lichidare cu încetul a
reţelei de învăţământ în limba română, de restrângere a drepturilor noastre. Ca argumente, o să-ţi
aduc doar câteva cifre. La începutul anilor ’90 ai
secolului trecut, în oraş şi în cele patru raioane cu
populaţie majoritar românească funcţionau 89 de
şcoli cu predarea obiectelor în limba română, din
cele peste 120 de instituţii de învăţământ şcolar cu
predarea în limba română, existente în nordul Bucovinei, nordul Basarabiei şi Ţinutul Herţa la intrarea sovieticilor în teritoriile noastre conform prevederilor Anexei secrete a Pactului Molotov-Ribben-

trop. Ei, află, dragă frate, că în cei de 25 de ani de
independenţă ucraineană, numărul şcolilor noastre
s-a redus mai abitir decât în perioada sovieticilor.
Am ajuns, acum, să avem doar... 66 de astfel de
şcoli. Câte vor mai rămâne în următorii ani? Mă
tem să întreb. Or, „prietenii noştri”, ucrainenii, au
găsit o metodă foarte eficientă de a lua jeratic cu
mâinile noastre. Adică de a trage focul pe turta lor,
tot cu mâinile unora dintre conaţionalii noştri. Adică
a cozilor de topor. Neprietenilor noştri nu le vine
greu să găsească în fiecare sat câteva familii care,
vorba ceea, scriu „de bunăvoie şi nesilite de nimeni” o cerere că vor ca odraslele lor să înveţe în
limba ucraineană, pentru ca „să aibă o mai mare
perspectivă în continuarea studiilor la instituţiile de
învăţământ superior din întreaga Ucraină”. Cererile
lor sunt luate imediat în braţe cu dragoste frăţească şi bucurie de reprezentanţii autorităţilor locale
şi, astfel, în şcolile noastre se deschid... clase
ucrainene. Cu alte cuvinte, în şcoli se introduce un
Cal Troian, care, apoi, le distruge din interior,
transformând-le mai întâi în instituţii mixte de învăţământ româno-ucrainean, apoi... doar în ucrainene. Avem nu puţine exemple în această privinţă.
Dacă mai adăugăm la toate acestea şi faptul că în
şcolile noastre nu se studiază istoria poporului român, nici a Patriei noastre istorice, România, că sau redus orele la limba şi literatura română, că geografia şi istoria Ucrainei se predau deja în limba
de stat, că nu toate şcolile sunt asigurate la timp
cu manualele necesare în limba română ş.a.m.d.,
ş.a.m.d., soarta noastră apare pecetluită într-un
cadru întunecat din care poţi trage concluziile juste
privind starea noastră.
Probabil că acestui proces de deznaţionalizare i se va pune capăt odată cu intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană.
Să sperăm. Cu atât mai mult cu cât speranţa
moare ultima. Dar să trecem la celelalte întrebări,
că mi se înăcreşte prea tare sufletul, când mă gândesc nu numai la noi, ci şi la românii din regiunea
Odesa, la cei din Grecia, din Ungaria, din Serbia,
din Bulgaria, din Rusia etc.
Să ne întoarcem în timp. Vorbeşte, te rog,
despre baştină, despre anii copilăriei, adolescenţei, despre părinţii tăi. Ce amprente, în memoria timpului, au lăsat acele vremuri tulburi?
Cum îşi păstrează identitatea românii din
Ucraina?
Ehei, ce bine ar fi, dragă Vasile, dacă m-aş putea întoarce în timp cu adevărat, nu numai cu
gândul, ci aievea în anii adolescenţei şi tinereţii
mele. Ba chiar de m-aş putea întoarce înainte de
naşterea mea, în perioada interbelică. Şi nu pentru
că ar fi fost uşori anii aceia, lipsiţi de griji, ci pentru
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aş mai avea-o lângă mine pe buna şi mult necăjita
mea maică, care a purtat pe umerii ei fragezi toate
greutăţile anilor de după război: deposedarea de
pământul pe care-l avea ca moştenire de la bunicii
mei. Şi de inventarul agricol – plug, grapă, căruţă,
sanie, de cai şi de boi. Apoi munca istovitoare pe
câmpurile colhoznice de cu primăvară devreme
până toamna târziu pentru nişte copeici, pe care,
parcă o văd aievea, îi strângea într-o năframă, legată nod ca nu cumva să le piardă şi să n-aibă pe
ce ne cumpăra nişte hăinuţe sărăcăcioase nouă,
celor patru copii ai ei. Parcă-i văd mâinile înroşite
de frig cum scoteau cu hârleţul sau cu hacul sfecla
de zahăr sau de furaj toamna de sub zăpadă, cum
o curăţa de lut, tăindu-i frunzele cu secera sau cu
o cuţitoaie mare, apoi cum o încărca în remorci
sau în nişte maşini hodorogite cu care trebuia să
transporte producţia recoltată de pe câmpurile colhoznice şi s-o predea la stat tocmai în centrul raional. Se întorcea acasă frântă pe la miezul nopţii,
ca a doua zi să reia corvoada.
Mama a făcut doar patru clase primare, la
sfârşitul fiecărui an fiind încununată în faţa întregului sat cu coroniţa de laur pentru cea mai bună
elevă. De la ea am învăţat pe de rost zeci de poezii de George Coşbuc, George Topîrceanu, Vasile
Alecsandri, Mihai Eminescu ş. a. Tot de la ea –
dragostea de carte, pasiunea pentru lectură. Când
se termina „gazul” în lampă, citeam la lumina flăcării lemnelor care ardeau în sobă. Ştii ce fantastic
e să vezi cum joacă umbra flăcărilor în timpul lecturii pe paginile unor romane interesante? Se creează o atmosferă de basm, de taină, o comuniune
fără egal cu cele scrise şi citite...
Ce amprente au lăsat asupra mea acele timpuri? De tot felul. Şi frumoase, de neuitat: descoperirea împrejurimilor satului meu. Şi de supărare,
de nemulţumire, de necaz. Nici nu mai ştiu cum
să-ţi explic. Sinăuţii-de-Jos, satul în care m-am
născut cu 70 de ani în urmă, în toamna lui 1945,
este o localitate cu o istorie deosebită; e un sat
răstignit pe hartă, mai bine zis, pe frontiera dintre
Ucraina şi România. În anii raptului Bucovinei de
către austrieci, 1774-1775, satul meu de baştină a
fost înjumătăţit pe pârâiaşul Molniţa între Imperiul
Habsburgic şi vechea Moldova a lui Ştefan cel Mare şi Sfânt. Şi aşa, înjumătăţit, a tot stat timp de
144 de ani. Din 1918 ne-am întregit din nou, fiind
ca până în 1774-1775. La un loc. La sânul aceleiaşi mame – România Mare, iar în urma Pactului
Molotov-Ribbentrop, după 1940, apoi după 1944
am fost iarăşi sfârtecaţi: mai bine de un sfert de
sat a rămas în România, altele trei părţi au fost
ocupate de fosta Uniune Sovietică, acum deţinute
de Ucraina independentă şi suverană.

De fapt, o istorie asemănătoare o au şi alte localităţi de prin părţile noastre, în special cele care
se află chiar pe graniţă şi au nimerit sub trăsătura
de creion de tâmplărie a lui Stalin. Soarta altor sate a fost şi mai grea. Unele, de exemplu, Frunza,
Prisaca, Buci, Albovăţ şi I.G. Duca au fost şterse
de pe faţa pământului, din altele au fost ridicaţi şi
strămutaţi toţi locuitorii, care, după zeci de ani, revenind la baştină, şi-au refăcut vechea vatră.
Despre rebotezarea satelor noastre în stil rusesc, prin anii 1947-1948, nici nu mai amintim.
Proboteştii au devenit Diakovţi, Mogoşeşti – Bairachi, Mihoreni – Petraşivka, Pasat – Krupiansk,
Ţânteni – Ţviakivka ş.a.m.d.
Să adăugăm la cele spuse de tine şi alte localităţi din sudul Basarabiei (regiunea Odesa),
victime ale politicii criminale implementată de
sovietici şi ucraineni. Nuanţând cele spuse până aici, de la ce vârstă ai început să simţi tirania celor 3F: Frica, Foamea, Frigul?
Dragă Vasile, la acea vârstă, în copilărie, eu nu
prea ştiam ce-i frica. Mă temeam doar de Dumnezeu care le vede pe toate, după cum spunea mama. De el, nu poţi ascunde nici un rău dacă-l faci.
Mă mai temeam să nu scap vaca în grădinile vecinilor sau în lanurile cu porumb sau de sfeclă ale
colhozului. Ca să n-o cheme pe mama la primărie
şi s-o amendeze, tăindu-i din puţinele rubluţe câştigate.
Sentimentul fricii l-am cunoscut, într-o altă măsură, mai târziu: după ce am căzut de câteva ori
din copacii în care-mi plăcea să mă caţăr, după ce
era cât pe ce să mă înec într-o bulboană, în care
încercam să prind peşte cu şapca pe lângă rădăcinile răchitelor.
Un alt fel de frică a început să-mi dea târcoale
cu mult mai târziu, în timpul studenţiei. Câţiva dintre colegii mei ucraineni au fost daţi afară de la facultate pentru interesul manifestat faţă de mişcările
naţionaliste ucrainene din trecut, pentru lecturarea
şi răspândirea aşa-zisei literaturi subversive la facultate. Mă temeam ca nu cumva să descopere
securiştii, care mă luaseră-n vizorul lor, după ce
aflaseră că împreună cu alţi colegi de la secţia
„moldovenească” am început să îngrijim mormântul lui Aron Pumnul, curăţând de rugină grilajul de
fier din jurul criptei şi vopsindu-l cu lac negru şi
praf de bronz. De la acesta am început să căutăm
şi să găsim alte morminte, ale altor mari bărbaţi,
patrioţi ai neamului nostru din cimitirul central din
Cernăuţi, astfel descoperind istoria noastră cea
adevărată, nu cea care se preda la şcoală şi la
universitate.
Mă mai temeam să nu descopere ce fel de
cărţi citesc, de unde le iau. De aceea, adeseori, în
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sala de lectură a Bibliotecii Universităţii, le acopeream cu palmele sau cu vreun ziar sovietic, citindu-le pe ascuns, ca pe nişte fiţuici, în timpul examenelor, ca să nu le vadă profesorii sau atoateobservatorii copoi ai fostelor regimuri.
Cât priveşte foamea şi frigul, şi pe acestea leam simţit nu o dată, deşi sărmana mamă rupea de
la gura ei ultima bucăţica de pâine ca s-o împartă
cu noi, copiii ei. Ca să nu suferim de foame. Ţin
minte cum veneau „distribocii” şi „măturau” din podul casei părinteşti ultimii saci de porumb sau de
grâu ca impozite la stat, cum au repezit-o odată pe
mama, care nu-i lăsa să se caţere-n podul casei,
cum eram nevoiţi să ascundem prin pădure câte un
purcel sau viţel nedeclarat la primărie sau la cantora colhozului, atunci, când veneau controalele...
Care mai este situaţia bisericii ortodoxe române într-o ţară (Ucraina) tot ortodoxă, şi unde
mitropolit al Kievului (1633-1646) a fost marele
cărturar Petru Movilă? Se mai spune Tatăl Nostru, în biserică, în limba română?
În Ucraina nu este doar o singură biserică ortodoxă. Sunt trei. Pe lângă canonica Biserică Ortodoxă din Ucraina, care este o Biserică cu o autonomie largă în cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse, în
Ucraina mai funcţionează şi nerecunoscutele, de
Ortodoxia mondială, structuri cvasi-bisericeşti: „Biserica Ortodoxă Ucraineană a Patriarhatului de
Kiev”, condusă de Filaret Denisenko, excomunicat
din Biserică, fost agent KGB, care, supărându-se
că la alegeri a câştigat postul de Patriarh al Rusiei
nu el, ci actualul Kiril, revenind la Kiev, a trecut de
partea „scizioniştilor”. Mai există şi o „Biserica Ortodoxă Ucraineană Autocefală”, condusă de falsul
„mitropolit” Metodie Kudreakov.
Chiar şi în zona noastră, există două mitropolii
ortodoxe: de Moscova şi de Kiev. Şi clericii lor nu
se prea iubesc între ei. Au fost cazuri când se trăgeau de bărbi în faţa sfintelor lăcaşuri. Slavă Domnului că lucrul acesta, dezbinarea între fraţi, nu s-a
produs şi în parohiile noastre, ci doar în multe sate
ucrainene, unde politicul a dat buzna în biserici,
dezbinându-i şi învrăjbindu-i pe credincioşi.
De care Patriarhie ţin parohiile româneşti
din regiune? Câte sunt?
Avem peste o sută de parohii româneşti. Şi
toate ţin de Patriarhatul Moscovei...
Curios lucru...
Curios, sau nu, dar aşa e. Or, românii noştri înţeleg prea bine că nu vor fi lăsaţi să opteze în nici
un moment pentru Biserica Ortodoxă Română, să
treacă sub jurisdicţia ei. Nouă ni se oferă doar
dreptul de a trece sub poala patriarhală a Kievului.
Dar, dacă mirenii români ar trece de bună voie sub
oblăduirea Patriarhiei încă nerecunoscute a Kievu-

lui, cred că parohiile noastre şi-ar pierde statutul
pe care oarecum încă-l păstrează – cel de biserică
ocupată de ruşi.
Am putea să vorbim foarte mult despre soarta
bisericii noastre în perioada ateismului, despre lăcaşurile dărâmate, transformate în depozite, în
cluburi de şah, în săli de sport etc. Prea dureroase
ar fi amintirile. Bine e că perioada ateiştilor a luat
sfârşit şi că prin satele noastre au fost înălţate multe biserici noi, impunătoare, mari. De-ar fi şi multă
credinţă în ele. De n-ar pătrunde încetul cu încetul
în locul limbii române, ba Tatăl Nostru, ba Crezul,
ba predicile în limba ucraineană. Pentru că, vezi
dumneata, în bisericile noastre intră şi etnici ucraineni care nu cunosc româna şi atunci, preoţii noştri, foarte mărinimoşi din fire, văzând că aceştia nu
înţeleg, vin în întâmpinarea lor şi-i dau adeseori cu
„Otce naş”. De, colacii sunt de vină.
Ce fel de naţionalism se practică în Ucraina
de azi? Spune tot ce ai pe suflet.
Prea multe vrei de la mine, dragă Vasile, să-ţi
mărturisesc tot ce am pe suflet! Las-o mai moale
niţel. De-aş putea să-ţi spun măcar o parte din
gândurile şi dorurile ce mă-apasă, ar trebui să-mi
aduci pesmeţi la penitenciarul din Cernăuţi. Sau
din alte locuri mai îndepărtate. Bine că Ucraina nu
are o Siberie a ei.
Te rog, dragă Poete, nu te victimiza. Să
spunem lucrurilor pe nume. Asta aşteaptă cititorii de la noi.
Naţionalismul ucrainean este un naţionalism
de factură galiţiană, lipsit de cultură, agresiv, neconvingător. Violent. Unul ţipat pe stradă. Pentru
că în prezent la putere ajung forţele marginale ale
societăţii, care se impun cu ajutorul violenţei. Reperele lor ideologice pot fi găsite în doctrinele naţionaliste ale Organizaţiei Naţionaliştilor Ucraineni
(ONU), ale Armatei Iredentiştilor Ucraineni (UPA)
şi ale Congresului Naţionaliştilor Ucraineni (KUN).
În momentul de faţă, în Ucraina e la putere doctrina care acceptă violenţa ca mijloc de luptă, violenţă care, chipurile, este justificată prin necesitatea
luptei împotriva inamicilor interni şi externi ai Ucrainei. Membrii acestei mişcări naţionaliste se salută
între ei cu „Slava Ukrainî” şi răspund la salut „Gheroiam slava!”.
În nordul Bucovinei, care, alături de Basarabia,
era şi este considerat de ei ca fiind un teritoriu istoric străvechi al lor, mişcarea naţionaliştilor ucraineni a fost şi este cea care s-a manifestat şi se
manifestă cel mai intens, dar şi mai îngrijorător
prin îndrăzneala cu care au acţionat de-a lungul
anilor. Suferind eşec în anul 1918, mişcările de
dreapta ucrainene continuă să considere că în
1918 n-a avut loc Unirea Bucovinei cu România, ci
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care apare când poate, când găsim sponsori. În ultimul timp, acest rol îl îndeplineşte DPRRP, scoţând doar câteva numere, 3-4 pe an. Prea puţin.
Ce fel de relaţii există între scriitorii români
trăitori în Ucraina şi cei ucraineni?
Bune. Noi nu avem ce împărţi cu ei. Fiecare
lucrează în domeniul culturii şi limbii sale materne.
Ne înţelegem cel mai bine cu scriitorii ucraineni
născuţi în regiunea noastră. Dar sunt şi excepţii.
Un mare prieten de-al nostru este remarcabilul
poet ucrainean Vitali Kolodii, care-i născut în regiunea Nicolaev. El, de fapt, a realizat cea mai bună
traducere a Luceafărului eminescian în limba ucraineană. Varianta lui este cea mai apropiată de original. Chiar şi la capitolul muzicalităţii. Şi faptul
acesta a fost apreciat pe măsură. Şi în Republica
Moldova, şi în România. Dar Vitali Kolodii a tradus
şi din alţi scriitori români, nu numai din Eminescu.
El a dat variante ucrainene excelente unor grupaje
de versuri din creaţia altor scriitori români, cum
sunt: Tudor Arghezi, Grigore Vieru, Carolina Ilica,
Ioan Flora, Ion Gheorghiţă, cărţi întregi din scrierile
poeţilor bucovineni Mircea Lutic, Ilie T. Zegrea şi
Vasile Tărâţeanu. În afară de Vitali Kolodii, sunt şi
alţii care au tradus din Eminescu şi din alţi poeţi
români de-a lungul timpurilor.
La rândul nostru, în special Mircea Lutic, care
este un mare traducător, poetul Ilie Zegrea, prozatorul Grigore Crigan, ziaristul Ion Creţu şi alţii au
tradus din opera scriitorilor ucraineni clasici şi contemporani. La modul general, putem spune că
există relaţii de colaborare benefică pentru ambele
culturi şi popoare.
Citez din Sadoveanu: „...Lumea din care a
ieşit Şevcenko are identităţi cu lumea pe care
am cunoscut-o şi am înţeles-o în peisagiul nostru moldovenesc”. Întreb: aşa cum a fost/este
tradus Taras Şevcenko în România (de Victor
Tulbure, Ion Cozmei şi alţii), Eminescu se bucură de aceeaşi atenţie din partea traducătorilor în limba ucraineană?
Da. Eminescu a fost tradus nu mai puţin decât
Taras Şevcenko. Atâta doar că plachetele tipărite
nu sunt atât de solide precum sunt cărţile lui Taras
Şevcenko, traduse în română de Victor Tulbure şi
Ion Cozmei. E vorba doar de nişte plachete mai
subţirele sau de grupaje de versuri publicate în diverse reviste.
De fapt, prima poezie tradusă din Eminescu
(Ce te legeni codrule?) în limba ucraineană, datează din anul 1903. A fost tradusă de Vasile Şciurat. După aceasta, a urmat o pauză de aproape 50
de ani, până în 1952, când apare prima plachetă
cuprinzând 43 de poezii din opera eminesciană
transpuse în limba ucraineană de cunoscutul tra-

ocuparea Bucovinei de România burghezo-moşierească ş.a. Aberaţii. Ei uită că la momentul răpirii
Bucovinei de Imperiul Habsburgic etnicii ucraineni
din Ţara de Sus a Moldovei şi din nordul Basarabiei puteau fi număraţi pe degete.
Despre revista „Iconar” (apărută la Cernăuţi, 1935-1938) despre mişcarea Iconar, despre
românism se mai vorbeşte în cercul intelectualilor români din Ucraina? Nu te-ai gândit la posibilitatea reapariţiei revistei, serie nouă, după
80 de ani, şi tot la Cernăuţi?
Până la începutul anilor ’90, exista un fel de
tabu asupra revistei „Iconar”. Despre ea nu se
vorbea deschis: aparţinuse la mişcarea de dreapta
a tineretului român. Ideea fondării unei reviste literare de orientare naţionalistă a apărut, după cum
se ştie, în casa cunoscutului profesor sociolog Traian Brăileanu. De faţă fiind Mircea Streinul, Ionel
Ţurcanu, Liviu Rusu şi Vasile Posteucă, fondatorii
ei, membri ai Societăţii „Arboroasa”. În paginile revistei, se întâlneau nu numai cei cinci fondatori,
dar şi alţi arboroseni, cum au fost: Nicolae Roşca,
Gheorghe Antonovici, George Drumur, Neculai
Pavel. La această societate au aderat alţi tineri talentaţi: Iulian Vesper, Teofil Lianu, Ghedeon Coca,
Cristofor Vitencu, Mihai Cazacu, Sextil Dascăl,
George Nimigean, care doreau să afirme în literatura bucovineană noi forme de artă.
Am răsfoit paginile acestei reviste pe ascuns în
timpul studenţiei. Apoi, în mod deschis, când au
devenit accesibile şi fondurile secrete al Bibliotecii
Universităţii cernăuţene, şi după apariţia unor studii serioase. De exemplu, cel al remarcabilului istoric şi critic literar Mircea A. Diaconu, Mişcarea
„Iconar”. Literatură şi politică în Bucovina anilor
’30, la editura Timpul din Iaşi în 1999; după retipărirea şi punerea în circulaţie a unor cărţi de Mircea
Streinu, Vasile Posteucă, Iulian Vesper şi a altor
iconarişti, această mişcare a fost cunoscută mai
îndeaproape, creaţiile membrilor ei devenind un
bun comun. Chiar eu am scos, în 2009, antologia
Poezia Bucovinei, în care i-am inclus pe principalii
şi cei mai talentaţi dintre iconarişti. Mai mult, anul
acesta am reuşit, în calitate de preşedinte al Fundaţiei Culturale „Casa Limbii Române” din Cernăuţi, cu sprijinul financiar al Consiliului Judeţean Alba Iulia, al şcolii şi al primăriei din Satul Stăneşti,
raionul Hliboca, regiunea Cernăuţi, să inaugurăm
în faţa şcolii din această comună bustul lui Vasile
Posteucă. Şcoala din sat va purta numele acestui
poet şi prozator de valoare.
Nu ne-am gândit la reînvierea revistei „Iconar”.
Societatea Scriitorilor Români din Cernăuţi, preşedinte poetul Ilie T. Zegrea, a întemeiat cu câţiva
ani în urmă o revistă nouă, „Septentrion Literar”,
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ducător Iaroslav Şporta. Următoarea carte cu versuri de Eminescu, în Ucraina, apare peste 20 de
ani, în 1974, realizată de cunoscutul poet şi traducător ucrainean Andrei Miaskivski. În acea perioadă, la traducerea unor versuri din Eminescu au trudit unii dintre cei mai buni poeţi ucraineni cum au
fost Maxim Rîlski, Vladimir Sosiura, Teren Masenko şi Vasili Şveţ. O culegere Znevirenîi duh din
proza eminesciană a apărut în anul 1989, cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la naşterea poetului
nostru naţional.
Am în biblioteca mea personală câteva volumaşe de Eminescu în limba ucraineană, traduse
de Stepan Kelar, Serghei Strijeniuk, Oleg Goncearenko şi de alţi poeţi şi traducători ucraineni. Unele
dintre ele sunt reuşite, altele denaturează în mare
parte creaţia eminesciană. Sperăm că traducătorii
ucraineni vor tipări creaţia poetică integrală a marelui nostru poet, aşa precum au procedat poeţii
români amintiţi, traducându-l aproape integral pe
Marele Cobzar ucrainean.
Ce îşi propune Centrul Cultural Român „Euxodiu Hurmuzachi”, recent inaugurat, instituţie
pe care o conduci în calitate de preşedinte?
Dragul meu, mulţi confundă Centrul Cultural
Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuţi cu Institutele Culturale Române deschise într-un număr
important în marile capitale ale lumii, inclusiv Institutul Cultural Român „Mihai Eminescu” de la Chişinău, de statul român.
Centrul nostru este o organizaţie nonguvernamentală şi nonprofit ucraineană. Datorită unui om
de bine, unui om de cultură, român de al nostru,
originar din Bucovina, avocat de meserie, doctor în
drept, care a văzut că nu reuşim să obţinem un
sediu pentru activitatea noastră, că statul român
de mai mulţi ani nu poate găsi limbă comună cu
statul ucrainean privind deschiderea unui Institut
Cultural Român la Cernăuţi, a procurat pe banii,
pe economiile sale proprii un spaţiu de 200 m. p.
pe fosta stradă Domnească, acum Olga Kobyleanska nr. 9, stradă pietonală, situată în zona ultracentrală a oraşului pe care l-a pus la dispoziţia
organizaţiei noastre. Mai mult, în spaţiul de care
dispune a fost inaugurată Librăria „Mihai Eminescu” şi cafeneaua literară „Bucureşti”.
La inaugurarea Centrului, pe 10 mai 2015, am
organizat o paradă a portului popular, o adevărată
sărbătoare folclorică la care au participat peste
2.500 de români îmbrăcaţi în frumoase costume
populare, fanfare, colective de dansatori, ansambluri vocale, delegaţii din Bucureşti, Iaşi, Suceava,
Rădăuţi, Câmpulung Moldovenesc, Chişinău, Vatra Dornei, Bistriţa, Botoşani etc. Am primit mesaje
de salut din partea conducerii României: de la

Preşedinţie şi de la Guvern. A fost prezent ministrul-delegat pentru Românii de Pretutindeni, Angel
Tîlvăr, şi consilierul prezidenţial Sergiu Tudose. Nau rămas indiferenţi la invitaţiile noastre nici Preşedinţia, nici Parlamentul Moldovei, nici Primăria
Chişinăului cu care Cernăuţiul s-a înfrăţit de vreo
trei-patru ani. Au participat şi reprezentanţii autorităţilor locale ale Administraţiei de Stat, Consiliilor
regionale şi raionale din Hliboca, Herţa, Noua Suliţă şi Storojineţ, unde românii reprezintă un segment important al populaţiei.
Numai de la Kiev n-am primit nici un semn de
viaţă. Nici de la Preşedinţie, nici de la Parlament,
nici de la Guvern, nici de la Ministerul Culturii. Au
tăcut toţi mâlc. Premierul Ucrainei este originar din
Cernăuţi şi ar trebui să ştie că românii reprezintă
peste 20 la sută din populaţia actualei regiuni Cernăuţi.
Până acum am organizat câteva acţiuni. Fie de
unii singuri, fie în parteneriat cu alte societăţi culturale din regiune. Să amintim doar câteva dintre
ele, dacă tot m-ai întrebat: întâlnirea cu ziariştii români din regiune, comemorarea regretatului director-fondator Mihai Jar al ŞM nr. 29 româneşti din
Cernăuţi, lansarea cărţilor lui Dumitru Covalciuc şi
Ilie Luceac despre viaţa şi activitatea Hurmuzăcheştilor, lansarea cărţii Rusia la răspântie a lui
Oleg Serebrian, fostul ambasador al Moldovei la
Paris; simpozionul „Monumente – trecut, prezent şi
viitor”, organizat în parteneriat cu Muzeul de Istorie
din Iaşi; lansarea şi Gala nominalizaţilor Campaniei Oamenii Timpului împreună cu redacţia revistei
„Timpul” din Iaşi ş.a.
Ce o să mai facem? Avem scopuri şi planuri
bine definite. Ele sunt prevăzute în Statutul nostru:
apărarea şi promovarea limbii române, stoparea
procesului de deznaţionalizare a românilor prin
şcoli, promovarea valorilor culturale, a tinerelor talente româneşti etc. De ne-ar da Dumnezeu şi puterile şi înţelepciunea necesare, şi sprijinul din partea conaţionalilor noştri, că din partea statului
ucrainean şi a instituţiilor lui – nici o nădejde. Deocamdată am primit un ajutor, în baza unui proiect
depus la DPRRP şi câştigat, graţie căruia sperăm
ca până la anul nou vom dota Centrul cu calculatoare şi imprimante, cu microfoane şi altă aparatură necesară pentru desfăşurarea unei activităţi culturale intense.
Te consideri, eşti considerat un scriitor incomod? Dacă da, de ce?
Eu aş vrea să fiu considerat un scriitor bun. Un
scriitor căutat şi citit, de scrisul căruia se ţine cont.
Dar la fel visează oricare dintre colegii noştri, dragă Vasile. Altfel la ce bun am mai scrie, dacă n-am
crede în scrisul nostru? Marele Mihai Eminescu,
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na (Neamţ). Celălalt Visarion Puiu, pe numele
de mirean Victor Puiu (n. 27 februarie 1879,
Paşcani – d. 10 august 1964, Franţa), a fost mitropolit al Bisericii Ortodoxe Române, refugiat
în 1944 în Occident, condamnat în 1946 la
moarte în contumacie de Tribunalul Poporului
din Bucureşti, excomunicat de Sfântul Sinod al
BOR în 1950 şi reabilitat post-mortem de acelaşi for pe 25 septembrie 1990. Îşi doarme
somnul de veci în Cimitirul Montparnasse din
Paris. Are casă-muzeu la Vovidenia, Neamţ. Biserica Sfântul Nicolae din Cernăuţi este zidită
şi sfinţită de Mitropolitul Visarion Puiu. Probabil, o vizitezi pentru a te reculege şi a te închina. Întrebare: care sunt anii de naştere şi deces ai unchiului tău? De ce a făcut puşcărie
politică şi între ce ani? Este unchiul tău (preotul Visarion Puiu) rudă cu Mitropolitul Visarion
Puiu?
Ca să nu fiu părtinitor, reproduc câteva date
despre preotul Visarion Puiu din Antologia Scriitori
din Neamţ, apărută în anul 2012, la Editura „Răzeşu”, sub egida Societăţii Scriitorilor din judeţul
Neamţ: „Născut în 1913, în satul Sinăuţii-de-Jos,
fostul judeţ Dorohoi. Absolvent al Seminarului Teologic din Iaşi şi al Facultăţii de Teologie din Cernăuţi. Ajutat de Visarion Puiu, mitropolitul Bucovinei,
îşi desăvârşeşte pregătirea în Franţa şi în Germania. Revenit în ţară, ca director al Ateneului din Tătăraşi (Iaşi), publică articole pe teme de moralitate
şi patriotism în revistele: „Curentul”, „Apărarea Naţională”, „Ţara noastră”, „Moldova Creştină”, „Biserica Ortodoxă Română”.
Acuzat de naţionalism şi uneltire împotriva
orânduirii, este condamnat la 12 ani de muncă silnică (Aiud, Gherla). După ieşirea din detenţie, devine preot al parohiei Gârcina (Neamţ), unde îşi
doarme somnul de veci din 1991. Preot, scriitor şi
publicist. Opera: Taina Gabrielei (roman, debut), În
satul lui Negrea (povestiri), Slujitor sub trei patriarhi (memorialistică, două volume), Vedeniile sihastrului Vichentie (nuvelă psihologică), Dochiţa
sau căderea Sarmisegetuzei (piesă istorică în cinci
acte şi prolog). Întemeietor al revistei „Credinţa
Neamului” (cu sprijinul Mănăstirii Bistriţa), a colaborat la ziarele „Dreptatea” şi „Ceahlăul”. A lăsat în
manuscris numeroase lucrări de istorie, memorialistică, morală şi credinţă”.
La toate acestea, aş mai putea adăuga că am
descoperit încă două manuscrise cu povestiri: Solul lui Decebal şi Flori din grădina dragostei. Poate
că mai sunt şi altele de care încă n-am auzit. Sper
că voi ajunge cumva la CNSAS, şi voi face cunoştinţă cu dosarul lui, de unde voi putea afla, sper,
mai multe date din interogatoriile ce i-au fost luate

de la care avem a învăţa întreaga noastră viaţă,
vorbea cu atâta admiraţie despre înaintaşii săi. Ţiaduci aminte neuitatele rânduri din Epigonii: „Voi
credeaţi în scrisul vostru....[...] sfinte fire vizionare”.
Noi în ce să mai credem?
Dacă mă consider sau sunt considerat un scriitor incomod?! Da, sunt într-un anumit fel, dar cred
că nu pentru cititorul român, ci pentru cel ucrainean, căruia nu-i convine într-o anumită măsură
ceea ce vreau eu să sugerez, să promovez, ideile
sau mesajele unor poeme. Or, eu mă consider şi
cred că sunt un poeta vates, adică un om al Cetăţii, un om care împărtăşeşte nişte idealuri, nişte
principii. De ce? Pentru că sunt şi vreau să rămân
român. Nu ştiu dacă aş putea rămâne în altă limbă, decât în limba mea maternă. Şi atunci nu am
altă soluţie. Decât să-mi apăr sărăcia, şi nevoile, şi
neamul.
Poetul sud-coreean Ko Un, nominalizat de
cinci ori la Premiul Nobel pentru Literatură,
scrie următoarele: „Poezia nu este doar pământeană, ea este şi paradisiacă. În plus, poezia are un vis eretic care nu poate fi mângâiat
doar prin binecuvântarea originară de a se fi
născut într-un anumit loc de pe acest pământ.
Poezia este, în mod fundamental, neliniştită şi
rebelă”. Pentru românul, europeanul Vasile Tărâţeanu, ce este poezia? Cum îşi scrie poezia
autorul volumului Infern personal?
Cu părere de rău, nu l-am citit pe Ko Un. Şi nu
mă pot pronunţa asupra creaţiei lui. Dar părerea-i
despre poezie îmi place. În special ideea că ea
trebuie să fie neliniştită şi rebelă, adică activă. O
împărtăşesc în întregime. Mie-mi plac însă mai
mult spusele lui Voltaire cum că „poezia este muzica sufletului”, dar nu a tuturor, ci doar a „sufletelor mari şi sensibile”. De fapt, mie personal, mai
dragi îmi sunt cugetările înaintaşilor noştri de la care învăţ ce-i poezia. De la Mihai Eminescu şi
George Coşbuc, de la Tudor Arghezi şi Nichita
Stănescu, de la Vasile Leviţchi şi Grigore Vieru, de
la Adrian Păunescu şi Ioan Alexandru şi de la
mulţi, mulţi alţii.
Scriu de obicei destul de uşor, chiar dacă scrisul nu o dată mă înlăcrimează, făcându-mă să tresar înfiorat la reverberarea gândurilor. Poezia este
pentru mine şi zbor, şi cântec, şi durere, şi vis, şi
lumină îmbătătoare. E cea mai plăcută povară de
care n-aş vrea să mă debarasez niciodată. Ca de
credinţa în Bine, adică în Dumnezeu.
În altă ordine de idei, trebuie să lămurim cititorii în legătură cu cei doi Visarion Puiu. Unul
este unchiul tău, fratele mamei, preotul Visarion Puiu, fost deţinut politic (12 ani) la Gherla şi
Aiud, înmormântat în cimitirul comunei Gârci-
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în timpul cercetărilor şi detenţiei, din actul de acuzaţie şi hotărârea de condamnare, etc. Consider
că e datoria mea să scot la lumină frumoasa moştenire ce a lăsat-o şi cu care, personal, mă mândresc. Mai mult, ştiu că în timpul studenţiei s-a întâlnit de mai multe ori cu mari personalităţi ale timpului său, că a fost în campania electorală a lui
Octavian Goga şi altele.
Care a fost gradul de rudenie cu mitropolitul
Visarion Puiu n-am de unde şti exact şi nici nu mai
am pe cine să întreb dintre rudele mele pe linia
maternă. Mă bazez doar pe câteva fraze din memoriile lui nenea Visarion, în care nota (în urma
unui dialog cu Visarion Puiu, mitropolitul), că şi-au
descoperit rădăcini comune. Or, bunicul meu se
trăgea din destul de răspânditul neam Puiu din satul Puieni Regat şi Puieni Bucovina, cu ramificaţii
în Mihăileni, Sinăuţi, Vlădeni, Paşcani, şi prin alte
localităţi moldovene ale fostului regat. Provenea
dintr-o familie numeroasă. Familia pe care şi-a întemeiat-o n-a fost mică: trei fete şi doi feciori -cel
mai mare dintre ei fiind nenea Visarion – pe care
eu regret enorm că l-am văzut doar o singură dată
în viaţă. Nu cu mult timp înaintea morţii sale. Dar
păstrez de la el, ca o relicvă, poate cel mai frumos
cadou pe care l-am primit vreodată de la rudele
mele: Dicţionarul Limbii Române Literare Contemporane, în patru volume. Pe primul dintre ele, scria
cu mâna lui: „Nepotului meu Vasilică Tărâţeanu în
dorinţa expresă de a fi un mânuitor abil al cuvintelor româneşti în formularea gândirii autentice româneşti în vastul câmp al literaturii”, pe care numai
regretata mea maică ştie cum a reuşit să le treacă
peste frontieră în acea perioadă, când a plecat
pentru prima dată, după 40 de ani, în România săşi vadă fraţii, după ce nenea Visarion ieşise din
puşcărie.
Privind retrospectiv, cu maturitatea celor 70
de ani trăiţi, care sunt bucuriile, tristeţile, împlinirile, neîmplinirile poetului şi militantului
român Vasile Tărâţeanu, trăitor la Cernăuţi?
Bucuriile mele sunt cărţile pe care le-am scris
până acum, dar şi durerile mele tot ele sunt. Mă
bucur de reuşitele colegilor mei, îi numesc doar pe
cei care au rămas la baştină şi n-au plecat în alte
părţi, departe de casele părinteşti: Mircea Lutic, Ilie
T. Zegrea, Simion Gociu, Grigore Crigan, Ilie Luceac, acad. Alexandrina Cernov, Elena Mariţa, mai
tinerii Grigore Gherman, Dumitru Mintencu, Ghe-

orghe Ungureanu, Doiniţa Bojescu, Vitalie Zâgrea
şi alţii. Regret după cei plecaţi din rândurile noastre: Vasile Leviţchi, Ilie Motrescu, Dumitru Grinciuc, Ion Vatamanu, Serafim Saka. Mă mândresc
cu cei care şi-au găsit a doua casă la Chişinău sau
la Bălţi: Arcadie Suceveanu, Mihai Morăraş, Nicolae Spataru, Nicolae Bileţchi, Vasile Pavel, Dumitru Apetri, Gheorghe Calamanciuc ş.a.
Bucuriile mele sunt şi prietenii mei: Nicolae
Dabija, Mihai Cimpoi, Vasile Romanciuc, Valeriu
Matei, şi mulţi alţii de la Chişinău; Daniel Corbu,
Lucian Vasiliu, Horia Zilieru, acad. Al. Zub, Liviu
Papuc de la Iaşi; Viorel Dinescu de la Galaţi; Eugen Simion şi Nae Georgescu de la Bucureşti; Teo
Codreanu de la Huşi; Adrian Dinu Rachieru de la
Timişoara; Gelu Dorian şi Lucia Olaru Nenati de la
Botoşani; George Vulturescu de la Satu Mare; Ion
Mureşan de la Cluj; Calistrat Costin şi Ovidiu Genaru de la Bacău. Iartă-mă, dragă Vasile, dar ar
trebui să-ţi înşir zeci de pagini cu nume de scriitori.
Toţi au în spatele lor măcar câteva cărţi excelente
de poezie care sunt bucuriile mele.
Nu mă laud, dar vreau să-ţi mărturisesc că am
calitatea de a mă bucura de succesele scriitorilor
români pe care i-am cunoscut în diverse momente
ale vieţii şi care vreau să cred că mi-au devenit
prieteni.
Cea mai mare tristeţe a mea, cea mai mare
durere: n-am ştiut cum să-mi apăr feciorul cel mare, pe Marcel, de loviturile dure ale vieţii, de răutatea oamenilor, de planurile diabolice ale duşmanilor noştri dintotdeauna. De aici, vine şi necazul că
nu reuşesc întotdeauna să găsesc „cuvântul ce
exprimă adevărul”, vorba lui Eminescu.
Or, viaţa mea e un amestec ciudat de împliniri
şi neîmpliniri, de bucurii şi supărări. Un conglomerat de victorii şi înfrângeri. Un joc de lumini şi umbre, rostuindu-se tainic. Un câmp de flori împânzit
cu spini. Un codru intrat în toamnă peste coroanele căruia se revarsă melodii ancestrale, de dor, de
jale, de durere, care mă învăluie în adieri de nostalgie după timpul ce mi-a fost dat să-l trăiesc şi pe
care de atâtea ori, neştiind să-l preţuiesc cum se
cuvine, l-am risipit fără rost în atâtea şi atâtea nimicuri. Dar ce să-i faci, aşa e lumea. Şi ca dânsa
suntem noi.
Din volumul Portrete din cuvinte,
în curs de apariţie la „Junimea”, colecţia „Dialog XXI”
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Eugen MUNTEANU
în dialog cu
acad. Viorel BARBU
(I)

MATEMATICIANUL CREEAZĂ ŞI EL UNIVERSURI IMAGINARE
CA ŞI ARTISTUL
ta, se poate spune că sunteţi un om de succes,
un om pentru care destinul s-a împlinit la nivelul cel mai înalt al aşteptărilor, al performanţelor, al dorinţelor. Aţi experimentat toate bucuriile ştiinţei, toate provocările funcţiilor publice...
Menţionez aşa, în treacăt, pentru interesul celor
mai puţin avizaţi, că aţi fost cel mai tânăr rector
al acestei Universităţi, al Universităţii din Iaşi,
aţi fost unul dintre cei mai tineri academicieni,
sunteţi universal cunoscut şi recunoscut în domeniul acesta cu totul special al matematicilor,
aţi fost visiting professor la foarte multe universităţi şi ştiu că vă duceţi mereu ca invitat la universităţi din America, din Europa, aţi fost vicepreşedinte al Academiei Române. Puţin a lipsit
să deveniţi preşedinte şi nu aţi devenit, spre
marea mâhnire a multora, între care mă număr
şi eu. Opera dumneavoastră este foarte consistentă şi, fireşte, poate fi apreciată la justa ei valoare de către specialişti, adică de către matematicieni, Noi, ceilalţi, profanii, putem doar intui, din dimensiunile impozante ale acestei opere, din titluri, din mărturiile colegilor, din receptarea pe care oamenii de specialitate o fac operei dumneavoastră, din numărul imens de citări,
din insistenţa cu care sunteţi invitat să conferenţiaţi în diferite părţi ale lumi. Intuim prin urmare, pe baza acestor dovezi indirecte, că contribuţia dumneavoastră ştiinţifică este extrem
de valoroasă şi de interesantă. Aş începe cu o
întrebare provocatoare. Cum este să te simţi
statuie? Cum este să te simţi sigur că ai o posteritate certă? Eu cred că dumneavoastră sunteţi îndreptăţit să aveţi acest sentiment.
Viorel BARBU: Domnule profesor, este prima
dată când cineva îmi pune această întrebare! Nu,

Eugen MUNTEANU: Este data de 30 martie
2015, domnule profesor Viorel Barbu, vă mulţumesc pentru că aţi acceptat această discuţie pe
care am vrea-o justificată prin ceea ce am putea
numi, fără să ne temem de cuvinte, de interes
public, în sensul că sperăm să găsim măcar câteva zeci de tineri interesaţi să afle părerile
dumneavoastră, ale unui cunoscut matematician, în legătură cu probleme şi de cultură în general şi de matematică şi de ceea ce numim cu
un termen mai preţios „paideia”, adică contractul educaţional, relaţia dintre maestru şi elev, de
experienţa dumneavoastră de conducere şi aşa
mai departe. Eu am reflectat asupra unor eventuale întrebări, dar nu vi le-am comunicat dinainte. Vă mărturisesc că sunt un vechi admirator
al dumneavoastră, ştiţi prea bine că ne cunoaştem încă de pe vremea când dumneavoastră
eraţi rector al Universităţii noastre, iar eu eram
un începător în cercetare, „filolog” la Institutul
de Filologie Română «A. Philippide», numit pe
atunci Centrul de Lingvistică, Istorie literară şi
Folclor și aflat sub autoritatea Universităţii. De
aceea, întrebările mele vor viza adesea domenii
sau aspecte mai delicate, ţinând de istoria pe
care am parcurs-o. Dumneavoastră puteţi accepta sau nu aceste întrebări sau le veţi putea
ocoli. Din asemenea răspunsuri, cum spuneam,
cei mai tineri vor putea învăţa câte ceva sau, în
fine, cei din generaţia noastră vor fi poate interesaţi să afle informaţii, fapte sau, poate interpretări noi sau inedite. Permiteţi-mi să vă fac un
foarte scurt portret, fiindcă, dacă cineva este
mai interesat de detalii privind activitatea
d-voastră, le poate afla acolo de unde le-am luat
şi eu, şi anume din spaţiul virtual. Una peste al-
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că aşa stau lucrurile. Excesul de modestie vă
onorează, dar eu vă întreb din nou, provocându-vă să depăşiţi această modestie, această reţinere cu care acceptaţi să vorbiţi despre succesele proprii, care, se ştie, vă caracterizează.
Totuşi, sunteţi sigur că veţi avea o posteritate?
Da, probabil, posteritatea fiind însă considerată
cu sensul următor (ca să fim foarte precişi): multe
dintre lucrările pe care le-am realizat până acum
vor fi, probabil, citate şi peste 50 de ani. De fapt,
prima mea lucrare, pe am realizat-o în 1964, pe
vremea când eram student, este citată şi acum în
monografii şi au trecut 50 de ani de atunci. Monografia despre semigrupuri neliniare de contracţii,
publicată la Noordhoff în Olanda în 1975, a fost citată de peste 2300 de ori în literatura internaţională şi încă primeşte circa 50 de citări anual. Bănuiesc că acelaşi lucru se va întâmpla şi peste 50 de
ani şi poate chiar mai mult cu alte lucrări mai recente ale mele. Vor fi citate probabil în literatura de
specialitate şi poate chiar folosite. Poate va rămâne undeva amintit şi faptul că am fost decan, rector sau membru al Academiei Române. În sensul
acesta, da, acesta va fi cercul de posteritate în care mă voi încadra.
Vom reveni asupra acestui aspect, ce înseamnă a fi matematician, deoarece, în general,
oamenii de cultură umanistă, mai ales filologii,
creatorii de şi prin cuvinte, au o fantezie mai
mare şi îşi imaginează într-un fel mai pompos
această posteritate. Deci voi anticipa cursul
discuţiei şi vă voi întreba chiar în acest moment ce înseamnă a (te) simţi ca matematician.
Pentru mine, a fi matematician, a trăi faptul de
a fi matematician are foarte mult de-a face cu
poezia şi cu muzica. Prin urmare, îi aşez pe
matematicieni alături de poeţi, ca şi cum extremele s-ar atinge: poetul este acela care duce
la extrem creativitatea de limbaj, pe când matematicianul o reduce la extrem şi o înlocuieşte
cu altceva, cu o simbolistică nonverbală sui
generis.
Este corect, însă mai există şi altceva comun,
există chiar o apropiere între matematică şi arta
cuvintelor. Matematicianul creează şi el universuri
imaginare ca şi artistul, de exemplu. Matematicianul săvârşeşte şi un act de creaţie, el nu este numai omul calculului, aşa cum se crede de obicei,
sau omul concretului. Şi el creează structuri abstracte, de fapt universuri imaginare, în care realitatea se regăseşte sub forma unui model. Oricum,
ceea ce face matematicianul este un sistem bine
articulat logic, consistent şi necontradictoriu. Ceva
asemănător se întâmplă, cred, şi cu poetul. Şi el
creează un univers alcătuit din idei, imagini şi me-

nu mă consider o statuie..., nu, eu am o părere
mult mai modestă despre mine! Eu vă mulţumesc
însă pentru prezentarea generoasă pe care mi-aţi
făcut-o. Permiteţi-mi ca, la rândul meu, să spun şi
eu câteva cuvinte despre dumneavoastră, pentru
că începem un dialog şi este bine să facem aprecieri reciproce sincere. Îmi amintesc că, atunci
când aţi intrat prima dată la Institutul de Lingvistică, eram rector atunci, Institutul ţinea de Universitate, profesorul Vasile Arvinte, cunoscutul lingvist,
care pe atunci era prorector al Universităţii noastre, a fost primul care mi-a vorbit despre dumneavoastră, şi mi-a vorbit în termeni foarte elogioşi...
este un om formidabil, un tânăr capabil, de mare
suprafaţă... Atunci am aflat despre dumneavoastră. Profesorul Arvinte nu se exprima foarte des în
acest sens, era foarte exigent, era, dacă nu critic,
mai degrabă mefient faţă de colegi... Însă, în cazul
dumneavoastră a avut şi şi-a exprimat o părere
excelentă. Atunci am aflat prima dată despre dumneavoastră, de atunci v-am urmărit şi vă consider,
în fine, dacă îmi permiteţi să spun aşa, lingvistul
cel mai important al Iaşului şi unul dintre cei mai
importanţi pe care îi avem la ora actuală în ţară.
Îmi amintesc de momentul de acum câţiva ani,
când a fost concursul pentru funcţia de director al
Institutului «Philippide», eram membru al comisiei,
iar un profesor bucureştean bine cunoscut şi membru al Academiei Române, întrebat despre dumneavoastră, de cineva din comisie care nu era lingvist, a spus: „Da, Munteanu este un savant.” Şi
am reţinut atunci afirmaţia aceasta, care îmi confirma opinia. Dar să trecem peste lucrul acesta. Revenind la cele spuse mai înainte. Nu, nu sunt o
statuie. Am o părere modestă despre mine. Lucrurile vieţii m-au învăţat să fiu reţinut, iar modestia
este necesară dacă vrem să fim luaţi în serios. Nu
mă consider împlinit, cum spuneţi dumneavoastră.
Am obţinut anumite lucruri prin foarte multă muncă, evident. Fără aceasta nu aş fi putut, probabil,
să fac decât puţin din tot ceea ce am făcut şi faptul
că încă sunt activ denotă un anumit complex, acela că încă nu am făcut destul şi ar trebui să mai
fac. Din acest motiv încă mai lucrez şi mă străduiesc să rămân în actualitate prin ceea ce produc
ca cercetător sau profesor. Oamenii care se simt
împliniţi, la un moment dat, pun pana jos. Eu încă
nu mă consider împlinit. Am multe insatisfacţii şi
frustrări de ordin profesional, dar reuşesc să le
compensez. Nu pot spune că am avut întotdeauna
împrejurări favorabile, dar nici nu mă pot plânge de
adversităţi. Să spunem că am avut o carieră normală, într-un anumit fel.
Totuşi, insist asupra acestui aspect, al succesului. În ce mă priveşte, sunt chiar convins
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a fi matematician. Sunteţi de acord că pentru a
ajunge la inspiraţia matematică, la creativitate,
pentru a intui o nouă teorie, nu sunt necesare
întotdeauna acumulări anterioare progresive,
ci, mai degrabă, inspiraţia? Cum trebuie să înţelegem acest concept, inspiraţia?
Şi ca matematician ai nevoie de foarte multă
imaginaţie. Am spus întotdeauna, peste tot, dar
mai ales studenţilor mei, că matematica nu înseamnă numai tehnică. Matematica înseamnă tehnică, dar şi idee. Tehnica se obţine, la fel ca şi în
cazul artistului, prin exersarea unui meşteşug, învăţând, de exemplu, versificaţia, citind foarte multă
literatură sau însuşindu-ţi tehnica picturii. Şi cu
matematica este la fel. Tehnica este bazată, ca şi
în foarte multe alte domenii, pe rafinarea instrumentului de lucru. Ulterior se va ivi şi ideea, iar
ideea vine din inspiraţie, iar inspiraţia vine din imaginaţie şi intuiţie, vine propriu-zis din talent. Aceasta este deosebirea dintre un poet şi un versificator.
La fel şi în matematică. Un om înzestrat cu o inteligenţă normală şi bine şcolit îşi poate însuşi cunoştinţe şi tehnici matematice chiar avansate, dar
creatori în matematică, cei care vin cu idei şi construcţii noi, sunt foarte puţini. Analogia şi conexiunile cu realităţi matematice îndepărtate joacă un
rol important în creaţia matematică.
Creaţia intelectuală este legată ombilical de
o limbă istorică, o limbă naturală. Există pentru
mulţi dintre noi, cei care reflectăm la asemenea
chestiuni, problema aceasta obsedantă a limbii
în care gândim şi creăm. Suntem legaţi de o
limbă, de un idiom anume, prin opţiune liberă
în aparenţă, dar, de fapt, prin destin, prin naşterea noastră într-o anume familie, într-o anume gintă, într-un anume neam sau naţiune.. Totuşi, de multe ori, mai ales în ştiinţă, de multe
ori purtaţi de condiţionări istorice, cum ar exilul, putem opta pentru o altă limbă pentru a ne
exprima. De pildă, vă dau exemplele arhicunoscute ale unor români. Eliade şi Cioran au
ales sau au fost nevoiţi să se exprime în alte
limbi: Cioran a făcut-o splendid în limba franceză, deşi s-a născut în limba română, Eliade a
scris şi în engleză, şi în franceză, în ceea ce
priveşte producţia ştiinţifică, dar el declara că
gândeşte sau visează în limba română, limbă
în care a continuat să îşi scrie opera literară
propriu-zisă. Mai putem lua cazul profesorului
meu, a marelui meu magistru, ilustrul teoretician cu profil universal, Eugeniu Coşeriu, care a
fost întrebat de mine, într-un interviu: „Domnule profesor, în ce limbă gândiţi? Care este limba dumneavoastră de preferinţă?”Punând întrebarea, ştiam, cum ştie toată lumea, că el şi-a

tafore. Din acest punct de vedere, matematicianul,
poate ca şi filosoful, dar poate chiar mai mult decât
filosoful, realizează construcţii imaginare, aparent
ficţionale, însă perfect fundamentate logic şi foarte
exacte. În acest sistem imaginar, el are posibilitatea de a realiza predicţii, deoarece în asemenea
sisteme viitorul este coerent cu trecutul. Sunt sisteme care se dezvoltă prin propria lor capacitate
de a se extinde şi de a produce adevăruri netriviale, pentru că un adevăr matematic este unul netrivial deşi, aparent, el provine din manipularea logică a unor axiome aparent banale ca informaţie.
Aceasta nu înseamnă, însă, neapărat, că acest
adevăr trebuie să fie validat de realitate, deşi adesea aceasta se întâmplă. De aceea, realitatea intră în acest sistem abstract, dar nimeni nu poate
spune de ce matematica este atât de eficientă în
fizică, în ştiinţele naturii... Probabil datorită capacităţii sale de prevedere, de predicţie, ceea ce îl făcea pe fizicianul Eugene Wigner să vorbească despre „irezonabila eficienţă a matematicii”. Poate că
Galileo Galilei avea într-adevăr dreptate când spunea că natura este scrisă în limbajul matematicii.
Mai este o trăsătură a matematicii care o face universală ca instrument de cunoaştere, şi anume
faptul că un simbol sau un concept matematic
poate reprezenta o varietate practic infinită de realităţi fizice. De exemplu, derivata unei funcţii poate
descrie, după caz, panta tangentei la o curbă, viteza de mişcare a unui corp sau densitatea unei
substanţe. Faimosul număr π este, după caz, raportul dintre circumferinţa şi diametrul unui cerc
sau o densitate statistică. Ecuaţia liniară parabolică descrie dinamica de propagare a căldurii dar şi
procesele liniare de difuzie sau evoluţia unui proces probabilistic, aşa numitele procese Markov.
Un grup algebric poate reprezenta, după caz, o familie de transformări sau o mulţime de indivizi care
interacţionează după anumite reguli. În această
capacitate a matematicii de a surprinde în conceptele sale realităţi diverse subordonate în acest fel
unui principiu unic rezidă adevărata sa forţă ca instrument de cunoaştere.
Mai este o asemănare între un poet mare şi
un mare matematician. Vorbim aici despre făpturile lor ideale, de paradigme construite sau
dorite de noi.... Unui mare poet îi ajunge uneori
vârsta de 17-18 ani pentru a crea extraordinarul, opere poetice fără egal. Se cunosc de asemenea mulţi matematicieni geniali, care au dat
o teorie originală până la 20 de ani Prin urmare,
asemenea cazuri în care poeţii s-au impus ca
atare, prin pura lor inspiraţie, ca şi unii mari
matematicieni, ne pun pe gânduri cu privire la
această tulburătoare apropiere între a fi poet şi
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scris opera ştiinţifică în italiană, în germană,
mai ales în spaniolă. Mai întâi, în mod spontan,
el mi-a răspuns: „Italiană!”, Deoarece primele
studii mai consistente le-a scris în italiană,
aceasta a fost şi limba în care şi-a scris cele
două doctorate, în filologie şi în filosofie. După
aceea, peste câteva clipe, a revenit şi mi-a
spus: „Nu este adevărat. Eu gândesc în română, deoarece româna, spunea el (răspuns, în
aparenţă, banal şi derizoriu!), este limba în care număr în piaţă, în gând, când cumpăr roşii
sau zarzavat şi trebuie să plătesc şi nu îmi pot
permite să greşesc! Prin urmare, limba în care
ne gândim noi, ca oameni, ca persoane sau ca
producători de texte în diferite domenii (filosofie, literatură, filologie), este limba română sau
altă limbă. În ceea ce vă priveşte, este matematica indiferentă de limba dumneavoastră maternă? Nu omitem nici faptul că opera dumneavoastră a fost scrisă şi publicată, în quasi-totalitatea ei, în limba engleză!
Limba în care scriu şi public în prezent lucrările
de matematică este engleza şi îmi vine cel mai la
îndemână, deoarece, de-a lungul timpului, am
ajuns ca toate lucrările să le redactez în engleză.
La început le scriam şi în franceză, dar foarte rar
în română şi aceasta nu din preţiozitate sau snobism ci pentru a le face mai cunoscute comunităţii
matematice. Acum să vorbim la un nivel mai general despre limbă. Matematicianul propriu-zis nu are
limbă proprie. Sau, ca să simplificăm, am putea să
îi spunem limba matematică, având în vedere
această colecţie de simboluri prin care se exprimă,
în fond, matematica. Am putea face o conferinţă în
faţa unor matematicieni din Papua-Noua Guinee
sau din Japonia, care nu ştiu nimic despre limba
mea, doar scriind formule, simboluri şi lumea mă
va înţelege, desigur cu condiţia ca auditorii respectivi să fie matematicieni sau să aibă o anumită
educaţie matematică. Aş putea să îi vorbesc unui
matematician din orice colţ de pe glob, care nu ştie
altă limbă, în acest set de simboluri, aceasta însemnând să dau demonstraţiile sau să formulez
rezultate folosind doar simboluri matematice universal valabile. Deci, nu aş avea nevoie de cuvinte
„naturale”. Am aflat şi eu mai târziu, de exemplu,
că simbolurile scrierii japoneze sunt echivalente cu
cele chineze şi atunci, vorbind cu un coleg, i-am
spus: „Matematica este acelaşi lucru.” În două
limbi diferite se folosesc aceleaşi simboluri. În concluzie, matematica s-ar putea practica şi comunica
în toate limbile la fel. Nu o fac, bineînţeles, la modul acesta absolut simbolic şi abstract, deoarece
totuşi matematica este o ştiinţă care trebuie comunicată cultural, ca de altfel ştiinţa însăşi, care este

un domeniu al culturii. Şi atunci şi matematica adoptă, de multe ori, chiar în expresie, terminologii
împrumutate din vorbirea obişnuită, în uzul normal
al limbilor. Şi aici putem menţiona cuvinte din terminologia matematică modernă precum clan, trib,
inel, grup, corp, şi chiar expresii colocviale, care o
fac mai uşor şi mai interesant comunicabilă. Există, de altfel, la matematicieni tendinţa de a umaniza discursul matematic, făcând apel la formule şi
expresii din limbajul natural şi din realitatea curentă. În teoria ecuaţiilor diferenţiale se folosesc frecvent expresii precum „blow up”, „sliding mode”,
„inertial manifold”, „attractor”, „filter”, „controller”,
pentru a descrie comportări abstracte care au analogii cu dinamici fizice. De multe ori, chiar într-un
raţionament, care poate fi perfect liniar şi exprimat
logic numai prin săgeţi, în anumite etape se simte
nevoia de a explica argumentul logic, folosind expresii plastice împrumutate din vorbirea curentă.
Deoarece comunicarea matematică nu poate fi o
simplă înşiruire seacă de simboluri, este bine ca
transmiterea conţinutului unei cercetări sau lecţii
matematice să fie făcută într-o anumită limbă. În
ceea ce priveşte limba română, ţin să subliniez
mai întâi ideea că limba română este bună pentru
comunicarea matematică deoarece şi-a construit
de-a lungul timpului o terminologie matematică
adecvată, împrumutată în bună parte din latină
sau franceză. Şi Gheorghe Asachi şi Gheorghe
Lazăr s-au străduit să iniţieze şi să facă învăţământ ştiinţific în limba română. În două-trei generaţii de practicieni ai matematicii în şcoala românească, s-a adoptat din limbile de circulaţie o terminologie matematică potrivită şi relativ bogată în
limba română. La un moment dat, însă, s-a impus
în practica internaţională a schimbului de idei în
matematică, mai ales în ultimele decenii, terminologia matematică engleză, care a ajuns să le marginalizeze chiar şi pe cele franceză, germană, italiană sau rusească. Expresii precum „blow up”,
„cut-off”, „backward equation”, „flow”, „feedback”,
„loop”, sau abrevieri precum „pde”, „ode” şi multe
altele au intrat în comunicarea matematică curentă, înlocuind denumirile originale dintr-o anumită
limbă. Şi atunci, pentru a comunica, pentru a scrie,
este mai comod să foloseşti limba engleză, aşa
cum şi în aviaţie, de exemplu, este folosită în mod
universal limba engleză, în locul limbii franceze
sau a limbii germane. În concluzie, engleza va înlocui, se poate spune că a şi făcut-o, în toate publicaţiile de specialitate, limbile naţionale. Până şi faimoasa revistă Comptes Rendus din Paris, care nu
accepta cândva decât lucrări în limba franceză,
acum le publică şi în engleză. Este, desigur, şi un
efect al mondializării.
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INTERVIU
Vitalie RĂILEANU
în dialog cu
Andrei BURAC
(Chişinău)

ÎN LITERATURĂ M-A ADUS DESTINUL CEL DE NEÎNŢELES
Stimate Andrei Burac, mi-aţi spus, cu ceva
ani în urmă, că proza este spaţiul sacru al maturităţii unui scriitor. Aţi rămas ferm şi azi la
această opinie?
Deşi sufletul omului este foarte variat, astăzi
trăim în epoca globalizării (viaţa în comun dă omului un sentiment de siguranţă), o epocă de strictă
specializare. Fiecare să-şi vadă de ale lui. Şi totuşi
unul din oamenii care scriu s-a întrebat, dacă nu e
deşertăciune să te mulţumeşti a scrie piese, povestiri şi romane. Dar atunci şi eu mă întreb: cum am
putea să ne eliberăm sufletul de povara creaţiei?
Proza în istoria literaturii a apărut mai târziu
decât poezia ori alte genuri literare. Fiindcă această categorie a creaţiei literare, pe lângă alte meniri,
exprimă întreaga complexitate a unei vieţi sociale
şi individuale, iar persoana care scrie „comportă
dovada unei siguranţe personale” că are ceva de
spus şi mai ales că poate spune. Scriitorul scrie şi
pentru a se elibera. Credinţa sinceră scrisă cu talent neapărat se va transmite şi cititorului. Nu se
va tăinui şi faptul că nenorocirile îl vor împrejura pe
om din momentul naşterii până în clipa morţii. Va
cunoaşte şi binele, e drept că foarte rar. Dar şi faptul că sufletul va lupta să fie liber.
O proză bună nu poate să nu fie şi un spaţiu
sacru al maturităţii celui care scrie. Generaţiile mature de oameni ai scrisului nu numai că trebuie săşi caute de drumul lor, dar şi să evite primejdioasele prăpăstii între generaţii la cei de până la dânşii
şi la cei mai tineri care şi ei scriu. Subiectele care
în epoca socialistă (scrise şi de scriitorii moldoveni) păreau atât de importante cândva, astăzi şiau pierdut interesul.

Se mai întâmplă cazuri când şi scriitorul scrie
pentru a obţine o emoţie sufletească.
Se mai întâmplă şi cazuri şi cu unii şi cu alţii,
când uneori destinul bate insistent la uşile noastre,
dar noi aşa şi nu-i răspundem… Egoism, bunătate,
idealism, senzualitate, deşertăciune, timiditate,
dezinteres, curaj, nervozitate, lene, îndărătnicie,
neîncredere – toate aceste trăsături pot coexista
într-o singură făptură. În toate timpurile omul a fost
aşa… şi totuşi mai dintr-o bucată decât acum.
Tinerii autori vă impresionează sau vă decepţionează? Aţi avea un sfat, o îndrumare
pentru ei?
Fiecare om se naşte pentru a face ceva pe pământ. O parte din aceşti oameni sunt tinerii, care
aleg literatura. Din timp ştiind că scrisul este libertatea de a spune ceea ce crede omul despre prezent, trecut şi viitor. Iar preţul libertăţii în toate timpurile a fost foarte scump. Eu admir tinerii scriitori,
care sunt şi contemporani cu mine.
Orice generaţie are ceva de spus. Precum nu
se repetă zilele aşa nu se repetă nici generaţiile.
De când e lumea se ştie că tinereţea a fost, este şi
va fi un mare izvor de inspiraţie: important e doar
ca tânărul care scrie să trăiască şi în singurătatea
propriei sale minţi. Să fie şi cel trecut, vorba populară, prin ciurul şi dârmonul vieţii.
Precum astăzi există cântăreţi înnăscuţi şi cântăreţi făcuţi aşa şi poeţi şi prozatori. Darul de la natură poate lipsi. Dar orice tânăr care scrie, sau deocamdată doar se gândeşte să scrie, să nu uite un
mare adevăr – cuvântul scris sau doar rostit poate
distruge o viaţă fără să verse sânge. Dar nici cicatricele acestor suferinţe nu se pot vindeca.
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Ca orice om şi în încercările lor literare ei pot fi
supuşi şi unor greşeli, ceea ce nu ar trebui să-i
descurajeze, fiindcă omul care nu a fost niciodată
şi înfrânt, nu va învinge niciodată în viaţă.
Pe tineri îi pot ajuta persoanele cu o experienţă
literară. Ei sunt datori să le dea o speranţă, o încredere că dacă vor insista citind şi o literatură
universală bună, recunoscută şi de cititorii din diferite generaţii, atunci s-ar putea întâmpla să reuşească şi ei. Şi dacă aceşti tineri scriind vor simţi
bucuria în suflet, înseamnă că ei se află pe drumul
cel bun. Iar reuşita unei zile, înseamnă să te poţi
duce la culcare în fiecare noapte cu sufletul împăcat.
Iată ce ne spune despre tineri scriitori şi Juan
Ramon Jimenez, unul dintre reprezentanţii de seamă ai modernismului hispanic stabilit în SUA
(1936): „E foarte important ce gândeşte tineretul
despre noi, fiindcă tineretul e pentru noi începutul
posterităţii.”
Tinerii ar mai trebui să ştie că nu există prieteni
şi duşmani ci doar oameni puternici şi oameni
slabi. Iar cei slabi pot fi folosiţi, manipulaţi şi încă
multe altele se mai pot întâmpla cu dânşii. Peste
codul genetic al intelectualilor a fost o lovitură grea
şi faptul că în toate timpurile tiranii au ţinut în primul rând cu cei puternici. Deci, cu atât mai mult
scriitorul la orice vârstă trebuie să se lupte numai
cu cine merită. Dar să nu uite că până la urmă cu
toţii suntem prizonierii în nisipurile timpului şi nu
putem face nimic în această privinţă.
Încă o spusă auzită de la cei bătrâni: „Nu-şi înţelege propria demnitate decât cel care a fost în
stare să-şi preţuiască fiecare pas.” Omul, pe parcursul vieţii sale trebuie să-şi apere independenţa
pe cât poate. Şi din practica mea în medicină am
înţeles că prea multe fobii, griji, încurcături emoţionale distrug înainte de timp nu numai sufletul, dar
şi inima, şi celelalte organe ale trupului.
Scriitorul trebuie să fie sigur că nu are alt mijloc
de a-şi trăi viaţa. Vine o zi când orice om, cât de
mic sau mare ar fi în ochii oamenilor, caută nişte
exemple şi pentru destinul lui. Am găsit şi eu unul.
Van Gogh a rătăcit până la vârsta de 27 de ani
când a înţeles că e om de creaţie – artist plastic.
Poate şi cu mine s-a întâmplat ce s-a întâmplat
după 23 de ani (studiile în medicină şi munca de
medic) trăindu-mi viaţa printre suferinzi şi din răsputeri stăruindu-mă să-i ajut. Am cunoscut oamenii… La doctor, unde am practicat eu, veneau oameni bolnavi, săraci, simpli şi prost crescuţi. Majoritatea lor oameni de la ţară, care oricând trebuie
să fie pregătiţi să întâmpine toate nenorocirile pe
care le poate îndura: mari secete şi inundaţii ca şi
în acest an, cutremure de pământ… Oamenii, care

oricum îşi duc viaţa în sânul naturii, indiferent de
nevoi. Ei nu ştiu pe ce lume socială ori politică se
află. Nu cunosc bine nici măcar numele conducătorilor…
Ca şi oricare alt vieţuitor omul scrisului trebuie
să ştie ce punţi trebuie să treacă şi ce punţi trebuie
să distrugă. Fiindcă ţara, comunitatea în care trăim
înseamnă viaţa. De la ea ne vine puterea de a supravieţui. De a supravieţui în Basarabia… unde civilizaţia noastră moldovenească-românească
aproape întotdeauna a fost pe cale de a se nărui…
Un adevărat scriitor trebuie să ştie, şi să simtă
că nu numai literatura pe care o face el este o creaţie, dar totul în lumea aceasta de sub soare reflectă miracolul creaţiei.
La cele spuse aş mai adăuga că pe lângă bucuriile prilejuite de artă mai există şi viaţa frumoasă. Un înţelept a spus că până şi frumosul este într-adevăr una dintre valorile ce dau sens vieţii, dar
în acelaşi timp este ceva în continuă schimbare…
Dacă am vorbi despre Literatura română
Basarabeană, ce nume notorii aţi invoca?
Literatura română Basarabeană „prigonită, vai,
de seismele istoriei”, spusa lui Adrian Dinu Rachieru.
Iată ce a scris despre virtuţile sufletului basarabean importantul critic de artă şi eseist român
Petru Comarnescu: „Curaţi la suflet, loiali, prietenoşi, basarabenii ştiu să se lege de ceilalţi semeni
cu o prietenie dezinteresată, discretă, pură, de la
suflet la suflet.” […] „Altă caracteristică a psihologiei basarabene este supunerea în faţa destinului
şi a oamenilor. Blândeţea şi bunătatea inimii lor îi
fac să judece şi pe ceilalţi oameni după dânşii sau
la fel ca dânşii. De aceea nu sunt porniţi să creadă
că oamenii pot fi atât de răi…” […]
„Supuşi, dar nu trădători, blânzi, dar nu nepăsători, ei au ştiut să îndure vitregia sorţii adesea lăcrimând, uneori revoltându-se, alteori supunânduse, dar totdeauna cu gândul la Dumnezeu.” […]
„Oamenii aceştia, plini de sensibilitate, nu uită niciodată binele ce le-ai făcut; aşijderea, nu uită nici
jignirile şi răul… Nu cultivă sentimentul răzbunării.”
[…] „Orientarea spiritului basarabean este spre bunurile imateriale mai mult decât spre cele materiale…” […] „Basarabenilor nu le impui prin forţă sau
autoritate – adică nu-i câştigi – ci prin purtări sincere şi deschise, prin interesul pentru cele veşnice
sau spirituale … pentru inimă şi suflet.”
Am o convingere că dacă, şi noi cei din Basarabia, dar şi cei din România vom cunoaşte trecutul nostru cu oamenii săi atunci vom putea crea şi
un viitor cu mai puţină mizerie a condiţiei umane.
Pe noi scriitorii ne-a despărţit nu numai Prutul dar
şi alfabetele… aceleiaşi limbi române.
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Iată doar câteva nume din cele mai multe despre care a scris omul
de litere Adrian Dinu Rachieru într-o importantă carte apărută în anul
2010 la Editura Academiei Române: Alexei Mateevici, Al. Robot, Magda Isanos, Nicolai Costenco, Alexandru Lungu, Liviu Damian, Grigore
Vieru şi alţii, mulţi alţii – autori de texte care nu puteau să nu se bazeze
pe calităţile sufleteşti ale basarabeanului menţionate şi de Petru Comarnescu.
V-am provocat de mai multe ori să-mi spuneţi pe cine consideraţi părinţii literaturii noastre, care sunt scriitorii ce v-au sădit
bucuria lecturii, devenită o patimă frumoasă a vieţii! Reuşiţi să citiţi mai tot ce apare în acest spaţiu cultural şi nu numai?
Printre mai mulţi scriitori importanţi ai istoriei literaturii române aş
numi doar doi: Mihai Eminescu şi Lucian Blaga. Aceşti scriitori, la începuturile lor, şi-au făcut studiile universitare într-o ţară europeană civilizată ca Austria. Ei au avut şansa de a cunoaşte marea literatură dar şi
filozofia germană. În plus, au citit şi literaturile traduse în germană din
alte limbi ale lumii. Fiindcă literatura nu este doar emoţia retrăită în linişte. Scriitorul trebuie să ştie mai multe despre marele probleme care
preocupă omenirea.
Nici un scriitor nu poate şti ce se scrie în literatura din întreaga lume şi învaţă decât citind… Nici un popor nu poate trăi în afara frumosului.
Celebrul scriitor şi coleg, acad. Mihai Cimpoi, probabil în glumă, a
scris undeva că eu, Andrei Burac, sunt „unul dintre cei mai înveteraţi
consumatori de cărţi – o adevărată maşină de citit!” Mă bucură faptul
că această „patimă frumoasă a vieţii” o am şi până astăzi.
Îmi amintesc că după marile succese în literatură, când talentul dumneavoastră a învins tirania sistemelor, v-aţi apropiat mult
de teatru şi cinematografie. Rămâne a fi la mijloc doar dorinţa de
a face şi altceva sau…?
Cred că eu aveam o putere de observaţie bine exersată. Eram instruit la o altă şcoală a vieţii şi ajunsesem la nişte concluzii diferite de
colegii mei scriitori. Până atunci îmi trăisem viaţa pe un cu totul alt
plan. Ai folosit cuvântul succes, probabil ai uitat că succesul poartă în
el seminţia distrugerii…
Un scriitor care are ce spune semenilor şi vrea să fie cunoscut trebuie să-l caute oriunde astăzi pe cititor. Nu numai în biblioteci dar şi în
teatru, în cinematografe, la radio, la televiziune şi pe Internet. Oriunde.
Poate şi la întâlniri a cititorilor cu scriitorul.
După ce am învins „tirania sistemelor”, cu mare greu (din punct de
vedere ideologic), în anul 1975 am fost acceptat în calitate de membru
al Uniunii Scriitorilor din R. Moldova şi URSS. În acelaşi an obligatoriu
am fost trimis la Moscova cu o bursă la Institutul de Literatură „Maxim
Gorki” pentru a studia realismul socialist. Fiindcă eu eram venit în literatura sovietică din medicină (chirurg) şi nu din filologie sau jurnalism,
unde la facultate se studiază ca să se ştie, că în aceste profesii există
un control prealabil exercitat de anumite organe ale unui stat asupra
publicaţiilor, spectacolelor, emisiunilor la radio şi televizor. La Moscova,
la acest institut, după o discuţie cu unul dintre profesori (Victor Rozov,
dramaturg cu renume cu studii la şcoala Cehov) dispunând de o informaţie că aveam studii medicale şi o practică de medic de mai mulţi ani
prin spitale, am fost repartizat la secţia de dramaturgie. La aceste cursuri am scris două piese „Primăvara în doi” şi „Iulia”, peste un timp
montate în teatre şi publicate în revista „Teatr” de la Moscova. Dar
respinse în teatrele de acasă, din Moldova. Bineînţeles tot din punct de
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maturg, cineast din ultimii douăzeci de ani, ce
aţi evidenţia mai întâi?
Întotdeauna am avut, un soi de fobie, o profundă incomoditate, de-a trage concluzii şi despre mine, despre ceea ce am făcut, fac şi poate voi mai
face. Niciodată, oriunde nu ar fi, nu mi-a plăcut să
vorbesc şi despre mine.
În ce raport este senectutea cu creaţia literară?
Cineva a spus că o viaţă întreagă, o structură
perfectă include şi bătrâneţea la fel ca tinereţea şi
maturitatea. Ştiu că moartea nu-l eliberează pe om
de cele greşite pe parcursul vieţii trăite. Mă consider un om disciplinat. De mic, încă de la părinţi am
învăţat că disciplina reprezintă singura modalitate
de a obţine randamentul optim în toate. În ceea ce
priveşte scrisul – o viaţă întreagă nu-i ajunge omului pentru a învăţa să scrie bine. A mai spus-o cineva că „nu scriu aşa cum aş vrea, scriu aşa cum mă
pricep.”
Există scriitori până şi în Basarabia care cred
într-o glorie postumă. Glorie postumă tot aici în Basarabia noastră. Ei nu-şi dau seama că aceasta e o
deşertăciune inofensivă. Gloria în care ei cred este
poate o consolare pentru dezamăgiri şi eşecuri. Ba
mai mult pentru omul modern pasiunea răzbunarea
poate fi şi ceva ruşinos.
Ştiu că sunteţi un scriitor profesionist. Când
aţi simţit nevoia ficţiunii şi de ce aţi simţit nevoia să daţi observaţiilor pe care le faceţi înfăţişare de poem, proză şi dramaturgie?
Nu prea ştiam cum aş putea răspunde la o astfel de întrebare. Dar răsfoind paginile (Jurnal cu titlul Mergi până se termină drumul) unde se întâmplă că îmi notam câte ceva pe parcursul anilor am
găsit şi răspunsul scris în anul 1977, tot luna august: „Dacă îmi amintesc bine am citit undeva o frază: „Trebuie să trăieşti ca să faci artă şi nu să faci
artă ca să trăieşti. Fiindcă arta înseamnă neobişnuitul”.
Trăim din te miri ce. Suntem liberi. Mâncăm ce
se întâmplă. Suntem liberi. Nimeni nu ne reproşează nimic. Suntem liberi. Iar în portmoneu şi buzunare… Parcă a mai rămas ceva, or… parcă deja nu
mai este nimica.
Ieşit la o plimbare, în memorie mi-au venit versetele din Epistola către Filipeni a Sfântului Apostol
Pavel:
„4:11. N-o spun ca şi cum aş duce lipsă, fiindcă
eu m-am deprins să fiu îndestulat cu ceea ce am.
4:12. Ştiu să fiu şi smerit, ştiu să am şi de prisos; în orice şi în toate m-am învăţat să fiu şi sătul
şi flămând, şi în belşug şi în lipsă.”

vedere ideologic. Iar Studioul „Moldova-Film” a acceptat un scenariu „Să fii fericită, Iulia”, având la
bază subiectul din piesa „Iulia”. Această peliculă
peste un timp a fost vândută în mai multe ţări din
lume. Iar un critic de la Moscova, ceva mai târziu, a
scris că acest film a deschis o temă nouă în cinematografia sovietică despre familie şi dragoste.
După care, vorba dumitale, „tirania sistemelor” a
lăsat-o mai moale…
Au urmat şi alte piese la radio şi TV din Republica Moldova. Şi nu numai. Iar eu ca autor am intrat în atenţia unui număr mult mai mare de consumatori de literatură, de subiecte literare şi în diferite limbi, despre om şi în viaţa lui ceva mai intimă
decât cea socială.
Începând cu anul 1977, devenind un scriitor
profesionist, am scris poezie, proză, dramaturgie,
am tradus poezie, într-un cuvânt am scris şi mai
scriu la subiectele care m-au chinuit şi mai continuă
să mă chinuie (un chin plăcut!) zile şi nopţi…
Care, în opinia dumneavoastră, credeţi că
sunt, în momentul actual al culturii şi literaturii
noastre, obligaţiile scriitorului ce trăieşte clipa
mileniului trei?
În orice ţară, intelectualii fac opinia publică. Şi,
în primul rând, o fac acei intelectuali care sunt şi
oameni de creaţie. Dar să nu uităm că trăim într-o
lume în perpetuă schimbare şi orice om de creaţie
trebuie încetul cu încetul să-şi găsească publicul.
Orice civilizaţie, cu atât mai mult astăzi, în epoca globalizării, este internaţională. Şi orice om are
nevoie de o patrie, dar are mare nevoie şi de călătorii prin întreaga lume. Asta-i explicabil, fiindcă încă din vechime omul a dorit mult să afle ce e dincolo de orizonturi, cum trăieşte lumea acolo.
Aşa că migraţia, cu atât mai mult a tinerilor, astăzi în mileniul trei este benefică pentru călătorii şi
studii în ţări mai civilizate. Dar aceşti oameni duc cu
sine, în trupul şi sufletul lor, energia telurică pe care
au preluat-o anume din pământul şi din ţara unde
s-au născut. Ei trebuie să revină în patria lor, acolo
unde mai sunt părinţii, dar şi mormintele străbunilor. Doar în acest caz sfârşitul vieţii lor va fi unul firesc, fără de dureri şi regrete, un sfârşit împăciuitor.
Există păreri ale unor scriitori valoroşi europeni,
dar şi din SUA, care ne previn că în lume mai există şi o „primejdie înfricoşătoare ca politica afaceristă… să ajungă să se îmbine cu civilizaţia inconştientă a intelectualilor.” Şi a celor de creaţie, îndrăznesc eu să mai adaug. Nu ar fi de prisos ca oamenii să mediteze şi asupra acestor cifre: 1% din populaţia lumii câştigă 96% din toţi banii în circulaţie.
Dacă v-aş ruga să vă caracterizaţi întinsa
activitate scriitoricească de poet, prozator, dra-
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CHESTIONAR – 2021
(formulat de Lucian Vasiliu)

Răspunde Alexa VISARION

mare, bun, adevărat şi frumos! Frumosul! a! Frumosul (...)
Care român nu a publicat ceva?
Cine nu a criticat tot?

Cum interpretezi acum, la început de sec.
XXI, sintagma paşoptistă „Românul s-a născut poet” (Vasile Alecsandri)?
Magia şi deriziunea, înălţarea şi ridicolul, entuziasmul şi nimicnicia, puritatea şi degradarea,
şi tot aşa la infinit, prezenţa dublului însoţitor al
fiecărei certitudini de nobleţe umană fac existenţa
să-şi dezvăluie faţetele surprinzătoare în fiinţă
născută pentru a muri şi a înţelege ceea ce nu e
de înţeles.
Mă bucură rangul esenţial al mesajelor revistei „Scriptor” – acela de a întreţine viaţă spirituală
românească într-o perioada predestinată parcă
unei mediocrizări triumfătoare. Mă nelinişteşte
dureros de adânc mascarada termenilor generoşi
ce ne schilodesc încrederea... Încrederea... în
ce? În ceea ce nu ştiu, dar trebuie să căutăm...
un rost al trecerii.
Albert Einstein spunea că cel mai important
lucru în viaţă este să poţi trăi tainicul. Un geniu al
ştiinţei trăia din incandescenţa imaginaţiei pe care o valida cu profunzimea misterioasă a creierului sau emiţător de cunoaştere prin gândire.
Am încă naivitatea, acum după trecerea atâtor ani (vai ce mulţi sunt când te-au trăit, şi ce puţini au rămas când i-ai trăit gonind să-i înţelegi)
să cred că întotdeauna răspunsurile ce întreţin interogaţiile sunt codificate în virtuozităţile creativităţii, în existenţa artistică faţă de care niciodată
nu avem un singur apel.
Dar „românul s-a născut poet”, s-a zis odinioară. E mult de atunci.
Societatea noastră a progresat. Astăzi românul este născut poet şi critic, câteodată şi biciclist. El mânuieşte cu aceeaşi dexteritate şi versul şi proza, el înţelege cu egală măsură, niciodată dezmințită, toate ramurile de artă – tot ce e

Grafomania compromite literatura în România?
Nu ştiu ce nu mai compromite literatura astăzi
în România, dar cu siguranţă valoarea ei, a creaţiei literare certe prin expresivitate şi substanţa, a
creaţiei inedite, tulburătoare, virulente, provocatoare, acide, comice, triste, absurde, fantastice,
fireşti şi diverse contaminează cu virusul inteligenţei un număr din ce în ce mai restrâns de fiinţe înstrăinate în propria lor speranţă. Necuprinsul
poetic este tot ce a mai rămas ca destin literaturii.
Acum orice exces are ecou în succes – dar
numai dilatarea viului poate converti exprimarea
în expresie şi iniţierea acesteia întru semnificaţie.
Grafomania este temă de cercetare, de studiu. Răspunsul poate fi susţinut, dar nu se poate
fertiliza harul scriitorului doar prin verdictul asumat prin da sau nu.
Totuşi literatura nu poate fi compromisă de
nimic în nervul ei vital, dar o poate ignora cu
aplomb public – prostia cea cuvântătoare de mesaje pragmatice.
Ce îţi (mai) spune BIBLIOTECA (personală,
publică, rurală, citadină, şcolară, universitară,
municipală, judeţeană)?
Am şi eu cărţi, cărţile mele adunate de-a lungul anilor, venite ca zestre din familie, daruri de la
prieteni, nobile dedicaţii de la scriitori. Ele cheamă mereu în rafturile bibliotecii alte cărţi. Este
şansa mea de a-mi întări singurătatea prin solidaritatea atâtor volume ce mi se deschid, ce pătrund
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Nina VICIRIUC
Vulpile şmechere din deşertul roz
Prefaţă de Ioan Holban
(Colecţia Atrium)

Nicolae CORLAT
Îngerii vin când nu-i chemi
Prefaţă de Ioan Holban
(Colecţia Cantos)

Lucian ALECSA
raport disciplinar asupra
păcatului primordial
(Colecţia Cantos)

sufletul prin minte pulsând energie în căutările mele donquijotești...
Cineva, o tânără, frumoasă şi educată actual, a privit spre rafturile bibliotecii – La ce va trebuiesc atâtea cărţi? Le şi citiţi?
Nu am ştiut ce să răspund ca să fiu la fel de simplu şi tranşant
ca tânăra mea cunoştinţă.
Dumneavoastră, domnule Lucian Vasiliu, va răspund, având protecţia valorii revistei Scriptor. Biblioteca e şansa omului de a avea
origini, de a trăi prezentul ca fiinţă distinctă şi personalizată prin
uman, de a imagina viitorul cu puterea spiritului desăvârşită şi dezaurizată în paginile atâtor volume ce ne oferă nedescifrata nelinişte
a existenţei călătoare.
Biblioteca, oriunde şi pretutindeni, legitimează statutul de a fi...
suflet pentru minte – minte pentru suflet. Putem, prin cărţi, privi, vedea şi pătrunde semnele unui mister existenţial, putem trăi copilăria,
maturitatea şi bătrâneţea pentru a ne înfrăţi destinele într-o aventură
visată şi căutată dintotdeauna atunci când ridicăm ochii spre cer,
spre stele. Biblioteca este trupul spiritului.
Credeţi în traduceri (M. Kogălniceanu scria că acestea „nu
fac o literatură” – evident, se referea la cele de proastă calitate,
comerciale)?
Dialogul culturilor – definirea traseelor de iniţiere, certificarea cunoaşterii, bucuria apartenenţei la familia umană, responsabilizarea
şi discernământul analitic, emblematizarea reflecţiei şi erupţia unei
iubiri atotcuprinzătoare existente în plasma poeziei, – toate, absolut
toate concurează în turnirul ideatic al identităţilor creatoare venite
din toate colţurile noastre pământeşti. Există o Cale Lactee a literaturilor lumii şi noi nu avem de ce şi cum să o ignorăm supunându-ne
unor idei mistificatoare. A fi naţional înseamnă a-ţi întâlni semenii
pentru a te defini în raport cu ei. Traduceri ale operelor şi nu traduceri ale surogatelor întregesc şi echilibrează literatură românească.
Îţi mai pare plauzibilă expresia „rezistenţa prin cultură”?
Mai mult ca altădată – rezistenţa prin cultură este vitală şi trebuie
să devină imaculată. „Progresul” tehnologic al ambiţiilor hegemonice
supun conştiinţa unei presiuni permanente. Iată ce lume e mereu
perenă în România şi poate nu numai. Caragiale a definit-o astfel:
„societatea noastră se aseamănă cu un ciudat teatru... Piesa nu se
mai ştie demult şi deloc. O carcaleală ca vai de capul ei şi al nostru,
al privitorilor; tragedia te face să râzi; comedia, să plângi? Dar cum
poate merge un aşa teatru? Cu decor, cu mult decor, cu strălucit
decor şi cu toba mare. Orbeşti ochii, asurzeşti urechile, că să nu mai
încapă pretenţii de înţeles.” Cum lumea noastră este în perpetuă
evoluţie, dar nu se schimbă deloc, rezistenţa prin cultură poate fi o
necesitate sau un slogan.
Cum te raportezi la Dumnezeu, la biserică, la Cartea Cărţilor?
„Cred pentru că e de necrezut”, spunea Tertulian.
A crede în Dumnezeu înseamnă a crede în viaţă. A crede că
exişti, că ai locul tău pe pământ şi că Cerul îţi binecuvântează acest
răgaz al vieţuirii. A crede înseamnă că vii de undeva şi că pleci spre
undeva... că ai un permanent dialog înăuntrul tău cu Cel care Este,
calea, adevărul şi viaţa. Eşti rod şi rost al lumii şi taină deopotrivă.
„Dorul lui Dumnezeu, către cel mai păcătos om, e mai mare decât dorul celui mai sfânt om către Dumnezeu”, mi-a spus părintele
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alfabetul glasului în care ne rostim viaţa şi moartea.
„De mi s-ar dovedi în modul cel mai indubitabil, pe patul de moarte fiind, că nu Hristos este
adevărul, că adevărul e altul – dacă demonstraţia
ar fi inatacabilă şi covârşitoare – n-aş stă nicio
clipă la îndoială: aş alege să rămân cu Hristos,
nu cu adevărul.” (Dostoievski)

Iulian la Muntele Athos.
Suntem, ne spun marile religii, sămânţă divină ce-şi caută destinul îndumnezeirii aflat, aşa
cum ştie creştinul, în chip şi asemănare. Chipul
lui Dumnezeu e sufletul şi asemănarea este milostenia, ne spun călugării athoniti. De aici începe
construcţia identităţii noastre. ADN-ul este ceresc, divin de uman. Cartea Lumii, Biserica este
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LITERATURA LUMII

Gabor G. GYUKICS
(Ungaria / SUA)
Gabor G. Gyukics (n. 1958) poet, traducător și autor a șapte cărți de poezie, patru în
maghiară, două în engleză și una în bulgară. A tradus unsprezece cărți, printre care Un leu
transparent (o selecție din poezia lui Attila József) și, în maghiară, o antologie de poezie indigenă din America de Nord. Își scrie poezia în engleză (care este a doua sa limbă) și în
maghiară. A trăit în Olanda timp de doi ani înainte de a se muta în Statele Unite, unde a rămas între anii 1988-2002. În prezent locuiește pe insula Csepel din Budapesta.
Opera sa poetică și traducerile sale au fost publicate în peste 200 de reviste și antologii
în engleză, maghiară și în alte limbi. În 2011 a beneficiat de o rezidență în Canada, prin
Centrul Internațional de Traduceri Literare Banff (BILTC).
A primit premiul Füst Milan pentru traducători în 1992, grantul Fundației Culturale Naționale în 2007, premiul special pentru poezie Salvatore Quasimodo în 2012 și premiul Poesis
25 în 2015. Grație unui grant Arts Link a inițiat o serie de lecturi cu participare liberă (open
mike) și seri de poezie și jazz, în Ungaria, în 1999. A organizat și a prezentat peste o sută
de evenimente de poezie și jazz, atât cu poeți consacrați, câștigători ai unor premii importante, cât și cu poeți tineri.
Este membru al Asociației Beletristice Maghiare și al Asociației Traducătorilor din Ungaria.
Prezentare şi traduceri: Radu ANDRIESCU
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IMPOSIBIL
când alergi
huruitul tălpilor tale
e sunetul tăcut al unei peșteri
cerul e furios
că nu poate să te prindă
în ciuda trucurilor folosite
de sute de milenii
doar aceia
te pot vedea
care sunt pe pragul morții
tu
aici jos
vertical
lingușești inexplicabilul
iar când fulgerele
dorm
tăcerea ta se ascunde
în sunetul a mii
de tunete
nimic nu dezvăluie
când va apărea
din nou

ȘANSA
spațiul nostru
fie se deschide
fie se închide
în așteptarea primului glonț
îți dai seama
că dacă mai rămâi pe vas
ai avea șansa de a evita salva
sau
amețit de ambianța austeră
ai putea să li te alături
pe țărm
totuși le lipsesc cuvintele
astfel este pur și simplu
imposibil de înțeles
exact ce încearcă să te rupă
de realitatea celorlalți
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CAFEA MICĂ ȘI DOUĂ CUBURI DE ZAHĂR
pergamentul albicios al
ambianței deșirate rătăcește
în ochii tăi de celofan
distanța care îngenunchează
sunetul munților
e explozia unor schelete
șerpuiala râurilor
spinii castanelor
vârtejul mușuroaielor
zumzăitul stupilor
liniștea păianjenilor
răspândesc fâșiile de benzină
ale avioanelor
și vocea bărbaților
care-l maimuțăresc pe dumnezeu
ar putea fi momentul
în care
uiți
să rămâi în viață
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LUNA UMBRELĂ
îți vezi dublura pe suprafața apei
te apleci mai mult
trupul tău se cuibărește în porii feței
unghiul e îngustat de privirea ta piezișă
vântul nu-ți usucă pielea
în albia tot mai adâncă
te gândești la
un loc plăcut
văzut cu mult timp în urmă
liniștindu-te
pentru a te armoniza
cu mediul
în seara asta
nu e nevoie să cumperi
vreun suvenir
de la șmecherașul care-și pierde vremea
prin fața amanetului
sunt lucruri
care pot să te dărâme –
un trup
cu abdomenul sfârtecat
se scufundă mai repede
decât trecutul care măgulește
prezentul
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Ho-seung JEONG
(Coreea de Sud)
Poet, prozator și eseist, Ho-seung Jeong (n. 1950) este unul dintre cei mai renumiți scriitori sud-coreeni contemporani. Scrierile lui se bucură de o imensă popularitate în rândul cititorilor din țara natală. Având un puternic impact vizual, asemenea picturilor tradiționale coreene, proza sa este caracterizată prin armonia dintre temele filosofice ale creștinismului și
budismului. Jeong este laureat al unor importante premii literare sud-coreene, iar volume
sale de proză și poeme au fost traduse în limbile engleză, spaniolă, japoneză și vietnameză.
Printre cele mai populare scrieri ale lui Ho-seung Jeong se numără volumele de poeme
Seulpeumi gippeumege (De la tristețe la bucurie, 1979), Oerounikka saramida (Pentru că te
simți singur, ești uman, 1998), Nega saraghaneun saram (Cel pe care-l iubesc, 2003), Bapgap (Trai-prețul blidului cu mâncare, 2010), Yeohaeng (Călătoria, 2013) precum și volumele
de proză scurtă și eseuri Yeonin (Îndrăgostiții, 2008), Modakpul (Foc, 2010), Hangari (Chiupul, 2010), Dangsini eopseumyeon naega eopseumnida (Dacă tu nu ești, eu nu exist,
2014), Uriga eoneu byeoreseo (Noi, pe o anumită stea, 2015).
Prezentul grupaj invită la lectura celor mai emoționante povestiri din primul volum al antologiei de proză scurtă intitulată Seumusareul wihan sarangui donghwa (Povești de dragoste pentru vârsta de douăzeci de ani, 2005).
Prezentare și traduceri din limba coreeană de Iolanda PRODAN

POVEȘTI DE DRAGOSTE PENTRU VÂRSTA DE DOUĂZECI DE ANI
(fragmente)
O scară care duce spre Cer

nimeni nu a fost în stare să urce până la ultima
treaptă, puțin câte puțin, oamenii au uitat de scară. Și totuși, printre aceștia era un băiat ce nu a
putut da uitării scara.
Încearcă să urci până la capăt scara care duce spre Cer, i-a spus bunica lui pe patul de moarte.
Acestea au fost vorbele pe care băiatul nu și
le-a putut scoate din minte. Și, de fiecare dată
când i se făcea dor de bunica lui, îi încolțea în
inimă dorința de a urca scara care ducea spre
Cer.

A fost odată o scară care urca spre Cer. Se
răspândise vorba printre oameni că, celui care va
urca până la capăt scara, i se vor îndeplini dorințele. Toți și-au pus o dorință și apoi, au început
să urce. Însă, nimeni nu a fost în stare să ajungă
la capătul scării. Renunțau la jumătatea drumului
și făceau cale întoarsă, începând să coboare. Și
asta pentru că, oricât ar fi încercat să continue să
urce treptele, capătul scării nu se vedea. Cu fiecare pas făcut, mai apărea o treaptă. Pentru că
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Băiatul continua să urce fără să-și tragă sufletul deloc. Vântul
bătea și, din cauza norilor, nu putea vedea treptele din fața lui. Dar,
chiar și așa, continua să urce, fără să se oprească. Oricât efort ar fi
făcut, nu a renunțat. Altă dorință nu avea decât să urce scara până
la capăt.
În timp ce urca treptele scării, băiatul a încărunțit. Abia când a
îmbătrânit, bărbatul a ajuns la capătul scării. Apoi, a început să coboare. Jurnaliștii s-au înghesuit în jurul lui să-i ia un interviu.
– Ce dorință v-ați pus, domnule, de ați putut urca scara până la
capăt? l-a întrebat un jurnalist agitat, punându-i microfonul aproape
de gură.
– Nu mi-am pus nicio dorință... tot ce mi-am dorit a fost să pun
piciorul și pe ultima treaptă.
– Și ce era la capătul scării?
Bătrânul a închis ochii pentru câteva momente și apoi, privind
către cei din jurul lui, a răspuns:
– Nu era nimic. Dacă aș fi găsit ceva, ar fi fost doar Existența.

CĂRŢILE JUNIMII

Gellu DORIAN
Împotriva uitării
(Colecţia Dialog XXI)

Un Iisus în Seoul
Pe partea opusă clădirii primăriei Seoul-ului, exact la capătul zidului ce se întinde de-a lungul zonei unde este palatul regal Deoksugung, se află catedrala Bisericii Anglicane. La intrare, pe peretele de culoare cărămizie, este un crucifix. Pe crucifix atârnă un bărbat frumos la trup, asemenea unei sculpturi de Rodin. Bărbatul, de o
frumusețe umană neasemuită, stă pe crucifix cu capul plecat.
Era iubit de oameni. Cei care lucrau prin apropiere intrau în grădina catedralei și, în timp ce-și cumpărau cafea de la automat, vorbeau despre moartea bărbatului crucificat, un sacrificiu făcut pentru
a-i învăța pe oameni ce este dragostea. Dar, într-o seară, bărbatul a
dispărut de pe crucifix. În timpul zilei toți îl vedeau pe crucifix, însă
dispărea la lăsarea întunericului. Prima care și-a dat seama de dispariția bărbatului, a fost o măicuță. Deși i-a adus episcopului imediat
la cunoștință, acesta nu l-a putut găsi pe bărbatul de pe crucifix. De
fapt, nici nu s-a străduit prea mult să-l caute. În fiecare dimineață,
bărbatul era acolo, ca de obicei, atârnând pe crucifix cu brațele întinse. Stătea cu un genunchi puțin ridicat, ca și cum ar fi întrebat
„când s-au întâmplat toate astea?”.
Bărbatul continua să se facă nevăzut în fiecare seară. Curioasă
să știe unde dispărea acesta, măicuța a încercat să-l urmărească,
seară de seară. Însă, de fiecare dată îl pierdea din vedere în fața
porții Daehanmun a palatului Deoksugung. Până la urmă, femeia a
renunțat să-l mai pândească pe bărbat. Chiar și fără să fi fost urmărit de cineva, de cum se lumina de ziuă, bărbatul apărea pe crucifix.
Era acolo, negreșit, stând pe crucifix cu capul plecat, îndurând cu
seninătate razele arzătoare ale soarelui.
Dar, în dimineața în care a căzut prima ninsoare, a izbucnit un
mare scandal: bărbatul nu s-a mai întors pe crucifix. Se vedeau urme de pași pe zăpada dinspre palatul Deoksugung, bărbatul era de
negăsit. A trecut o zi, au trecut două, dar bărbatul nu s-a mai întors
la locul lui de pe crucifix. Toți cei ce lucrau la catedrală l-au căutat
peste tot, însă nimeni nu a dat de el.
La câteva zile de la incident, în ediția de dimineață a unui ziar, a
fost publicat un scurt articol. Se scria că, în zona săracă a cartierului
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Dumitru LAVRIC
De la ultimul fanariot
la ultimul Caragiale
(Colecţia Efigii)

Vasile PROCA
Portrete în cuvinte
(Colecţia Dialog XXI)

Sillim, au fost descoperite cadavrele a doi băieți.
Unul dintre ei muncea ca să întrețină familia, iar
celălalt părea a fi o rudă de-a lui. Copiii au murit
intoxicați cu monoxid de carbon, în timp ce încercau să-și încălzească locuința.

spus pu-pi, șoricelul și-a țuguiat și el micul lui botic spre buzele deținutului. Bărbatul se simțea fericit petrecându-și ziua fără nicio grijă, doar jucându-se cu șoricelul. Nici măcar nu se simțea
singur. Mâncau din aceeași mâncare, iar când
bărbatul primea de-ale gurii de acasă, cei doi împărțeau frățește chiar și o bucățică de măr. Așa a
ajuns deținutul să aibă momente în care nu mai
simțea frica de o moarte ce ar fi venit brusc, pe
neașteptate.
Timpul trecu. În noaptea în care prin ferestruica celulei se putea vedea luna plină pe cer, deținutul a fost dus la locul de execuție. Bărbatul l-a
lăsat în urmă pe șoricel, între pereții celulei.
Atunci când i-au pus frânghia în jurul gâtului și
când a început să-și simtă corpul atârnându-i în
gol, deținutului i-a venit în minte imaginea șoricelului. „Oare cine-i va da de mâncare când îi va fi
foame? Dar oare....”. După ultimul lui gând care a
durat puțin, cât un flash, bărbatul și-a pierdut cunoștința.
A doua zi, după moartea deținutului, un gardian s-a dus să facă ordine în celulă. A găsit un
șoricel. Era mort, iar din căpușorul lui curgea
sânge.

Un fel de prietenie
Un deținut condamnat la moarte a lăsat puțin
din mâncarea sa, undeva, într-un colț al celulei.
Un șoricel și-a făcut apariția și, după ce a urcat și
coborât pe perete de câteva ori, a început să mănânce. Ochii îi străluceau de bucurie. De atunci,
de fiecare dată când era ora mesei, deținutul punea deoparte din mâncarea lui și pentru șoricel.
Negreșit, cel mic venea, zi de zi, să-și ia prânzul.
La început, i-a fost frică: de îndată ce termina de
mâncat, se întorcea rapid în vizuina lui din perete. Cu timpul însă, a început să mănânce din palma deținutului. Și astfel, cei doi au început să locuiască împreună.
Când deținutul îl chema la el strigându-l
ți!ți!ți!, șoricelul venea în goană și se urca pe brațele și picioarele bărbatului. Odată, când acesta a
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muti
magistri
sunt
libri

SCRIITORI LA EST DE WEST
Maria ŞLEAHTIŢCHI
(Chişinău)

EUGEN LUNGU
este unul din cei mai importanţi critici, eseişti şi editori contemporani din Basarabia.
Fişe. Născut la 1 octombrie 1949, în Hăsnăşenii Mari, raionul Drochia, URSS, scriitorul
Eugen Lungu este de formaţie filolog (Universitatea de Stat din Moldova, 1975). După absolvirea facultăţii este angajat ca redactor la Editura Literatura Artistică, ulterior ca redactorşef la Editura Enciclopedică „Gh. Asachi”, iar din 1995 până în prezent este redactor-şef la
Editura Arc. S-a îngrijit de editarea unor cărţi de referinţă: Mihai Eminescu, Opere. Ediţie critică în trei volume (1981); Poeţi de pe vremea lui Eminescu (1991, 1999); Portret de grup. O
altă imagine a poeziei basarabene. Antologie a poeziei generaţiei optzeciste (1995, 2015);
Literatura din Basarabia în secolul XX. Eseuri, critică literară. Antologie (2004); Portret de
grup. După 20 de ani (2015). Ca autor Eugen Lungu a debutat în 2004 cu volumul Raftul cu
himere (Editura Ştiinţa), după care au urmat cărţile Spaţii şi oglinzi (Editura Prut Internaţional, 2009), Poetul care a îmbrăţişat luna (Editura Prut Internaţional, 2014), Panta lui Sisif
(Editura Cartier, 2014), De ce spunem aşa (Editura Arc, 2014). Este unul din coautorii Istoriei critice a literaturii din Basarabia: pe genuri (Editurile Ştiinţa & Arc, 2004).
ani să se înțeleagă ce înseamnă o ediţie critică
din opera lui Mihai Eminescu, editarea scriitorul
fiind interzisă până în anul 1954. Prin urmare,
abia în 1981 opera eminesciană apărea în stânga Prutului într-o ediţie profesionistă. Îngrijitorul ei
punea în practică conceptul academic de editare
a operei unui scriitor clasic, ceea ce presupunea
existenţa unui aparat critic adecvat. Acea ediţie a
operei eminesciene, publicată cu litere ruseşti,
dar îngrijită cu profesionalism şi responsabilitate,
aşeza lectura operei eminesciene în canon, în ritualul firesc al ediţiilor de referinţă. Publicarea
operei eminesciene în trei volume făcea publică,
cu discreția inerentă, vocaţia de redactor şi editor
de carte a lui Eugen Lungu. Din 1981 până în
2004 scriitorul s-a ţinut mai tot timpul în umbră,
evitând lumina reflectoarelor, însă, dacă se decidea, apariţia lui devenea un eveniment. Memoria

Redactorul. Eugen Lungu este unul din cei
mai avizaţi redactori de carte din stânga Prutului.
Este omul cu vocaţia lecturii, a redactării, cu simţul intrinsec al valorii. El înaintează sigur spre un
fel de papat al breslei, reprezentând prin sine însuşi o adevărată instituţie. Scriitorul i-a dedicat
meseriei de redactor de carte (atât de rară astăzi,
tot mai rară!) aproape patru decenii. Ediţia critică
Mihai Eminescu Opere a fost cea mai căutată şi
cea mai credibilă ediţie, până a ajunge ca cititorul
basarabean să aibă acces la ediţiile academice,
depline ale operei lui Mihai Eminescu. Cu un
aparat bibliografic bine pus la punct, cu notele indispensabile unei ediţii care pune în lumină un
clasic al literaturii naţionale, în anii optzeci cele
trei volume devenise pentru studenţi şi profesori
filologi un instrument de lucru. Ediţia îngrijită de
Eugen Lungu a făcut ca şi în Basarabia acelor
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culturală reţine, printre altele, articolul în care criticul dezavua exemplar plagiatul din lucrările academicianului Mihail Dolgan. Redactorul de carte
trebuie să cunoască măsura răbdării şi a muncii
migăloase. Astfel, Eugen Lungu nu se grăbea şi
tot ce punea în faţa cititorului însemna cumpătare
şi calitate. Peste zece ani, în 1991, redactorul
apărea în ipostază de antologator, îngrijind volumul Poeţi de pe vremea lui Eminescu. Şi această
carte a avut efectul unei revelaţii, întrucât atunci,
ca şi astăzi de altfel, scriitorii se studiau în mare
măsură izolat. Cartea Poeţi din vremea lui Eminescu aducea în actualitate contextul în care a
scris Eminescu şi reînvia întrucâtva procesul literar din vremea lui. Ideea lui Eugen Lungu umplea
un gol, făcând accesibilă intrarea cititorului (un cititor avizat totuşi, nu unul oarecare) în atmosfera
secolului al XIX-lea.
Criticul de direcţie. Criticul Eugen Lungu este „naşul” optzecismului poetic basarabean.
Acum două decenii, el alcătuia prima antologie a
poeziei optzeciste – „cartea de vizită a generaţiei
'80 basarabene”, cum afirma în prefaţa O altă
poezie la volumul Portret de grup. O altă imagine
a poeziei basarabene, prin care acredita poezia
nouă de pe segmentul estic al literaturii române.
Diferenţa de scriitură a celor douăzeci de poeţi
(Eugen Cioclea, Valeria Grosu, Arcadie Suceveanu, Vsevolod Ciornei, Leo Bordeianu, Călina Trifan, Teo Chiriac, Vasile Gârneţ, Grigore Chiper,
Nicolae Popa, Valeriu Matei, Constantin Olteanu,
Lorina Bălteanu, Irina Nechit, Ghenadie Nicu, Nicolae Leahu, Emilian Galaicu-Păun, Ghenadie
Postolache, Aura Christi, Dumitru Crudu) era evidentă, dar cadrul general al paradigmei confirma
aderenţa lor la ideologia şi estetica optzecismului
şi/sau postmodernismului românesc. Deşi rămâneau pe din afară poeţi care ulterior au avut o
evoluţie mult mai spectaculoasă decât a unora
din „portretul de grup”, antologatorul avu de respectat condiţia publicării de către poeţii antologaţi
barem unui singur volum până la momentul lansării medalionului poetic al generaţiei. Eugen
Lungu a marşat pe incontestabilul principiu al valorii şi noutăţii literare, dar a trebuit să se încreadă şi în intuiţie. Şi nu a greşit. Cu o singură excepţie (cum ar fi poate Constantin Olteanu), toţi
poeţii incluşi în acel „portret” au confirmat. Ei
anunţau noua generaţie de scriitori, perfect sincroni cu paradigmele artistice ale literaturii române. Erau omenii timpului, oamenii schimbării.
Peste douăzeci de ani, cea de-a doua ediţie a
antologiei (2015) reprezintă o reluare aproape
identică cu cea dintâi, doar poetul Vasile Gârneţ

a refuzat să mai facă parte din Portret-ul de grup.
Drept confirmare a fenomenului optzecismului
poetic, aflat azi în plin proces de istoricizare, dar
şi în ideea de a comensura valoarea şi competitivitatea generaţiei cu sine însăşi, Editura Cartier şi
criticul Eugen Lungu şi-au propus să publice o
nouă versiune a antologiei Portret de grup. După
20 de ani, cu aceeaşi poeţi, dar cu texte la zi. Excepţia o reprezintă includerea poetului Mircea V.
Ciobanu şi absenţa poetului Vasile Gârneţ. Recuperarea lui Mircea V. Ciobanu este explicitată
de alcătuitor prin coincidenţa cronologică a apariţiei antologiei cu debutul în volum a poetului
(1995): „Haydn între două claxoane, volumul de
debut al lui Mircea V. Ciobanu, apărea împreună
cu Portret… şi era lansat în aceeaşi zi”. Antologia
După 20 de ani reprezintă reflecţia în oglinda
timpului a aceloraşi poeţi, aflaţi pe o altă treaptă
a timpului. Gestul editorial pare să fie inedit pentru toată literatura română.
Eseistul. Deşi face parte, ca vârstă, din promoţia '70 a generaţiei '60 (sau, cum au numit-o
unii istorici literari, „generaţia ochiului al treilea”,
luând drept generic titlul cărţii de debut a poetului
Nicolae Dabija), Eugen Lungu, numit sugestiv de
scriitorul Mircea V. Ciobanu „Sindbad-marinarul,
care navighează pe fişierele Bibliotecii Babel”, şia publicat prima sa carte ca autor abia în 2004,
debutând la cinzeci şi cinci de ani, în plină generaţia milenaristă. Altfel, scriiturii lui Eugen Lungu
nu i se potrivesc codurile generaţioniste. El trece
pe deasupra paradigmelor, fiind fidel nu atât tim-
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pului, cât temperamentului său literar, ştiind să pună ordine în valorile literaturii naţionale şi universale cu aceeaşi abilitate şi profunzime
de la tragediile lui Sofocle până la blogogramele lui Gheorghe Erizanu. Disecţiile în interiorul scriiturii de eseist şi critic literar a lui Eugen Lungu (aceste ipostaze fiind de-a dreptul sudate), evidenţiază
existenţa unui stilul aparte de construcţie a argumentului, de îngemănare a ideilor. Asumându-şi caligrafia genurilor, autorul le topeşte
într-o scriitură limpede, fluentă, înclinată spre naraţiune, spre poveste chiar, care declanşează o adevărată plăcere a lecturii. Textele lui
provoacă un gen de delectare, ca pe timpuri, când literatura şi lectura însemnau neapărat „zăbavă” şi hedonism. Prin urmare, eseurile
lui Eugen Lungu se caracterizează printr-o insolită arhitectură a ideilor, tot aşa cum un design tematic şi ideatic aparte este propriu celor
patru cărţi: Raftul cu himere, Spaţii şi oglinzi, Poetul care a îmbrăţişat luna, Panta lui Sisif. Ele au la bază conceptul de eseu clasic,
ceea ce ar însemna dezbatere asupra unor probleme şi realităţi literare şi culturale. Cronicile la numeroase cărţi glisează spre discursul
hermeneutic, articulându-se în dezinvoltura de tip eseistic. Aşa dar,
eseul şi comentariul literar se găsesc într-o simbioză organică în volumele semnate de Eugen Lungu. Şi acest fapt poate explica natura
lor revelatorie, dar scriitura are la bază înainte de toate vocaţia, talentul, cultura autorului.
Eseistica lui Eugen Lungu merită o analiză temeinică şi amplă,
dezvoltată în eventuale studii sau disertaţii. Pentru a puncta doar
câteva direcţii ale tematicii, am menţiona interesul pentru faptele şi
întâmplările neordinare, pentru detaliile care fac deliciul istoriei literare şi culturale. Bunăoară, în eseul Absintul (volumul Raftul cu himere) autorul „defragmentează”, cum îi place să spună, „halucinaţia
artistică a secolului al XIX-lea” şi aşează în cadrul unei naraţiuni
ambalate în atitudini Degetul lui Germanicus, Sărăcie & Impresionism & Femei, Absintul cu verzi colane – secvenţe menite să contureze o proximă istorie a licorii şi efectelor ei miraculoase în cultura
universală şi cea naţională. Cărţile lui Eugen Lungu propun implicit o
listă de scriitori şi opere trecute prin grila sa de lectură. Am putea
vorbi, aşa dar, despre Lista lui Eugen (Lungu), care nu mizează pe
livrarea unui canon, ci pe dezvăluirea unor momente mai puţin cunoscute, dar relevate din viaţa şi/sau opera unor autori foarte diferiţi.
Simplul fapt că i-au atras atenţia eseistului este deja un beneficiu
lor, deoarece Eugen Lungu readuce în memoria societăţii şi nume
adesea neglijate sau chiar date uitării. Pe paginile cărţilor lui se întâlnesc scriitori de calibru diferit şi din epoci disparate, dar invocarea
lor are neapărat de spus ceva important cititorului de azi. În cărţile
lui Eugen Lungu se întâlnesc George Meniuc, André Gide şi G. Călinescu (Raftul cu himere) sau Vladimir Beşleagă, Nicolai Costenco,
Arthur Rimbaud, Dan Brown (Spaţii şi oglinzi), sau Sofocle, Franz
Kafka, Günter Grass, Eugeniu Coşeriu (Panta lui Sisif), sau Mihai
Eminescu, Umberto Eco, Arhip Cibotaru, Gheorghe Erizanu, Lucian
Blaga (Poetul care a îmbrăţişat luna) etc. De la literatură spre pictură, de la antichitate spre postmodernitate – între aceste şi alte coordonate temporale şi estetice ample se fixează spaţiul tematic al
eseurilor lui Eugen Lungu.
Eseistul are o predilecţie aparte pentru fişele de dicţionar, Eugen
Lungu fiind structural un spirit enciclopedic. Toate cărţile sale cuprind eseuri declanşate de un cuvânt, un termen, cum ar fi, spre
exemplu, textul întitulat Defragmentarea kitschului, inclus în volumul
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de debut Raftul cu himere. Cartea De ce spunem aşa este construită în totalitate din acest gen de „fişe”. „În sumarul acestei cărţi, afirmă autorul, a intrat o infimă parte de articole pe care le-am publicat
sub însemnele unei rubrici, pe care o susţin de vreo douăzeci de ani
şi ceva, la revista pentru adolescenţi Noi. Dacă ar fi să-mi dau niţică
importanţă, aş putea spune că am şi eu modesta mea contribuţie la
conturarea profilului intelectual al noii generaţii”. Alte texte au văzut
lumina tiparului în revista Sud-Est cultural. Deşi au un cititor-ţintă
(„tânăra generaţie”), articole precum Amour grec sau ce înseamnă
„dragoste platonică” fac deliciul lecturii şi pentru unii din cei mai avizaţi cititori. Bine structurate, argumentate temeinic, şlefuite ca întrun atelier de lentile, eseurile lui Eugen Lungu conţin în structura lor
de adâncime un substrat instructiv, asemănător demersului didactic
implicit. În cele cinci cărţi ale lui se observă unda freatică a discursului învăţătorului, care a însemnat pentru Eugen Lungu continuarea –
prin editare de carte, prin scrisul propriilor texte, prin actele de cultură desfăşurate de-a lungul anilor – activităţii de îndrumător începute
cândva, prin 1975, la Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi.
Profesorul a trecut în umbra editorului, eseistului şi criticului literar,
dar nu a dispărut. Şi el face să se împlinească destinul scriitorului
Eugen Lungu.
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Ioan HOLBAN

CĂRŢI DE DEBUT LA „JUNIMEA”
Istorii, vise, coșmaruri
și povestiri
din „borta caldă”
Cel mai important text din volumul debutului
cu totul remarcabil al lui M.B. Ionescu-Lupeanu,
Strigoii lui Șuțu (Editura Junimea, 2015) este
chiar nuvela „istorică” purtînd acest titlu. Conturată destul de firav în poezia şi proza noastră, în
anii ’80 ai secolului trecut, tema medievală s-a
consolidat, a primit dimensiunile şi valoarea unei
structuri, devenind, iată, azi, unul dintre semnele
sigure, cîte sînt, ale postmodernităţii literare. În
proză, tema se identifică, mai ales, în romanele şi
nuvelele cu subiect istoric; în acest segment al istoriei literaturii noastre, titlurile semnificative, pînă
la Sadoveanu, au fost foarte puţine în perspectiva valorii estetice, deşi, numeric, cărţile, despre
Evul Mediu românesc par să domine: în fond,
doar nuvela Alexandru Lăpuşneanul a lui Costache Negruzzi rezistă pentru că, aşa cum au dovedit Paul Cornea şi Dan Mănucă, romanele de
gen din a doua jumătate a secolului XIX nu se reţin decît sub regim de inventar. A urmat „campania” lui N. Iorga care cerea prozatorilor de la
cumpăna veacurilor XIX şi XX să se întoarcă
spre epoca marilor voievozi; zecile de titluri au
dat, însă, ceea ce E. Lovinescu numea în Istoria
sa „literatură cu haiduci”. După Sadoveanu, titluri
valoroase sînt doar cîteva: Prinţul Ghica al Danei
Dumitriu, Cei O Sută, cel mai întins ciclu epic din
proza noastră, al lui Gheorghe Schwartz, Vornicul Ţării de Sus al lui Dumitru Vacariu, romanele
cu templieri şi masoni ale lui Cristian Tiberiu Popescu şi textele de o factură mai specială ale lui
Ştefan Agopian, Tobit. Tache de catifea şi Sara,

În rest, multele romane scrise în „cheie” sadoveniană sînt măcinate, pe dinlăuntru, de tezism şi
stîngăcii evidente de construcţie narativă.
În acest context, apariția unei cărți precum
Strigoii lui Șuțu a lui M.B. Ionescu-Lupeanu nu e
doar o plăcută surpriză, cum se spune, ci şi un
semn că specia îşi poate (re)dobîndi vitalitatea
într-o vreme cînd poveştile horror dacă nu ar fi de
tot caraghioase, cu Dracula, domină piaţa cărţii
de gen. M.B. Ionescu-Lupeanu semnează, ca
prozator, un pact al verosimilităţii, lasă, adică,
adevărul istoric în seama celui care îl caută prin
colbul arhivelor şi al cronicilor bătrîne, al Istoriei
Românilor de V.A. Urechia, aici, încercînd să
afle, în trecutul îndepărtat al fanarioţilor de la sfîrşitul secolului XVIII şi începutul secolului XIX,
omul în tot adevărul firii lui, cum îi zicea J.J. Rousseau. Apoi, prozatorul învaţă că sîngele şi carnea istoriei sînt în poveste; acolo e întîmplarea,
sînt locurile şi oamenii, iar cititorul de azi – o spunea, altădată, Mircea Eliade, – are nevoie de poveste. O sarabandă halucinantă de chipuri şi
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întîmplări, de azi înspre ieri, orchestrată foarte
subtil de un prozator cu harul povestirii şi cu patima cercetării trecutului descoperim în Strigoii lui
Șuțu, o nuvelă imposibil de rezumat, care se citeşte pe nerăsuflate, atît de amatorii de romane
„de aventuri”, „istorice”, cît şi de cei interesaţi de
modul cum azi, în postmodernitate, istoria „pierdută” prin hrisoave poate fi prezentificată fără accentele false ale retoricii goale de conţinut; altfel
spus, „atitudinea” naratorului e impecabil echilibrată, dincolo de fierberea „patriotică”, de teză,
dar şi dincoace de seninătatea glacială a istoricului pentru care doar adevărul contează, cît mai
departe de legendă şi – horribile dictu – de structurile basmului.
Astfel, lîngă personajele dintr-o istorie agitată,
documentată cu toate urmele pe care le va fi lăsat, M.B. Ionescu-Lupeanu (re)compune o lume
în ceea ce are semnificativ în ordinea trăirii şi a
sensului dat existenţei, de la mahalalele şi dregătorii Bucureştilor la podăresele de peste Olt și
moroii de pe comorile ascunse în munții Gorjului:
„suntem aproape ca la facerea lumii”, zice un
personaj pitoresc al epocii, căpitanul de pristavi
Matei Gajul. Protagonistul prozei e autorul – narator însuși, strecurat printre personajele narațiunii, lîngă Nikos din Theologos, pivotul prozei lui
M.B Ionescu-Lupeanu. Istoria e veche, din secolul XVIII; modalitatea narativă e a timpului de azi,
folosind povestirea la persoana întîi, aceea a prezentificării faptelor extrase din albia lor arhivistică: arhiva și monologul interior al persoanei de
acolo, devenită, în fluxul mărturisirii, personaj.
Strigoii lui Șuțu e, altfel, „manuscrisul găsit”, un
jurnal al căpitanului Nikos din Theologos – omul
lui Mihai Vodă Șuțu –, pierdut într-o poveste cu
moroii jorjeni; iată un portret de epocă al căpitanului Nikos, plecat de lîngă generoasa Safta de
la Podul Calicilor pentru a executa un ordin dat
de stăpînul său care îl trimite la moarte: „Îmi trag
potorul pe mine și cizmele din piele neagră, cămașa albă, și, pe deasupra o malotcă. La brîu îmi
înfig cele două pistoale turcești, un dar de la Vodă, și un iatagan. La carîmbul cismelor un pistolaș englezesc cu două țevi și un cuțit, dace cuțit… dac-ar vorbi lama lui!
Ionică îmi înșeuază calul. În coburi, cornul cu
praf de pușcă, plumbi, piele de căprioară, o butelcă de vin, un ulcior cu măsline, o tablă de slănină, o pîine. Iau flinta și în urma mea, însă, fără
griji, las o Saftă prinsă în lumea viselor”.
Toată această lume, care stă în arhive şi hrisoave din alt timp, ia viaţă din viaţa prozatorului;
o lume de la sfîrşitul secolului XVIII şi începutul
secolului XIX, a trădărilor, intrigilor de tot felul,

uneltirilor şi peşcheşurilor, care se înscrie în paradigma spaţiului balcanic.
Dincolo de întîmplările povestite, protagoniştii
prozei lui M.B. Ionescu-Lupeanu conturează profilul omului balcanic, mai ales, prin „aventurierul”
Nikos.
În general, „homo balcanicus” este văzut ca
un homo duplex sau ca un hibrid la întretăierea
mai multor etnii, mai multor culturi şi credinţe.
Destinul său tragic, de rob, de supus unei puteri
străine (Imperiul Otoman), se întîlneşte cu simţul
comicului, al ironiei şi grotescului. Ca să se sustragă vicisitudinii soartei, el îşi pune o mască de
histrion, se ascunde, se preface, minte şi înşală,
iar, cu timpul, masca i se lipeşte pe chip, devine
a doua sa natură. De aici, structura sa bipolară.
Portretul omului balcanic este adesea peiorativ,
văzut dintr-o atitudine de superioritate dispreţuitoare. Trăsăturile sale morale poartă pecetea negativă a fanariotismului: superficialitate şi lene
orientală (nu are simţul muncii, al ordinii şi responsabilităţii), versatilitate, adaptabilitate, spirit
tranzacţional, ipocrizie şi cruzime rafinată.
Mircea Mutu, Victor Papacostea, G. Călinescu au constituit chiar o „listă” de pe care nu lipsesc nume precum Ion Barbu, Mihail Sadoveanu,
Emanoil Bucuţă, Gala Galaction, Adrian Maniu şi,
desigur, Panait Istrati; le putem adăuga pe Jean
Bart, Ion Pillat, Camil Petrescu, Hortensia Papadat-Bengescu şi, mai în urmă, Horia Stancu cu al
său Fanar; la întîlnirea cu Balcanii, acum și M.B.
Ionescu-Lupeanu află o fericită coincidență cu sine însuși.
Într-o altă ordine, limbajul din această nuvelă,
ca și acela din celelalte texte ale volumului, pare,
cum spunea Titu Maiorescu, din „borta caldă”;
dar limbajul, comportamentul și tipologiile sunt
ale epocii și oamenilor de atunci: cum ar putea
vorbi un ocnaș și cum ar putea „acționa” cu Marghioala, podăreasa? Limbajul e frust, comportamentul asemenea: sunt în „culoarea epocii” și în
felul oamenilor de atunci.
Celelalte proze ale volumului se deschid spre
alte registre pe care M.B. Ionescu-Lupeanu le
stăpînește cu destulă abilitate; despre visul parizian și coșmarul românesc de după al doilea război mondial e vorba în proza În întuneric; despre
cum trecutul dintr-un port grecesc, cu imaginea
„pinului” lui Socrate, poate deveni trecutul meu se
povestește în Sub pinul lui Socrate; un autoportret din Poarta – „Toată copilăria mea am fost terorizat de copiii-model ai unor colege de serviciu
de-ale părinților mei. Ăștia făceau tot ce eu nu făceam: făceau sport la greu, dar vorbeau la perfecție și enșpe mii de limbi străine, învățau sin-

57

guri și erau premiați, aveau tot felul de activități
extracuriculare, cum li se zice acum. Nu stau, ca
mine, în nesfîrșite visări, cu romane ascunse între coperțile manualelor școlare și nici nu umblau
brambura, cu bricege la ei, gata să le scoată la
alți puști de vîrsta lor dacă se simțeau încolțiți.
Mulți îmi prevedeau o carieră strălucită de infractor sau parlagiu” – proiectează o proză cu totul
admirabilă despre poarta moroșană; despre fantasma fetei cu copită de cal din mitologia nordică,
dar și românească e vorba în Fata Pădurii; un
psihopat sexual e Dănuț din Omul nopții; un text
în registrul realismului magic citim în Tunelul,
într-o „întîlnire”, peste timp, cu Mircea Eliade; în
sfîrșit, în lirism se dezvoltă Tovarășii de drum, Cimitirul tuturor lucrurilor, Douăsprezece fără cinci,
Alzheimer.
M.B. Ionescu-Lupeanu e un prozator despre
care, nu mă îndoiesc, vom mai auzi.

cu morfină – o lume care trebuie să meargă la
abator pentru a deveni trecut şi, astfel, amintirile
acesteia să intre în rolul mașinii de tocat carne:
„«fac dragoste, cer libertate, egalitate, fraternitate, paternitate, singurătate şi placarditate» G.
Naum/ Pe la 4 noaptea ies din vis/ dintr-o groapă/
apoi fixez un zid al camerei/ şi mintea mi se ocupă de femei cu anomalii comportamentale./ Una
sub ochelari/ cu inteligenţă pătrată/ îşi cosmetizează interiorul./ Alta îşi mişcă şarpele gurii cu

Vremea refluxului
Se întîmpla des prin anii '70-'80, se întîmplă,
iată, şi azi, mai rar, e adevărat, ca la „concursurile” literare să vină manuscrise valoroase pentru
edituri dispuse să tipărească debuturi, făcînd din
asta o ţintă culturală, o misiune şi o „politică” editorială demnă de toată atenţia şi stima lumii literaturii; demult erau „optzeciștii”, tinerii care nu
aveau acces la planurile editoriale ale vremii –
„să nu mai creăm noi personalităţi”, suna un ordin
de la Cabinetul 2 –, poeţi care acum sînt în prima
linie valorică a liricii noastre; „douămiiştii” de azi
sînt mai puţini pentru că – nu-i aşa? – e mai simplu şi, mai ales, fără riscuri asumate, a te posta
pe internet, a primi note de la internauţi, pe cele
convenabile le conservăm şi le servim la micul
dejun pe facebook, pe cele neconvenabile le
ştergem urgent, odată cu numele, şi nu mai ştie
nimeni de ele: de versuri şi de autor. Puţini îşi iau
riscul de a „lista” poeme şi a le propune într-o
competiţie literară; şi mai puţini izbîndesc. Kady
Nicol e printre aceştia, iar volumul său de debut
se remarcă imediat: pe facebook, spune în primul
poem al cărţii, cîștigă „prietenia a 51 de scriitori”,
dar, în versurile scrise, capătă dreptul la existenţă mary, doamna Cami, „cineva drag” cu chipul
deformat de tristeţe, directoarea, părinţii, femeia
care fură flori, cineva care vrea un cap de pește
şi altcineva care vrea un creier de şobolan, femeia patruped, creaturi fără raţiune verticală, M care
doreşte reîncarnarea „într-un copac cu degete
gravide”: o lume de-formată din expresionism, via
Urmuz, a bolii, cerînd de la Dumnezeu o injecţie

limbi fluente/ să fie săltată în top de cea sub căciula de iepure/ cu gesturi diafane din lipsă de experienţă./ Ultima devine coprofag/ nu suportă
ideea/ că miros a om./ dacă toate se ţin de mînă/
nu cresc în ochii mei nici cît femeia patruped/ cu
vegetaţii culcate la pămînt hămesită de cald/ se
gudură pe lîngă munţi de creaturi fără raţiune
verticală./ Poate ar trebui să-mi scot sufletul pe
stradă” (Femeia patruped).
Kady Nicol ştie bine ce (nu) poate poezia; săţi arate o proximitate şi, deopotrivă, o limită,
aproapele şi departele; în fond, poezia şi fiinţa
din cartea lui Kady Nicol explodează dedesubtul
limbajului, nu al celui din mediile virtuale, ci al
aceluia direct, în adîncimea paginii tipărite, al
unei cărţi de M.(ircea) C.(ărtărescu), de exemplu,
unde operele nu mai sînt din gheaţă, iar animalele rămîn neprelucrate: ca în Alaska: „Azi în Alaska mi-am promis un fel de iradiere/ citind Travesti
de M.C. spune că trebuie să te îndopi cu 150 de
cărţi pe an/ şi creşti calitativ în scriitură nu vreau
să mă folosesc de nume mari/ doar am chef să
fiu o femeie sexy în poezie să-ţi arăt în culori fosforescente/ lumea e o portocală învîrtită sub becul din tavan./ În Alaska rezistenţa reşoului pare
un şarpe electric/ cafeaua fierbe sprayez cu frişcă frige/ dacă mi se îngroașă buzele şi limba/ o
să exprim totul la pătrat în pijamaua ciclamen/
îmbrăţişez soba şi urcă temperatura./ Lemnele ca
nişte lovituri de bici continuă să urce temperatu-
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ra/ mă întinde goală pe covorul persan stacojiu/ dansez pînă simt
taurul în mine/ e drumul versurilor din Alaska uneori mă duce la supraîncălzire/ trebuie să deschid fereastra” (Uneori în Alaska). Liniştea subterană e ceea ce caută protagonistul liric din Raţiune şi Silicon, după ce, cu spusa lui Cioran din motto-ul cărţii, „ai lăsat să se
ofilească tot ce era mai bun în tine”; într-o lentoare a surpării, a retragerii, a refluxului, fiinţa încheie un contract pe perioadă nedeterminată cu zidurile galbene care o sechestrează într-o cameră cu ferestrele acoperite; sub sechestru, într-un cavou, alunecând „ca întro letargie”, cu desprinderea de corp, în spatele perdelelor şi între
fantasmele care se nasc acolo – atît şi astfel sînt poetul şi poezia lui
Kady Nicol, un fel de testament al fiinţei condamnate la de-cădere:
„«Întrebaţi diavolul: o să vă spună că frumosul este o pereche de
coarne, patru gheare, o coadă» – Voltaire/ pe geam perdeaua de
natură arctică/ concepe fantasmagorie în nocturnă/ tu muști din mărul împlîntat c-un cuţit/ uşa se deschide viscolul spiralat afară/ îţi
desface şalul de pe umeri şi părul cochiliform/ deşi vrei să adăposteşti sentimentele/ aluneci ca într-o letargie/ anotimpul îşi scutură
oja de stele de pe unghii/ orașul e basorelief un hotel/ oamenii petrec se fotografiază/ cu opere din gheaţă şi animale prelucrate/ tăcerea semnifică multe sub pînză neagră/ în jur decurge levitaţia uşor
uşor pămîntul se fisurează/ pînă la răsărit mişcările devin o armată
de umbre/ zîmbeşti colţat şi în gură îţi creşte sîngele” (Vampirism
energetic).
Lirica din volumul de debut al lui Kady Nicol e a unei fiinţe scufundate în smîrcurile lumii balcanice; ca în acest poem antologic, de
la care poate începe aventura părăsirii mediului virtual al celor „5l de
scriitori” pentru a (re)dobîndi timpul şi paradigma de sensibilitate a
cititorului de pe arca lui Gutenberg: „Amestec inefabil în aer./ Soarele reuşeşte să dovedească impertinenţă,/ iar umbra constituie un
mijloc insuficient de apărare./ Pe o stradă animată singurătatea poate fi teroristă./ Lîngă o patiserie se sprijină de un frigider cu băuturi
răcoritoare/ un tînăr cu vîrsta trecută de 20,/ în haine erodate prin
folosinţă,/ arid de inaniţie, cu trăsături ca gustul de ciocolată,/ deşi
din privire transpare tristeţea./ Patronul – un bărbat evidenţiat de
conformaţia grosolană,/ are suprafaţa capului îndreptată spre pleşuvie/ doar un smoc frizat piramidal porneşte din vîrful frunţii,/ cămara
de in descheiată etalează/ părul pieptului ca o pajişte proaspăt cosită şi incendiată de temperatură,/ refulează aciditate/ din minte spre
gură ca printr-o conductă de dejecţii/ în același timp pulverizează cu
o sticlă de clor/ spre tînăr care tratează cu spatele pămîntul şi vorbeşte cu ascendenţii din/ nori” (Tuciuriul şi suina inconştientă).
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Ionel SAVITESCU

VIAŢA ŞI OPERA SANCTITĂŢII SALE, IOAN PAUL AL II-LEA
„Citind, în ultimul deceniu mai tot ce a fost posibil din şi despre Karol Wojtyla, mi-am dat seama de
precocitatea, modestia, seriozitatea, profunzimea, credinţa, iubirea, devotamentul, curajul, dragostea,
dăruirea de sine cu care viitorul Papă a abordat viaţa din cea mai fragedă vârstă” (Nicolae Mareş).

casnică, cu preocupări de croitorie, Karol Wojtyla
(1920 – 2005) a beneficiat de un îndelungat pontificat (1978 – 2005). Ce impresionează de la bun
început în viaţa acestui Papă este destinul său şi

Un eveniment editorial de prim rang, ce ar
merita o mediatizare mult mai extinsă decât o
simplă consemnare de carte, o constituie apariţia
cărţii d-lui Nicolae Mareş* la Editura Tipomoldova din Iaşi, 2015, în cadrul Colecţiei Opera Omnia, Cartea de istorie, consacrată Sfântului Ioan
Paul cel Mare. Secţionată în cinci părţi, cartea în
chestiune se vrea o cercetare exhaustivă din partea autorului asupra vieţii şi operei Suveranului
Pontif Ioan Paul al II-lea. Am început, aşadar,
lectura sub impresia masivităţii: număr de pagini,
bibliografie, fotografii de epocă, receptarea scrierilor Papei Ioan Paul al II-lea în România, şi, nu
în ultimul rând activitatea publicistică şi editorială
a d-lui Nicolae Mareş. Cartea beneficiază de Cuvântul înainte al Arhiepiscopului Mitropolit al Arhiepiscopiei Catolice de Bucureşti, Ioan Robu, în
sfârşit, printre lansările efectuate s-a numărat şi
aceea de la Biserica Catolică Adormirea Maicii
Domnului din Brăila în prezenţa Părintelui Paroh
Cazimir Budău şi a domnilor Aurel Ştefanache,
directorul editurii şi Viorel Coman. Această serie
de cărţi este coordonată de cunoscutul poet ieşean şi redactor-şef al revistei Convorbiri literare,
Cassian Maria Spiridon.
Publicarea acestei monografii coincide cu
apariţia unui nou volum în limba română al Sfântului Părinte. E vorba despre În mâinile Domnului.
Însemnări personale, 1968 – 2003, Ed. Humanitas, 2015. Aparţinând unei familii modeste din
clasa de mijloc poloneză, tatăl ofiţer, iar mama

al familiei din care făcuse parte: îi moare mama
pe când avea vreo zece ani, apoi, un frate mai
mare, medic, înainte de a se naşte cu vreo şase
ani murise sora cea mare, în sfârşit, în 1941 îi
moare tatăl. Singura alinare şi-a găsit-o în învăţătură, aprofundarea unor limbi străine şi propriile
sale compoziţii poetice şi teatrale. Însă, înainte
de a pătrunde în viaţa tânărului Karol Wojtyla, Nicolae Mareş face o incursiune, binevenită, în relaţiile româno-polone, începând cu secolul al XIIIlea, când păstorii valahi ajungeau cu turmele lor
până pe meleagurile poloneze, mulţi dintre aceştia stabilindu-se în noile teritorii şi până la mijlocul

Nicolae MAREŞ – Sfântul Ioan Paul cel Mare. Colecţia
„Opera omnia Cartea de istorie”, Editura TipoMoldova 2015.
*
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veacului al XX-lea, când mulţi refugiaţi polonezi
sosesc în România în urma agresiunii germanosovietice. Nu este de prisos să menţionez că în
epoca medievală mulţi boieri români din Moldova
şi Transilvania se refugiau în Polonia, în caz de
primejdie, bunăoară, boierii Spancioc şi Stroici au
fugit în Polonia pentru a scăpa de pedeapsa lui
Alexandru Lăpuşneanu, deţineau moşii acolo,
unii luptau ca lefegii în armatele poloneze, în
sfârşit, cronicarii moldoveni Grigore Ureche şi Miron Costin au învăţat în Polonia, cunoşteau limba
polonă, Miron Costin redactând şi opere în limba
polonă. Nu trebuie omise însă şi episoadele mai
puţin calme, relatate în Sobieski şi românii (C.
Negruzzi) precum şi uciderea domniţei Ruxandra
de către un grup de polonezi, în Cetatea Neamţului. În fine, alte două episoade neplăcute în relaţiile româno-polone: rămâne neclar faptul dacă
Vladislav Jagello i-a înapoiat lui Petru Mușat cele
3000 de ruble de argint, frâncești, pentru care a
zălogit Pocuția (Haliciul). Apoi, în octombrie
1497, regele Albert al Poloniei a încercat fără
succes, să-l înlăture pe Ștefan cel Mare de pe
tronul Moldovei, expediția polonă încheindu-se cu
un mare dezastru în Codrii Cosminului. A se vedea poemul Dumbrava Roșie de Vasile Alecsandri.
În privinţa originii Papei, dl. Nicolae Mareş
scrie următoarele: Istoricii care au întocmit arborele genealogic al familiei Sfântului Părinte... au
ajuns la concluzia că într-unul din acele sute de
sate întemeiate de valahii români şi în care a
funcţionat până în secolul al XVIII-lea dreptul valah s-a născut, în 1826, străbunicul Papei, Franciszek Wojtyla (p. 27), iar mai jos autorul precizează: că numele Wojtyla provine de la românescul Voitilă sau de la alte nume similare româneşti, precum Vintilă sau Voicilă, ţinând cont că
localităţile din zonă, aşa cum menţionam mai
sus, erau locuite de români (valahi), iar locuitorii
lor au păstrat în suflet o cultură asemănătoare cu
cea a ţării de obârşie (p. 31). Chestiunea originii
valahe a Suveranului Pontif a fost discutată de
Nicolae Mareş şi în România literară (5 mai
1999) – „Rădăcina valahă?” în preajma vizitei la
Bucureşti. Nicolae Mareş susţine că străbunicul
Papei, Franciszek Wojtyla născut în 1826, în
Czeniec, localitate locuită de valahi, fapt demonstrat de profesorul Stanislaw Lukasik în 1938
(Pologne et Roumanie): Din arborele genealogic
rezultă clar că rădăcinile Pontifului merg – aşa
cum rezultă şi din primul şi al doilea capitol din
această lucrare – spre Frantiszek Wojtyla, care,
probabil, a fost un Voicilă, sau un Voitilă emigrant
din Transilvania în urma exploatării sociale şi a

prigoanei religioase declanşate de maghiari în
secolul al XIV-lea şi ulterior (p. 389). Însuşi Ioan
Paul al II-lea spunea în 1987: De neam sunt om
al muntelui (p. 138). Mai apoi, în Curentul (20 mai
2000), Ioan Paul al II-lea este considerat ca cea
mai apreciată autoritate morală a vremurilor
noastre, iar pontificatul său a fost inaugurat la 22
octombrie 1978. Născut la 18 mai 1920 la
Wadowice, Karol Wojtyla este primul Papă de
origine slavă din istoria de două mii de ani a creştinătăţii (p. 43), se remarcă de copil prin isteţimea
minţii. La Cracovia, unde se mutase între timp cu
tatăl său, face studii filologice, este preocupat de
teatru, scrie teatru (David, Iov, Ieremia), iar după
moartea tatălui (18 februarie 1941) se hotărăşte
să devină preot: Trebuie spus că spre preoţie l-a
călăuzit în primul rând suferinţa, dar şi o voinţă
divină, soarta implacabilă, ar spune-o scrierile
antice (p. 72). Începe, prin urmare, studiul teologiei, iar în 1946 este hirotonisit preot şi este trimis
la Roma să-şi desăvârşească studiile urmând
sfatul rectorului seminarului din Cracovia, Karol
Kozowski, de a învăţa Roma. Vizitează, de asemenea, şi alte oraşe italiene, precum şi oraşe din
Franţa, Belgia, Olanda. Relevant e faptul că în
vizita efectuată la San Giovanni Rotondo (lângă
Napoli), călugărul capucin Padre Pio îi prezice că
va ajunge Papă şi că va suferi un atentat. La 14
iunie 1948, Karol Wojtyla obţine doctoratul la
Roma cu disertaţia Chestiunea credinţei la Sfântul Ioan al Crucii: Teza de doctorat susţine ideea
că prin credinţă se poate realiza comuniunea dintre sufletul omului şi Creatorul divin (p. 109). Revine în Polonia şi urcă treptat treptele ierarhiei
ecleziastice, ţine cursuri la Universitatea Catolică
din Lublin, unde studenţii se îngrămădeau să-l
audieze. La 28 septembrie 1958 devine episcop
de Cracovia iar în 1962 ia parte la Conciliul Vatican II. Vizitează Ţara Sfântă şi se întâlneşte cu
Athenagoras, patriarhul Bisericii Răsăritene. În
sfârşit, în decembrie 1963 este ales de Paul al
VI-lea, Arhiepiscop Mitropolit de Cracovia, pentru
ca începând cu 26 mai 1967 să devină cardinal
de Cracovia, iar în 1978 este ales Papă.
În calitate de Suveran Pontif, Ioan Paul al IIlea s-a implicat în multe probleme stringente ale
contemporaneităţii: căderea comunismului, a
unor dictaturi latino-americane, a dialogului dintre
religiile monoteiste: mozaism, creştinism, islamism. În cei 27 de ani de pontificat, Ioan Paul al
II-lea a emis 14 enciclice (între 1979/2003), a vizitat peste 120 de state, numeroase localităţi,
contribuind, totodată, la eradicarea unor conflicte
militare. În fine, la 13 mai 1981, într-o miercuri,
s-a produs un atentat la viaţa Papei, asupra căru-
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ia s-au tras trei gloanţe de către teroristul turc Mehmed Ali Agca. La
ieşirea din spital, Papa i-a spus episcopului Hnilica: Am înţeles că
singurul mod de a salva lumea de război, de ateism, este reconcilierea conform cererii de la Fatima (p. 309). Papa l-a iertat pe asasin şi
apoi, l-a vizitat la închisoare. Întreprinde un pelerinaj la Fatima (13
mai 1982). Cine a comandat asasinatul a rămas neelucidat, deşi
anumite indicii există. De mare impact în economia lucrării este receptarea operei lui Ioan Paul al II-lea în România, Suveranul Pontif
beneficiind după 1990 de o largă difuzare culminând cu vizita din
1999 (în acelaşi an, devine omul anului 1999. La încheierea vizitei
în România, Papa a declarat: Este o vizită de neuitat. Aici am trecut
pragul speranţei! (p. 388), apoi, în 2001 devine membru de onoare
al Academiei Române, iar în 2003, Doctor Honoris Causa al Universităţii „Spiru Haret”.
Lirica Papei Ioan Paul al II-lea a surprins plăcut pe iubitorii de
poezie din România, Nicolae Mareş traducând un prim volum de
Poeme, cu o prefaţă de Ioan Alexandru, volum care s-a bucurat de
cronici elogioase în diverse reviste. Ultimele capitole ale părţii a IV-a
trec în revistă boala şi moartea Papei Ioan Paul al II-lea (2 aprilie
2005), după un pontificat de 9666 de zile în Cetatea Eternă. Nu sunt
omise criticile şi nici laudele la adresa Papei, în fine, canonizarea.
Partea a cincea conţine o trecere în revistă a vizitelor efectuate de
Suveranul Pontif în diverse ţări, primirile în audienţă a unor şefi de
state, precum şi a altor persoane, o cronologie a vieţii şi a Pontificatului Papei Ioan Paul al II-lea, Testamentul său, publicat la 7 aprilie
2005, receptarea scrierilor sale în România.
Evident, o lucrare temeinică ce rămâne ca o piatră de hotar în
cercetarea vieţii şi operei Papei Ioan Paul al II-lea, iar pentru efortul
depus îl felicităm pe dl. Nicolae Mareş. Din păcate, semnalăm câteva inadvertenţe: la pagina 279, atentatul asupra Papei s-a produs la
13 mai 1982, în realitate, 1981, cum se scrie în alte diferite ocazii.
La pagina 165, patriarhul Bisericii Răsăritene, Atenagoras, iar la paginile 415, 419, Athenagoras. La pagina 458, Mariana Petraşcu, corect Miliţa Petraşcu. La pagina 460, Bernard de Clairvaux, nu
Calairevoux. La pagina 492, Dionisie Exiguul, nu Exigul. La pagina
536 o folosire incorectă a articolului posesiv-genitival: Rămăşiţele
pământeşti al fostului Papă Ioan Paul al II-lea. La pagina 555, Era
asculta cu pioşenie şi entuziasm....

Solidaritatea este superlativul
libertăţii. Alianţa Civică – privire
după 25 de ani
Bucureşti,
Editura Fundaţiei Academia Civică, 2015
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NEVROZE ÎN ŢARA CIOCOLATEI
după revoluţia din 1956, cuplul reuşeşte să fugă
de represiunea sovietică şi, împreună cu bebeluşul
lor de patru luni, se refugiază în Elveţia, unde ea
lucrează – cum altfel? – într-o fabrică de ceasuri
din regiunea Neuchâtel. În ciuda muncii grele şi
monotone, zgomotul ritmic al maşinăriilor îi trezeşte creativitatea poetică, astfel încît în pauze şi seara, acasă, începe să scrie versuri, în limba maghiară, dar treptat învaţă franceza şi se lansează
în dramaturgie. Exigenţa scriiturii teatrale îi netezeşte stilul nud, lipsit de sentimentalisme, iar piesele sale, care se învîrt în jurul temei schimbului
de identitate între personaje, au fost publicate în
două volume – L’Heure grise et autres pièces,
1998, şi Le Monstre et autres pièces, 2007.
Mamă a trei copii, de două ori divorţată, Agota
Kristof n-a încetat nici o clipă să-şi exprime, în felul
ei aspru şi voalat, nostalgia după ţara părăsită fără
voie. Experienţa supravieţuirii, lupta cu frigul, suferinţa, răutatea omenească şi duritatea evenimentelor au împietrit-o în acea formă marmorată
în care cuvîntul gîfîie scurt, plesneşte uscat şi răvăşeşte definitiv.
Aşa apare, în 1987, Le Grand cahier (Gemenii), primul volum din trilogia gemenilor, care i-a
adus faima şi recunoaşterea internaţională, transformînd-o într-o voce controversată, dar puternică
şi greu de ocolit în spaţiul literar francofon. Atitudinea însăşi a autoarei faţă de scriitură, faţă de stil,
faţă de limba franceză e paradoxală şi adesea năucitoare. A afirmat în repetate rînduri că detestă
termenul de «stil», recunoscînd în acelaşi timp că
şi-a scris şi rescris de nenumărate ori frazele,
epurîndu-le tot mai mult, golindu-le de orice descriere inutilă, căutînd cu înverşunare cuvintele cele mai potrivite şi nimic altceva. A fost adesea numită soră a lui Beckett şi a lui Cioran, de primul

E ceas trist aniversar al Agotei Kristof, renumita scriitoare maghiară de expresie franceză, rezidentă în Elveţia (sau scriitoare elveţiană de origine maghiară – ca şi în cazul lui Cioran sau al altor
apatrizi celebri, etichetele atîrnă strîmb şi ineficient...), născută la Csikvand, în Ungaria, cu 80 de
ani în urmă şi alegând să părăsească această lume la Neuchâtel, în Elveţia, la 75 de ani.
Deja, de ceva vreme, se închisese practic în
casă, fumînd încontinuu şi refuzînd să mai citească, cu atît mai mult să scrie, renunţînd de bună voie la acest „act sinucigaş”, cum definea ea scrisul,
act pe care l-a purtat pe culmile ambiguităţii literare, tulburîndu-şi şi rătăcindu-şi cititorii cu maliţioasă
virtuozitate. Moartea e o vocabulă inconsistentă şi
irelevantă pentru o fiinţă ce pare definiţia însăşi a
exilului, care şi-a petrecut viaţa apărînd şi
dispărînd, lăsînd mereu, drept urme de neşters,
texte scurte şi aspre, ca nişte pietricele albe, dar
nu precum cele din poveştile copilăriei noastre, ci
mai degrabă nişte mici proiectile de care nimeni nu
scapă, odată intrat în raza lor de acţiune. Demult
deja, şi-a vîndut corespondenţa, manuscrisele inedite de romane şi piese de teatru, fotografiile de
familie, cărţile, pînă şi maşina de scris care a revelat-o lumii literare prin celebra trilogie, totul a fost
predat Arhivelor Literare Elveţiene. Mai puţin jurnalul. Pe care nu-l vom cunoaşte niciodată, pentru că
l-a ars.
Fiică de învăţător, Agota Kristof s-a născut în
1935 în satul Csikvand, în Ungaria. După bacalaureat, se căsătoreşte cu fostul ei profesor de istorie
şi începe să muncească într-o uzină, deoarece, în
buna tradiţie a despotismului casnic din estul Europei, soţul nu i-a permis să meargă să studieze la
Budapesta şi chiar după instalarea lor în Elveţia,
tot el şi-a continuat studiile, nu ea... Prin urmare,
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apropiind-o ariditatea aparentă, esenţializarea dialogurilor umane, sub care clocoteşte o neînchipuit
de violentă durere, de cel de al doilea, deziluzia
permanentă, dezastrul recunoscut al propriei existenţe şi ironia amară. În 2005, mărturisea într-un
interviu din «Magazine littéraire»: «Nihilismul.
Acesta e cuvîntul care mi se pare cel mai apropiat
de modul meu de a fi.»
Ne aflăm într-o sferă de autoficţiune în stare
pură, căci de autobiografie nu poate fi vorba, pînă
şi romanul publicat sub acest acoperămînt generic, L’Analphabète (2004), e recuzat de autoare.
Fiinţă a exilului endemic, e singura constantă pe
care şi-o recunoaşte, iar fuga de propria identitate,
sau incapacitatea reconstruirii unei identităţi, generează o sumă nesfîrşită de transferuri, contopiri,
suprapuneri, demistificări ale personajelor sale. În
ciuda realismului narativ, aproape naturalist pe
alocuri, crud şi frust şi teribil de sofisticat, eliberînd
un vulcan de trăiri printr-o simplă şi părelnic arbitrară trăsătură de condei, Agota Kristof îşi ascunde
sfîşierea vitală în minciuna narativă. Scriitura ei
subjugă fatal, asemenea spectacolului ameţitor al
unui ciclon, dar cititorul neatent sau superficial îşi
pierde iute reperele şi se rătăceşte într-un asemenea text.
Odiseea gemenilor Claus şi Lucas, continuată
în următoarele romane ale trilogiei, La Preuve (Dovada) şi Le troisième mensonge (A treia minciună)
e un soi de manual cinic al traversării vicisitudinilor
războiului şi ale vieţii familiale de către doi (?) copii
isteţi şi descurcăreţi, care se mişcă cu dezarmantă
dezinvoltură morală într-o lume feroce, denaturată.
Dar mai mult decît stilul abrupt şi conţinutul scandalos, derutează naraţiunea asumată de o indicibilă voce auctorială, cu bruşte schimbări de focalizare (nu ştii niciodată cine vorbeşte, unul din cei doi
gemeni, celălalt, un narator omniscient? cînd crezi
că ai prins un fir, descoperi că era o pistă falsă şi
tot aşa pînă la surpriza finală, cînd ţi-e dat să afli
că, de fapt, nu a fost niciodată vorba de doi gemeni... ci de un singur personaj, că acel «noi» desemna un «eu»). Aluziile şi frazele echivoce abundă, copiii, epocile, locurile se amestecă rupînd orice armonie livrescă sau pact interpretativ,
descurajînd orice lectură lineară şi monocordă.

– Mă întreb ce potol avem azi.
– Acelaşi rahat ca de obicei.
– Există rahat şi rahat. Ieri, a fost greţos, dar
uneori e bun.
– Bun? N-ai spune asta dacă ai fi mîncat vreodată supa făcută de mama mea.
– N-am mîncat niciodată supă făcută de maică-ta. Eu n-am avut niciodată mamă. N-am mîncat
niciodată altceva decît rahat. În armată, cel puţin
mănînc bine din cînd în cînd.
Patrula se îndepărtează. Spunem:
– Dă-i drumul, Tată. Avem douăzeci de minute
pînă la sosirea patrulei următoare.
Tata ia cele două scînduri sub braţ, înaintează,
sprijină una din scînduri de barieră, se caţără.
Ne întindem pe burtă în spatele copacului înalt,
ne astupăm urechile cu mîinile, deschidem gura.
Are loc o explozie.
Alergăm la sîrma ghimpată cu celelalte două
scînduri şi cu sacul de pînză.
Tata e întins în apropierea celei de-a doua bariere.
Da, există o modalitate de a trece frontiera: să
trimiţi pe altcineva înaintea ta.
Luînd sacul de pînză, mergînd pe urmele paşilor, apoi peste corpul inert al Tatălui nostru, unul
din noi trece în cealaltă ţară.
Cel rămas se întoarce în casa Bunicii.
(Gemenii)
Adevărul nu e la îndemîna simţurilor, nici măcar a celor ficţionale. Pentru că realitatea e prea
urîtă şi greu de îndurat, pistele trebuie amestecate
pînă la propria închidere în labirint. La Agota
Kristof, scriitura e ceea ce rămîne cînd tot restul sa spulberat, speranţa de a reinventa realul, de a
povesti lucrurile aşa cum ar fi trebuit să se petreacă, şi toate astea într-o «limbă duşmană», cum îi
spunea ea, franceza, a cărei utilizare o fixează în
statutul exilului, deschizîndu-i calea spre universal,
dar suprimîndu-i posibilitatea de a mai aparţine
vreodată cu totul unui singur spaţiu interior.
Cuvintele lui Lucas (?) distrug fundamentul Gemenilor şi rezumă o viaţă de om dezrădăcinat:
„Totul nu a fost decît o minciună. Ştiu foarte bine
că în oraşul acela, la Bunica, eram deja singur, că
de pe atunci deja îmi închipuiam doar că eram doi,
fratele meu şi cu mine, pentru a suporta insuportabila singurătate.”

Ajungem aproape de graniţă. Îi spunem Tatii
să se întindă în spatele copacului cel înalt şi să nu
se mişte.
În curînd, la cîţiva metri de noi, trece o patrulă
de doi bărbaţi. Îi auzim vorbind:
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EFIGII: GEORGE POPA
Constantin CUBLEȘAN

POEZIA SAPIENȚIALĂ
dominante în creația marelui ipoteștean, pe care
le dezvoltă în spirit creator și într-o abordare originală, din perspectiva propriei ancorări în actualitatea literară.
E un orfic, spune Svetlana Paleologu Matta
(ea însăși autoare a unor studii fundamentale
asupra poeziei eminesciene), într-o prefață la volumul de versuri Pe pagini de eter (Editura Panfilius, Iași, 2012): „Lirica lui George Popa este prin
excelență orfică, pentru că, pe de o parte, este
cânt, iar pe de altă parte, ne inițiază în fenomenologia ontică”, el însuși considerând că „poezia
este orfică atunci când transfigurează și inițiază
spiritual”. Avem în această mărturisire un autentic
program de creație, un denunț lapidar al principalei coordonate pe care se așează poezia proprie.
Meditativă, înclinată spre înțelegerea filosofică a vieții, intelectualizată superlativ, demonstrativă în etalarea metaforică a cunoașterii,cu alte
cuvinte, o poezie sapiențială în deplinul înțeles al
cuvântului: „Poți strânge veșnicia în văzul unei
clipe,/ sau, orb, pierzi orice clipă pe-o repetată
moarte” (Eonic mă adastă…). Teme și motive
eminesciene sunt preluate, în alte game și cu altă
vibrație emoțională, versul fiind mai cerebral, discursul condus cu prețiozitate: „Cuvântul ultim cine îl va avea vreodată?/ Nici om nici zeu, nici viață și nici neant? În fine./ Va fi rostit? Căci totul o
Taină e, jucată/ Neîncetat de sine și neștiind de
sine.//Și numai conștiința umană este trează/
Cum s-a născut din noaptea misterului avar?/ Sublimul dor măsoară miraculoasa rază./ Cunoaște,
dar nu are pentru schimbare zar.// Pământului-i

Nonagenarul George Popa (n. 1923) face
parte dintr-o generație de scriitori pe care i-am
putea numi, cu toată deferența, reprezentanți ai
unei lumi ce pare din ce în ce mai depărtată de
noi. E o lume formată în spiritul valorilor clasice,
al tradiției și al cultului înaintașilor.
Înclinat spre filozofie, spre artă și, desigur,
spre poezie, căreia, de-a lungul anilor, i-a consacrat multe clipe de fremătătoare căutări în expresie, de elaborări riguros prozodice, de rafinare a
cuvântului care exprimă adevărul, concretizate în
peste cincisprezece volume originale, la care se
adaugă excelente traduceri din Omar Khayyam,
Rabindranath Tagore, Hafiz dar și din Rainer Maria Rilke sau A.K. Coomaraswamy, domnia sa,în
totul, s-a dovedit un intelectual de cea mai aleasă
speță. Trebuie să adăugăm, în completarea
acestei sumare fișe de creație, și alte câteva volume de filozofie a artei, sinteze de cultură a civilizațiilor și, mai presus de toate,cărțile consacrate
meditației asupra poeziei eminesciene – Spațiul
poetic eminescian (1982), Metafora și cei trei
oaspeți ai poemului (2002), Spiritul hyperionic
sau sublimul eminescian (2003), Libertatea metafizică eminesciană (2005), Luceafărul, treptele
spiritului hyperionic (2010), Eminescu sau dincolo
de absolut (2010), – fapt ce l-a impus între cei
mai autorizați și profunzi comentatori eminescologi de azi. Era firesc așadar ca lirica sa, mai ales
din ultimele volume, să se resimtă de influența
gândirii eminesciene și chiar de modalitatea
acestuia de rostire poetică. Nu este, desigur, un
epigon ci mai degrabă un continuator al ideilor
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111 cele mai frumoase poezii ale
generaţiei ’80
Ediţie alcătuită de Cosmin Ciotloş
Bucureşti, Editura Nemira, 2015
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Solenoid
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dă aripi de sus însă-o chemare/ Se-nalță munți și arbori și sori din
întuneric./ Dar peste vieți și moarte, peste genuni fecioare/ Etern din
cânt Ființa renaște pur, eteric” (Cuvântul ultim).
Reflexia existențială, în condensare ideatică, devine adesea aforistică, având conceptualitatea unei definiții metaforice: „Omu-i gândul Zeului,/ conștiința Sa de sine” (Fără răspuns), sau: „Poetul e
profetul icoanei viitoare” (Profetul), sau: „Tot ce-i sublim se-absoarbe în sine infinit./ În fulgerări de rouă se sfarmă frunți de stele./ Pe
geniu-l soarbe setea de zbor în nenumit,/ Misterul se preschimbă în
duh de violoncele” (Tot ce-i sublim…). Tot astfel definește menirea
poetului și rostul devenirii sale: „Viața ta e cântec, cuvântul poezie
(…) Tu pe altarul vremii arzi clipe de vecie” (Efigie).
Cultivând cu precădere versul clasic, prețuind rimele și sonoritățile armonice, lirismul său conceptualizat se împlinește formal într-o
notă oarecum neoparnasiană. Asemenea poezii se află cu precădere în volumul Poezii (Editura Pamfilius, Iași, 2008), unde întâlnim virtuozități ale formelor fixe: sonetul, distihul etc.: „Neantul există? Un
lucru dispare/ din văz din auz spre o altă stare.// Dar tot lângă tine
se reîntrupează./ Să-l vezi, ai nevoie de-o altfel de rază.// Chiar și
conture sunt coji pentru-o taină.// Cețosul geam face doar tangență./
Din ea încropim o dublă prezență.// Dar, de ți-l faci sfânt, muntele
de-afară/ în tine se face suflu de vioară// și-absolutul-afla-vei în văz
de evlavii” (Văzul evlaviei). E în acest tip de poezie o notă gnoseologică, dedusă din formația științifică a poetului, care imprimă astfel
lirismului o notă de gravitate și solemnitate, cu atât mai mult cu cât
meditația sa pleacă adesea de la un cadru mitologic al universului:
„Omul dintâi era lumină pură,/ iubirea sa – lumină din lumină./ Dar
când zbucni dorința cea obscură/ schimbă lumina-n pieritoare tină.//
De unde neagra știmă-a răzbătut?/ Ori din lumina însăși s-a născut?/ Dormea în ea, ascuns în miezu-i viu/ precum un vierme-n mărul auriu?// Dorința e sfârșit căci e-nceput,/ o naștere născută
întrînsa moarte./ Creând un altu-n noi, Cel Absolut/ știa că-astfel de
sine se desparte?” (Lumină și dorință). Versul primește suplețe oarecum ritualică, ludică, atunci când se înscrie în halouri cu tentă religioasă, fals psalmice, cu trimitere spre carismaticul Arghezi: „Din puținul meu avut,/ Doamne, câte n-am făcut!// Dintr-o așchie vioară,/
harpă dintr-un ghem de sfoară.// Din răsare la apune/ tuturor le-am
zis pe nume.// Iar ceea ce nu este/ l-am umplut cu o poveste.// Unde-a fost un gol deschis/ l-am cârpit cu câte-un vis.// Ce-ai lăsat neisprăvit / eu în cânt am împlinit.// Câte-au mai rămas pe lângă/ am
trimis ca să le strângă// dragostea, că ea nu vede,/ toate iartă, toate
crede” (Psalm).
Oarecum nepăsător față de experiențele și experimentalismul
formal al discursurilor poetice, cultivate în anii ultimelor decenii de lirismul provocator al postmodernismului agresiv, George Popa nu
scrie câtuși de puțin o poezie atemporală și, nici atât, vetustă. El se
impune ca un clasicist, pentru care poezia e,și rămâne, înainte de
toate, cântec, în sonurile căruia ideile își află armonia expresiei potrivite cu meșteșug și virtuozitate.

Eugen Cioclea în dioptria criticii
şi studiilor literare
Antologie de Vitalie Răileanu,
Chişinău, Biblioteca Municipală
„B.P. Hasdeu”, 2015

66

Nicolae CREŢU

GEORGE POPA ȘI FASCINAȚIA „CRESTELOR”
respingă sterilizant, are nevoie și omul modern,
este convins George Popa.
De fapt, „dimensiunile” de ordin religios și
metafizic sunt văzute drept coordonate-test de
discernere a valorilor în devenirea culturii (singular, în titlu, semnificativ) universale, cumulativsintetizatoare, a umanității: o Weltkultur (parafrazându-l pe Goethe: „Weltliteratur”), succesiune și
configurație de „creste”. De pildă, centralitatea
„pansacralității” în Spiritualitatea egipteană: mitul
lui Osiris, excepția Akknaton, pictura, sculptura,
arhitectura monumentală funerară. La același
rang regal – Spiritualitatea greacă: Atena, cetate-stat al libertății și democrației, primatul rațiunii
și al măsurii (anthropos), Homer, Fidias, Pindar,
interpretări la Eschil (Prometeu înlănțuit) și Sofocle (Antigona), Socrate alăturat lui Isus („două
jertfiri creatoare de valori”), filosofie de la presocratici la Platon și Aristotel, rațiunea slujind „trăirii în înțelepciune”, înălțării sufletului, demnității
și nobleței umane. Și nu lipsesc nici „cetatea”,
educația, „curtezanele”. La rându-i, moștenirea
Romei: nu numai civilizația materială și latinitatea (limba), ci și stoicismul (Seneca, Marc Aureliu), dreptul roman, oratoria (Cicero), Eneida…
(Romanii, către care se trecuse prin epoca elenistică, al cărei „tablou” e dominat de Plotin, reliefare simptomatică, de bună seamă). Dar absolut revelator pentru criteriile axiologice ale autorului este capitolul Spiritualitatea Indiei: „Spiritualitatea hindusă este prin excelență filosofică”,
modelată sub semnul unei religii (cosmică și metafizică) fără profet și de esența de sagesse, eliberatoare de iluzii și vanități mundane pe calea
unei „pedagogii” sui generis a purificării morale,
a „suprimării suferinței” (Buddha), în lumina unor

Istoria culturii și a civilizațiilor: un compendiu
al spiritualității universale (Iași, Ed. Panfilius,
2015) a neobositului – nonagenar – cărturar și
scrieitor care e George Popa este reeditarea
unei lucrări de sinteză, apărută în 1997, acum
revizuită de autor. Un concis Cuvânt înainte are
în vedere nevoia de repere ale marilor valori:
epoci și „spații” ale creației, idei-vector, personalități și operele lor perene, prin raportare la a căror cunoaștere și frecventare să se intre în posesia unui „antidot” împotriva a nu puține forme de
derută și impostură proliferante azi. Pășind în
mai largul „amfiteatru” al lecturii cărții, să-l urmăm pe Profesor în „plimbarea filosofică pe
creste” la care ne îmbie.
Știind bine ce „drum” îl așteaptă, nu renunță,
totuși, la „imersiunea”, adânc, în timp. Omul paleolitic e acel homo cogitans de după Neanderthal, ființă inteligentă și imaginativă, om al „cosmosului”, care „pune întrebări universului”. Paleoliticul superior: ritualuri, magnifice „desene” rupestre (Altamira, Lascaux), altceva decât eticheta de „om al cavernelor”. Arhaica reprezentare
cvasi-abstractă a „diadei” masculin-feminin, de
asemenea. Semnificații în mezolitic și neolitic și
Homo religiosus sunt următoarele secvențe.
Simbolism planetar și cosmic, o „fenomenologie
triadică”: viață-moarte-renaștere. Zeița-Mamă
(Gaia/ Geea), matriarhat, ideea transmigrației
sufletului pe un fond de sacralitate – convergențe între „magie, vindecare, poezie și cânt”. O religiozitate arhaică privind, deopotrivă, cotidianul
ca și sincretismul ritualic – sinteză de credință,
întrebare ontologică, bucurie a artei, totul cu rădăcini în conștiința timpului și a morții. De un
credo neîngrădit în religiozitate, care nici să n-o
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chelangelo, Tițian, El Greco la Grünewald și
Rembrandt. Celor mai proeminenți li se înalță
creația pe un metaforic „podium”: „ Momentul Leonardo da Vinci”, „Momentul Shakespeare”. Tehnica sfumato și ideea estetică de non finito sunt
concretizări ale complementarității și convergenței reflecției și creativității lui Leonardo. Fațete ale
„justiției naturale” sunt examinate în capodopere
ale „celui mai de seamă dramaturg al lumii”. Și
putem fi siguri că numai teama de vreo „inflație” a
unei asemenea procedări l-a oprit pe autor de la
extinderea aceleiași formulări și către alte mari
nume, de pildă Cervantes sau Rembrandt, din
chiar același grupaj de extraordinare valori. Fie și
cu prețul unei maxime condensări, personalitățile-reper de neocolit sunt amintite și definite concis, ca emblematice pentru un secol (XVI) de interludiu (Rabelais și Montaigne), pentru preclasicismul francez (Corneille, Racine, Molière), în
vreme ce altora li se alocă un spațiu mai amplu.
(Schiller, Hölderlin) sau chiar o privilegiată scoatere în prim-plan: „Momentele” Kant, Goethe,
Beethoven, Baudelaire, tot atâtea prezențe cruciale, de o iradiere exemplară și perenă, „activă”
și azi. Nu va mira pe nimeni apariția lui Vermeer
„în compania” unor Pascal, Descartes, Spinoza,
Leibniz (Religie și filozofie în sec. XVII), sau a lui
Goya „alături” de Montesquieu, Rousseau, Voltaire (Iluminismul), „vecinătăți” și întâlniri fără nimic
forțat într-o semantică a „culturii” – concept de o
complexă deschidere și sinteză, și nu de o rigidă
topografie alveolară: gândire și creație de idei,
spiritualitate-religie, gama amplă a artelor și limbajelor estetice: pictură, sculptură, muzică, dans,
arhitectură. George Popa nu cade în sterile teoretizări, muzica și dansul sunt receptate cu trimiteri la mari gânditori (Nietzsche, Valéry), în dimensiunea lor metafizică, legată de conștiința
umană a timpului, a „duratei”, sau de semnificația cosmică a „refacerii Unității primordiale”. Pe
măsura trecerii către modernitate crește și frecvența conceptelor teoretice: romantism, realism,
naturalism, simbolism, impresionism, postimpresionism, cubism, suprarealism, abstracționism,
intuiționism, fenomenologie, existențialism, conturate succint și fără pedanterie, cum se și cuvenea într-un atare demers introductiv – de largă
sinteză.
Autorul nu ezită să implice în organizarea ansamblului (proporții, reliefări) preferințele sale.
Admiră individualitățile marcate pregnant, cum sa spus, de aspirații (și înfăptuiri) ce evocă idealul
de uomo universale. Intenția centrală, „strategică”, ce distinge și structurează cartea, este de a
pune în comunicare între ele, pe axele diacroniei

concepte cardinale, suprem iradiante: Brãhmãn,
Dhãrvã, Nirvãna, „AUM”. Și, evident, vârfuri ale
creației în literatură și arte: Khalidasa, Borobudur, Taj-Mahal… Ca, în imediata vecinătate a
unor asemenea dense pagini, să se treacă, firesc, la atât de ne-metafizicele școli de gândire
ale vechii Chine, confucianismul și daoismul
(Dao = Calea), definite de reperele lor: Yin-Yang,
virtute și echilibru al educării „inimii și spiritului”,
mari poeți (Li Tai Pe, Du Fu, Van Vei), statuetele
Tang, Marele Zid (Aspecte ale spiritualității chineze). Omenia și demnitatea liberului arbitru (fără „comandamente și sancțiuni divine”), „elevata
viziune de armonizare universală”, „conceptul
unificării cosmice”, „Cerul, Pământul și Omul –
solidare în dinamica devenirii perpetue” atotcuprinzătoare: esențele ce configurează și „rezumă” spiritul marii culturi antice chineze. Vădit,
abordarea nu este europocentristă, ceea ce însă
e departe de a diminua „palmaresul” contribuțiilor continentului nostru.
Europa Evului Mediu: monahismul, simbolica,
o „civilizație a gestului”, Hermes Trismegistul,
triumful goticului, („elanul verticalității”), „OmulVas”. Și ce paletă de nume ca precursori ai Renașterii și modernității: contradictoriul Villon,
Erasmus (Laus stultitiae), Morus (Utopia), plurivalentul Paracelsus, flamanzii Bosch și Breughel
cel Bătrân. Sinteza – compendiu nu vizează numai o cuprindere aditivă a „crestelor”, ci și un
„câmp” al articulărilor cauzale și al corelațiilor
surprinse în demers (schițat, uneori doar sugerat) interdisciplinar. Nu avea să beneficieze individualismul Renașterii de spiritul Reformei și al
gândirii lui Luther, deschiderea bisericii către
formele „pietății populare” nu stă la temelia avântului muzicii religioase, înălțată până la un nivel
ca acela al geniului lui Bach? Implicațiile și efectele protestantismului în plan moral nu anticipează și pregătesc iluminismul, romantismul, modernitatea? Dar Islamul, putea fi el lăsat deoparte sau situat altundeva în „tectonica” lucrării? Nu
numai și nu în primul rând din rațiuni cronologice
(sec. VII, Mahomed și „nașterea” Islamului), ci
pentru că pătrunderea arabă în Spania a lăsat
urme substanțiale nu doar acolo, dar și în ansamblul culturii europene: Averoes și Avicena, O
mie și una de nopți, Omar Khayyam și Hafiz, Alhambra sunt dovezile selectate pentru a o dovedi. Cele mai ample desfășurări de nume și comentarii sunt rezervate, pe deplin justificat, Renașterii, Romantismului și Poeziei moderne și
contemporane, în cazul celei dintâi, de la Dante,
Petrarca și Boccaccio, la Cervantes și Shakespeare, de la Giorgione, Leonardo, Rafael, Mi-
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și sincroniei, toate ramurile marelui arbore al
creației de „bunuri simbolice”, nelipsind din acest
efort de cuprindere nici filosofia, nici religia, ideile-vector ale umanioarelor. Și nu e simplu, nici
„confortabil”, să treci de la „lucrul în sine” și categoriile kantiene la „nocturnul” lui Novalis, de la
Beethoven – „cel mai mare gânditor în termeni
de muzică”, la „frumosul totdeauna bizar” al lui
Baudelaire, de la dialectica desenului și a culorii
la van Gogh „la neliniștea”, angoasa lui Kirkegaard și nietzscheana complementaritate dionisiacapolinic, de la metafizica heideggeriană a
Dasein-ului la „porozitatea vibratilă și enigmatică
a lumii și existenței” – proprie „misticii poeziei
rilkeene”.
Şi în nimic altceva nu se vede mai bine, profitabil, în sens înalt, productivitate a marii culturi
(asimilată de autor) decât odată pusă în fecundă
comunicare cu marea poezie, de departe cea
mai adânc apropiată, alături de marea muzică,
sufletului lui George Popa: pentru că altitudinea
metafizică a poeziei, ca și a muzicii, e una implicită, sugerată, nu explicită, nu „discursivă”. Și înțelegem atunci de ce și Goethe, și Baudelaire, și
Beethoven, Mozart, Bach, și Rilke nu sunt doar
înalte „creste”, ci chiar „luminișuri ale ființei” întrezărite, cu mirabila lor evanescență, în cele
mai pure și dense limbaje estetice, ale celor două arte – sinteze de rafinament și vitalitate: muzica și, încă poate mai spectaculos, poezia – alchimie a cuvântului reînnobilat.
Sigur că există și reversul acestei devoțiuni a
autorului pentru o treaptă – și foarte înaltă, și
adâncă – a „rostirii” artelor într-un orizont metafizic, al „esențelor” (ceea ce este „în fapt”, și credo-ul implicit al aspirației poetului George Popa):
aflat cum este între constrângerile unei inevitabile selecții, pe de o parte, și limitele rezonabile
ale „gospodăririi” spațiului tipografic disponibil.
Așa se face că 15 Poeți romantici (toți nume
mari) în 15 pagini, sau, și mai și, 25 de autori în
numai 10 pagini (Poezie modernă contemporană) sunt capitole care, fără a-și pierde nimic din
utilitatea reală a cuprinderii lor, fie și atât de fugitiv, ne lasă totuși o impresie de „cavalcadă” pe
urmele căreia, ca, de altfel, în general, dar în
cele două „cazuri” mai acut decât oricând și oriunde, e neapărat nevoie de complementare
aprofundări întregitoare. Ceea ce trebuie spus
imediat este că, în condițiile date, ale unui asemenea „front de lucru”, atât de larg deschis în
timp și în spațiu, nimeni n-ar putea găsi vreo soluție de „drămuire” compozițională care să împace toate așteptările: absolut nimeni. Așa că:
passons! Unde însă, personal, nu mă pot împă-

ca nicicum cu o anume subiectivitate a ierarhizărilor, este în privința opticii autorului asupra romanului. Și asta nu fiindcă eu aș fi vreun „fan” al
acestuia, gata să sară ca ars în apărare. Nu, nare nevoie de așa ceva: pur și simplu pentru că
arta romanului este o realitate estetică de o
complexitate și o altitudine, amândouă, recunoscute, așa că aceasta și este „apărarea” sa, fără
încrucișări de „spade” verbale și argumente venite dinafară. Cu excepția lui Cervantes (o pagină
și jumătate), inclus în „paleta” Renașterii, în rest,
o singură altă pagină, cu titlul Romanul modern,
concentrare de nume, de la Balzac, Stendhal (nu
și Flaubert), Dickens, Tolstoi și Dostoievski (nu
și Henry James) la doar „menționații” Th. Mann,
Virginia Woolf, Camus, Malraux, Kafka, Umberto
Eco (nu și Proust, Joyce, Musil, Céline și… atâția alții)? Îl cred pe George Popa înclinat să vadă
în roman, înainte de toate, masa verbală, apăsarea ei „strivitoare”, la polul opus conjugării de
„asceză” și densitate semantică din marea poezie. Sunt și eu la fel de convins de superioritatea
acesteia, sub acest raport, dar nu e de ajuns ca
dintr-o asemenea perspectivă să se nege arta
romanului; sunt vocații divergent orientate, chiar
opuse, cea a structurării acestuia față de a poemului. Și atât. Dar, așa opuse cum sunt, ca „organizare” a textului, ele pot avea, dobândită pe
căi complementare una alteia, o convergență de
esență, metafizică, axiologică, de implicită, sugerată, interogație existențială, ontologică. Ba încă,
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mai mult, la cotele cele mai înalte ale artei romanului există și o poezie a acestuia, aptă să-i răscumpere estetic plebeiana lipsă de
măsură a acumulărilor de masă verbală, nu fără rost, însă într-o altfel de arhitectură (a rețelei componentelor purtătoare de sens) proprie lui.
În fine, un penultim cuvânt şi despre cele câteva zeci de pagini
ale secţiunii finale: Un tablou al lumii contemporane, dominată de
leit-motivul ideatic al „crizei”, de la cea a religiei și a moralei, sau a
„noțiunii de om”, la crize ale literaturii, artei și filosofiei. Împărtășesc
multe dintre opiniile autorului, pe multe din direcțiile acestor examinări și evaluări, nu însă și spiritul imprimat viziunii de ansamblu,
pentru că miracolul („paradoxul”?) consistă în chiar fecunditatea
„crizei”/”crizelor” în discuție, în ce privește nu doar creația de idei,
de opere și valori, ci și reacțiile, atitudinile și idealurile capabile să
revigoreze și să redefinească omenescul, în „replică” față de realitatea trăită a acelorași crize. Da, sunt vizibile – pentru oricine vrea
și e în stare să vadă – destule semne de inconsistență, derută și
impostură, degradare, produse, înainte de toate, ale convergenței
dintre un sporit procent de veleitarism, „mode” preluate mimetic,
sterilitate drapată în simulacre de înnoire și, nu mai puțin culpabilă,
o pervertire, o demisie de la autenticul spirit critic. Dar creativitatea
reală găsește resurse de afirmare și într-un asemenea context al
proliferării semnelor și simptomelor de „criză”/”crize”: într-o explicabilă dialectică a reacțiilor și efectelor induse de „criza” însăși. Nu e
o dovadă a așa ceva chiar sinteza din lucrarea lui George Popa?
„Cartografierea” marilor valori-reper, destinată să fie, să devină –
pentru cititori – „un ghid printre semnificații”, nu face ea un credit
vocației creatoare a omului, umanității, unei anumite stabilități a
acumulărilor autenticei culturi, unui fond universal, o Weltkultur, cu
puterea de a delimita simulacrele de „creație” și „înnoire” de valorile
veritabile? În fond, nu dintr-o asemenea intenție germinatoare și
programatică a ieșit sinteza realizată de autor și destinată esențialmente, prioritar, tinerilor? Nu este, astfel, George Popa un spirit
combativ, care, înarmat cu informația, cultura și energia sa cărturărească, cu principiile moral-pedagogice înalte alte altitudinii intelectuale ce-i definesc și modulează demersul, un autor care își propune, așadar, o terapie (poate și o profilaxie) a proliferării „crizelor”
denunțate, a contagiunii inerțial-epidemice care s-ar produce în lipsa oricărei reacții, a oricărui „antidot”?
Iată cu ce „se bate” în sutele de pagini ale sintezei sale reeditate recent: o lucrare de o deschidere enciclopedică și interdisciplinară unică în cultura românească, a cărei lectură nu poate fi decât
rodnică și revigoratoare, pentru oricine are cu adevărat gustul (atât
de prețios) al „plimbării filozofice pe creste”, de împărtășit de către
noi, cititorii, cu autorul – ghid generos și competent de-a lungul unui
„itinerar” de urmat, deloc facil, „confortabil”, dar bogat în informație,
conexiuni și idei și durabil, temeinic îmbogățitor lăuntric.
„Drum bun!”, aşadar, cititorilor Istoriei culturii şi a civilizaţiilor: un
compendiu al spiritualității universale a lui George Popa, în ascensiunea lor spre altitudinea „crestelor” şi mulţumiri, fără nimic protocolar în
această „reverenţă” finală, atât autorului, cât şi Editurii Panfilius: pe
deplin meritate.

70

CĂRȚI COMENTATE DE:
Vasile IANCU

„Efemeridele” lui Constantin
Călin sunt vii, pasionante

țeapă”. „Efemeridele” lui Constantin Călin (cronici
și recenzii la revista „Ateneu”, la rubricile literare
ale cotidianelor „Steagul roșu”, „Monitorul de Bacău”, „Ziarul de Bacău”, rubrici al căror titular a
fost, precum și-n alte publicații) rezistă timpului.
Câteva texte n-au fost publicate, nu din voința
autorului. (Bunăoară, comentariul la al doilea volum de poeme semnat de Cristian Simionescu,
„Vicleniile oceanului”, Cartea Românească,
1980.) Ele au fost păstrate în arhiva personală și
sunt acum tipărite. Mărturie că scriptorul avea
convingerea că dreptatea judecăților sale era –
este – de partea sa.

Doctor în Bacovia (v. trei masive volume despre poetul clasic și mereu contemporan), criticul
literar și publicistul ales (firește, îl am în vedere
aici și pe eseist) Constantin Călin face, de-o vreme, un lucru pe deplin justificat: își adună în cărți,
cu riguroasă selecție și minime corecturi, textele
publicate în ziare și reviste de-a lungul câtorva
decenii. Chiar așa se numesc cele două corpolente volume (fiecare, de câte aproximativ 600 de
pagini): Cărțile din ziar. Primul, din 2013, cuprinde interviurile, următorul, Pagini de critică literară,
din 2015, ambele apărute la Editura Babel, Bacău.
Interviurile (convorbitori, cărturari de seamă,
bărbați cu definită statură morală și profesională)
îl pun în lumină și pe omul de carte, pe intelectualul autentic, delicat și discret în purtări, dar și
ferm în credințe, Constantin Călin. Am în față,
acum, al doilea op. E structurat în trei părți: Raftul
cu critici, istorici literari, eseiști; Poeți și prozatori;
Varia. De ce zicem că demersul, frumos împlinit,
cel puțin, până în prezent, e justificat? Să-l lăsăm
mai bine pe autor să explice. „Oare, într-adevăr,
cronicile și recenziile trăiesc numai o zi?, se întreabă, între altele, Călin, în prefață. (...)Se șterg,
dispar definitiv elementele lor de interes estetic,
biografic, sociologic? Se estompează complet înțelesurile și aluziile pe care le conțin? Răspunsul
meu e unul singur: negativ. Îl susțin cu propriile
mele experiențe de cititor de critică. (...) Cert
deci, așa-numitele efemeride pot avea viață lungă. De ce n-aș crede că și o parte dintr-ale mele
au încă puls, respiră, vibrează, ba, câteva, și în-

Chiar dacă, fatalmente, cum zice interpretul
dedicat literaturii, critica dintr-un ziar e o „critică
măruntă”, directă, explicită, îndrumătoare, ea,
aceasta profesată de autorul nostru, durează. De
ce? Simplu: e scrisă cu talent și spirit critic, cu
bun simț și bună măsură. Ce mai încoace și-n colo, e chiar captivantă. Și, în plus, comentariile
„din gazete” semnate de C. Călin dau seamă, și
ele, de stadiul în care se găsea literatura română
contemporană în urmă cu patru-cinci decenii, de
evoluția mentalităților literare, de derapajele din
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viața literară, de fenomenul literar „la zi”. Nu alcătuiesc, pur și simplu, un panopticum al cărților și
scriitorilor. Liantul trainic al acestor texte e probitatea. Care „e mai importantă decât orice succes”. „Să scrii simplu, agreabil, dezinvolt, dar nu
superficial; să nu te transformi în agent publicitar”, mai spune Const. Călin despre cerințele
acestei „critici mărunte” din ziare și reviste. Și el
respectă aceste exigențe.
Paleta autorilor care intră în vizorul criticului –
unii dintre ei, numai cu o carte publicată – e largă
și ea cuprinde atât marii clasici (Sadoveanu, cu
romanele sale în manuscris), scriitori pe cale de
clasicizare, scriitori bine cunoscuți, frecvent comentați, prezenți și-n manuale, dar și scriitori
(poeți, prozatori, dramaturgi, critici și istorici literari, eseiști) aproape sau deloc cunoscuți publicului cititor, aproape sau deloc în atenția tâlcuitorilor
de carte. De pildă, câți lectori (incluzându-i aci și
pe cei profesioniști) s-au aplecat asupra celor
două cărți de proze semnate de Iacob Florea,
până în anul 2002, când criticul de la „Ateneu” și
„Ziarul de Bacău” o face? Gest materializat într-o
pertinentă recenzie. Sunt multe exemple de acest
fel. În raftul cu critici, istorici literari, eseiști, putem
citi opinii despre Perpessicius, Constantin Ciopraga, Al. Piru, Ștefan Augustin Doinaș, Mircea
Zaciu, Eugen Simion, Nicolae Manolescu, Vladimir Streinu, Liviu Petrescu, Ion Negoițescu, dar și
despre Melania Livadă, Ion Maxim, Liviu Leonte,
Vlad Sorianu, Theodor Codreanu, Constantin
Trandafir, Mihai Drăgan, Ion Apetroaie, Al Săndulescu ș.a. Orânduiala numelor e aleatorie. N-am
respectat ce ne zice autorul: că în „raft” ordonarea e după vârste, iar în cel cu poeți și prozatori,
a preferat criteriul alfabetic. În „Varia”, afinitățile
au avut câștig de cauză, unde aflăm puncte de
vedere despre eseistul Traian Chelariu, „în ciuda
calităților sale remarcabile, un autor prea puțin
cunoscut, azi aproape uitat”, despre cartea lui
Louis Santini, „Mussolini, Garibaldi & C-ie”, despre „un povestitor din satul meu”, Valeriu Cimpoeș, evident, din Udeștii Bucovinei, despre
„efectul Labiș” și despre multe altele, toate – precizăm -, interesante. În compartimentul consacrat
poeților și prozatorilor, cel mai mare, sunt în atenția lui Const. Călin 68 de scriitori contemporani.
Sper să fi numărat bine. Primul din șirul acestor
interpretări e Sergiu Adam (avantajul numelui),
ultimul, Horia Zilieru. Unii se bucură de câteva
pagini (adesea, prin coagularea unor cronici și
recenzii din perioade diferite, despre cărți diferite), altora li se dedică o pagină, o pagină și jumătate. Lui Ioanid Romanescu, de exemplu, i se
consacră 14 pagini, lui Dimitrie Stelaru, nici două.

E drept, textul despre cel de al doilea apărea în
anul 1968 (Tomis, sept.), iar despre I.R. criticul a
scris de mai multe ori (în volumul prezent, sunt 5
bucăți). „Știute fiind susceptibilitățile celor din
breaslă, mi se pare oportun să-i invit pe beneficiari să țină cont de circumstanțele fiecărei publicări, ne avertizează criticul. Important însă nu e
cât am scris despre cineva, ci cum și în ce moment al carierei sale. E posibil ca într-o fotografie
de buletin să fi pus tot atâta simpatie ca într-un
portret la dimensiuni naturale”. Știindu-i caracterul, îl credem pe cuvânt. Și de astă dată.
Ceea ce ne surprinde, plăcut, în tălmăcirile literare ale lui Constantin Călin sunt intermezzourile portretistice, apăsând cu predilecție pe trăsăturile psiho-morale ale scriitorului comentat.
(Un expresiv mod de prezentare, așa-zicând, în
linie călinesciană.) O pildă: „Am scris odinioară
despre proza drei Niadi Cernica, impresionat de
maturitatea stilistică și acuitatea intelectuală a
autoarei (...). Acum o să mă refer la cealaltă față
a activității sale: eseistica filozofică. (...) Sînt uimit
de asemenea mari planuri, mai ales că dra Cernica, lector la Universitatea Ștefan cel Mare din
Suceava, are încă pe chipul și în comportamentul
său o anume candoare, iar scrisul ei de mînă e
asemănător cu al unui copil concentrat asupra
cuvîntului și propoziției. Copilul acesta e de nerecunoscut însă sub litera de tipar, unde prinde altă
figură, de femeie învățată care nu-și îngăduie mai
mult de un surîs. Totuși, gesticulația ei nu nici
gravă, nici exaltată. Își stăpînește foarte bine firea, care seamănă cu a unui judecător; nu de
oameni, ci de idei”. Frumos și convingător portret.
Între cele mai izbutite, aș zice, și complexe,
chipuri descrise în Cărțile din ziar este cel al lui
Dan Laurențiu. Redau numai un fragment: „Trebuie să-l cunoști pe om, dacă vrei să înțelegi delirul poetului care întâmpină în haine de purpură
zorile, albe cavouri/ ale frumuseților nopții! Macedonskian, cu alură superbă în autoportretele lirice, Dan Laurențiu e în viața obișnuită o făptură
dintre acelea ce trezesc bănuiala portarilor și
mobilizează atenția sergenților de stradă. Umerii
coșcoviți de oboseală susțin un cap himeric, cu
ochi insinuanți și gură rea, tăiată subțire. O anumită neglijență a bărbii și a veșmintelor, prea evidentă ca să nu fie dorită, sugerează noctambulismul iubitorului de symposioane cu beletriști și
filozofi – oameni unul din trei gata să supună lecturii un proaspăt manuscris...”
Această propensiune către portretizare, divulgând calități de prozator, e asumată. Și nu e
practicată decât atunci când personajul e bine
cunoscut. Iată: „Obișnuit să-mi încep cronicile de
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la câteva impresii despre autorul cărții pe care
urmează s-o comentez, resimt ca stânjenitor faptul că, de data asta, trebuie să renunț la respectivul procedeu. Motivul e că pe Nicolae Manolescu
îl cunosc prea puțin. L-am întâlnit de patru-cinci
ori, la Onești și la Bacău, am schimbat doar saluturi (adică eu am salutat și el a răspuns) și puține
fraze convenționale. Insuficient pentru a încerca
să-l portretizez”. Sigur, nu-i o legitate ca între om
și scrisul său (literar) să existe niște corespondențe frapante, altfel spus, să ne explicăm opera
prin omul care a zămislit-o. Sunt făpturi omenești
pe lângă care trecem fără să le observăm, așadar, de-o banalitate diurnă, care și în intimitatea
casei lor duc o existență banală, dar care au
născocit scrieri excepționale, și bărbați eclatanți,
cu discurs cuceritor, cu ținută care te duce imediat cu gândul la un mare creator de artă, care însă
nu sunt în stare să alcătuiască o pagină mai ca
lumea. Să ne-nțelegem, când catadicsesc să aloce din prețioasele lui ceasuri de bravură orală
măcar o oră de chin deasupra hârtiei albe. La fel
de adevărat este că sunt literați, pictori, muzicieni
care, și-n viața de toate zilele, au ceva indefinit
care te face să zici: da, domnule, pe omul ăsta îl
regăsesc, parcă, și-n lucrările lui. E personajul
operei sale!
Închei aceste puține considerații despre cartea lui Constantin Călin cu o constatare căreia îi
acord întregul meu gir. Pentru că e și gândul nostru, exprimat nu o dată, inclusiv, în dialogurile cu
fiul, mereu nemulțumit de cum merg lucrurile în
această țară. „Există două Românii culturale: una
mediatică și una cărturărească. Prima, arhipopularizată, se reduce la câțiva eseiști, câțiva analiști
și câțiva artiști promovați de televiziunile centrale:
puțini, locvaci, repetitivi. A doua, lipsită de publicitate, are o bază largă, națională și realizări numeroase: e România muncitorilor intelectuali. Prima
e răsfățată, plimbată, remunerată și obține lauri
chiar și pentru mărgele; a doua nu primește nimic...” Și acest raționament, suntem încredințați,
nu vizează numai România muncitorilor intelectuali. Ci și țara lucrătorilor care ne pun hrana pe
masă, care ne îmbracă, care ne asigură lumina
din casă, transportul către un loc sau altul... Iar
scriitorii, muncitori intelectuali, cu scrisul lor, fac
mai suportabilă, uneori, chiar frumoasă, viața în
această țară, cizelează gânduri și sentimente,
atunci când pun mâna pe o carte ca aceasta, trudită de Constantin Călin.
Ne imaginăm că și volumul trei, cu subtitlul
„Acorduri și conflicte locale”, va fi la fel de interesant.

Am citit mii de pagini despre infernul din pușcăriile comuniste și lagărele de exterminare din
Bălțile Brăilei, de la Canalul Morții, din satele înjghebate de deportați în pustiul Câmpiei Bărăganului. Am o mică bibliotecă alcătuită din cărțile
editate de Fundația Academia Civică (editor:
Romulus Rusan), între acestea, câteva au ca
subiect calvarul deportaților din Bărăgan („Morți
fără morminte în Bărăgan”, volum coordonat de
editor, „Munci și zile în Bărăgan”, de Elena Spijavca, „Rusaliile negre. Deportarea în Bărăgan”,

audiobook etc.). Unele cărți scrise de victimele
regimului totalitar, care, bineînțeles, au scăpat cu
viață și au mai apucat să spună adevărul despre
acele timpuri de coșmar, au un caracter strict documentar, cu fapte din biografia autorilor și a familiilor acestora; altele, dincolo de adevărurile
crude relatate, au o mare încărcătură afectivă,
atingând zona literaturii memorialistice de cea
mai bună calitate. Din punctul nostru de vedere,
cap de serie este, indiscutabil, „Tortura pe înțelesul tuturor”, de Florin Constantin Pavlovici, un roman-confesiune zămislit cu talent de prozator iscusit, cu inteligență narativă. Iar ca document indispensabil oricărui istoric aplecat asupra istoriei
comunismului în România e lucrarea „Victimele
terorii comuniste”, o autentică enciclopedie a celor care au murit în temnițele bolșevice autohtone
(toate cele 11 volume au apărut la Editura Mașina de scris, București, sub îngrijirea criticului literar Alex Ștefănescu).
D.O. (Domiciliu Obligatoriu), cartea scrisă de
Victor Aciocârlănoaiei și apărută la Editura Junimea, 2015, în colecţia Memoria clepsidrei, se
adaugă la această memorialistică dramatică privind viața celor deportați în Bărăgan. Autorul a mai
publicat o primă parte din istoria acestui calvar, tot
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la editura ieșeană, în anul 2013, sub titlul Dumnezeu a murit în Bărăgan, care ne amintește, în
răspăr, parcă, de celebrul roman al scriitorului
româno-francez, Vintilă Horia. Cum știm, romancierul român de expresie franceză vorbea de o
naștere a lui Dumnezeu în exil. Și-n acest volum,
o spunem de la început, memorialistul se „răfuiește” cu divinitatea, dar nu în sens arghezian.
Unul din motto-uri, explică poate răsturnarea ce
s-a petrecut în conștiința copilului, apoi, a adolescentului și maturului bărbat Victor A.: „Lumea
trebuie să se trezească din lungul coșmar al credinței religioase” (Steven Weinberg, laureat al
Premiului Nobel). Chiar dacă mama, vădana, în
nenumăratele clipe grele prin care treceau pruncii
ei, îl invoca întotdeauna pe Dumnezeu, cerându-i
ajutor, chiar dacă îi ruga pe copii să se roage
pentru a ieși din situații limită, memorialistul, deseori, polemic, vrea ca: „Tatăl Ceresc să-mi explice cauza pentru care suntem persecutați”. Ba, i
se adresează lui Dumnezeu în niște termeni pe
cât de amari, pe atât de radicali: „Vreau să fie un
tată adevărat care să arate interes, preocupare și
dragoste față de copiii Lui și nu să stea rece și
țeapăn ca un măturoi prăfuit, fără să miște un
deget pentru salvarea noastră. Vreau să se arate, să comunice cu noi și să-și îndeplinească cu
adevărat menirea de Tată”. Și îl somează: „ Orice
tată adevărat are această obligație, ca atare îi solicit rapid o audiență exact în locul pe care-l va
stabili El”. Așa cum am citit și auzit din propriile
mărturii, pe cei mai mulți dintre întemnițați, deportați, torturați credința în Dumnezeu i-a întărit, le-a
fost cel mai solid suport psiho-moral. Cazul domnului V.A. e altminteri. Nu știm dacă aceste triste
și revoltate destăinuiri pot fi echivalate cu ateismul. Chestiunea credinței e una strict personală.
Povestea, reală și extrem de crudă, a cărții e
definită din chiar primul capitol, Tizicul sau reciclarea materiei arse: „Suntem o familie necăjită,
deportată în câmpia Bărăganului: mama împreună cu cei șase copii. Mamei i se spunea vădana,
iar nouă copiilor copiii vădanei. Avem tată, desigur, dar e arestat demult și nu știm dacă mai trăiește. Din ce cauză a fost arestat? Întrucât a îndeplinit ingrata muncă de polițist. Cum s-a desfășurat viața noastră în ghetoul comunist din comuna Bumbăcari? Citiți rândurile acestea și veți
afla”. Și aflăm: cum culegeau copiii vădanei tizic
– și aici, istorisitorul explică, precum face în dese
rânduri, apelând și la termeni științifici, ce-i acest
amestec din balegă de vacă, pleavă și paie, care
amestec, uscat la soare, era folosit drept combustibil pe timp de iarnă; cum au ieșit din teribila

iarnă a anului 1953, când bordeiul acestei familii
nenorocite a fost copleșit până la horn în nămeți;
cum au fost salvați de la moarte de un primar
omenos; cum un morar milos i-a dat o pâine copilului hămesit de foame, aproape scheletic, din care pâine băiatul a păstrat un coltuc și pentru mama de-acasă; cum au fost ajutați de bătrâna
doamnă Condor cu un kilogram de gris, o adevărată fericire în familia Aciocârlănoaiei; cum a duso această familie refugiată din Cernăuții Bucovinei în Oltenia și Banat; cum a fost arestat capul
familiei; cum au supraviețuit acești oameni, în
condițiile în care până și un șef de post de miliție
se credea Dumnezeu... Evocările sunt „împănate” cu maxime din înțelepții lumii şi din folclor, cu
versuri din lirica românească (Eminescu, Labiș,
Blaga,Topîrceanu, Fundoianu, Nichita Stănescu
etc.) şi străină (Esenin, Guy de Maupassant,
francezul fiind tradus de autor, Edgar Allen Poe
ş.a.), cu fragmente din proza lui Creangă, cu citate din Miron Costin. Demonstraţii ale unei bune
cunoaşteri a literaturii, ale unei sensibilităţi cultivate. Sunt inserate şi citate din Biblie, care contrazic dureros, în opinia lui Victor Aciocârlănoaiei,
realitatea pe care a trăit-o el şi toţi deportaţii din
Bărăgan: „Mânca-vor săracii şi se vor sătura şi
vor lăuda pe Domnul, iar cei ce-L caută pe Dânsul, vii vor fi inimile lor în veacul veacului”. Icicolo, întâlnim şi versuri originale, ca acestea: „Îndurerat, voi spune doar atât:/ Copilăria noastră a
fost un vis urât,/ Supravegheată zilnic de bunul
Dumnezeu/ Dar care din păcate era plecat mereu.” Numeroase trimiteri se fac şi la imediata
contemporaneitate, ceea ce atestă că memoriile
au fost scrise recent sau, în orice caz, însemnările de odinioară au fost revăzute şi actualizate.
Finalul cărţii e marcat cu o jalnică interogaţie
a mamei, „copleşită de o emoţie nestăpânită,
murmurând în lacrimi”: Unde eşti Vasilică, dragul
meu, copiii ăştia au nevoie de tine, cum ne vom
descurca? Vasilică fiind bărbatul ei iubit, tatăl copiilor...
Câteva reproduceri foto ilustrează starea familiei în diverse etape ale existenţei sale: în faţa
bordeiului din Bumbăcari – Bărăgan, imaginea
unui cuplu fericit, soţii Aciocârlănoaiei, pe o stradă din Cernăuţi, cu cei doi copii ai lor din acea
vreme, toţi bine îmbrăcaţi, relaxaţi, desigur, înainte de invazia sovietică în Bucovina de nord, aceeaşi familie, în timpuri mai calme, după ieşirea
din puşcăriile comuniste a tatălui... Imagini care
vorbesc, şi ele, de două lumi: una normală şi alta
aberantă.
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Anastasia DUMITRU

DESPRE CALEA REGALĂ A CULTURII
Sergiu Ciocârlan este un tânăr profesor de
limba şi literatura română şi scriitor care pledează pentru adevăratele valori, cele spirituale,
esenţiale, pentru definirea noastră ontologică. În
calitate de publicist a semnat articole în Cuvântul,
Luceafărul, Lumea credinţei, Ortodoxia, Tabor,
Tribuna, fiind şi autorul romanelor Jertfa unui
preot mucenic: Miercurea Patimilor şi Fără frică:
despre curajul mărturisirii lui Hristos (2013), România furată(2014). Tot în 2014 îi apare volumul
Literatura în lumina ortodoxei, Bucureşti, Editura
Areopag, Cluj-Napoca Editura Renaşterea, 2014,
carte asupra căreia ne propunem să reflectăm.
În cele 560 de pagini, Sergiu Ciocârlan scrie
despre cultura vieţii şi cultura morţii, despre operele care i-au marcat destinul, întrebându-se: „De
ce avem nevoie să citim literatură?” Eseistul este
convins că între literatură şi viaţă este o mare legătură, abordând latura formativă a cărţii, considerând-o treapta necesară în desăvârşirea omului. De aceea, insistă asupra criteriului etic şi estetic. Autorul pleacă de la concepţia platoniană şi
de la cea ortodoxă identificând cărţile – reper,
necesare în formarea caracterului tânărului cititor. Pentru o corectă orientare pe tărâmul imaginarului, Adevărul, Frumosul şi Iubirea ar trebuie
să fie criteriile esenţiale.
Cititorul este în căutarea cărţilor care pun în
relaţie adevărul cu iubirea, în acest sens frumosul vine din bucuria întâlnirii cu personajele în care ne regăsim, cu gândurile şi cu sentimentele cu
care lectorul rezonează. Sunt enumerate cărţile
călăuzitoare, necesare să facă parte din etapa
obligatorie de înţelegere a călătoriei prin lume şi
a experienţei unor eroi genial zugrăviţi precum:
Ghilgameş, Ulise (al lui Homer şi al lui Joyce),

Telemah (Fénelon), Hans Castorp (Thomas
Mann, Muntele vrăjit), Dante din călătoria-i atât
de stranie, a lut Gluglielmo din Baskerville (Umberto Eco, Numele Trandafirului), Alioşa/ Dmitri/
Ivan Karamazov, prinţul Mîşkin, Pierre Bezuhov,

Julien Sorel, Gavrilescu (M. Eliade, La ţigănci),
Victor Petrini, Hamlet, regele Lear, Cleopatra,
Othello, Doctor Jivago (Boris Pasternak) şi alţi
magistri ludi. Lectura este formativă pentru că
dincolo de litere se ascund vastele teritorii ale inefabilului unde îl întâlnim pe eroul iniţiat, cel care
caută „Frumuseţea absolută, Adevărul absolut”.
Sergiu Ciocârlan nu este de acord cu acele
studii care doar promit, amăgesc şi trădează, care ne învaţă să credem în idealuri false, ducândune în rătăcirile lui Tezeu.
Manipularea. Una dintre problemele abordate de autor este cea a publicităţii pe care o au
anumite cărţi fără valoare spirituală, dar care sunt
trâmbiţate pentru considerente de marketing. În
această categorie sunt incluse scrierile ce au ca
temă pornografia, asociată cu vampirismul, strigoii, vrăjitoarele, vorbirea cu morţii sau cu personaje demonice prin elocinţa cu care servesc rău-
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lui, mizeriei, patimilor. Sergiu Ciocârlan discută
despre o cultură manipulată, considerând că nu
ar fi pentru prima dată în istoria ultimelor decenii
când cultura slujeşte unor interese, amintind de
guvernarea totalitară care a ordonat „arestul”
scrierilor ce nu aserveau puterii. Atunci libertatea
de a gândi era aspru sancţionată, iar anchetele
cu privire la activitatea normală a culturii se derulau într-un ritm inimaginabil pentru mulţi dintre tinerii de azi. Aparatul politic represiv impunea o
cultură derogată de la standardele ei care servea
direct regimul, exercitând control asupra editurilor
şi a conştiinţelor scriitorilor. Autorul recunoaşte
că astăzi cultura nu trece prin experienţe represive, dar mai sunt mistificări referitoare la „desfigurarea modelului cultural propriu” cauzate de
anumite ideologii.
Cultura-miliţian. Reconversia elitei comuniste în noua clasă conducătoare după 1989, accesul tardiv şi trunchiat la arhivele comunismului,
cosmetizările, toate acestea au creat imaginea
unei culpe colective pe care numai împreună e
posibil de ispăşit, sunt ideile pe care le dezvoltă
Sergiu Ciocârlan. Acest climat ce se perpetuează
până astăzi ne semnalează faptul că pârghiile de
control sunt în mâna unora care ştiu că adevărul
istoric presupune o cultură vie care nu-i deloc de
dorit cât timp există intenţia politică de a sugera
un alt tip de cultură cu o fiziologie străină de valorile noastre, o cultură-miliţian care să ne supravegheze continuu tocmai din interior, de la pupitrul propriei noastre conştiinţe, consideră criticul.
[El aminteşte de studiile relevante: Intelectualii şi
regimul comunist: istoriile unei relaţii (vol. IV, Institutul de investigare a crimelor comunismului în
România, Iaşi, Editura Polirom, 2009; Eugen Negrici, Literatura română sub comunism, I-II, Bucureşti, Editura Fundaţiei Pro, 2003, de unde ne putem face o imagine clară cu privire la reeducarea
literaturii în perioada comunistă şi la etapele ideologice ale aservirii]. Un alt concept pe care îl
identifică este acela referitor la omul-mlaştină,
descris de Matei Vişniec, de aceea este de părere că adevărata cultură este împinsă către periferie, în pădurea Sherwood, din ţinutul Nothinghamshire, acolo unde îşi duceau veacul Robin
Hood (personajul lui Stuart Gilbert) şi ceilalţi
„Merry Men”. Sergiu Ciocârlan explică modul de
„asasinare culturală”: sunt atacate mai întâi valorile, se creează o atmosferă de destindere totală,
de relaxare prin focalizarea atenţiei publice în cu
totul alte zone decât în cele pe care urmează să
le excaveze, anesteziind conştiinţele; apoi sunt
„ascunse” adevăratele modele şi, cu multă publicitate şi cinism, promovează noi criterii, noi tipo-

logii, noi definiţii. Câteva decenii sunt de ajuns
pentru a scoate la suprafaţă o generaţie-mutant,
acel om-mlaştină pe care îl descrie atât de bine
Matei Vişniec, adică omul inundat de tot felul de
informaţii, de tot soiul de zvonuri culturale, de impresii, de vane speranţe şi visuri dirijate. Astfel,
generaţia este dezorientată, neînţelegând rostul
culturii, o consideră inutilă.
Moartea şi învierea prin cultură. „Ce satisfacţie avem dacă citim o carte apreciată, premiată, vândută în nenumărate exemplare, dar mesajul ei este potrivnic învăţăturii lui Dumnezeu?” se
întreabă autorul. Cultura ne ajută să înţelegem
sensul deplin al vieţii noastre pe acest pământ,
scrie Sergiu Ciocârlan, menţionând versul eminescian: „Nu credeam să învăţ a muri vreodată”
din Odă în metru antic. Cultura ne poate oferi,
aşa cum s-a întâmplat cu Vergiliu şi Dante: un
ghidaj excepţional prin labirinturile întunecate ale
Infernului, având ca destinaţie Paradisul, însă nu
toate operele ne conduc spre paradis. Analizând
iluminismul, vorbeşte despre utopia fericirii terestre, revoluţia sau înlăturarea Dumnezeului tiran,
răsturnarea valorilor absolute, printre care Binele
şi Adevărul, edificiul lumii devine cât se poate de
fragil. Ca o consecinţă imediată a desprinderii de
învăţătura cea adevărata a Mântuitorului Iisus
Hristos, societatea a greşit drumul, constată autorul. Omul a uitat de „temelia adevărului” şi a
crezut în aparenţe. În acest sens, aminteşte de
miturile Popeii, a cărei frumuseţe ia ochii, în primul rând, datorită vălului ce o ascunde, al lui Oedip, Narcis sau Orfeu, toate sugerând că realitatea nu se dezvăluie imediat.
Sergiu Ciocârlan este convins că, în locul culturii iluministe, poate sta modelul cultural paisian,
dar care este ignorat. Autorul citează din Crinii ţarinii câteva fragmente sugestive despre „curăţia
minţii şi a inimii”, despre „faptele cele bune”, despre rugăciunea care „luminează”, menţionând
că „fără curăţia minţii, a inimii şi a sufletului, nu
se ajunge la vederea cu mintea… iar în locul
adevărului se arată înşelăciunea.” Acesta este
adevăratul iluminism, lumina, explicată
în cultura ortodoxă, Sergiu Ciocârlan nefiind
de acord cu „reeducarea” în spirit raţionalist, contestatar, rupt de orice tradiţie a harului şi a sfinţeniei. Deşi „luminată”, această literatură înseamnă
o împuţinare drastică a adevăratei lumini, o slăbănogire a facultăţilor duhovniceşti şi, inerent, căderea în răutăţile cele de multe feluri: o adevărată literatură sinucigaşă.
Analizând romantismul scrie despre consecinţele omorârii lui Dumnezeu, un proiect demonic
pe care scriitorii Renaşterii şi l-au asumat, optând
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pentru o lume închisă pentru sinergie, şi de la ei
întreaga literatură europeană până astăzi s-a
construit pe acest model de credinţă lipsită de
Revelaţie, determinând nesfârşite substituiri ale
Dumnezeului Celui Viu şi deznădăjduitoare avataruri ale rătăcirii. Gândire anihilistă a presupus şi
atitudinea distrugătoare a omului faţă de aproapele său, faţă de sine şi faţă de întreaga creaţie,
generând un orizont închis al unei umanităţi ce
nu-şi mai poate exorciza propria sa referenţialitate. Din această cauză este dominată de anxietate, suicid, haos. Narcisismul postmodern este
moştenitorul direct al acestui individualism, aşa
se explică filosofia nihilistă a morţii lui Dumnezeu,
revendicat ca precursor al culturii postmoderne.
Următoarele curente literare aflate în centrul
preocupării autorului sunt realismul şi naturalismul. Când reciteşte romanele lui Balzac, eseistul
observă că sunt descrise ambiţiile omeneşti ale
unor personaje, visurile lor de a parveni, de a dobândi o poziţie într-o societate convenţională,
deziluziile, şi, în cele din urmă, resemnarea şi cinismul exprimării. Personajele simt golul, lipsa lui
Dumnezeu. La polul celălalt sunt eroii lui Cehov,
Gogol şi Dostoievski. „Vei descoperi în Cehov un
adevărat îndrumător, un scriitor profund, trăitor al
Ortodoxiei, iubitor al Sfintei Liturghii şi al cântărilor de la strană, artist neîntrecut în zugrăvirea
umanităţii”, precizează Sergiu Ciocârlan. (p. 300).
În opera lui Gogol admite că există duhul scrierilor Sfântului Paisie Velicicovski, iar în Dostoievski
chipul îmbunătăţit al stareţilor de la Optina, adică
o Ortodoxie autentică.
Modernismul este descris semnul lui Minos.
Ocupându-se de celelalte isme ale modernismu-

lui: simbolismul, avangardismul, existenţialismul,
absurdul şi postmodernismul, S. Ciocârlan prezintă aceleaşi consecinţe ale lumii „în care Dumnezeu este mort”, o lume obsedată de cultivarea
obscurităţii, a exacerbării eului şi a esteticii urâtului. Analizând postmodernismul, prezintă termenii: „gândire slabă”, timp „lipsit de adâncime” „,mimarea şi revizuirea tradiţiei”, pornind de la Gianni
Vattimo, Sfârşitul modernităţii. Nihilism şi hermeneutică în cultura postmodernă; de la Jean-François Lyotard, Condiţia postmodernă. Raport asupra cunoaşterii şi Mircea Cărtărescu, Postmodernismul românesc. Postmodernitatea este o societate intrată într-o „eră a vidului” (G. Lipovetsky) şi
„a individualismului” (G. Lipovetsky, A. Renaut).
În aceste condiţii se poate vorbi despre o democraţie postmodernă, întemeiată pe „lipsa reperelor de certitudine” (Cl. Lefort), fapt ce provoacă o
„criză de identitate şi de identificare”. Care sunt
condiţiile istorice ale postmodernităţii? Concluzia
este că trauma postmoderniştilor vine din absenţa lui Dumnezeu, aşa apare nevoia de „gândire
slabă” (Gianni Vattimo) ori modul de reflecţie tipic
postmodern, ce îndeamnă la „regândire” şi la „regăsirea de sine”.
Rolul literaturii. Cartea lui Sergiu Ciocârlan
este un studiu ambiţios Îndemnul autorului către
cititor este acela de a căuta „cuvântul cel roditor”,
cu putere de sus, de a „umple în permanenţă viaţa cu trăire duhovnicească.” Cartea este o declaraţie publică a iubirii pentru cultură şi pentru divinitate, ambele îmbinându-se în acelaşi potir, care
ne călăuzeşte destinul pe drumul mântuirii.

Grafică de Mircia DUMITRESCU
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Traian D. LAZĂR

AUTOR ŞI PERSONAJ
(POLIMORFISM ŞI TRANSLITERATURĂ)
Poeţii îşi etalează personalitatea şi trăirile direct, situându-se cu nonşalanţă în prim planul
creaţiei lor lirice. Prozatorii o fac indirect, inventând biografii şi relatând acţiuni şi afecte în care
disipează propriile date biografice şi experienţe.
Folosind terminologia serviciilor secrete putem
spune că prozatorii sunt „personaje sub acoperire” în propriile scrieri ori în scrierile prietenilor şi
neprietenilor.
Orgoliul de creatori îi determină pe oamenii
artei să folosească diferite artificii pentru a deveni
mai vizibili: pictorii realizează autoportrete, regizorii sunt prezenţi ca actori în propriile filme sau
piese de teatru, etc. Prozatorii procedează identic, folosind în acest scop diferite artificii.
Unul dintre personaje este învestit cu rolul de
„purtător de steag”, un „alter ego” al autorului. G.
Călinescu (vezi Esenţa realismului) mărturisea că
Otilia, principalul personaj din romanul Enigma
Otiliei, „este „eroina mea lirică”„... este „tipizarea
mea fundamentală în ipoteza feminină”, este
„oglinda mea de argint”.
Un pas mai departe ni se pare „jurnalul” ţinut
de unul dintre personaje, cum ar fi Jean Bosmans din romanul lui Patrick Modiano, Orizontul,
ed. Humanitas, 2015. În plimbările sale prin Paris, acesta are un carneţel în care îşi notează
amintirile, visele, impresiile despre oameni şi locuri.
Eliberarea totală de convenienţe se produce
când însuşi autorul ţine jurnalul, când devine personaj al propriei scriituri, procedură care cere încălcarea orgoliului auctorial întrucât „jurnalul literar” e socotit un gen minor. Ocolind cu abilitate
această „pată”, Mircea Radu Iacoban a scris şi

publicat, în formă de jurnal, volumul Trăim o singură dată. Jurnal 2004-2014, Iaşi, ed. Junimea,
2015.
Îţi trebuie nu doar curaj şi talent pentru a realiza o asemenea formulă, ci şi material narativ.
Căci nu redactezi un roman de ficţiune, în care
poţi născoci biografii (personaje) şi întâmplări
chisnovate care să farmece şi să atragă (încânte)
pe cititori. Contemporanii, celelalte personaje ale
scriiturii, chiar dacă-i indici doar cu iniţiale, cum
procedează M.R.I, te cunosc, ştiu despre ce scrii,
te pot verifica. Aşa că... trebuie să spui adevărul,
tot (?) adevărul şi numai adevărul”. Dacă ţii la
prestigiul tău.
Iar M.R.I. are despre ce scrie, atât între limitele cronologice ale Jurnalului, cât şi dinainte. La
împlinirea vârstei de 70 ani, face un scurt şi edificator bilanţ: „Am lucrat 9 ani în gazetărie, 10 ani
am fost director de editură, 11 ani director de
Teatru Naţional, 12 ani director la (teatrul) Lucea-
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fărul”. (p.310) La patru ani după aceasta, Jurnalul
ni-l arată la fel de activ: „Rafală de apariţii în aceeaşi zi (7 aprilie 2014): un interviu de o pagină în
revista Ateneu, un articol în nr. 3-4 al revistei
Teatrul azi (şi o cronică la premiera de la Giurgiu), un articol intitulat Iaşii lui Mircea Radu Iacoban, semnat de I. Haimovici în Gazeta românească din Israel, în fine, un articolaş omagial în
revista Baaadul literar nr. 28-29”. (p. 622)
S-ar mai putea adăuga, doar pentru a ilustra
varietatea preocupărilor, că autorul a făcut parte
din forul legislativ al ţării înainte de 1989, a fost
prezent la proclamarea independenţei Republicii
Moldova, a cunoscut personalităţi politice (Fidel
Castro, Mircea Druc) şi religioase (patriarhul Teoctist), s-a aflat în contact strâns cu importanţi
oameni de cultură (Grigore Vieru, Marin Sorescu,
D.R. Popescu, Mihai Cimpoi etc.), a ţinut cursuri
de filozofie, s-a numărat printre primii cronicari
sportivi din ţară, etc. Dar, în primul rând, a scris
proză şi teatru, a făcut film. A născocit personaje
literare şi a devenit personaj în scrierile altora. Şi,
o dată cu Jurnalul, a decis să fie personajul propriei scrieri.
Jurnalul ni-l înfăţişează pe M.R.I. în descendenţa marilor prozatori români, Calistrat Hogaş,
Mihail Sadoveanu, Alexandru Odobescu, etc., rătăcind (umblând hai-hui) „pe drumuri de munte”,
pescuind, vânând, citind semnele naturii, etc. Un
continuator al tabieturilor înaintaşilor într-ale degustării farmecului naturii, dar în vremuri schimbate.
El hălăduieşte prin munţii Neamţului şi urcă
pe culmea Stânişoarei cu Dacia, nu cu Pisicuţa
precum Hogaş. Nu hiperbolizează, ca înaintaşul
său şi nu foloseşte descriptivismul emoţional, ci
preferă descrierea vizuală, faptică, a încântătorului peisaj. El regăseşte aici „o insulă din altă lume. Vara, curăţia verde crud a costişelor zici că-i
decor pictat cu pensula. Iarna, când rămân doar
trei nuanţe alb, verde brun şi albastru-gălbui, se
pogoară de nu ştiu unde o lumină caldă şi lină, în
irizările căreia prind să pâlpâie depărtate amintiri”. În alte locuri însă, natura este maculată de
turiştii de duminică dornici de trasee comode şi
continui, de servicii, iar pajiştile „sunt spurcate cu
peturi, pungi şi gunoaie”(p. 205)
Pescuieşte, ca şi Sadoveanu, uneori în aceleaşi ape, din zona Fălticeni-Paşcani, cu un noroc schimbător. Coboară, alteori, pe Prut până la
Dunăre, unde constată că „peştele nu muşcă”; „
pe Dunărea nouă, unde am prins cândva somotei
după somotei, acelaşi loc, nici o mişcare”. Cauza? Braconajul cu unelte sofisticate, seacă apele
de peşte. Iar „Delta colcăie de bărci cu motor. E-

o hărmălaie ca-n Piaţa Universităţii”. (p. 212) Ca
urmare, fraza amplă sadoveniană este înlocuită
de autor, în descrierile de natură, cu tuşe scurte,
pointiliste: „se trec toporaşii, au înflorit păpădiile”
(p. 227); „Au înflorit, imprudent zarzării. Pe şesul
Jijiei am zărit, rebegită, cea dintâi barză a anului
2014. Păpădiile se căznesc să-şi descheie în
soare bumbii galbeni pe margine de şanţ”. (p.
619) S-a dus liniştea sadoveniană inspiratoare de
meditaţii profunde şi de trăiri revelatoare ale divinului din natură, exprimate în rezonanţe ample.
Unde or fi dropiile urmărite de Alexandru
Odobescu pe Bărăgan, de vreme ce M.R.I. constată că şi iepurii au devenit un vânat rar: „nu mai
saltă, ca altădată, urecheaţii pe coama dealului”.
Aceleaşi locuri, dar alte vremuri, alţi oameni!
În raporturile cu natura, citadinul M.R.I. manifestă reacţii ce ţin de optica „paradisului pierdut”.
În urbe, el este iubitor de natură amenajată şi
probează calităţi de bun gospodar. Iubitor de asfalt, el sesizează serviciul (firma) de gospodărie
comunală că asfaltul de pe strada sa e deteriorat
şi solicită remedierea. La fel rezolvă refacerea
canalizării. (p. 231) Iar acolo unde poate proceda
manu propria, nu ezită, pune mâna şi drege: „torn
beton, sap, greblez, pun din nou gazon”. (p. 231).
M.R.I. este un orăşean, ce are în curte trei brazi,
puieţi aduşi cu maşina personală, de la munte,
dar ajunşi cât casa, o tufă de forsythia, buxus, liliac, doi cacadâri sălbatici şi gospodăreşte frecvent pe „cei câţiva metri pătraţi prea bine garnisiţi... botanic” (p. 622)
Acest orăşean, aşezat şi gospodăros, e impulsionat, mai ales primăvara, să hoinărească în
natură. Nu se opune instinctului, dimpotrivă o face cu plăcere, căci impulsurile ancestrale sunt
stimulate şi de reacţia la sedentarismul vieţii moderne. Îşi notează cu sinceritate „viciul”: „rătăcirea de vară” (p. 334), „din nou la drum” (p. 344)
etc.
Nu a uitat, ori a învăţat, să citească mersul
naturii: „Am senzaţia că vara se mistuie: în curte,
crinii de baltă, care înfloresc toamna, au îmbobocit”. (p. 200) Sau: „Da, a venit în sfârşit primăvara. Aseară am auzit găgăit de gâşte în crucea cerului”. (p. 619)
Om pe deplin integrat civilizaţiei urbane moderne, căci ia lecţii de manevrare a calculatorului
(p. 226), M.R.I. (şi nu doar el), păstrează reacţii
ale primilor homo sapiens, este prădător (vânează şi pescuieşte) şi culegător al roadelor naturii
sălbatice. „Vestea că au ieşit zbârciogii a percutat
imediat amorţita capsă a hibernării leneşe teleportându-ne exploziv în inima pădurii”. (p. 539)
Un culegător animat nu de instinctul agonisirii
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hranei, ci de motive estetice şi ambiţii sportive
(competitive). Pentru aducerea naturii sălbatice
în oraş el întreprinde „expediţie după flori de
câmp... Recoltă bogată: cinci vaze se aliniază pe
terasă. În loc de Ikebana, se va spune Yacobana”! (p. 541) Apoi: „Drum la Ciric după flori – cele
de săptămâna trecută s-au ofilit”. Desele trimiteri
din Jurnal la „roada-ntr-un picior a pădurilor moldave” sunt pigmentate, uneori, de capturi senzaţionale: „şase exemplare dintr-o uriaşă şi rarisimă
ciupercă delicatesă”, ceea ce alimentează spiritul
competitiv al autorului, care „trimite poze cu ciupercile-eveniment la gazete”. (p. 559)
M.R.I. a ales pentru scrierea sa forma jurnalului extins pornind de la propriile-i concepţii dictate
de firea sa extrovertită adăugându-le argumentul
de autoritate oferit de George Călinescu: „un jurnal numai despre sine e un nonsens”. (p. 45)
Condus de această idee el aduce în scenă o
mulţime de personaje, narează despre ele, polemizează sau dialoghează cu ele, împănează jurnalul intim cu recenzii de carte, comentarii literare, analize politice, însemnări de călătorie, cronici
de artă sau sportive, schiţe umoristice, naraţiuni
pe teme diverse, etc.
Subiectele (temele) abordate în carte sunt de
o mare varietate: cultură, în principal, dar şi economie, politică internă şi externă, meteorologie,
etc. adică tot ceea ce autorul, omul, trăieşte într-o
viaţă şi privit sub imperativul exprimat în titlu, „trăim o singură dată”. În această optică, jurnalul, ca
gen literar, este comparabil cu „romanul adevărat” pe care îl promovează Virgil Tănase, diferind
prin tehnica scriiturii.
A rezultat un roman-eseu (autobiografic) în
formă de jurnal sau, mai degrabă, o structură polimorfă, o specie de transliteratură, generată de
metoda transdisciplinarităţii propovăduită de Basarab Nicolescu.
Această impresie se întemeiază şi pe faptul
că autorul îmbină afectivitatea şi subiectivismul,
specifice literaturii, cu obiectivitatea şi raţionalul,
proprii ştiinţelor exacte,. Din acest punct de vedere, el se situează pe aceiaşi direcţie cu Jean
d’Ormesson, care în „Ciudată e lumea până la urmă” reuneşte, în aceeaşi scriere, lumea literară
cu cea ştiinţifică. (România literară, nr. 32/7 august 2015, p.26) Faptul este tot mai frecvent în-

tâlnit în scrierile literare contemporane, fiind exprimat de obicei prin altă terminologie: raportul
dintre ficţiune şi realitate.
Jurnalul a fost redactat, cu sinceritate, cu
gândul la publicare, dar fără intenţii de manipulare. Autorul consemnează, cu sinceritate, acţiunile
şi trăirile sale cu credinţa că ele interesează pe
cititorul dornic să-şi lărgească experienţele prin
lectură. Opinia lui M.R.I. este că cititorul trebuie
„să tragă concluziile singur... fără să-i bage nimeni degetele în ochi”. (p. 448) Înainte de a trata
o problemă, el se întrebă dacă „am sau n-am
„căderea” (adică priceperea) de a mă pronunţa în
respectivul domeniu”. (p. 449) Şi nu o face decât
după ce s-a documentat.
Consemnează sumar aspectele ce ţin numai
de sine, cum ar fi pasiunea pentru şah. Dar
atunci când acest joc devine o chestiune de interes public, o tratează exhaustiv. Ca într-o adevărată lucrare ştiinţifică, autorul citează surse bibliografice, argumentează pro sau contra, demonstrează justeţea susţinerilor sale. Aflăm în Jurnal
solide bibliografii tematice (pentru istoria Iaşului,
de exemplu, p. 361) sau de autor (p. 371)
De obicei, scriitorul îşi argumentează temeinic
atitudinea în problemele abordate. Atunci când
consideră că subiectul nu merită mai multă atenţie, ori este inutil să insiste, renunţă la demonstraţii şi îşi exprimă dezaprobarea şi nemulţumirea în stil propriu, prin „m.r.i.-eli”. Pregătind apariţia unui supliment cultural al „Cronicii Române”,
M.R.I. invită câţiva publicişti să colaboreze. Aceştia, excesiv de prudenţi, pun condiţia „să vedem,
mai întâi, cum arată Suplimentul”. „Păi cum să-l
vadă, că primul număr trebuie să-l scot cu colaborarea lor” (p.208), comentează M.R.I. Referindu-se la „incredibilele dezvăluiri” ale gazetelor
privind colaborarea unor intelectuali cu Securitatea, M.R.I. observă sec: „Eticheta infamantă de
colaborator se potriveşte-mănuşă unora şi mai
deloc altora” (p. 195)
Străbătut de la un capăt la altul de „nervul gazetăriei” (p. 376), volumul lui Mircea Radu Iacoban are un conţinut bogat şi variat, pe baza căruia cititorul poate cunoaşte (reconstitui) „starea individului” şi „starea naţiunii” la trecerea dintre milenii.
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Cristina CHIPRIAN

CONCENTRAȚIE DE POEZIE ÎN SÂNGE
Leo Butnaru (Chişinău) semnează al șaptesprezecelea volum liric, confirmând conștiința identității de sine a poeziei române contemporane (Cu
genunchii pe zaruri, București, Editura Tracus Arte,
2014).
Conceptul poetic reprezintă substanța de contrast pentru mai multe sfere ale realității pe care
gândirea le traversează. Este, mai întâi, o delimitare antropologică, a unei existențe spiritualizate, ce a
depășit naturalul și sălbaticul. Este, apoi, un adevăr
care persistă, având nostalgia dreptății, revelat generațiilor rurale sub bolta bisericii: prima poezie se
citește îngerilor (Ab initio). Hiperconcentrația de poezie alterează simțul vieții comune, existența se derulează alert, în contratimp cu efortul poietic.
Poezia echivalează cu orice creație a minții și
cu orice concluzie a rațiunii. Leo Butnaru evocă
umanitatea demnă a lui Socrate sau pe aceea, perseverentă, a lui Demostene. Poetul aproximează
sacrul și se simte absorbit în rațiunea prezenței divine „ca o suită de mituri despre mine însumi” (Elegie la pragul Diotimei). Semnul lingvistic descinde
din textul liturgic, cu existențiale reverberații. Geneza este interpretată ca o filozofie profundă, care corelează începutul și sfârșitul, viața și moartea. Jocul
de cuvinte concentrează profilul unui Dumnezeu ludic, care scoate viața din moarte sau pune viața în
mișcare(Tabu). Îngerul nu vorbește, „se ține de cuvânt”.
Unul dintre impresionantele procedee postmoderniste – compunerea cu elemente ludice – este
valorificat pentru a traversa istoria literară, viața politică și comunitatea creatoare, „căci se pot plăsmui
poeme de rase atât de diferite”. Citatul antic intersectează antroponimul modern (Arcadia – Arcadie).
Poemul, echivalat cu mielul destinat sacrificiului, se
dezvoltă către „inexistentul final”.
Imaginea poetică se strecoară în substanța metaforei. Poetul-magician îmblânzește imaginarul an-

cestral și suprapune senzațiile – zebra este mânată
cu frâul dungilor sale.
Gluma lirică definește numeroase micropoeme:
îmbrățișarea este oprită de gândul războinic al fiicei
de samurai (Eminescu în japoneză); raportul omdivinitate se susține și prin analogia sonoră (port –
aporte). Chiasmul inversează relația concret-abstract („universul gravid cu poezie/ poezia gravidă
cu universul”).

Poezia salvează de funebru, este o mască a tinereții fără bătrânețe, iar privirea în oglinda sinelui
trebuie să prezerve această minunată aparență.
Imaginarul în limite supraumane parafrazează litera
divină: Lazăr este chemat să se deștepte din moarte, pentru a citi, iar creștinii ar trebui să răspundă
chemării „Veniți de luați poezie!”
Un poem mai extins rescrie istoria contemporană cu ironia/ autoironia celui care înțelege tot ceea
ce este omenesc: privatizarea folclorului se face cu
multe abuzuri, avuția colectivă se anulează prin disipare și deturnare.
Titlul volumului conține, în sine însuși, o filozofie:
modalitatea de a exista ce îndepărtează din start
confortul, vizând intrarea în propriul joc cu destinul.
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Ionel POPA

ESTETICA ŞI ETICA CRONICII LITERARE
Semne de carte 2 (Râmnicu Sărat, Editura
Rafet, 2015) de Rodica Lăzărescu îmi confirmă
încă o dată că ignorând această cerinţă cronica
literară nu mai este cronică literară.
Şi în prezentul volum dna Rodica Lăzărescu
spune ceva corect şi exact despre fiecare carte
citită, nu lecturată. Dsa are ştiinţa de a găsi uşa
de intrare în universul cărţii şi flerul de a identifica
acesteia personalitatea; îi detectează treptele suitoare sau coborâtoare, de regulă cele suitoare,
deoarece dsa citeşte pentru a recomanda altora
cărţi care nu coboară sub ştacheta valorii.
Autoarea Semnelor de carte scrie cronica cu
o empatie subordonată valorii şi deontologiei. Fiecare cronică urmăreşte identificarea specificului
cărţii şi a autorului ei. De exemplu, în cronica la
ultimul volum al tetralogiei Arta de a fi păgubaş
de Niculae Gheran punctează mecanismul relaţiei memoriei cu ficţiunea, a adevărului (şi literar)
cu factologia, relaţie din care rezultă veridicitatea
paginii literare. N. Gheran este, după cum remarcă şi cronicarul, „Povestitor din plămada lui Creangă”, atent la „subtilităţile limbii”, „sonoritatea vocabulei”, „comedia vorbelor”; are „plăcerea vorbirii în
dodii” şi a „limbajului „pe dedesubt”; nu-i lipseşte
nici umorul şi arta portretului. Cronica îmi confirmă o observaţie a mea mai veghe: Niculae Gheran a învăţat bine lecţia prozastică a lui Liviu Rebreanu al cărui editor de excepţie este.
Semnele de carte ale dnei Rodica Lăzărescu
au un ce care scoate în evidenţă frumuseţea şi
valoarea cărţii şi astfel de îndeamnă, chiar te
obligă, să o citeşti.
Atunci când specificul cărţii (specia ei) îi permite, cronicarul schiţează şi portretul autorului,
portret ce dezvăluie şi valoarea cărţii. Din cele

scrise despre Scrinul cu epistole al lui Constantin
Călin se conturează portretul acestui critic şi istoric literar: onest, obiectiv, dăruit muncii de cercetare, riguros. Metafora folosită în recenzie, „arheolog literar” i se potriveşte de minune. Un portret
moral, psihologic şi deontologic creionează şi lui
Constantin Cubleşan în paginile despre volumul
cu interviuri luate scriitorului, criticului şi istoricului
clujean. Atunci când scrie despre o carte deosebită care aduce în prim planul atenţiei un perso-

naj(real) exemplar, adevărat model de viaţă, cronica este străbătută de sentimentul bucuriei şi de
un adânc respect pentru personajul exemplar.
Important este faptul că aceste sentimente se
transmit şi cititorului cronicii. Zicând acestea am
în vedere cronica la cartea lui Vartan Arachelian,
Mărturisiri. Corneliu Coposu în dialog cu Vartan
Arachelian.
Făcându-şi meseria, cronicarul nu trebuie să
rămână în ţarc, ci şi ancorat de realitatea de dincolo şi să se poziţioneze faţă de ea. Dar această
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ancorare trebuie ascunsă printre rândurile cronicii pentru a evita politizarea statutului de cronicar literar. Rodica Lăzărescu este un astfel de cronicar. Această calitate şi datorie sunt sesizabile, de pildă,
în cronicile la cărţile lui Artan Arachelian, Ştefan Mitroi, Marin Mincu,
Adrian Jicu. În aceste cronici respiră deopotrivă sentimentul civic şi
patriotic ca replică dată celor, care fără discernământ, se închină şi
se convertesc la „satul global”şi pentru care sentimentul patriotic şi
conştiinţa naţional-identitară sunt nule şi neavenite.
Nu de puţine ori am dat peste cronici în care, pornind de la o
afirmaţie, o informaţie sau chiar un detaliu prezente în cartea ce trebuie recenzată, cronicarul deschide o paranteză (de multe ori nu mică) pentru a-şi expune ştiinţa cu privire la acea afirmaţie sau informaţie. În acest mod cronica se lungeşte şi îşi periclitează menirea,
iar cartea ce trebuie recenzată (implicit şi cronica aşteptată) devine
pentru el oglindă narcisiacă. Altele suferă de verbozitate, vorba Poetului: „Înşirând cuvinte goale/ Ce din coadă au să sune.” Cronica autoarei Semnelor de carte este concisă, sobră şi la obiect, acesta fiind fie conţinutul cărţii, fie talentul autorului, de regulă amândouă, bine argumentate şi ilustrate cu exemple. Totdeauna judecata de valoare (verdictul critic) ţine seama de specificul (specia) opului comentat (de ficţiune, memorialistic, documentarist etc.). În genere,
aprecierea critică este prezentă în finalul cronicii în formulări concise
şi expresive: „Tonică profesiune de credinţă, incitantă invitaţie la lectură!”; „Spiritul Blajului,spiritul Seniorului! Câţi din generaţiile ce vin,
ştiu, vor să le preţuiască!?”; „Scris „dintr-o respiraţie” romanul „Urma” se citeşte la fel de repede şi pe nerăsuflate. Lungă va fi însă
„digestia” lui şi de neşters „urma” lăsată pe zăpada conştiinţei fiecărui cititor.”; „Primeşte de la doamna Paulina toate urările de bine! Te
îmbrăţişează călduros Al tău amic, Basile Alecsandri.” Semnele de
punctuaţie din finalul acestor fraze nu sunt doar expresie a unor
stări emotive şi de conştiinţă, ci sunt puse acolo cu un tâlc.
Noul volum, Semne de carte, îmi confirmă observaţia făcută cu
altă ocazie: cronica practicată de dna Rodica Lăzărescu nu este una
încremenită într-un tipar folosit în regim de copy, ci, dimpotrivă, este
flexibilă, perfect pliată pe cartea recenzată.
Pentru frumuseţea şi subtilităţile ei, am citit şi recitit „Mon cher
Adrian” cronica la cartea lui Adrian Jincu, Mon cher Basile Alecsandri. Eseu despre identitarul lui Vasile Alecsandri.
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CĂRŢILE PE MASĂ
Liviu APETROAIE

Aproape 40 de ani de poezie „neîntreruptă”
ne propune Valeriu Matei* în recentul volum antologic, „Ecuațiile disperării”, apărut la Tracus Arte, un volum-călătorie de reconstruire a unei cariere poetice remarcabile, a unui scriitor care, activând mai ales în spațiul basarabean, a devenit
emblematic și autentic reper al rescrierii limbii
române încă din epocile în care era într-o tristă
recluziune. „Cultivat și modern”, „poet grav”,
„foarte legat de solul celeilalte Moldove”, „un reflexiv de solidă cultură umanistă” – sunt câteva
spicuiri din unul sau altul dintre cei care l-au avut
pe masa de lectură pe Valeriu Matei, poet care
se desfășoară pe ample registre, de la un filon
tradiționalist necesar până la poeme de meditație
filosofică. De altfel, cititorii aplicați au de mult
imaginea poeziei sale, care dă, cu adevărat, dimensiunea
unui scriitor bine legat de marea literatură și făcând parte
din ea. „Ecuațiile disperării” este una din
cărțile-eveniment în
poezia publicată în
2015, pentru că Valeriu Matei, în etapele creației sale, n-a
avut perioade liniare sau de regres al artei poetice, ci un permanent urcuș valoric, ceea ce în
paginile de față este demonstrat.

Vitalie Răileanu*, un important exponent al
modernismului liric basarabean, se joacă, într-un
fel, cu lectorul, lăsându-se răvășit de incertitudini
și dând aparenta impresie că este în mijlocul mării pe o plută în derivă. Astfel poziționat, nu-l năpădește frica infinitei singurătăți și nici iminenta
moarte, ci o poezie a sensului. Dacă tot timpul
trebuie să treacă până va zări, cum spune în titlu,
vreo faleză, atunci să treacă în meditație, pentru
că singurătatea e unicul loc al definiției profunde.
„Vreau să evadez din această existență ilimitată
(…) viața mea-i această zbuciumată mare”, par
să fie Scylla și Caribda între care balansează
„pluta Meduzei” în așteptarea sfârșitului furtunii
nesfârșite a sentimentelor și angoasei.
* poeme de pe faleze, București, Vinea, 2015;

* Ecuațiile disperării, București, Tracus Arte,
2015;
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nizate. Remarc în lirica falangei feminine basarabene, ca și în cazul de față, realizări de text și
imagistică dublate de intense, profunde și spiritualizate ancorări existențiale, de proiecții în partea
nevăzută, ci doar intuită, a lumilor posibile. Adică
nu un feminin proeminent, sentimental și placid,
ci, dimpotrivă, sobru, lucid prin care se spune despre lume ca un tot androgin în care ambele
componente ontologice sunt în fața aceleași
oglinzi și aprind deodată reflectoarele autocunoașterii. Astfel că, titlul volumului, „iubirea noastră e o doamnă frumoasă” trebuie să ne trimită la
o cu totul altă cheie de cuprindere, pentru că, în
fapt, acest titlu e o posibilă capcană, dacă e luat
ca atare.

Tot din Basarabia, tot din poezia modernă,
bate străzile interioare Dumitru Crudu*, într-o
carte care e un jurnal de trăiri și sentimente. Cu
toate că titlul ne trimite către evenimente-limită
subacvatice, poetul e mereu în plutire și cel mai
bine se regăsește pe crestele înalte ale Caucazului, de exemplu, sau cocoțat pe blocuri-turn de
unde privește, ba mai mult, trăiește lumea în întregul ei. Lirismul lui Dumitru Crudu e dezinvolt,
cu vocabule obișnuite, naturale, dar pline de tensiune. În miezul textului apare, permanent, o umbră feminină căreia poetul îi povestește stările de
moment și care este invocată într-un serial de
amintiri venite parcă de la altcineva, ca și cum
autorul nu e decât o portavoce a altei existențe
despre care parcă a visat cândva, ceva. Din tot
acest amestec de imagini, impresii și chiar strigăte, Dumitru Crudu ne spune o sinceră poveste a
lumii sale.

* iubirea noastră e o doamnă frumoasă, București, Vinea, 2015;

Tot în Basarabia și de această dată, cu
o carte semnată
Silvia Caloianu*, „cântec în
stația zoo”, tot
un discurs complex, de multe
ori ancorat în
ecouri foarte virile, alteori revoltat, moralizator,
dând seamă de
un eu autentic, individualizat și răscolit de fantasme ale realului pe care nu le acceptă decât
dacă le descoase până la ultima fibră esențială.
Astfel, cartea e o fugă, o alergare într-un orizont
de 360 de grade orientare. Poeta e peste tot, iată, oprește în toate stațiile existenței, inclusiv în
lumea altor regnuri cărora le intuiește necesitatea
întru viețuire. Aici „plouă temperamental”, furtunos, așa cum e și felul ei de a trece prin lucruri și
lume. O poezie care te ține în priză, care te prinde cu intertext și metaforă, cu mult vizual dar și
cu sintagme conceptualizate, încât lectura e una
care te „amețește”, în sensul că te solicită, te
enervează sau îți ascute câte un zâmbet. Adică o
carte bună, inspirată și completă.

* strigătele de sub ape, București, Vinea, 2015;

Maria Șleahtițchi* a suit viguros trepte de
pagini, în cele aproape două decenii de când a
debutat, fiind încă de atunci remarcată de confrații basarabeni și de dincoace de Prut. O confirmă
și recentul volum de la Vinea, solid, compact, de
construcție, în cinci secțiuni tematice, bine orga-

* cântec în stația zoo, București, Vinea, 2014;
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Krimhilda, dar cert este că poetul vorbește, „trăncănește” într-una cu o femeie care e când bună,
când rea, când frumoasă, când urâtă deși intuim
că e mereu aceeași și poate că el e cel schimbător în receptare. Cert este că omul de teatru nu
dispare de tot în poezie, de aceea toate aceste
invocații ale femeii sunt veritabile scene dintr-un
one man show, pe care-l joacă cu talent… de
poet, Bogdan Ulmu.
* Sfert de femeie, Iași, editura Artes, 2014;
Citim și poezie tradusă în limba franceză din
Margareta Curtescu*, tălmăcită de Victoria
Sicorschi, o carte de poeme și prozo-poeme ale
unei autoare care este foarte confesivă și care își
asumă la vedere toate trăirile și evenimentele,
dar, cum remarca cineva, fără patetism, ci cu distinsă detașare. Pe Margareta Curtescu nu o surprinde nimic în lume, pentru că, atâta vreme cât
există, orice ține de textura naturalului, a firescului, este dat ontologic. De aceea, într-un excurs
compact, poeta se expune, se „arată” într-o onorantă și sinceră nuditate a lumii dinlăuntru, însă
provoacă în egală măsură realitatea să se expună în egală nuditate. De aici, un gen de dialog
monologat, adică și despre sine și despre lume
vorbește același eu. Pentru cei care cunosc franceza, textul sună foarte bine, cu siguranță și datorită traducătoarei.

În paralel
cu debutul de
la
Junimea,
Marcel Miron*
a publicat o altă carte de poezie. „Caiere
de lumină”, o
apariție complementară și
la fel de importantă pentru un
debutant oarecum întârziat,
dar foarte erudit și talentat. Deși preot de carieră, un excelent
teolog, poetul Marcel Miron intră în poezie pentru
a scrie poezie, pur și simplu. Latura religioasă,
deși este prezentă, nu se manifestă în sensul
clasic, ci este eventual suport, întemeiere a lumii
ca lume. Poetul e interesat de toate aspectele
trăirii, e chiar existențialist, filosof, poți să-i simți
și momentele de îndoială sufletească, în stilul lui
Arghezi (cel din Psalmi), cu credință profundă dar
nemulțumit de criza morală a lumii și de lipsa regulii divine. Astfel, stăm la masă cu un gânditor,
sau pe aceeași corabie cu el (cum spune undeva) și asistăm la o construcție cosmogonică densă, sub pana unui întemeietor lucid, iscoditor,
chiar revoltat cu asumare, care își arată și trăirile,
dar și o subtilă artă lirică.

* poèmes oblique, București, Vinea, 2015;

Despre poemele lui Bogdan Ulmu* din volumul „Sfert de femeie” pot spune din capul locului
că sunt aparte față de tendințele mai generale ale
poeziei de acum, prin aceea că ne întâlnim cu un
limbaj deschis, al cotidianului, uneori al argoului
ori jargonului
dar de un „academism ludic” plin de farmec și emoție.
Nu știm exact
cine e iubita,
pentru că în
„Cocktail erotic” ne întâlnim, pe rând,
cu
Hedda,
Ludmila, Michaela, Natașa, Erica și

* Caiere de lumină, Alba Iulia, editura Gens Latina, 2015.
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Alexandru Zub

UN PRECURSOR AL MODERNIZĂRII,
CAROL MIHALIC DE HODOCIN
Modernitatea, sub aspect tematic sau în ipostazele ei multiple din zona realului, continuă să
stimuleze interesul multora, preocupați de trecut
și de alte dimensiuni ale duratei. Mai toate „umanioarele” își mobilizează resursele pentru a face
un pas înainte consensual. Slujitorii lui Clio nu
pot lipsi la apel, după cum rezultă din orice sumară investigație. Avem la îndemână un exemplu
revelator.
Dintre istoricii români care s-au manifestat cu
pregnanță în ultimele decenii, profesorul Dumitru
Vitcu ocupă un loc aparte, ca specialist în epoca
modernă, în sens larg, cu aspectele ei anterioare
și cu prelungirile firești în postmodernitate. Am
avut bucuria de a fi multă vreme colegi și chiar de
a colabora la proiecte comune, în cadrul Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” (care includea și Arheologia, până la separarea acesteia în așezământ autonom). I-am putut urmări activitatea, sub
multiple aspecte, inclusiv acela de pedagog, la
Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, tot
așa de rodnică profesional.
Iau acum act de o nouă realizare științifică a
distinsului istoric, aceasta dedicată unui personaj
complex din epoca tranziției spre modernitate,
Carol Mihalic de Hodocin (1802-1862), încă prea
puțin valorizat postum. Plasarea lui în suita de
Precursori ai modernizării societății românești,
cum indică însuși titlul cărții, evocă un proiect restitutiv mai vechi, din anii când autorul făcea parte dintr-o echipă (C.C. Angelescu, D. Berlescu,
Leonid Boicu, Iuliu Ciubotaru, Corneliu Istrati,
Adrian Macovei, Stela Mărieș, Ecaterina Negruți)
menită a studia tocmai tranziția spre modernitate
sub diverse aspecte. Apelul la documentele de
arhivă era impusă de metodologia inerentă și a

înlesnit analize dintre cele mai fecunde pentru istoriografia din epocă. Una din lucrările acelei
echipe, Dezvoltarea economiei Moldovei între
anii 1848 și 1864, contribuții (1963), a fost premiată de Academie, iar altele au nutrit disertații doctorale, precum aceea întocmită de Dumitru Vitcu,
Salinele Moldovei în epoca modernă (18321862), publicată în 1989, cu apel frecvent și la
inițiativele lui Carol Mihalic de Hodocin pe tărâm
social-economic.
A studiat minuțios și productiv numeroase aspecte noi sau complementare din epoca Unirii
Principatelor, sub unghi diplomatic, cultural etc.,
volumul Diplomații Unirii (1979) fiind onorat anume de Academie cu premiul „Nicolae Bălcescu”.
Revista Cronica i-a distins lucrarea George
Enescu în spațiul artistic american cu un premiu
menit a-i releva contribuțiile deosebite la istoria
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culturii, contribuții multiple și de valoare, după
cum se poate degaja din lista lucrărilor sale și din
ecourile produse în spațiul academic.
De la economie, viață politică și cultură, istoricul D. Vitcu și-a extins mereu preocupările, în
funcție de stagiile documentare sau didactice obținute de-a lungul anilor, stagii care i-au furnizat
noi documente și nuanțe interpretative, în domeniul culturii, diplomației, politicii externe etc. A revenit adesea, cu date noi de arhivă sau din presă, asupra unor teme sau figuri, precum Vasile
Alecsandri, Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogălniceanu, ca să invoc doar câteva exemple dintr-o
epocă bogată în figuri excepționale.
Precursori ai modernizării societății românești: Carol Mihalic de Hodocin (Ed. Junimea,
2015, 290 p.) extinde și adâncește un proiect restitutiv de amplitudine viageră, unul ce se prelungește, în chip fericit, prin numeroșii săi elevi și
discipoli. Din titlul ultimei cărți, formulat anume la
plural (Precursori…), s-ar deduce că autorul a
ales un caz, pe linia modernizării noastre, urmând ca altele să fie puse eventual pe rol la
momentul oportun, pe seama vastei experiențe
istoriografice a semnatarului. Noțiunea de modernizare se cuvine a fi înțeleasă pornind de la
cazul Carol Mihalic de Hodocin, prin raportare la
epocă, după cum se poate citi în argumentul preambular, vizând anume „organizarea și dezvoltarea învățământului profesional din Moldova; explorarea, descoperirea, exploatarea și valorificarea unei bune părți din potențialul geologic al țării, adăpostind mare parte din resursele ei naturale; stimularea preocupărilor practice înnoitoare și
folositoare variilor comunități locale; promovarea
civilizației urbane ca dimensiune indispensabilă a
progresului social; ameliorarea căilor și mijloacelor de transport, spre a înlesni astfel libera circulație a mărfurilor, implicit a ideilor; încurajarea industriei, agriculturii și apiculturii, domenii pe care
le-a slujit și îmbogățit mereu atât prin profilul și
ofertarea propriilor osteneli, cât și prin efectele
generate în direcția asigurării bazelor organizatorice adecvate cerințelor vremii” (p. 7-8).
S-ar putea extinde și nuanța un asemenea
proiect, recompozabil din ideile și împlinirile mai
multor generații de intelectuali sensibili în egală

măsură la nevoile sociale și naționale. Profesorul
D. Vitcu le-a studiat metodic, de-a lungul anilor,
pe seama unor exigențe de „școală istorică”
multigenerațională, însă și conform înclinațiilor
sale de intelectual cu experiențe specifice mediului rural din Moldova nord-estică, acolo unde s-a
format (Ibănești și Dorohoi), pentru a-i rămâne fidel sub unghi cultural și deontologic. Monografia
dedicată lui Carol Mihalic de Hodocin constituie
un exemplu de restituție a unui tip de realizare
profesională și civică, în diverse domenii, de la
ingineria minieră la arte și meserii, de la economie silvică la căi de comunicație, toate indispensabile procesului de modernizare a societății românești.
Le-a sistematizat el însuși într-un memoriu
din 1853, către Departamentul Lucrărilor Publice
și către domnitorul Gr. Al. Ghica, în care evoca
anume școala de arte și meserii, sistemul de alimentare cu apă a capitalei, „fabrica de fer” și cea
de hârtie, regularizarea secvențială a râului Prut,
„salinele de la Ocna” etc. Pensionarea prematură
și abuzivă a „comisului Mihalic de Hodocin” ține,
parcă, de un obicei al locului, de acea „rea tocmeală” mereu invocată.
Orizontul său intelectual poate fi reconstituit
azi, cum a făcut-o deja autorul, și pe seama cărților personale ajunse postum în fondul Bibliotecii
Centrale a Universității ieșene. Însă demersurile
lui novatoare, în epoca regulamentară și în anii
imediat succesivi, demersuri coerente și constante, interesează cel mai mult, în viziunea monografistului de azi, Dumitru Vitcu, eminent cunoscător al epocii în cauză. Carol Mihalic de Hodocin
este unul dintre acei „precursori ai modernizării”
de care istoricul nostru s-a ocupat de-a lungul
anilor, nu mai puțin de un demisecol, în care investigațiile de arhivă și cele de ordin livresc au
fost puse mereu la dispoziția unui proiect restitutiv, fie acesta secvențial sau monografic, după
cum rezultă și din acest volum.
Ar fi interesant de știut cum se va completa,
pe cont propriu sau prin discipoli, această serie
de „precursori ai modernizării societății românești”. Putem bănui numai.
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ARTIS
AMICA
NOSTRAE

Mircia DUMITRESCU
Se naşte pe 3 iulie 1941 în Căscioarele, Ilfov;
1955-1959: Liceul „Ion Neculce” din Bucureşti;
1959-1965: Institutul de Artă „Nicolae Grigorescu”. Profesori: Vasile Kazar, Eugen Schileru, Petre Achiţenie;
1965-1978: Profesor de desen la Liceul nr. 6 din Bucureşti;
1965 – prezent: O serie de expoziţii personale şi de grup, nenumărate, şi colaborări extrem de prestigioase.
1975-1990: Secretar al secţiei de Grafică a UAP;
1990 – prezent: Urcă treptele învăţământului academic la Universitatea de Artă de la gradul de lector până la
cel de profesor şi şef de catedră al secţiei de Grafică;
2015: Doctor Honoris Causa, Universitatea de Arte „George Enescu” din Iaşi.

Autoportret
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Pisică
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Iisus răstignit

Sfântul Gheorghe şi balaurul
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Am achiziţionat treptat toate volumele extraordinarei ediţii a manuscriselor
lui Eminescu. Sînt probabil singurul parizian în posesia ediţiei complete. De departe, am asistat cu stupefacţie la polemicile declanşate de această gigantescă
operă, care a fost posibilă graţie întîlnirii miraculoase, în Isarlîk, între Eugen
Simion şi Mircia Dumitrescu. S-au spus multe imbecilităţi, ca, de exemplu, faptul că nu ar fi vorba decît de o extrem de costisitoare fotocopie a manuscriselor.
Trebuie să nu ai nici o iubire de ceea ce înseamnă o „carte” şi să ai o total lipsă
de gust ca să poţi face asemenea afirmaţii. Prin lucrul său extrem de minuţios,
cu un respect inegalat faţă de Eminescu, Mircia a redat, pur şi simplu, viaţă poetului. Eminescu este, în aceste pagini, viu, prezent. Atingînd şi citind paginile
ediţiei manuscriselor lui Eminescu, am avut deseori senzaţia de a-l vedea pe
Eminescu scriind, creînd, suferind, visînd. Sînt sigur că peste cîteva zeci de
ani, cînd febra mercantilă se va mai calma în România, ediţia Mircia Dumitrescu va fi pusă acolo unde îi este locul – în Panteonul culturii române.
Basarab NICOLESCU

Sfântul Gheorghe
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eminesciana

Ali NARÇIN
(Istanbul / Turcia)

ÎN POEZIILE LUI MIHAI EMINESCU EXISTĂ CEVA ASCUNS
DINCOLO DE OBIŞNUIT*
În toate civilizațiile antice, scribii au scris texte
poetice prin crearea de imagini, au creat scene
de ritualuri interesante şi au încercat să descrie
prin reprezentare simbolistică forțele cosmice pe
care nu le puteau vedea. Au încercat să surprindă portretul forţei în care ei credeau şi au creat
cu mari eforturi mii de imagini artistice. Cele scrise în vremurile antice sunt abandonate astăzi
într-un vestibul necunoscut literaturii zilelor noastre şi stau închise în imagini întunecate. Scrierile
timpurii sunt percepute de către omul modern ca
fiind nişte mituri de neînţeles şi îndepărtate ca
formă de expresie. De fapt, scrierile prezentate
mitologic nu era scrise deloc cu uşurinţă, acestea
fiind exprimarea unei trăiri spirituale pentru care
autorii depuneau eforturi considerabile. În zilele
noastre noi folosim cu mare uşurinţă roadele imaginilor care îşi au rădăcinile în liniile trasate de
aceştia.*
Poezia pe care Mihai Eminescu a numit-o
„Satire” este alcătuită din cinci părţi. Cei care au
pus laolaltă poeziile pe care Mihai Eminescu le
numise iniţial „Satire”, au folosit în loc de termenul de „satira” pe cel de „scrisoare”. De fapt,
„scrisoarea” exprimă ceva diferit faţă de o „satiră”. În „Scrisoarea I” autorul a utilizat imagini artistice care îşi au rădăcinile în textele mitologice
vechi. Poate că Eminescu chiar a dorit să gustăm
din nou din neliniştea scribilor antici. În poezia sa
autorul s-a oprit cu predilecţie asupra relaţiei dintre stele, lună şi om, utilizând, în acelaşi timp, şi
imagini artistice inovative pentru reprezentarea

forţei cosmice. În poezia cu titlul „Împărat şi proletar”, autorul a reuşit să trateze într-o formă tehnică comparaţia dintre împărat şi omul sărman,
făcând referire în scrierea sa cu deosebire la păduri, deşerturi, ţărmuri de mare, palate şi castele.
Mai mult, specifică faptul că un rol important
în descoperirea misterelor l-au avut şi filozofii lumii antice.
În special în „Scrisoarea II”, în versurile sale
caracterizate printr-un stil cu încărcătură ironică,
Mihai Eminescu creionează universul în cadrat
între nişte mici degete. Prin această similitudine
interesantă, universul ne este arătat sub forma
unui atom care este purtat printre degete. Calea
trasată de Eminescu nu este o cale oarecare sau
uşoară. Ni se arată rolul omului în faţa evenimentelor naturale şi se vine cu abordări pin care misterele care trebuie descoperite sunt denumite de
către oameni.
Atunci când privim prin ferestrele raţiunii,
atunci când în univers principiile umane se împletesc cu principiile raţionale, indiferent care sunt
nivelurile acestora, redarea evenimentelor din
trecut sau viitor sub formă de epistole versificate
se regăseşte încă de la începuturile curentelor filozofice din zilele noastre.
În versurile sale îl regăsim într-o încercare cât
se poate de dificilă de a se pune împotriva luptelor cu care mintea omului nu se poate resemna,
după cum regăsim aici şi iubirea, drama, comedia sau dorul.
Modelul scrierii poeziilor sub forma unei scrisori există în toate comunităţile care au avut acces cultura scrisului, cu mult înainte vremurilor
noastre. Datele arheologice scoase la iveală de

Din studiul Mihai Eminescu, Cele Cinci Scrisori şi Imperiul
Otoman.

*

94

către arheologii care au descoperit reminiscenţe ale unor scrieri
aparţinând vechilor civilizaţii, precum cea sumeriană, egipteană, hitită şi indiană, atrag atenţia asupra faptului că, chiar şi în acele vremuri, textele sacre erau scrise într-un limbaj versificat, în forma stilului epistolar.
Dintre poeziile lui Mihai Eminescu, cele „5 Scrisori” atrag atenţia
prin încărcătura de expresii şi simboluri conţinând elemente cosmice. Chiar dacă în poezia Scrisoarea I se regăsesc unele simboluri
sacre, nu trebuie omise nici imaginile trasate de autor cu privire la
viaţa socială şi ideea de libertate. În special epitetul copii ai lumii utilizat în versurile sale, conduce cu gândul la expresia Copiii Soarelui
prin care se autodefineau incaşii. De asemenea, faptul că civilizaţiile
străvechi, cum ar fi locuitorii continentului pierdut Mu îşi numeau împărăţia Împărăţia Soarelui sunt în aceeaşi linie de interpretare.
Acest concept forţează oarecum gândirea umană şi necesită un
efort pentru depăşirea propriilor limite. Se afirmă că poezia sa cu titlul „Scrisoarea I” a fost făcută publică la un colocviu literar care a
avut loc în ziua de 1 februarie 1881. (Anul apariţiei acestei poezii este evidenţiat în istorie ca fiind anul naşterii lui Mustafa Kemal Atatürk, eroul Războiului de Independenţă). În versurile „Scrisorii I” observăm că au fost prelucrate teme precum iubirea, dragostea, fiind
prezentă şi o aromă puternică de romantism. Poezia a fost publicată
la data de 1 februarie 1881 în revista Convorbiri Literare. În poezie,
printr-o resemnare filozofică, pe care cel mai probabil nici nu încearcă să o mascheze, el evidenţiază în special sentimentele umane şi,
îmbogăţind imaginile cu ajutorul simbolurilor cosmologice, arată că
printr-un efort logic relaţia de prietenie dintre om şi viaţă se poate
îmbunătăţi. Motivul pentru care Mihai Eminescu ajunge la aceste
idei magnifice, arătând, într-o exprimare proprie, cum toate mișcările
pe care le vede într-o dimensiune universală sunt micşorate şi strânse între degete conduce la ideea că autorul este caracterizat de o
identitate specifică unui bun cititor şi cercetător. Şi faptul că vorbeşte despre princiaritatea acelor timpuri, dar şi faptul că în versurile
sale face referire la libertatea conferită de noapte, în pofida tuturor
presiunilor, vorbind în versurile sale despre soare, lună şi stele, conduc la ideea că oamenii trec prin probleme şi că depăşesc vremuri
cât se poate de dificile. Simbolurile sacre care îşi găsesc locul în
gândirea spirituală a poetului îl atrag într-o ascensiune cosmică, îi
îmbogăţesc concepţia şi evidenţiază faptul că acesta este vârful piramidei în credinţa ortodoxă. În realitate, atunci când privim extinderea filozofică a lui Eminescu, îl regăsim pe de o parte pe Immanuel
Kant, iar pe de altă parte pe Karl Marx. Trebuie impusă o nouă măsură între aceştia şi trebuie văzut ce tip de factori au influenţat propria sa credinţă în sacralitate. Vorbeşte despre palate, castele şi peisaje montane şi încearcă să evidenţieze dificultatea răspândirii luminii de aici către oameni. Consider că nu este greşit să spun că în
propria sa geografie Eminescu este un profet al poeziei.
În poezia „Scrisoarea III”, Mihai Eminescu, care schiţează percepţia unei filozofii romantice, aduce pe de o parte laude conducerii
otomane, iar pe cealaltă parte strânge laolaltă imagini prin care pledează pentru libertatea neamului său. Datorită unor observaţii interesante, suntem martorii faptului că Eminescu se află închis într-o filozofie ezoterică. Primele cinci poeme scrise într-un stil epistolar,
este foarte probabil ca el să fi atins apogeul artistic în epoca sa. În
aceste „Scrisori” Eminescu transpune şi o incredibilă dragoste faţă
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de oameni. Eminescu exprimă la nivel de artă
ideea de a privi evenimentele prin ochiul uman;
pare a fi aşezat în faţa cititorului cu un detaliu de
neînţeles şi nu se menajează de a oferi, în mod
lipsit de reciprocitate, un răspuns în versuri la dorinţele poporului. În „Scrisoarea III”, Eminescu,
care are o gândire cosmogonică, exprimă faptul
că poate fi posibilă soluţionarea problemelor întrun mod uman şi că lumea are dimensiunea suficientă pentru a răspunde traiului tuturor. În „Scrisoare” este tratat prin termeni ermetici un simbol
al eroismului, dar, în acelaşi timp, este expusă şi
momentul biografic al opunerii voievodului Mircea, care îşi apără neamul. În pofida modului în
care zugrăveşte portretul lui Mircea, care traversa o perioadă luminoasă şi încununată de succes
şi care îşi doreşte ca poporul său să trăiască în
libertate, creionează oarecum în acelaşi timp şi o
critică la adresa faptului că acesta a predat cheia
cetăţii. Poate că prin intermediul acestor lungi
poezii în stil epistolar Eminescu, care tratează în
„scrisori” arta sa prin termeni epici şi dramatici,
transmite modul de transmitere a mesajelor către
viitor. Pe lângă laudele aduse Imperiului Otoman,
în poezia sa tratează şi momentul istoric al Bătăliei de la Rovine.
Literatura „Divan” este un curent literar apărut
după adoptarea Islamului de către turci. Acest
curent s-a dezvoltat sub influenţele literaturilor
arabă şi persană. Apare după adoptarea de către
scribi în limba otomană a termenilor din limbile
arabă şi persană. Motivul pentru care se aminteşte despre ea ca fiind literatura „Divan” este acela
că poeţii le scriau pe nişte registre în formă de
divan, utilizând scrierea de mână. Şi Mihai Eminescu are un astfel de divan. Deoarece statele
turce înfiinţate în Anatolia utilizau araba şi persana ca limbi oficiale, interacţiunea a fost foarte intensă, iar în interiorul palatului scriitorii şi poeţii
au început să-şi scrie operele în limbile arabă şi
persană. În special în perioada otomană, limba
otomană, care păstrează influenţele limbilor arabă şi persană, a fost principala limbă utilizată în
literatura „Divan”. Literatura „Divan” şi-a arătat influenţa în special în poezie. În perioada apariţiei
acesteiecolul, operele poeţilor şi ale scriitorilor au
apărut sub forma unor povestiri eroice şi a unor
opere instructiv-educative. Tema iubirii constituie
centrul poeziei „Divan”.

În cartea mea „Mihai Eminescu, cele cinci
Scrisori şi Imperiul Otoman”, publicată la editura
„Siyah-Beyaz”, motivul expunerii, fie şi în rezumat, a trăsăturilor literaturii „Divan” este reprezentat de studierea celor 5 poezii eminesciene
denumite „Scrisori”. Însă, cel mai probabil, după
moartea sa cei care poate au înţeles prea puţin
această poezie, având în vedere că aceştia nu
cunoşteau şcoala „Poeziei Divan”, au considerat
potrivit să dispună versurile unele sub altele.
Adevărul este că el şi-a scris poeziile într-un pur
stil propriu literaturii „Divan”. Pe scurt, Eminescu,
în numele libertăţii, i-a oferit un răspuns Imperiului Otoman utilizând stilul şcolii „Divan”. Spre
exemplificare, putem indica versurile scrise în
limba română şi măsura versului. Iată:
Satira I (Scrisoare I)
Când cu ge-ne os-te-ni-te sea-ra suf-lu'-n
lu-mâ-na-re,
Doar cea-sor-ni-cul ur-me-ază lung' a tim-pu-lui
că-ra-re,
Căci per-de-le-le 'ntr-o pa-rte când le dai,
şi în o-da-ie
Lu-na var să pes-te toa-te vo-lup-toa-sa ei
vă-pa-ie,
Ea din noaptea amintirii o vecie 'ntreagă scoate
De dureri, pe care însă le simţim ca 'n vis
pe toate.
Măsura versurilor care se succed este de 17.
Poezia scrisă în limba română a fost scrisă în totalitate în stilul literaturii „Divan” („Divan”). Când
citim versiunea acestora în limba turcă ne găsim
în faţa şcolii „Divan” din tradiţia otomană. Putem
asocia acest lucru cu faptul că în biblioteca în care Mihai Eminescu studia se aflau şi cărţi scrise
în limba otomană... Concluzionând, într-o Românie aflată sub dominaţie otomană au apărut aceste scrisori versificate în care Mihai Eminescu a
folosit stilul şcolii Divan.
Astfel, Mihai Eminescu ne apare atât ca deschizător de drumuri în România în ceea ce înseamnă Romantismul, care era în declin în Europa, dar şi ca autorul care a introdus în România
Ecolul „Divan”.
21 martie 2014
Istanbul
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Traian DIACONESCU

MIHAI EMINESCU
NOI DOI AVEM ACELAŞI DASCĂL
Terentius4 în următorul context: Duo cum idem
faciunt, saepe ut possis dicere / Hoc licet impune
facere huic, illi no licet, / Non quod dissimilis res
fit, sed quod non facit (Adelphoi, V, 3, 37-39).
Comentarea acestui dicton formulată de Maiorescu5 şi preluată de Perpessicius sună astfel:
„Să nu iei pe nimeni model în purtarea ta fiindcă
situaţiile, împrejurările, relaţiile nu sînt niciodată
identice şi fiindcă deosebirea caracterelor face
acţiunile deosebite, prin urmare duo cum idem,
non est idem. Trebuie, din contră, după o matură
chibzuinţă şi după ce te-ai gîndit cu toată agerimea minţii, să lucrezi în conformitate cu propriul
tău caracter. Aşadar, în viaţa practică se cere neapărat originalitate; altfel ceea ce faci nu se potriveşte cu ceea ce eşti”. La acest comentariu maiorescian Perpessicius adaugă faptul că „dictonul
va fi devenit tulpina pe care s-au grefat şi au cristalizat incidentele afectuoase sau contradictorii
ale interludiului Eminescu – Mite Kremintz. Căci
poezia pare a reflecta această perioadă6.
Pornind de la aceste precizări observăm că
poemul Noi doi avem acelaşi dascăl este axat pe
tema modelului7 instructiv şi aplicativ în viaţă.
Conversaţia poetului cu Mite Kremnitz pe teme
varii – literare sau filozofice, îndeosebi, sau de

G. Călinescu, în exegeza Opera lui Eminess-a referit la filosofia aplicată a poetului, anume la morală, drept, stat natural, inegalitatea indivizilor, munca acumulată, pături suprapuse, industria, presa, biserica, educaţia etc., instituţii care studiate în corelaţie cu aforismele latine2, valorificate de poet, sporesc substanţial cunoaşterea
filosofiei pragmatice în creaţia eminesciană.
În acest articol ne vom referi la poemul Noi
doi avem acelaşi dascăl, scris în anul 1879, la
Bucureşti. Structurat în cinci strofe de cîte şase
versuri, repetă în al şaselea vers, în fiecare strofă, aforismul Non idem est si duo dicunt idem.
„Nu este acelaşi [lucru] dacă doi spun acelaşi [lucru].” Acest aforism are sorginte în paremiologia
latină, dar în poezia lui Eminescu îmbracă un
vestmînt prelucrat de poet. Întîlnim acest dicton,
mai întîi, observă Perpessicius3, în Opere V, p.
395, în distihul „De ce din nou o ceartă să deschidem: Non idem est si duo dicunt idem”. Perpessicius precizează că acest aforism se află în
vecinătatea traducerii Aforismelor lui Schopenhauer, fapt care l-a determinat să creadă că „versul latin, devenit apoi refren al poemului, va fi fost
sugerat şi va fi fiind o variantă a dictonului latin
Duo cum faciunt idem non est idem”. Intuiţia lui
Perpessicius este dreaptă, căci, precizăm noi,
acest dicton se află în opera comediografului latin
cu1,

Traducerea acestor versuri latine: „Cînd doi fac acelaşi lucru, deseori se permite să-i spui unuia că face fără pedeapsă acest lucru, dar nu celuilalt, nu pentru că fapta este alta,
ci pentru că făptaşul e altul” („Fraţii”, V, 3, 37-39)
5 A. Schopenhauer, Pareneze şi Maxime (1874) traduse de
T. Maiorescu, cu titlul Aforisme pentru înţelepciune în viaţă,
Bucureşti, 1912, p. 354
6 Perpessicius, op. cit. supra nota 3
7 Gh. Doca, Poezia eminesciană, înţelesuri în recurs (V) în
revista „Cultura”, nr. 6, 20 febr. 2014, p. 18

4

Vezi ediţia tipărită la Bucureşti, Minerva, 1976, vol. II, p. 7112
2 N. Baran, Maxime şi cugetări latine în opera lui Eminescu,
Iaşi, Apollonia, 1997, p. 38-40
3 Perpessicius consideră că dictonul eminescian este o variantă a dictonului latin Duo cum faciunt idem, non est idem,
întîlnit în Aforismele lui Schopenhauer (cf. Opere, V, p. 395)
1
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justiţie sau de educaţie, au demonstrat poetului
că, deşi el şi Mite au acelaşi dascăl – şcoala germană – ţinînd seama de ceea ce spunea Schopenhauer că „situaţiile, împrejurările, relaţiile şi
nici caracterele nu sînt niciodată identice”, aplicarea gîndirii la practica vieţii este diferită, nu acoperă realităţi identice. Schimbul de păreri cu Mite
Kremnitz rămîne numai un punct de plecare, provocator pentru răspunsul poetului care se înalţă
de la elemente concrete la valori general umane.
Iată poemul:

de fapt, dezvăluind complexitatea adevărului ascuns sub rostire şi, totodată, a valorilor semantice
multiple ale cuvîntului rostit.
I. Prima strofă: Noi doi avem acelaşi dascăl, /
Şcolari sîntem aceleaşi păreri, / Unitu-l gînd oricine recunoască-l, / Ce ştii tu azi eu am ştiut de
ieri. / De-aceleaşi lucruri plîngem noi şi rîdem... /
Non idem est si duo dicunt idem. În strofa aceasta introductivă, interlocutorii, discipoli ai aceluiaşi
dascăl, sînt unitari în gînd şi în păreri şi deplîng
sau rîd de aceleaşi lucruri. Poetul nu coboară însă de al general la particular, ci formulează poetic premiza interlocutorilor.
II. Strofele mediane – trei la număr – reflectă
ipostaze concrete ale disputei „Tu zici că patria en decădere, / De rîs şi de ocară c-am ajuns. /
Cînd cineva opinia mi-o cere, / El ar primi tot astfel de răspuns. / Ca de ruşine ochii să-i închidem:
/ Non idem est si duo dicunt idem. / Căci din
adîncul gîndurilor tale / Răsare ură, din al meu
amor / Tu ai vrea tot să meargă pe-a sa cale / Eu
celui slab îi sînt de ajutor / Cu-acelaşi gând, noi
totuşi ne desfidem / Non idem est si duo dicunt
idem. / Pe mine răul, deşi rîd, mă doare / Mă ţine
liniştea vieţii-ntregi, / Iar tu uiţi tot la raza de
splendoare / Ce-o varsă asupra ta a lumii regi /
Şi-ai vrea cu proprii mîini să ne ucidem / Non
idem est si duo dicunt idem.” În aceste trei strofe,
obiectul discuţiei este precizat: patria. Interlocutorul nutreşte ură, iar poetul amor, avînd faţă de cei
slabi atitudine de samaritean. Poetul mărturiseşte: „Pe mine răul, deşi rîd, mă doare”, cât timp interlocutorul admiră splendoarea regilor. Aşadar,
deşi au aceleaşi păreri despre faptul social-moral, se despart în privinţa vibrării sufleteşti.
III. Strofa finală: „E greu a spune ce deosebire
/ Ne-a despărţit, de nu mergem de-a valma, / Şi
s-ar vedea atunci, fără-ndoială, / Cînd noi ne-om
scoate sufletele-n palmă / Că-ntregul lor cuprins
noi să-l deschidem: / Non idem est si duo dicunt
idem.” Această strofă finală dezleagă enigma oximoronului prin testul dezvelirii sufletului care individualizează interlocutorii. Căci nu gîndirea, ci
simţirea poartă pecetea specifică a interlocutorilor. Sub cuvântul rostit se află o constelaţie de
sensuri. Maiorescu, comentînd textul aforistic al
lui Schopenhauer, preciza că diferenţele de opinie sînt determinate de mediu (împrejurări, situaţii, relaţii), dar, mai ales, de caractere, de natura
psihică a interlocutorilor. Eminescu transfigurează genial aceste idei.
După această scurtă lectură comentată, putem formula cîteva concluzii:
1. Eminescu, în poemul său de filozofie pragmatică, nu apasă pe faciunt, adică pe facta, ter-

Noi doi avem acelaşi dascăl,
Şcolari sîntem aceleaşi păreri,
Unitu-l gînd oricine recunoască-l,
Ce ştii tu azi eu am ştiut de ieri.
De-aceleaşi lucruri plîngem noi şi rîdem...
Non idem est si duo dicunt idem
Tu zici că patria e-n decădere,
De rîs şi de ocară c-am ajuns.
Cînd cineva opinia mi-o cere,
El ar primi tot astfel de răspuns.
Ca de ruşine ochii să-i închidem:
Non idem est si duo dicunt idem
Căci din adîncul gîndurilor tale,
Răsare ura, din al meu amor.
Tu ai vrea tot să meargă pe-a sa cale,
Eu celui slab îi sînt de ajutor.
Cu-acelaşi gând noi totuşi ne desfidem:
Non idem est si duo dicunt idem.
Pe mine răul, deşi rîd, mă doare,
Mă ţine liniştea vieţii-ntregi,
Iar tu uiţi tot la raza de splendoare
Ce-o varsă-asupra ta a lumii regi...
Şi-ai vrea cu proprii mîini să ne ucidem:
Non idem est si duo dicunt idem.
E greu a spune ce deosebire
Ne-a despărţit, de nu mergem de-a valma,
Şi s-ar vedea atunci, fără-ndoială,
Cînd noi ne-om scoate sufletele-n palmă,
Că-ntregul lor cuprins noi să-l deschidem:
Non idem est si duo dicunt idem.
(1879)
Lectura poemului relevă fapte şi atitudini care
dau seama de valorificarea originală a filozofiei
lui Schopenhauer. Prima strofă are rolul unei premize, strofele mediane conţin argumentaţia, iar
ultima strofă funcţia unei concluzii. Strofele mediane coboară analiza la fapte particulare şi disociază clar faptul de atitudinea interlocutorilor faţă
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şi caracterul fiecăruia. Epifania lor se va realiza
cînd interlocutorii vor „scoate sufletul în palmă” şi
cînd vor descifra adevărul, căci oamenii vorbesc
diferit în funcţie de mediu şi de firea lor.
4. Poemul transfigurează principii filozofice
schopenhauriene, dar ipostazele lor pragmatice,
la timp şi loc, reflectă gîndirea şi fantezia eminesciană care disociază relaţia dintre res, dicta şi
persona. Dictonul latin adevereşte ambiguitatea
semantică a cuvîntului rostit şi iluzia armoniei sociale în viaţa cotidiană. Eminescu este un poet
cugetător, cu mesaj înalt şi expresie originală,
poet cu statură europeană.

men prezent în dictonul latin al lui Terentius, ci pe
dicunt, adică pe dicta, termen creat ad hoc de
poet, pentru a disocia fapta de rostire şi, în cadrul
rostirii, valori semantice multiple şi individualizatoare.
2. Interlocutorii, în faţa decăderii patriei, au
acelaşi sentiment de ruşine, dar la nivelul rostirii,
se despart, în mod paradoxal: unul nutreşte ură,
altul iubire, unul doreşte instaurarea normalităţii,
altul ajutor social pentru cei oropsiţi, unul e străfulgerat de durere, altul de strălucirea regală.
3. Discordanţele între interlocutori în rostire
au rădăcini subiective adînci care ţin de psihicul

CĂCI ETERNE SÎNT ALE LUMII TOATE
Un poem postum în metru safic
româneşti şi europene ca Odă în metru antic, dar
multe poeme au rămas în manuscris nefinisate.
Reproducem mai jos poemul postum cu titlul
Căci eterne sînt ale lumii toate, tipărit de regretatul magistru Petru Creţia în volumul Testamentul
unui eminescolog, Bucureşti, Humanitas, 1998,
p. 268. Acest poem autonom se află în mapa de
manuscrise cu nr. 2260 pe fila 148 r (strofa 1) şi
pe fila 81 r (strofele 2-4). Iată poemul şi schema
sa prozodică din care se vede clar că strofa din
fila 148 r este nearmonizată muzical cu strofele
2-4 care se află pe fila 81 r şi respectă canonul
safic.

Transfigurarea culturii greco-latine în opera lui
Eminescu precum şi valorificarea strofei safice,
împămîntenită în poezia românească prin capodopera Odă (în metru antic), au fost studiate în
numeroase lucrări. Eminescu, romantic tumultuos, avea totuşi în sînge un „demon al formei”, un
nisus formativus întrupat într-o aspiraţie nelimitată spre perfecţiune. El singur mărturiseşte: „Şi eu,
eu sînt copilul nefericitei secte / Cuprins deadînca sete a formelor perfecte”. Această mărturie este confirmată de poemele cu formă fixă –
sonete, glossa, strofa safică etc. – publicate antum sau rămase nefinisate în manuscris. Eminescu valorifică forme fixe celebre şi, totodată, inventează ritmuri şi strofe originale ca în Sara pe
deal şi În van căta-veţi1.
Strofa safică implică o compoziţie riguroasă,
arhitectonică, precum un templu cu fronton median sau ca un vultur cu aripi întinse în zbor. O
strofă este alcătuită din 3 endecasilabi şi 1 vers
pentasilab adonic. Endecasilabii sînt construiţi simetric din doi trohei în stînga şi alţi doi în dreapta
flancînd, în centru, un dactil, adică – v – v – v v –
v – v. Versul adonic este compus dintr-un dactil şi
un troheu: – v v – v. Această strofă a cucerit spiritul lui Eminescu prin rezonanţa ei extraordinară2.
Exerciţiile de prozodie safică din manuscrise sînt
numeroase şi obsedante. Din truda aceasta prozodică s-au cristalizat capodopere ale poeziei

CĂCI ETERNE SÎNT ALE LUMII TOATE
Marea singură lin se plânge-n durere,
Ea îşi spune demult şi taina şi jalea-i.
Vai! de o mie de evi se zbate şi-şi spune
Singurătatea.
Pînze albe atîrn’ fluturînd pe mare,
Tremur unde-adînci de corăbii negre,
Între val şi cer scuturînd din aripi
Pasărea zboară.
Veşnic apa-i stă şi deasupra stele,
Veac de veac stînd sus luminează blînde,
Numai vieţi ce trec, nimicirii date,
Zboară în stoluri.
Căci eterne sînt ale lumii toate:
De se nasc, mor tot pieritoare forme,
Dar cu toate au înăuntru viaţa
Păsării Phoenix.

Traian Diaconescu, Mihai Eminescu şi antichitatea grecolatină, Iaşi, Feed Back, 2009, p. 390, 402, 453
2 G.I. Tohăneanu, Variaţii pe tema strofei safice, în vol. Eminesciene, Timişoara, Facla, 1989, p. 215-226
1
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Tema acestui poem este frecventă în poezia
de meditaţie a vremii – antinomia dintre viaţa nemuritoare a mării şi viaţa trecătoare a omului. Expresia artistică a poemului este însă originală,
geometrică, muzicală, clădită pe tiparul prozodic
safic, model preluat creator. În acest tipar muzical, forma şi fondul se îmbină într-o urzeală inextricabilă, potenţîndu-se reciproc, relevînd un poeta lucidus care extrage din minereul emoţiei
spontane cristale de preţ.
Privind schema prozodică observăm că strofa
I este nefinisată. Primele trei versuri sînt dodecasilabe, nu endecasilabe, fapt ce impune revizuire.
Strofele următoare, 2, 3, 4, respectă măsura
endecasilabă şi ritmul versului safic cu accente
pe silabele 1, 3, 5, 8, 10, adică doi trohei, un dactil, doi trohei. Versul al patrulea al fiecărei strofe
este un adonic, mult iubit de Eminescu Acest
vers, prin rezonanţa sa muzicală, reliefează notele semantice.
Poemul întreg este însoţit de un metatext
grav, specific unei poezii meditative care transfigurează antitetic condiţia ontologică a naturii şi a
omului. După primele zece versuri în care marea,
personificată, îşi plînge singurătatea şi taina,
străbătută de corăbii, traversată de păsări şi luminată de stele urmează versurile concluzive referitoare la viaţa pieritoare a omului care totuşi
poartă în sinele său flacăra divină: „Căci eterne
sînt ale lumii toate: / De se nasc, mor tot pieritoa-

re forme. / Dar cu toate au înăuntru viaţa / Păsării
Phoenix.”
Acest poem cu prima strofă nefinisată este ca
o statuie cu moloz pe frunte, necurăţată de poet.
Viaţa zbuciumată şi sfârşitul tragic al poetului nu
i-au îngăduit să revizuie multe şi geniale poeme
rămase în manuscris. Manuscrisele lui Eminescu
relevă însă truda martirică a unui poet sublim.
Întrucît nu vom şti niciodată cum ar fi sunat versiunea revizuită a primelor trei versuri din acest
poem, cutezăm să propunem, cu credinţa în
săvîrşirea unui act de cultură, o versiune retuşată
a primei strofe pentru armonizare muzicală cu celelalte strofe. Această retuşare metrică şi ritmică
schimbă versurile dodecasilabe în endecasilabe
şi introduce dactili în poziţia mediană a fiecărui
vers. Iată versiunea retuşată de noi:
1. Marea plînge lin şi-n hohot
–v/–v/–vv/–v/–v
2. Ea îşi spune jalea şi taina sfîntă
–v/–v/–vv/–v/–v
3. Vai! din veac se zbate şi încă-şi spune
–v/–v/–vv/–v/–v
4. Singurătatea
–vv/–v/–v
Cu aceste minime retuşări, cititorii lui Eminescu pot să aibă în faţă un poem postum în metru
safic care îmbogăţeşte poezia românească şi europeană.

SCHEMA PROZODICĂ

I

II

III

IV

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1
–
–
–

2
v
v
v

3
–
–
–

4
v
v
v

5
v
v
v

6
–
–
–

–
–
–

v
v
v

–
–
–

v
v
v

–
–
–

v
v
v

–
–
–

v
v
v

–
–
–

v
v
v

–
–
–

v
v
v

–
–
–

v
v
v

–
–
–

v
v
v

–
–
–

v
v
v
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7
v
v
v
–
v
v
v
–
v
v
v
–
v
v
v
–

8
–
–
–
v
–
–
–
v
–
–
–
v
–
–
–
v

9
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

10
v
v
v
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

11
–
–
–
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v

12
v
v
v

Mihaela GRĂDINARIU

GEORGE VULTURESCU: SACRALITATEA FIRULUI DE PRAF
Într-o lume a literaturii bântuită de iluzii, deziluzii și complexe, de panorame și bâlciuri ale deșertăciunii, creația eminesciană, greu încercată,
mai ales în ultima jumătate de veac, de valurile
succesive ale dezinteresului declarat sau ale
contestării virulente, trece cu asupră de măsură
proba timpului și a relecturii.
Om al Poeziei și al Poesis-ului (interferând
aici contururi secrete ale unei binecunoscute reviste culturale și ale unui prestigios festival literar), George Vulturescu scoate la iveală un volum
în binecunoscuta și valoroasa colecție Eminesciana („Complexul Ghilgameș” – Eseu despre motivul prafului în opera lui M. Eminescu, Editura
Junimea, Iași, 2015), rod al unei atente cercetări
desfășurate cu ceva timp în urmă sub îndrumarea Ioanei Em. Petrescu. Cartea este o incursiune îndrăzneață în spațiul polimorfismului unui
simbol care se revitalizează mereu în epoci diferite și în vaste domenii ale artei.
Lucrarea este structurată în patru capitole
ample: „Viața unui fir de praf…”, Un „cer încărcat
de mite”, Cronica funerară a „zidirilor antice”,
„Pustiu e în dome – și zeii sunt morți”, fiecare reprezentând analize care nu sunt doar simple ordonări de materiale, ci tot atâtea experiențe ale
cunoașterii, întregiri lămuritoare, descifrări hermeneutice ale textelor eminesciene. Dacă în primul capitol autorul reexaminează critic simbolul,
pornind de la texte de bază ale culturilor antice
(sanscrită, asiro-babiloniană, greacă, latină) și de
la Vechiul și Noul Testament, în celelalte trei suportul de studiu o constituie opera eminesciană,
în întreita ipostază poezie, proză, teatru, având
ca premisă de lucru afirmația conform căreia În
complexul Ghilgameș, ca engramă a pulberii, ce-

le patru elemente
ale lui Empedocle
(apa, pământul,
aerul, focul) (…)
sunt intricate în firul de praf.
Addenda
completează corpul principal al volumului cu trei
studii interesante:
„Stinsul” – un pretext după Ioana
Em. Petrescu (demers ce valorifică,
pornind de la dihotomia privire / viziune, motivele
cecitatea sacră, ochii malefici și eresul din ochii
iubitei), Două motive: „cărțile vechi” la Eminescu
și „biblioteca” la Borges (cu o insistentă argumentație asupra necesității deschiderii spre noi demersuri comparatiste) și un studiu despre scriitorii sătmăreni din a doua jumătate a secolului al
XIX-lea și Eminescu, abordați fie din perspectiva
liantului (Ioan Slavici), a cunoașterii nemijlocite a
oamenilor sau a operelor literare (Dimitrie Sfura,
George Marchiș, Ioan Silviu Sălăgeanu, Vasile
Lucaciu), fie din cea a reacției antieminesciene
(culminând cu anul 1891) pe urmele canonicului
Al. Grama, ale cărui judecăți, deși lipsite azi de
orice valoare, au influențat receptarea ulterioară.
Autorul folosește termenul complex nu în
sensul impus de Gaston Bachelard, ca ansamblu
de tendințe psihanalizabile, ci ca pe o predominantă a semnului faustic al faptei creatoare. Drumul continuu al pulberii devine, la Eminescu, o
scară a disoluției, a destrămării inevitabile, cu ur-
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mătoarele coordonate: stânca (piatra, muntele), piramida (mausoleu, domă), zidul (cetate, palat, castel), ruina (nisipul, cenușa, mușuroiul, țărâna), praful (pulberea, pleava, colbul). Fiecărei trepte îi corespund forme distincte și un timp specific, iar în trecerea de la timpul imemorial (mitic) la cel istoric și reîntoarcerea la timpul etern, de
la lutul alcătuirii la pulbere și la înveșnicirea prin cuvânt, omul eminescian are de străbătut o aventură a formelor, experiență care-i va
schimba soarta, fără a avea posibilitatea unei reveniri.
Constatarea de la care pleacă George Vulturescu în analiza sa e
aceea că pe Eminescu îl însoțesc încă din adolescență câteva umbre-Enkidu, motive asupra cărora poetul va reveni mereu, încărcându-le, polifonic, în textele sale poetice sau în proză cu noi semnificații. Unul din motive, care-și va pune amprenta puternic, este praful,
care în înțelesul eminescian devine o unitate de măsură, un punctum salinas pe roata timpului, un punct de referință a umanului. Astfel, poetul va opune prafului zidul faptei. Zidul nu este surprins în
construcție, în expansiune, ci ca barieră deja existentă între om și
moarte, o graniță aparent impenetrabilă. De fapt, nu zidul, nu obiectul finalizat este important, ci meșteșugul zidirii, ridicat la rang de Artă, acțiune ce repetă în mic Marea Creație a lumii întregi.
Din această perspectivă, creația eminesciană va dezvolta cronotopuri favorabile temei deșertăciunii și, mai ales, motivului vieții care
a murit, proiecție a zidului-trufie, a zidului care închide, însă, declanșator și potențiator al complexului apocaliptic (Paul Evdokimov), la
nivelul individului sau al cosmosului întreg.
Zidul-carapace este dublat însă, în permanență, de simbolurile
ascensionale (chiar dacă în ruină, ele sunt semne ale unei prezențe
într-un grad al disoluției): castel, palat, cetate, tumul, dom, turn, clopotniță, boltă, schele, arcuri, și atacat mereu, fără cruțare, de varii
forme stihinice: mușchiul, mucigaiul, paianjeni, putredul, însă, remarcă George Vulturescu, lipsește din simbolismul stâncii atributul
șamanic al trufiei, ruinele fiind, mai degrabă, forme ale întârzierii
umanului sub astre.
Pământul însuși devine personaj, cu mișcări și transformări interioare și exterioare, adeseori bruște, reflectând dileme ale existenței
umane, în care călătoria ascensională este o cumpănă perpetuă, o
oglindire a răzvrătirilor din lăuntrul ființei, deși, paradoxal, concretețea cu care sunt receptate detaliile creează o lume rigidă, spectrală,
vidată, din care lipsește orice sentiment, cu dominante cromatice din
sfera galbenului, ca suferință a materiei.
Raportându-se mereu la opiniile numeroșilor cercetători din domeniul eminescologiei, autorul propune lecturi și relecturi succesive,
în acord cu vederea dublă, act care conduce la ieșirea din staza
imaginilor și la proiectarea ideilor într-un cadru mult mai amplu.
O bogată bibliografie de specialitate îl ajută pe cercetătorul care
vrea să adâncească problematica aceasta a disoluției, a transfigurărilor succesive ale materiei și spiritului. Studiul este deosebit de important pentru înțelegerea evoluției unui element definitoriu al poeticii eminesciene, devenind un reper ordonator în vasta bibliotecă a
eminescologiei, autorul realizând o fericită articulare între elementele conceptual-teoretice și cercetarea propriu-zisă pe text, cartea înscriindu-se în seria exegezelor de referință ale operei lui Mihai Eminescu.
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Pompiliu CRĂCIUNESCU

CHIPURILE REALITĂȚII
Singularizat de problematica pe care o focalizează cu fervoare şi exemplar prin rigoarea
argumentativă, amplul studiu al lui Valentin
Coşereanu, Ipotești sau realitatea poeziei*, constituie o indelebilă contribuţie la „cunoaşterea neîmpărţită” a existenţei şi creaţiei eminesciene. Evoluând simultan între istoria complexă a realităţii ipoteştene şi orbitele de emergenţă a sensului din cosmosul realităţii secunde (a creaţiei) – spre deosebire de optica obişnuită (raport dihotomic/ corespondenţe biunivoce) –, cartea iluminează, pe cât de
constant, pe atât de convingător, esenţa dinamiccomplementară a relaţiei dintre cele două niveluri
de realitate. În acest demers inedit, autorul coroborează cu deosebită migală informaţia glacială a documentului de arhivă, carnaţia semantică a imaginii
poetice şi, nu în ultimul rând, bibliografia critică,
reconstituind, astfel, importanţa infrangibilă pe care
topoii primelor experienţe existenţiale i-au avut în
creaţia lui Eminescu. Fără îndoială însă că impactul
în cauză transgresează nivelul pur engramatic în
favoarea unui profund şi rafinat proces de sublimare. De altfel, forța portantă a studiului este generată
tocmai de conceptul metaforic al sublimării poetice;
grație acesteia, „lumea cea aievea” şi „lumea-nchipuirii” se conciliază în lumea infinită a sensului. Iată
de ce, consecvent cu miza axială a cercetării sale,
Valentin Coşereanu valorizează în mod just „locuirea la Ipoteşti ca locuire în cosmos” (p. 201).
Considerată aşadar global, cercetarea urmă* Cuvânt înainte de Eugen Simion, Ediția a doua, revizuită,
Iași, editura „Junimea”, 2015, Colecția Eminesciana, serie
nouă, nr. 23 (85), 344 p. Cartea se întemeiază viguros pe tărâmul cercetării doctorale a autorului, girată de către profesorul Iosif Cheie-Pantea și susținută public la Universitatea
de Vest din Timișoara în anul 2008.

reşte căile impalpabile pe care „realitatea ipoteşteană strictă” imerge în operă
şi, ipso facto, procesul de emergenţă a
noii realităţi, sau, cum
ar spune Al. Phillipide, „senina voluptate
nouă / a timpului scăpat de spaţiu”. Pe de
altă parte, autorul pune în exergă şi „zborul invers”, acela prin
care realitatea creaţiei re-învesteşte ontologic spaţiul originar.
Pentru Valentin Coşereanu orice cunoaştere
înscrisă în deplasarea simultană fizic-metafizic este
o ontogeneză: dacă opera eminesciană este
profund marcată de voalurile realităţii ipoteştene,
aceasta de pe urmă este, la rându-i, re-modelată
de realitatea creaţiei. Preocupat de acest dublu –
şi, pentru totdeauna, misterios – proces co-genetic,
Valentin Coşereanu se află în acord profund nu
doar cu aserțiunea blagiană după care „misterul
creației poetice ține de domeniul misterelor cosmogonice”, ci și cu apofatismul cuantic al eonului nostru; din acest punct de vedere, socot că viziunea
fizicianului Lee Smolin, citat încă din Preambul,
intră în fericită rezonanță cu perspectiva poetică a
lui Phillipide, pe care am invocat-o mai sus. Căutând punțile dintre cele două realități imbricate, autorul cărții creează totodată punți între tărâmurile
spiritului, situându-se astfel în miezul actualității
cognitive. Or, nu-i puțin lucru; la finalul Cuvân[tului]
înainte, Eugen Simion scrie cu deplină îndreptățire
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că studiul „evadează sistematic din cadrele lui pozitiviste” (p. 6).
În prima parte a volumului, edificată în tetradă
sub titlul Feţele realităţii, autorul dă măsura calităţilor sale de cercetător literar. Beneficiind de avantajul privirii din interior – Valentin Coşereanu este
ctitorul actualului Memorial Ipoteşti–Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”, pe care l-a și condus nu puțină vreme –, autorul reconstituie cu rarisimă acribie istoria locurilor şi a familiei Eminovici.
Mai mult, bazându-se pe numeroase şi variate documente de epocă (cele mai multe inedite până la
volumul Eminescu – Ipoteşti – Eminescu, pe care
l-a publicat în 1999 la Editura Junimea), dar şi pe
un impresionant corpus de texte alcătuit cu migală
din scrierile poetului, Valentin Coşereanu dă consistență atmosferei în care a copilărit şi s-a întemeiat spiritualiceşte Eminescu. Fiecare dintre secvențele constitutive ale acestei părţi – De când eram
copii [...] şi ne spuneau moşnegii poveşti, O casă
de piatră, dar cam strâmtă şi destinul ei, Capela
noastră, cu vârfurile aurite şi Ţerâna aceea unde
zace ce-am avut mai scump în lume – încarnează
vârstele transtemporale ale percepţiei poetului de-a
lungul unei axe focale care este copilăria. Valorizând exemplar teoria blagiană despre această vârstă şi satul-poveste, cercetătorul surprinde însăşi
devenirea arhetipurilor definitorii pentru imaginarul
eminescian: spaţiul sacru, timpul cosmic, jocul autotelic, erosul şi suferinţa întemeietoare. Decantările în grade diverse ale datelor realului şi rodirea
lor în solul transmundan al creaţiei artistice vor alcătui substanţa celui de-al doilea versant al cărţii:
Ipostaze ale sublimării.
Alcătuită din trei capitole ample – Omul real,
omul poetic, Topoi esenţiali şi Niveluri de sublimare
poetică – această parte se coagulează în jurul ideii
nucleare a simultaneităţii nivelurilor de realitate şi
nu a succesiunii lor: „prin niveluri de sublimare –
scrie Valentin Coşereanu – nu se înţeleg nicidecum
treptele urcânde ale încifrării/ descifrării gândirii poetice, ci mai degrabă niveluri concentrice ale aceleiaşi lumi, gândită ca un tot unitar ab initio” (p. 263).
Inedită, perspectiva concomitenţei şi consubstanţialităţii lumii reale cu realitatea lumii sensului are ca
argument observaţia extrem de justă după care
„poetul vieţuieşte într-o dublă simbioză cu realul şi
cu reprezentările acestuia” (p. 180). Valentin Coşereanu confirmă astfel una dintre evidenţele apofatismului cuantic, formulată de către Basarab
Nicolescu: realul este un fald al imaginarului, în vreme ce imaginarul este un fald al realului!
Analiza spectrală a topoilor esenţiali – casa şi
incinta, biserica şi ţintirimul, codrii Baisei şi izvorul,
lacul şi insula –, urmată de studiul mecanismelor

re-configurării acestora în magma creaţiei, id est
tainicul proces de poeză, îl conduc pe autor (şi ne
conduc) la constatarea de netăgăduit că „o bună
parte din substanţa poetică eminesciană se trage
din copilăria ipoteşteană”. Însemnul major al acestei alchimii este identificat de către Valentin Coşereanu în insula lui Euthanasius, reflex profund şi de
rezonanţă cosmică al faimoasei insule din lacul
codrilor Baisei, care au marcat iremediabil copilăria
şi, implicit, existenţa mundană a poetului. Ipoteştii
reali şi Ipoteştii lăuntrici se dezvăluie, astfel, cu
adevărat, în niveluri concentrice ale aceleiaşi lumi
ţesute din real şi, deopotrivă, din imaginar. Or, pentru conştiinţa creatoare, conştiinţa realităţii înseamnă tocmai conştiinţa acestei lumi, sau, după Werner Heisenberg, conştiinţa de a fi acasă („das Bewusstsein der Heimat”). Unind cer şi pământ, palpabil şi impalpabil, vizibil şi invizibil, conştiinţa
creatoare înfăşoară claviculele spaţiului concret în
carnaţia transspaţială şi transtemporală a sensului.
Altfel spus, orice univers ficţional se sprijină pe tărâmul care l-a iscat, instituind în raport cu acesta un
„zbor invers”, înalt şi adânc; în palimpsestul său
transpare însă constant vălul genetic. Corolarul
acestei minuțioase investigații istorico-analitice
poate dobândi următorul chip textual: la Eminescu,
Ipoteştii lăuntrici (se) nutresc (din) Ipoteştii reali.
Nu în ultimul rând, trebuie remarcat că Ipotești
sau realitatea poeziei este o carte lipsită de stridenţe şi lesturi livreşti. Soliditatea teoretică – autorul
utilizează dezinvolt şi cu dreaptă măsură surse
extrem de diverse: L. Blaga, P. Creţia, E. Simion,
G. Gană, M. Dufrenne, I.Em. Petrescu, A. Amado,
M. Heidegger, G. Pascoli, W. Kayser, I. Cheie-Pantea, J.-P. Richard, M. Vulcănescu, Rosa del Conte
etc. – şi rafinamentul analitic (vezi, de pildă, interpretarea la Trecut-au anii...) concură la izbânda
unui demers redactat cu, o spuneam deja, rigurozitate şi pasiune, în egală măsură. Caz rar, şi, cu atât
mai preţios, studiul lui Valentin Coşereanu îmbină
armonios calităţile sale de cercetător cu acelea de
exeget lucid şi de scriitor responsabil de scriitura
sa. Într-o epocă minată de verbul prostituat şi într-o
cultură cu trufașe, la răstimpuri, porniri autofage,
Ipotești sau realitatea poeziei reprezintă o autentică
invitaţie pe tărâmul ferm al valorilor perene; un tărâm la care tipul Grama, proliferant, cu toată hărnicia voinței sale agresive și cu toată beția lui de cuvinte, nu va putea ajunge nicicând. Viguros ancorată în miezul incandescent al paradigmei cognitive
actuale, cartea lui Valentin Coşereanu este, simultan, o contribuție de substanță la adâncirea cunoașterii Galaxiei Eminescu.
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miscelaneu

Liviu PAPUC

GÂNDURI DE IERI... PENTRU ZIUA DE MÂINE
Ideile măreţe n-au lipsit niciodată vieţuitorilor acestor locuri binecuvântate. Cu mai mult sau mai puţin avânt creator,
cu mai multe sau mai puţine resurse materiale, gândirea îndrăzneaţă a văzut mai mereu o posibilă transformare a datelor naturale, în scopul înlesnirii, îmbunătăţirii traiului omenesc. Iaşul nu a făcut excepţie de la aceste deziderate, de-a
lungul timpului făcându-şi apariţia idei generoase, unele puse în practică, altele, cu aparenţe de fantastic, aşteptându-şi
încă, eventual, punerea în aplicare. Ne propunem să vă punem la dispoziţie, din presa vremii, unele gânduri îndrăzneţe,
de admirat.
Textul din numărul de faţă, din păcate nesemnat, apărut în gazeta ieşeană „Lumea” (An. XII, nr. 3384, 14 oct. 1929,
p. 2), ar putea fi de actualitate şi astăzi, măcar prin prisma faptului că face referire la marota contemporană – fondurile
din străinătate (nimic nou sub soare!).
Liviu PAPUC

Iaşul – port
S-ar părea o poveste. Cu toate acestea, nu e.
Sau, dacă vroiţi, povestea poate deveni o realitate care să ne ducă spre vremuri de poveste.
Profesorul Daşcovici a expus, acum câteva
luni, planul unor legături de transport pe apă şi
pe uscat, care să se înnoade toate în Iaşi.
Profesorul Andrei, sesizându-se de această
expunere şi în unire cu lucrările pregătitoare ale
specialiştilor, între alţii şi harnicul inginer Andriescu-Cale, a făcut intervenţiile necesare pe lângă
minister, pentru obţinerea primului fond de studii.
Fondul a fost ordonanţat şi, începând de luna
viitoare, specialistul se va pune pe lucru, pentru
a întocmi planurile necesare.
Se proiectează, în primul loc, curăţirea Prutului şi adâncirea lui, ca să devină navigabil până la
Ungheni, cum a fost până la război. O lucrare similară şi foarte puţin costisitoare ar fi adâncirea
Bahluiului, astfel ca de la Tg. Frumos circulaţia
pe un canal de legătură să se facă în condiţiuni
bune.
La Strunga s-ar putea ridica o staţie hidroelectrică, cu putinţa de a deservi toată regiunea
cu electricitate, implicit, bineînţeles, şi Iaşul.
S-ar părea – după cum am spus – că este o

poveste; că toată întreprinderea ar fi încercarea unor fantaşti. Departe de poveste şi cât mai aproape de realitate. Adică tot ce se spune şi tot ce a
ordonat ministerul să se studieze este foarte uşor
realizabil. La Bucureşti, peste noapte s-a votat o
lege pentru canalul Argeş-Bucureşti, de care n-a
fost niciodată vorba. De mica şi puţin costisitoarea legătură Bahlui-Prut s-a vorbit totdeauna şi cu
multe insistenţe, pentru ducerea cerealelor din
valea Siretului pe Prut până la Galaţi. Ruşii au
vrut s-o facă. Românii ar trebui s-o realizeze. Costul n-ar fi prea mare. Este vorba de un capital de
un miliard jumătate. Poate vă veţi speria.
Pentru ieşeni această cifră ia proporţii ameţitoare. Totuşi, cu puţină bunăvoinţă, se poate obţine concursul unor capitalişti străini – pentru care nici suma, şi cu atât mai puţin lucrarea – n-ar fi
o problemă greu de rezolvat.
Oficialitatea în primul loc, dar iniţiativa particulară, în special, ar trebui să se gândească de
pe acum la o colaborare care ar face din târgul
nostru şi din întreaga Moldovă o uzină producătoare de bunuri şi de valorificarea lor prin grabnica şi ieftina transportare a bunurilor produse.
Ieşeni, dacă vroiţi tot ce auziţi, nu va fi numai
o poveste.
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ITINERAR TOPONIMIC
Anatol EREMIA
(Chişinău)

ORHEIUL VECHI
Orheiul Vechi reprezintă unul dintre cele mal
importante şi preţioase monumente arheologice
din spaţiul geografic pruto-nistrean. Se deosebeşte de celelalte obiective istorice prin calităţile
sale proprii: este de mari dimensiuni, ocupă o suprafaţă de aproximativ 12 ha; include un complex
de aşezări şi fortificaţii străvechi; dispune de numeroase vestigii şi mărturii documentare sigure;
reflectă, prin reminiscenţele sale de cultură materială şi prin multitudinea şi varietatea obiectelor
descoperite, principalele etape şi procese de
dezvoltare din istoria comunităţii umane locale; a
fost şi continuă să fie cercetat de specialişti sub
diferite aspecte. În acest plan, Orheiul Vechi nu
poate fi comparat cu nici unul dintre obiectivele
istoriei referitoare la străvechile oraşe-cetăţi dispărute din Basarabia.
Pe vremuri, Orheiul Vechi a existat şi ca aşezare umană, şi ca puternică fortăreaţa. Aici au
fost descoperite situri din cele mal vechi perioade
ale istoriei omeneşti (paleolit, neolit). Trăitori ai
acestei aşezări au fost triburile tracilor răsăriteni.
De la început, geţii au durat aici o mică întăritură
de pământ, pe care au reconstruit-o şi au prefăcut-o mai târziu într-o puternica fortăreaţă (sec.
IV–III î. Hr.). Ea va fi fost, probabil, una dintre davele gloriosului regat al geţilor și dacilor de pe
timpul regelui Dromichaites.
Cetatea se afla situată la o curbură a Răutului, la vest de actualul sat Trebujeni, pe un promontoriu înaintat spre răsărit în lunca râului. În
partea din faţă, dinspre râu, drept componente
defensive ale cetăţii serveau malurile stâncoase
şi priporoase ale Răutului, înalte de vreo 25-30

m. Din celelalte părţi, de jur-împrejur, cetatea era
apărată de câteva rânduri de valuri de pământ cu
şanţuri adânci. Pe baza vestigiilor descoperite,
aşezările din preajma sa au fost atribuite culturii
materiale „Sântana de Mureş” (România) și „Cerneahov” (Moldova și Ucraina), fiind considerate
de provenienţă autohtonă (geto-dacică şi romană, sec. II–III d. Hr.).

Cetatea (reconstituire grafică)

Cetatea a înfruntat invazia triburilor germanice ale goţilor, năvălirile hunilor, avarilor, bulgarilor
turanici (protobulgarilor), slavilor, ungurilor, pecenegilor, uzilor, cumanilor, tătarilor mongoli (sec.
IV-XIII). Dimpreună cu populaţia pe care o adăpostea a îndurat devastări din cele mai groaznice, pojaruri mistuitoare şi ruinări din temelie. Dar,
după năvălirile pustiitoare, viaţa localnicilor renăştea de fiecare dată, se înfiripa pentru o anumită
perioadă, aşezarea rezistând în timp şi menţinându-se în istorie. Despre aceasta ne vorbesc rămăşiţele culturii materiale, obiectele scoase la
suprafaţă: urmele locuinţelor, vetrele cuptoarelor,
fragmentele vaselor de lut, armele mici de luptă
(cuţite, pumnale, săgeţi), uneltele de muncă şi
obiectele de uz casnic, monedele.
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Biserica rupestră

Zic unii că ungurii i-ar fi dat cetăţii numele Orhei şi că tătarii mongoli ar fi construit oraşul, cu
tot ce a avut el mai de preţ – cetatea, palatele,
casele din piatră, hanurile, depozitele, atelierele,
băile, denumindu-l în limba lor alfel – Şahr-alDjedid (adică „Oraşul Nou”). Şi aceasta, chipurile,
pentru că tătarii au avut nevoie aici de un centru
administrativ de nădejde, de o reşedinţă a hanului, precum şi de locuinţe anume, bine amenajate, şi de băi ajustate de tip oriental, cu care se
obişnuiseră ei în pustiurile asiatice precaspice.
Cert este însă că străvechea cetăţuie şi puternica fortăreaţă de mai târziu, precum şi palatele
pârcălabilor, cele două biserici, construcţiile auxiliare din incinta cetăţii, caravanseraiurile (denumite de localnici chirvăsării), baia cu întregul sistem
de apeduct şi canalizare, fie ea şi de tip oriental
(dar denumită de localnici în româneşte feredeu),
toate sunt rodul minţii iscoditoare şi produsul
muncii istovitoare, de secole şi milenii, al moşilor
şi strămoşilor noştri geto-daci, romanici şi români.

chea cetate, cu toate acareturile sale, împreună
cu adăposturile din peşteri şi aşezările fortificate
din apropiere, au pus baza marelui centru economic, comercial şi administrativ de mai târziu –
Orheiul Vechi.
Încă pe vremea domniei lui Alexandru cel Bun
şi a lui Ştefan cel Mare, cetăţile de margine ale ţării au fost reconstruite şi rezidite, puterea lor de
apărare fiind întărită şi prin reorganizarea armatei
din ţinuturile de graniţă. Refortificată a fost şi cetatea de pe Răut: zidurile de piatră au fost înălţate,
şanţurile săpate în adâncime, iar valurile ridicate
şi consolidate; în interior au fost construite multe
clădiri din piatră şi cărămidă, dintre care palatul
pârcălabilor, locuinţele demnitarilor şi slujbaşilor,
atelierele meseriașilor, depozitele, bisericile; în
exterior au fost reconstruite şi refăcute hanurile
(caravanseraiurile), baia (feredeul), cele două biserici, una dintre ele, cea rupestră, devenind mai
târziu un adevărat complex monastic; satul (posada) din vecinătate, denumită Peştera, şi-a lărgit
teritoriul, ea fiind mult mai dens populată.

Răutul la Orheiul Vechi

Feredeul (Baia orientală)

Orheiul Vechi, asemenea cetăţilor de pe Nistru – Hotin, Soroca, Tighina, Cetatea Albă, făcea
parte din vechiul sistem de apărare a hotarelor
de răsărit ale Moldovei. Fortăreaţa a înfruntat numeroase invazii ale turcilor şi tătarilor, care încercau să pătrundă în interiorul ţării. Ea le-a servit
localnicilor ca loc de refugiu şi adăpost pe vremuri de primejdii, când peşterile săpate în malurile stâncoase ale Răutului şi cetăţuile de pământ
din împrejurime nu le mai puteau fi de ajutor. Ve-

Orheiul Vechi a jucat un rol strategic în timpul
invaziei turcilor şi tătarilor. Sub zidurile cetăţii au
căzut, răpuşi de suliţele şi săgeţile oştenilor moldoveni, mulţi ieniceri osmanlii şi călăreţi nogaici.
În 1469, după ce au fost zdrobite de Ştefan cel
Mare la Lipnic, hoardele tătăreşti pierd bătăliile
de la Soroca, Orhei şi Tighina. Ulterior însă năvălirile străinilor devin tot mai frecvente şi mai năprasnice. Cetatea este asediată şi ruinată de câteva ori, iar târgul devastat şi distrus până la temelie. Sunt jefuite şi pustiite satele din vecinătate, care ţineau de ocolul şi ţinutul Orheiului.
În prima jumătate a sec. al XVI-lea, tătarii au
prădat de mai multe ori pământurile Moldovei, după cum scriu cronicele, „de la Orhei până la Dorohoi şi pre Prut în sus, făcând multă stricăciune
și robie de oameni”. Pe la mijlocul aceluiaşi secol,
oraşul-cetate de pe Răut nu mai exista. Documentele amintesc doar de locul unde a fost străvechea aşezare: „loc, la sfârşitul Peşterii, din sus
de Vechiul Orhei, unde cade drumul Orheiului
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Vechi în Răut” (1575); „vad de moară în Răut, unde iese Răutul din
stâncă, din jos de Vechiul Orhei” (1617).
Populaţia oraşului şi dregătoria ţinutului au trebuit să-şi găsească alt loc de adăpost şi de trai, aşa că s-au strămutat în sus pe
Răut, la vreo 30 km depărtare, unde au pus temeliile unei noi aşezări, pe care au denumit-o tot Orhei. S-a încercat mai târziu ca în
Peştera şi în vechiul Orhei viaţa să-şi reia cursul normal, dar nu s-a
reuşit. Eremia Movilă voievod, silit de nevoile timpului, se hotărî să
refacă cetatea şi să repopuleze vechea aşezare cu noi locuitori.
Pentru aceasta însă, timpul pe care îl mai avea de trăit nu i-a fost de
ajuns. Mai târziu, moşia Peştea, care, potrivit unui document din
1639, „înainte s-a numit Movileni”, a fost dăruită de Vasile Lupu marelui postelnic Apostol Catargiu, devenind astfel doar o simplă ocină,
mai mult nepopulată.
Curând noul Orhei devine unul dintre principalele centre economice şi comerciale din zona Codrilor, preluând astfel faima de altă
dată a vechiului Orhei. Pe timpul domniei lui Vasile Lupu (16341654) au fost întreprinse lucrări de amenajare a localităţii: s-au construit case mari din piatră, a fost zidită catedrala Sf. Dumitru (1636),
străzile au fost podite cu bârne de lemn, ca la Iaşi, s-a refăcut heleşteul din valea Răutului, existent încă pe vream lui Alexadru Lăpuşneanu. Prelatul ortodox Paul de Alep, vizitând Orheiul în anul 1653,
scrie că localitatea, devenită deja târg în toată legea, era destul de
mare şi avea o înfăţişare atrăgătoare. Pentru acestea şi alte informaţii a se vedea sursele bibliografice: Orheiul Vechi: buletin istoricoarheologic (Chişinău, 1999); Ion Hâncu. Vetre strămoşeşti din Republica Moldova (Chşinău, 2003); Gheorghe Postică. Orheiul Vechi.
Cercetări arheologice (Iaşi, 2006).
Numele topic Orhei este de origine românească, precum românească a fost în toate timpurile populaţia acestei localităţi. Cuvântuletimon orhei este un nume comun, un termen care în limba noastră
veche a însemnat „loc întărit; fortificaţie”, „oraş-cetae”. Apelativul
orhei va fi fost preluat cândva de o populaţie românească ardeleană
din limba maghiară, în care şi astăzi sintagma ör hely e utilizată cu
sensul „loc întărit” sau „loc de pază; pichet”. În documentele vechi
ungureşti Örhely sunt denumite mai toate cetăţuile şi grădiştile vechi
româneşti, dintre care şi locul de aşezare preistorică a capitalei dacilor Sarmizegetusa. Românii au desemnat prin termenul orhei, cuvânt devenit obişnuit în limba română veche, şi alte localităţi din
spaţiul geografic dacoromân, care, pe vremuri, au fost şi ele, probabil, aşezări fortificate, cum ar fi Orhei, Odorhei, Oşorhel.
Deci, numele oraşului Orhei este la origine un termen fortonimic
românesc – orhei, explicat ca lexem preluat în limba noastră din ungară – örhely „oraş-cetate”, acesta având la bază radicalul var
„oraş”. Cu ung. var este înrudit etimologic apelativul ung. varos, care
în limba română a dat oraş (prin forma intermediară uaraş). Toponimul Orhei şi, probabil, apelativul orhei, după cum s-a menţionat
deja, au putut fi aduse la est de Prut de o veche populaţie migratorie
venită din Transilvania. Această interpretare este susţinută, după
cum am văzut, şi de datele arheologice. Pe locul Vechiului Orhei, în
apropierea satului Trebujeni (rn. Orhei), pe malul drept al Răutului,
au fost descoperite urmele unei cetăţi moldoveneşti, care a existat
până în sec. al XVI-lea, când fortăreaţa a fost distrusă în timpul invaziei turcilor şi tătarilor.
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ITINERAR TOPONIMIC
Eugen URICARU

MOINEȘTI
Cînd spui Moinești, gîndul te duce la petrol.
Între cele mai vechi exploatări din țară, Moineștii
și Solonțul și-au găsit locul în geografia tradițională a României ca un motiv de mândrie, zona
cuprinzînd cărbunele de la Comănești și sarea de
la Tîrgu Ocna. Din păcate, și cărbunele și petrolul
nu mai sînt astăzi decît amintirea a ceea ce au
fost odată, zăcămintele au sărăcit sau au devenit
ne-exploatabile din cauza costurilor. Șomajul din
Moinești a ajuns la un moment dat la amețitoarea
cifră de cincizeci la sută. Cu puțin peste 20.000
de locuitori, mica așezare, ascunsă între dealurile
blînde ale Văii Tazlăului, înconjurată de livezi și
păduri de stejar, are în istoria sa momente de
glorie, fiind generatoarea a cel puțin două evenimente de importanță mondială.
Dar să o luăm cu începutul. Moineștii sunt
consemnați în istorie de la 1467, în plină epocă
glorioasă a domniei lui Ștefan cel Mare și Sfînt.
De altfel, nu departe, dar pe valea altui rîu, se
află celebrul Borzești, cu stejarul lui Ștefan, o poveste horror cu tătari și sacrificiu. Moineștiul are
deosebita cinste de a fi pomeniți de Dimitrie Cantemir în Descriptio Moldaviae. Apoi istoria a curs
molcomă pînă în secolul al XIX-lea fără mari fapte, fără mari evenimente. O economie rurală, o
aglomerare de sate care pe nesimțite au trecut la
urbanitate. Apoi au venit exploatările de petrol, o
mahala se cheamă și astăzi Găzărie, întîi primitive, puțuri de petrol în sensul originar al cuvîntului
apoi sonde. Șleahurile prăfoase au devenit drumuri de sondă, străbătute de camioane bizare,
denumite camion de sondă.

E foarte surprinzătoare coexistența unei industrii atît de agresive, cum este aceea a extracției de petrol, cu agricultura tradițională, cu livezile de poveste, cu gutui, meri și peri, întîlnirea căruțelor cu mașinile care transportă utilaje dintre
cele mai ciudate, făcute pentru a sfredeli pămîntul acoperit de iarbă al colinelor și văilor dimprejur. Casele sunt desprinse din amintirile lui
Creangă iar oamenii vin din călătoriile lui Hogaș.
O lume care și astăzi vrea să trăiască în felul
său, liniștit, molcom, fără a dormita. Nu sunt bogați, dar nici săraci, oricum mai înstăriți decît cei
de pe valea Siretului. Aici pămîntul e mai bun și
nici nu există primejdia inundațiilor. Aș putea spune că Moineștiul e chiar un orășel de laudă, are
un parc de toată frumusețea, clădirile publice
sunt renovate, există mai multe obiective arheologice între care un sit foarte important, o cetate
dacică pe Dealul Cetățuiei. Un monument dedicat
eroilor din războiul de Independență de la 1877,
un scuar cu busturi și plăci comemorative între
care amintesc pe cele dedicate lui Ștefan Luchian și George Enescu.
La intrarea dinspre Bacău, chiar în marginea
șoselei, se ridică un semn de amintire. Este vorba de DADA. Exact, despre vestitul curent avangardist care a apărut într-o cafenea elvețiană dar
al cărui inițiator s-a născut la Moinești. Tristan
Tzara a intrat în istoria literară mondială venind
din acest tîrg moldovenesc. Este contribuția molcomului fel de a fi al Moineștiului la cea mai neliniștită, răzvrătită și tulburătoare de logică tradițională mișcare artistică a lumii moderne. Este cel
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puțin o curiozitate faptul că arta modernă contestatoare vine din
acest loc tradiționalist sau, măcar aparent astfel. Se spune că apele
calme sunt adînci. În calmitatea acestei așezări, nici astăzi dezmințită, s-a aflat germenele unei tulburări estetice și de conștiință artistică de importanță mondială. Un motiv serios să te gîndești de două
ori atunci cînd încerci să definești felul de a fi al acestui loc.
Tot de la Moinești a început drumul istoric al unei construcții de
stat care a venit peste ani ca răspuns la o chestiune dureroasă și de
multe ori tragică – chestiunea populației evreiești din Europa și apoi
din lume. În 1882 din Moinești un grup de femei și bărbați au plecat
către acel loc care a fost leagănul poporului evreu, pentru a întemeia prima așezare de coloniști – Roș Pina, în Israelul de astăzi. De
acolo, din Roș Pina, a început construcția unui stat care la acel moment părea doar o utopie, născută din imaginația lui Theodor Herzl.
Iată că Moineștiul se află pentru a doua oară la originea unui fenomen de interes internațional.
Cred că Moinești, o mică așezare aproape adormită, am spune,
merită toată atenția, de regulă toate lucrurile care contează sunt trei.
Două am numărat. Sigur vine și al treilea.
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Grigore ILISEI

CĂLĂTORIE ÎN ŢINUTURILE EDENICE
În vara anului 2011 am fost cu pictorul Dan
Hatmanu la Scobinţi. Pentru artistul ieşean, pontiful breslei „zugravilor de subţire” moldavi, era o
umblare a regăsirii începuturilor. În cazul meu,
care-mi propusesem să-l prezint într-un portret filmic de televiziune spre a marca jubileul de 85 de
ani, drumul se dovedea desluşitor de tâlcuri noi
privitoare la destinul creatorului şi întăritor al celor deja pătrunse până atunci. Dan Hatmanu îndeobşte, fără a fi zăvorât cu cei din jur, nu-i un
expansiv. Tace mai mult decât vorbeşte, chiar
dacă nu-i scoţi cuvântul cu cleştele din gură. Îi
place mai degrabă să observe, să lase la dospit
ceea ce-a văzut, să aleagă grâul de neghină şi
apoi să se aşeze la şevalet şi acolo să arate ce-a
înregistrat retina şi mintea sa efervescentă. Şi
ceea ce ochiul şi creierul dau la iveală iese din tipar, e altfel decât percepem noi profanii realitatea. Da, e altceva, deoarece ni se înfăţişează
plăsmuirea creatorului, „Vrăjitorului din Oz”. Creaţiunea nu se îndepărtează de esenţele priveliştii
sau modelului pictat, schimbă însă meşteşugit şi
inteligent perspectiva, focalizează asupra unor
elemente particulare şi, în acelaşi timp, definitorii,
care în mod obişnuit nu sar în ochi, lunecă pe
lângă privitor. Artistul le conferă pregnanţă, vizibilitate maximă şi le încarcă de sensuri tainice.
Proiectează subiectele picturii sale într-o lumină
parcă voltaică, le cufundă într-o scaldă epifanică.
Are cheia sa şi cu aceasta descuie uşi ferecate şi
ne dezvăluie splendorile lumii de dincolo de aparenţe.
La toate acestea mă gândeam în timp ce călătoream la Scobinţi, satul natal la lui Dan Hatmanu, de pe prispa Hârlăului, acolo unde „Mamaia” şi „Tataia”, l-au adus pe lume pe Dănuţ, năzbâtiosul lor copil, al doilea după Lucian, faimos

agronom. Cei doi învăţători de vocaţie, iscusiţi în
domesticirea obraznicilor între obraznici şi aducerea lor pe calea dreaptă, au avut destul de furcă
cu propria odraslă ca s-o strunească din pornirile
cele prea năstruşnice. De atunci se manifesta
acea nestare a lui Dan Hatmanu, despre care
scrie Marin Sorescu, unul dintre admiratorii săi

Dan HATMANU. Portret de Zamfira BÂRZU
constanţi şi sinceri. Poetul remarca acest freamăt
ca fiind o caracteristică a creaţiei artistului de la
Iaşi. O asemenea energie este sursa căutărilor
neostenite şi rezolvărilor sale ingenioase, ce-s
ale lui şi numai ale lui. Când starea de nestare
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s-a metamorfozat în act creator, Dan Hatmanu a încetat a mai fi în
viaţa de toate zilele o fiinţă fără de astâmpăr. Şi-a canalizat toate
energiile în exerciţiul creator şi ca ins a devenit olimpian, senin. Un
înţelept care cercetează scrutător lumea, dar îşi rosteşte mai mult
sieşi ceea ce remarcă, ca apoi să-şi facă cunoscută părerea sublimat şi subtil în lucrarea sa creatoare.
Călătoria la Scobinţi din vara acelui an rotund din existenţa lui
Dan Hatmanu nu mi-a schimbat de loc această percepţie. Am simţit
doar o adiere ca de boare a unei emoţii ce învăluise în maramă de
borangic făptura călătorului pictor. Am detectat chiar şi un palpit
când am păşit în şcoală, în odaia unde venise pe lume, chiar dacă
aceasta nu mai arăta ca pe timpuri. Încolo, Dan Hatmanu a fost egal
cu el însuşi, cel dintotdeauna, fără trăiri mari la vedere. Puţină dogoare a zbucnit în cuvintele depănătoare ale poveştii despre ceea
ce-a fost viaţa sa la Scobinţi şi cum s-a deşirat după plecarea de
aici firul din ghem până la ajunge la borna celor de acum. De altfel
Dan Hatmanu este şi ca povestitor mai fermecător când scrie istoriile sale chisnovatice decât când le grăieşte. Atunci când le aşterne
pe hârtie parcă pogoară peste dânsul duhul lui Creangă. Eugen Simion l-a şi asemuit într-un text cu povestitorul de la Humuleşti, iar în
privinţa picturii l-a socotit cu îndreptăţire un „Magritte moldav”. Dar a
fost în acea zi la Scobinţi şi un moment în care artistul a ieşit din
armura sa. S-a întâmplat într-o sală de clasă, unde Dan Hatmanu a
fost invitat de o învăţătoare a şcolii să stea de vorbă cu elevii. Întratât de calzi, de uimiţi în profunda lor bucurie au fost copii, aşa de
ingenuu şi-au mărturisit admiraţia faţă de oaspetele lor, că mai tot
timpul cât a stat in clasă chipul lui Dan Hatmanu a fost un zâmbet.
Parcă prinsese pe Dumnezeu de un picior. În acea oară întreaga sa
copilărie se reîntrupa. Se redeschidea învoltă floarea pierdutei vârste aurorale. Înaintea mea Dan Hatmanu redevenise copilul de altădată. S-a săvârşit minunea doar în acele clipe. După aceea Dan
Hatmanu s-a reaşezat în matca lui.
Dar călătoria îşi atinsese ţelul. Zărisem în cuprinsul ei lumina din
care izvorâse opera cea originală, plină de forţă, în stare să emoţioneze şi să incite la reflecţie. M-am întors de la Scobinţi încărcat de
tâlcuri. Bătusem cu folos împreună cu pictorul drumul în ţinuturile
edenice ale vieţii sale.
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Bogdan CREŢU

SILUETELE GRAFICE ȘI SCRIPTURALE ALE LUI VAL GHEORGHIU
Mie îmi lipsește Val Gheorghiu. Nu-i mai întâlnesc silueta rectilinie pe străzile Iaşului, nu mai primesc, din când în când, câte un telefon de control,
care să mă invite la o mică discuţie, în atelier, la
un pahar de carcalete sau o ceşcuţă de cafea şi
nici nu-i mai găsesc tabletele sclipitoare în pagina
de opinii a „Ziarului de Iaşi”; din 2006, timp de
aproape patru ani, am împărţit, în fiecare marţi, pagina a şasea şi asta a fost chiar o onoare pentru
mine. Mă uit uneori mai atent la un tablou al său
care-mi decorează un perete și fug cu gândul în
urmă cu niște ani, când am avut prilejul să-l cunosc destul de bine. Și îmi amintesc, amuzat, cum
ne bâţâiam fiecare pe câte un picior şi schiţam, din
mână, o reverenţă caraghioasă, atunci când ne întâlneam în contexte oficiale, pe la lansări de carte
sau vernisaje; cum a scris el într-un articol de prin
2008 sau 2009, înainte de sărbătorile de iarnă, că
m-a sunat, iar eu patinam pe Siutghiol şi nici că-mi
păsa de ce rămăsese în Iaşi, iar eu am replicat, pe
aceeași pagină, la o săptămână distanță, că l-am
visat lansându-se, cu parapanta, de pe Hotelul
Unirea, planând ca un vultur leneş pe deasupra
oraşului şi dispărând, în cele din urmă, pe fereastra atelierului său de pe Strada Armeană; cum mam prostit eu la lansarea cărţii sale Omul din gard
şi am povestit despre atracţia lui fiu-miu (care pe
atunci avea cam 3 luni) pentru acel obiect elegant
şi am şi explicat de ce, scoţând din geantă o zornăitoare cu Tweety, care avea exact culoarea cărţii, şi în tot timpul cât am vorbit, Val Gheorghiu a
zornăit zornăitoarea. Şi altele, pe care nu le mai
pomenesc aici.
I-am văzut, la vernisaje sau în atelier, multe
dintre lucrări; în pinacoteca mea subiectivă înscriu
oricând colecția ușilor muzeelor literare ieșene, câ-

teva portrete ale unor scriitori, dintre care le rețin
pe cel al lui Joyce și al Virginiei Woolf, ca și seria
Siluetelor. Femeia nu este înfăţişată în corporalitatea sa care, la mulţi pictori, capătă aspecte rubensiene (pentru că odaliscele filiforme sunt mai puţin
atractive pentru artist), ci doar prin liniile gracile,
caline, muzicale, pe care le observă ochiul estetului, bine exersat. Sper că nu năruiesc nici un mit
dacă afirm că, pentru Val Gheorghiu, femeia este
în primul rând un obiect estetic (în al doilea rând
nu ştiu ce este). Desenul lui Val Gheorghiu nu surprinde opulenţa trupului feminin, ci doar schiţează
linia pe care acesta o trasează în spaţiu. E mai
multă sugestie în tablourile sale decât senzualism
făţiş, debordant. Ceea ce există din plin în aceste
viziuni este graţia, ca atribut principal al feminităţii.
Nu întâmplător, fiecare siluetă este însoţită de
spectrul unei feline sau al unei păsări, care subliniază, o dată în plus, armonia feminină care se detaşează pe fundalul mai mereu apăsător, sumbru al
pânzei. „Personajele” lui Val Gheorghiu se situează între figurativ şi nonfigurativ, amintind-mi, poate
nepotrivit (şi păstrând, fireşte, proporţiile), de siluetele lui Matisse, minus stridenţa fovistă a acestora
din urmă. În orice caz, erotismul nu mai este un
efect al formelor, ci unul al sugestiei, ba chiar al
atitudinii feminine, care imprimă o putere de seducţie mult mai mare. Aceste „siluete” nici nu sunt,
de fapt, femei, ci au un mister aparte, de năluci.
Sunt iele, care atrag fără posibilitatea împotrivirii.
În aceste tablouri, perspectiva este lirică, nu realistă.
Prozatorul Val Gheorghiu este extrem de interesant, meritând o atenție mult mai insistentă decât i se acordă de la o vreme, de când șarmantul
personaj nu își mai poate susține public cărțile. Nu
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întâmplător, mai mereu Val Gheorghiu se simte bine în proza de foarte scurtă respiraţie; nu marile
evenimente, nici faptele înregistrate de la o distanţă suficientă încât să permită aranjarea lor în funcţie de o cauzalitate plauzibilă constituie „ţinta”
acestor incizii în cotidian; dimpotrivă, este căutat
cu insistenţă momentul cel mai anodin, care se
curmă brusc printr-o de nimic aşteptată întâmplare
care întoarce totul cu susul în jos. Dar nimic nu este previzibil, nimic nu se lasă citit în derularea iniţială a scenelor. De aceea, textele lui Val Gheorghiu
mi-au amintit de unele ale lui Daniil Harms, deşi nu
împing atât de departe absurdul sau de Nuveleleminut ale lui Örkeny Istvan. Cu precizarea că personajele (care poartă nume exotic-caraghioase
precum Stiv, Sasa, Haidia, Chibici, Şaraga, Zarandi, Sache, Sarmiza Jacotă, Aspazia, Gala, Tărăbuţă, domnişoara Pepa, madam Hariga, Bâgu
etc.) nu sunt schematizate până la a deveni simple
funcţii ale unui pretext absurd, ci îşi trăiesc cu patimă condiţia anodină, derizorie. Ceea ce le invadează viaţa şi îi acordă o discretă detentă absurdă
este banalitatea în care se complac. Nimic nu le
poate smulge din rutină, nici măcar momentele care, în mod obişnuit, impun o atitudine măcar decentă, de nu chiar gravă. Dar tocmai aici este clenciul: deşi caraghioase, ridicole, deşi ironizate sau
demne de dispreţ, aceste personaje nu repetă
mecanic gesturi lipsite de vitalitate: proza lui Val
Gheorghiu este plină de viaţă, nu e bântuită de
fantoşe gri, de siluete fără consistenţă.
Ceea ce conferă ritm acestei lumi monotone în
esenţa ei este atitudinea naratorului: mai mereu
ironică, jucând de regulă detaşarea tocmai atunci
când nu se cuvine, regizând amuzat totul cu o discreţie hâtră, dar nu atât de serioasă încât să nu se
lase observat. De multe opri, naratorul este implicat, fără a ocupa, totuşi, prim-planul. El este un
martor care mimează neutralitatea, care va să zică. Iată, de pildă, o proză de doar o pagină, intitulată sec Masă cu vânat. O precizare: titlul atrage
atenţia asupra ospăţului propriu-zis, direcţionează
lectura către observarea detaliilor festinului în sine.
Textul debutează, cum altfel?, ex abrupto: „Ne întoarcem de la cimitir, ne spălăm pe mâini şi ne
aşezăm. Şi pentru că bătrânei i-a plăcut să râdă,
convenim să nu fim exagerat de trişti”. Parastasul
se transformă curând însă, în manieră caragialeană, într-un autentic chef. Lectorul se amuză sau,
după caz, se indignează de această turnură a
scenei, fără să ştie că alunecă, pe nesimţite într-o
capcană. Intră în scenă şi Axinte, care, ştiut fiind
ca suflet al petrecerilor, „se îmbujorează şi-şi dă şi
el drumul”. Din acest punct, a rezuma ar însemna,
pe de o parte, a lungi inutil povestea, pe de alta,

Val GHEORGHIU la Muzeul „Vasile Pogor”,
cu două lucrări din seria „Uşile muzeelor
literare”, 2 februarie 2008.
Foto: Lucian VASILIU
a-i dilua impactul; prin urmare, să citim: „Ar fi nefiresc să n-o facă, e fermentul în astfel de cazuri.
Cu faţa lui căzută, de o tristeţe hilară, amestecă
cele mai deocheate întâmplări, stârneşte râsul, la
care el, ca profesionist desăvârşit, nu participă,
mărind efectele. Îl provocăm, a câta şi a câta oară!
cu nenorocitele zile de lagăr, zile pe care ei le mai
îmblânzeau cu şotii. Ştim totul pe de rost, dar cum
le spune Axinte... Acum, iarăşi despre muierea care-i supraveghea, torţionar perfect, în stare de perfidii, lăsându-i s-o urmărească în timp ce-şi făcea
duşul şi înnebunindu-i cu nurii ei înfricoşători. După câteva ore, râsul nostru devine rânjet continuu.
Nu mai putem râde. Am râs prea mult. Când Axinte ajunge cu fantasările lui la aia cu afumatul slăninii în chiar hogeacul comandantului de lagăr, de
unde, de obicei, nici nu zâmbeşte, îl apucă un
râs... Începem să râdem şi noi. Tăcem. El continuă
să râdă”. După care, perfect natural, cade deznodământul acestei scene familiale încărcată de rutină: „Se congestionează, nu mai ştim dacă râde
sau se îneacă. Cineva chiar strigă: se îneacă, apă,
apă, altcineva spune: nu se îneacă, nu vezi că nu
mai poate de râs. Apă, apă, iarăşi strigă cineva.
Prea târziu. Axinte e mort”. Atât. Sec, cum nu se
poate mai sec. Nici o compasiune, nici o implicare
din partea naratorului deşi, vă mai amintiţi?, era
martor al acestei scene. În plus, răposatul Axinte,
căzut la datorie, i-o fi fost şi rudă. Oare câte posibile romane există în această pagină? Axinte are, în
numai jumătate de pagină, o întreagă istorie, o biografie zbuciumată şi, iată, deodată, un final derizoriu, care îl acoperă de ridicol. Dar care îl şi extrage din noianul de banalitate, de mecanicitate în
care se complăceau cu toţii.
Paradoxul acestei reţete este că, deşi funcţionează pe spaţii minuscule, atenţia acordată detaliilor este esenţială. Nu orice detalii, căci nu poate
fi vorba aici de acel efect de real, ci amănuntul
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picant, condimentat este vânat cu un ochi hulpav. Nu mă abţin chiar
să spun, cu riscul de a relua un clişeu, că se observă în unele proze
ochiul pictorului. Femeile par ba madone (cu gâtul lung, ce e drept),
ba statui care solicită nu doar admiraţie, ci şi respect, astfel încât ele
mai că devin, ca şi în pânzele pictorului, obiecte estetice. Figurile se
congestionează în anumite momente, ansamblul nu mai interesează,
pentru ca amănuntul semnificativ să capete importanţă. Perspectiva
este, în pofida lumii anoste contemplate, una precipitată, alertă, ceea
ce impune şi frazei un ritm sacadat, sincopat. De aceea, a vorbi despre virtuozitatea prozatorului Val Gheorghiu nu mi se pare o exagerare. El este un veritabil miniaturist. Să decupez, la întâmplare, o mostră: „La zece, Tărăbuţă, domnul profesor de umanioare Tărăbuţă,
abreviat Buţă, silitorul din anii ’60 (mă, Buţă, nu te mai speti cu umanioarele tale, îi spunea Sache, fă şi tu o chimie, o electro), la zece,
deci, când Mitropolia bate trist şi rar, ca-n vremea lui Conta, Buţă sună la uşa lui Sache, uşă de lemn masiv, cu etichetă metalică. Sunete
dulci, de carillon vienez, desferecături înfundate, prelungite, Sache,
greul Sache, în uşă, jovial, mare, în halat pufos, grena, pulpos şi glabru, saboţi ghintuiţi: hai!” Totul este abia schiţat, însă în liniile esenţiale, îndeajuns cât întregul episod să capete viaţă.
Parcimonia procedeelor ar putea crea senzaţia de caricatural.
Fals! Val Gheorghiu nu este un mizantrop, deşi unele dintre prozele
sale ni-l amintesc pe Caragiale. Doar că, spirit eminamente moldav
(nici nu mi-l imaginez bătând alte trotuare decât pe cele ale Iaşului),
ironia sa nu muşcă cinic, viziunea sa nu este atât de categoric negativistă, relaţia cu propriile personaje nu este încărcată de tensiuni. Dimpotrivă, un uşor praf de melancolie pluteşte peste această lume derizorie, dar curată, lipsită de ascunzişuri dubioase. Unele personaje
sunt privite cu maximă înţelegere, deşi, către final, ele se dovedesc a
construi scenarii eroice într-un salon din balamuc (Incendiul din creier)
ori dintr-un ospiciu cu posibilitate de ieşire, precum stăpânul cockerului Costache, care perorează (stăpânul, nu potaia) doct şi pătimaş despre cetatea ideală şi nepriceperea edililor şi care, la un moment dat,
o zbugheşte printr-o fantă a gardului. Ce se află dincolo de gard, îl
lămureşte pe naratorul amuzat un ospătar: „Zâmbeşte şi-şi înşurubează degetul afumat în tâmplă” (Omul din gard). Dar aceste fiinţe
stranii nu sunt clasate, nu primesc diagnostice abuzive, ci sunt privite
cu simpatie. Atunci când devin victimele sclerozei, ale senilităţii, precum bătrâna actriţă Profira şi servitoarea ei Berta, personajele sunt
compătimite discret, nu batjocorite; asta chiar dacă o altă potaie, pudelul Pucky (numit, cum altfel?, după spiriduşul shakespearian) ajunge, din greşeală, în frigider în locul tortului (Match).
Val Gheorghiu scrie o proză alertă, atentă la nuanţe, la detalii, deşi
jonglând cu toate strategiile pe spaţii mici. Dar tocmai în astfel de cazuri rateurile sunt fatale. Nu şi pentru autorul Omului din gard. El este,
nu am nici o îndoială, un scriitor care merită o atenţie mult mai insistentă. Măcar egală cu cea de care se bucură pictorul.
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Vlad NEDELCU

FULMINAŢIA CULORII ÎN ORIZONTURI DE CUGETĂRI PICTURALE
O incursiune în universul artistului Cristian
Diaconescu e o experienţă inedită în orizonturile cugetării, itinerar spiritual unde se stabilesc perspective plastice ale profilului său de artist. Mărturisire-corespondenţă intimă cu un receptor evoluat şi comprehensiv.
Cristian Diaconescu are neobişnuita forţă intuitivă
interioară – siguranţa impresionantei „stângăcii”, inegalitate ce devine calitate, deci, valoare pozitivă. Transa stării creatoare de sinteză, esenţă a incontrolabilului
inconştient, reprezintă acea libertate sufletească. În dialogurile pe care le-am iniţiat, am aflat că personajele
sale cu gura deschisă sunt un rezultat direct al „nevoii”
sale de a se exterioriza, de a se refula cu pasiune pentru culoare. Unele dintre personajele sale au în mimica
feţei acea schimbare de expresie, determinată în viaţa
reală de contractarea sau relaxarea muşchilor faciali, a
grimaselor. În pictură devine o succesiune de ipostaze
metafizice care conturează o operă expresionistă.
Studiază pictura la clasa lui Corneliu Ionescu
(1938-2011) însă mentorul spiritual este pictorul băcăuan Ilie Boca (n. 1937). Ion Ţuculescu (1910-1962) este cel mai aproape de coarda vibraţiei sale sufleteşti.
Pictorilor Ion Ţuculescu şi Ilie Boca le aduce un omagiu realizându-le portretele. Definesc creaţia lui Cristian Diaconescu ca fiind acea genialitate particulară care prin formule picturale, de subtilitate excepţională, dizolvă materia reală într-o tensiune extatică. Formule
picturale ce conţin culori puternice şi violente, tonalităţi
dinamice ale paletei coroborate cu dezlănţuiri sentimentale sub forţa impulsului de o rară fervoare inventivă. Unitatea picturală susţinută de vibraţie continuă, de
răzvrătiri interioare neîncetate, este conturată într-o
lume proprie cu un nucleu sentimental vizionar prin
capacitatea de sinteză a elementelor, prin economia
mijloacelor şi a liniilor individuale. Esenţializarea energiilor denotă o formă de post-avangardă, iar din prima
sa parte a creaţiei reţinem influenţe neo-dadaiste.
Identificăm o germinaţie cromatică intensă în tuşe
împăstate – aşezate cu vitalitate. Artistul are predispoziţii native în impresionante descătuşări afectiv-emoţionale cu intense trăiri şi senzaţii alternate de explozii

coloristice fertile. Sinceritatea expresiei artistice este
nuanţată cu elemente recognoscibile de o vigoare picturală pronunţată a rafinamentului omogen şi coerent
sub impulsul exteriorizării artistice. Forţa armonizată
care convinge uneori chiar şi cu nuanţe în surdină, estompate sub tuşe de culoare, creează tendinţe în coordonatele cromatice concurente.
Schematismul raţiunii ori dacă vreţi, nonraţionalului
psihanalitic al lui Cristian Diaconescu, s-a cristalizat
într-o manieră ce-i aparţine, un univers configurat
printr-o construcţie cu puncte de interes definite. Topica elementelor cauzale provine din subconştientul său
fertil, aş îndrăzni să susţin – chiar debordant şi prolific.
Propune o logică nouă – un schematism original – care prin osmoze succesive alterează realitatea accesibilă nouă. Sunt personaje stranii, metamorfoze variate
ce se configurează într-o interpretare sugestivă de
contraste ale unor expresii puternice.
Dezmembrând învelişurile amprentei plastice, vom
sesiza că orice fragment pictural are forţă de sugestie
a întregii compoziţii. Concentrarea fiecărei părţi din lucrarea aptă să sugereze întregul este specifică artei
sale. Cu atât mai remarcabil pentru măiestria lui Cristian Diaconescu este că sunt preferate suprafeţe ample. În fiecare din pânzele sale de mari dimensiuni întâlnim o simplitate grafică şi o cromatică fulminantă.
Contemplarea germinaţiei universului rezidă în
om. Personaje arhetipale stilizate, într-un mod novator,
cărora Cristian Diaconescu izbuteşte să le ofere expresie plastică, prin tuşe lipsite de inhibiţii ori reţineri
privind libertatea exprimării – sunt abstractizate devenind proiecţii ale eului creator. O realitate interioară unde subconştientul dă frâu liber expresiei zbuciumate.
Pictorul creează o matrice stilistică specifică a cărei
aşteptări previzibile nu poate să perceapă creaţia brută, „aurul pictural” pur, şi stârnesc reţineri tocmai prin
sistemul neobişnuit de expresie. Este o artă necomercială, complexă care ridică evident probleme de esenţă. Însă totodată iniţiaţii sunt satisfăcuţi de „supra-doza” artei sale care are o combustie puternică specifică
creatorilor speciali.
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VIEŢI DE JURNAL
Nicoleta DABIJA

UN ALECSANDRI ÎNDRĂGOSTIT
Fiecare îşi aminteşte câte ceva din ce a învăţat la şcoală din poeziile ori piesele de teatru ale
lui Alecsandri. Puţini sunt cei care l-au mai citit
după studiile gimnaziale, liceale şi, mai ales, care
îl citesc în aceste vremuri. Dar se întâmplă aşa,
şi până la un punct e absolut firesc, cu toţi autorii
din manuale. E legat în parte de obligaţia de a-i
parcurge. Cei care au obiceiul ori viciul lecturii,
după terminarea studiilor aleg libertatea, literatura universală. Sau, în sfârşit, fiecare descoperă
autori pe cont propriu, fără să-i impună sau să-l
mai educe careva. Şi într-un fel e mai bine aşa.
Personal mi-a venit foarte greu să mai reiau
autorii prinşi în programa şcolară, deşi am iubit
mereu să citesc şi, atunci, eram bucuroasă că
erau lecturi obligatorii, căci numai aşa eram lăsată în pace să le parcurg textele, nu mi se mai
spunea că pierd vremea. Cu câteva excepţii însă.
L-am citit pe Cioran integral, pe Eliade, aproape
complet, pe Bacovia, pe Eminescu, pe Nichita
Stănescu, pe Arghezi şi încă câţiva, în special
poeţi. Când dau întâmplător peste vreun fragment sau o poezie dintr-un manual şcolar, îmi
dau seama cât de greu îi este unui copil, adolescent să înţeleagă de fapt o operă la adevărata
valoare şi cum repetă el, de cele mai multe ori şi
pe de rost, nişte recenzii, analize, comentarii făcute de alţii. Dar aceasta este poate hiba sistemului de învăţământ şi nu despre asta vreau să
scriu. Ci despre uitarea în care se cufundă scriitori valoroşi ai unei limbi după isprăvirea educaţiei din şcoală.
Şi mai mult, vreau să pledez pentru cât de interesante pot fi redescoperirile târzii, cu deosebi-

re dacă sunt întregite cu textele mai puţin cunoscute ale autorilor, de care nici nu s-a amintit la
şcoală. Căci există extraordinara şansă de a ţi se
dezvălui o bucată necunoscută de suflet, nuanţe
nebănuite de gânduri, profunzimi singulare ori frivolităţi amuzante. Ce simplu şi uluitor e romanul
„Adam şi Eva”, de exemplu, care pentru mine este acum chipul adevăratului Rebreanu, cel pe care nu am putut să mi-l apropii în anii de şcoală. Şi
un astfel de text este „Jurnalul unei iubiri” (apărut
la Editura Muzeului Literaturii Române din Bucureşti), ţinut de Vasile Alecsandri vreme de un an,
între iunie 1846 şi mai 1847, în timpul unei călătorii făcute cu Elena Negri, sora lui Costache Negri şi femeia de care era îndrăgostit nebuneşte,
în Italia, Germania, Paris, până la moartea acesteia. Moartea ei este anunţată în ultima notiţă din
jurnal. Ce mod mai potrivit de a pune capăt unei
îndeletniciri zilnice decât o întâmplare atât de tristă că te face una cu tăcerea?
Jurnalul lui Alecsandri este istoria unei poveşti
care a început cu o călătorie pentru iubire şi s-a
terminat cu o călătorie în moarte a iubitei. Un început la fel de potrivit pentru a scrie. Mă întreb ce
ar fi rămas din iubirea lor de doi ani dacă Alecsandri nu ar fi notat despre ea? Nu e nimic mai
important, veţi spune, decât trăirea, însă existenţa
acestui jurnal stă mărturie nu doar pentru iubirea
de tinereţe a scriitorului faimos de mai târziu, ci şi
pentru o latură mai puţin cunoscută a bardului de
la Mirceşti, o latură frivolă, copilăroasă, a oricărui
îndrăgostit în cele din urmă. Deopotrivă, însemnările sunt dovada unui timp prea plin de fericire, care explică poate cumva şi ce i-a lipsit apoi, acel
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„altfel” de mai târziu al „veselului” Alecsandri. Singur mărturisea că
cele două luni petrecute împreună cu N. a lui la Veneţia, valorează
cât „o viaţă întreagă de fericire”, căci dragostea a fost prezentă clipă
de clipă şi i-a înălţat. Şi numai cel care a iubit cu adevărat înţelege o
aşa afirmaţie, înţelege că nu e în ea nici o exagerare.
Elena Negri era bolnavă de tuberculoză, maladia frecventă a
acelui timp. Călătoria ei în Italia a avut ca obiectiv oficial pe acela de
a se trata şi de a respira un aer mai bun. S-a întâmplat să fie şi aerul mai bun al dragostei, să trăiască în ultimul an cât pentru o viaţă,
de care nu a mai avut parte. Căci jurnalul dezvăluie o trăire rară a
unei iubiri veritabile, o înţelegere totală între cei doi îndrăgostiţi, o
bucurie a firii extraordinară. Cele două luni în care au locuit la Veneţia, lungile singurătăţi în doi petrecute în apartamentul din Palatul
Benzon, plimbările cu gondola de la apus, prepararea dulceţurilor,
micile nebunii care fac ritualul unei iubiri, ar putea fi cuprinse în cuvintele lui Alecsandri: „Fericiţi cei ce iubesc! Mai fericiţi acei ce se retrag de lume şi pot, ca noi, să adauge farmecului dragostei pe acela
al Veneţiei!”
Dar parcă, ca într-un curs firesc al vieţii, orice prea frumos şi
prea plin se sparge într-o zi în zeci de bucăţi, care rămân înfipte
pentru totdeauna în sufletul supravieţuitor şi sunt îngropate pentru
totdeauna cu cel care a părăsit scena acestei lumi. Boala îi lasă să
se bucure pe deplin de iubire în acele prime două luni. Cu excepţia
câtorva momente de îngândurare a amândurora sau acceselor de
tuse ale Elenei. Dar iubirea trece repede peste astfel de clipe şi tot
iubirea pare că o vindecă de durere pe iubita suferindă. Părăsirea
Veneţiei devine, în alt sens, o părăsire şi a vieţii, căci lungul drum de
iarnă prin Austria, Germania, Paris, o slăbesc din ce în ce mai mult
şi mai irecuperabil pe N. Alecsandri devine tot mai succint în însemnări, aproape exclusiv notează evoluţia bolii şi parcursul lor strict
dintr-un oraş în altul, dintr-o ţară în alta, şi mai trist, şi mai îndurerat.
E doar fiinţa care îi stă până la moarte alături celei dragi.
Jurnalul iubirii se transformă pe nesimţite în jurnalul morţii Elenei
Negri, care se şi petrece în ziua de 4 mai 1847, pe vapor. Nu a mai
reuşit să ajungă înapoi în ţară. Decât Alecsandri a dus-o cu el fără
îndoială în toate zilele lui, aşa cum a dus de atunci încolo şi întreaga
fericire a acelor două luni perfecte. Două luni de luptă a iubirii contra
morţii, o ultimă victorie a vieţii înaintea bătăliei definitive. „Jurnalul
unei iubiri” este preţios, în cele din urmă, întrucât reţine o viaţă întreagă în sine, un an cât o viaţă în miniatură, în care cei doi protagonişti, ca şi cititorii, trec prin toate stările posibile, de la extaz la disperare, de la veselie la dezamăgire, de la joacă la posomorâre, stări
care roiesc în două ghemuri mari în jurul iubirii lor şi morţii ei.
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SCRISORI CĂTRE CEI DE ACASĂ
Cristina HERMEZIU
(Paris)

PARIS, DUPĂ ATENTATE: POVESTEA NOASTRĂ E MAI PUTERNICĂ
Un jurnalist francez a avut reflexul de a filma imediat, de la fereastra locuinţei sale, peste drum de sala
Bataclan, chipul ororii: răniţi care ieşeau urlînd, o femeie atîrnînd în gol cu mîinile încleştate de balustradă, oameni tîrînd trupuri inerte. Imaginile s-au derulat
în buclă pe la televiziuni. Puţini ştiu urmarea, că n-a
mai filmat nimeni. Jurnalistul a oprit înregistrarea şi a
coborît în stradă, să ajute. A fost împuşcat în braţ. A
fost operat, cu bine. Îl cheamă Daniel Psenny şi e jurnalist la cotidianul Le Monde. Nu totul încape în imagine. Uneori esenţialul.
S-a întîmplat la universitatea Paris-Est Marne la
Valée. L-au întrebat pe un profesor ce va discuta
acum, cu studenţii, la curs, după ce au aflat. Doi dintre profesorii universităţii lor, 38 şi 43 de ani, fuseseră
ucişi, la concertul de la Bataclan. „Îi voi lăsa, cred, pe
ei, să vorbească.” Şi studenţii au ţinut atunci cel mai
matur curs-evocare din viaţa lor. „Aţi fost un superprof! Iar eu am fost dintre acei studenţi care la primul
curs au întîrziat. Dar de ieşit am ieşit printre ultimii.”
Din 13 noiembrie 2015 încoace, după atentatele
teroriştilor islamişti de la Paris, care au făcut 130 de
morţi şi 350 de răniţi, am sădit un pumn de crochiuri,
ca mii de alţi oameni, pe reţelele sociale, pe bloguri,
în presă, ca-ntr-un fel de jurnal de supravieţuire. După
ce masacrul ne-a destabilizat, pe noi, parizieni, pe
noi, europeni, pe noi, specia umană, din clătinarea
asta teribilă în faţa morţii şi a ororii au început să răsară poveşti, să fie căutate, febril, citate, corpuri din cuvinte, urma adîncă pe care oamenii cei mai dăruiţi o
lasă, încă de neşters, în cărţi.
Cotidianul Le Monde a început să publice un memorial de portrete ale oamenilor ucişi cu barbarie întro sală de concerte sau pe terasele Parisului. Sub chipul fiecăruia, la un click distanţă, viaţa întreruptă brutal e distilată într-un instantaneu de cinci sute de cuvinte. La citirea acestui puzzle neterminat de vieţi-poveşti sfîrşite, un climax anecdotic, un detaliu atins ca

din treacăt, se prefac de fiecare dată într-un nod emoţional, izbăvitor. Ea era barmaniţă la Café des Anges,
el era depanator de lifturi. Lăcri şi Cipri, un cuplu de
români, fac parte din creuzetul tragic al unui Paris
sfîrtecat. Şi fac parte din acest puzzle pe care doar
punerea în poveste ne dă iluzia că-l putem reface, că
undeva desenul a ceea ce nu e de înţeles devine inteligibil. « A dizloca intriga înseamnă deja a scoate la
iveală inteligibilul din accidental, universalul din particular, necesarul sau plauzibilul din întîmplător », spunea filozoful francez Paul Ricoeur, în vremuri care păreau să promită mai multă speranţă.
Într-o tragedie, cifrele – oricît de enorme – rămîn
goale, nu se umplu de sens; cuvintele, oricît de puţine, îi fac loc. S-a mai făcut, într-atît de mare e puterea
cuvintelor. După atentatele asupra Turnurilor World
Trade Center din 11 septembrie 2001, jurnaliştii de la
New York Times au publicat „Portraits of Grief”, o galerie de portrete-poveşti, minimale, ale tuturor celor
dispăruţi în atacul terrorist. O formă de «jurnalism
comemorativ», în aceeaşi măsură de informaţie şi de
compasiune, excepţional pusă în formă: acest demers a primit premiul american Pulitzer iar cîţiva ani
mai tîrziu, la Paris, în cadrul unui colocviu universitar,
cercetătoarea Adeline Wrona i-a decorticat mecanismul literar şi, deci, profund uman.
Poate părea futil şi indecent, cînd ai sub ochi pîngăriri de vieţi, să vorbeşti despre lumina din cuvinte.
Nu, nu cred că încape aici vreo umbră de orgoliu literar sau de supralicitare livrescă. E scris în genele
noastre de oameni să ne povestim unii pe alţii, viaţa
se transmite şi prin seminţe de cuvinte, supravieţuim
prin ele, ne transvazăm, de la distanţă, unii în ceilalţi,
de pe un continent pe altul, de pe un tărîm pe celălalt,
graţie cuvintelor, şi de multe ori, graţie binecuvîntatei
lor tristeţi.
Şi, pentru că e despre viaţă, povestea noastră e
mai puternică decît a lor.
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Maria PILCHIN
(Chişinău)

HOMO SACER SAU CUM POŢI FI ŞI TU UN SACRIFICAT
În acest articol, pornim de la noţiunea de
homo sacer propusă de filosoful italian Giorgio
Agamben pentru a defini fiinţa de sacrificat într-o
comunitate, fără a surveni vreo pedeapsă în urma acestei fapte. În cartea lui Zygmunt Bauman
„Modernitate şi Holocaust”, găsim ideea că evreii
au fost acel homo sacer al modernităţii. Mai jos
propunem şi un corpus de texte borgesiene care
abordează tema evreiască, dezvoltând ideea
unui sacrificiu socio-uman. Punem în discuţie şi
pogromurile şi ghetoul din spaţiul basarabean,
considerând că ceea ce li s-a întâmplat lor, ni se
poate întâmpla oricând nouă, aşa cum holocaustul, după cum consideră Bauman, încă nu a fost
epuizat ca ideologie şi posibilitate.

Homo sacer. De la modernitate
la Holocaust
Într-o notă a cărţii lui Zygmunt Bauman „Modernitate şi Holocaust” găsim o referinţă la faptul
că filosoful italian Giorgio Agamben invocă termenul de homo sacer din dreptul privat roman.
Acesta defineşte o fiinţă ce poate fi ucisă fără
vreo pedeapsă în urma acestei fapte, aşa cum
este absolut diferită, străină şi nu poate fi considerată om, dar fără a o implica în vreun ritual religios de sacrificare, adică fără a-i da un sens de
utilitate socială. În cartea lui Giorgio Agamben
„Homo sacer. Puterea suverană şi viaţa nudă”
ideea este dezvoltată şi extinsă prin termenii de
„ambivalenţă a sacrului” şi cel de „oroarea sacră”,
care intervin în limbajul socio-politic în perioada
anilor 1890-1940. Astfel, în cazul lui homo sacer,
este vorba de un corp care este exclus din siste-

mul siguranţei sociale, dar şi din cel al ritualului
social. De la această excludere la holocaust, se
adevereşte că nu este atât de mult.
Bauman anunţă faptul că holocaustul a fost
un produs raţional creat de o societate raţională.
Găsim aici comparaţia dintre tehnologia conveierului bunăstării materiale şi tehnologia lagărelor
de concentrare. Astfel, holocaustul, paradoxal, a
fost unul din semnele progresului şi al civilizaţiei.
Evreii, acei „străini interni”, acel element nenaţional într-o lume a naţiunilor în construire, au început să fie percepuţi ca unul din demonii interiori ai
spiritului european. Astfel modernitatea progresivă a creat nevoia de rasism.
Astăzi într-o „lume desacralizată”, cum formula Horia-Roman Patapievici în „Omul recent”, înţelegerea holocaustului este o cale sigură spre
cunoaşterea civilizaţiei europene. Statele moderne au toate pârghiile să o facă în caz de necesitate, căci holocaustul s-a realizat prin instituţiile
moderne ale statului, or, în mod cert e un produs
al modernităţii. Atunci când jertfele au ajuns în faţa morţii, nicio societate democrată şi niciun stat
de drept nu a fost în stare să le salveze. Astfel,
holocaustul a umbrit toate acţiunile agresive şi
genocide premoderne, depăşindu-le prin tehnologiile utilizate. În sensul masivităţii extirpării umane tehnologiile sunt cele care le fac posibile, iar
astăzi, constată Horia-Roman Patapievici, „biotehnologia va fi capabilă să îndeplinească ceea
ce ideologiile radicale ale trecutului, cu tehnicile
lor extrem de primitive, erau incapabile să ducă
la îndeplinire”. Bauman se referă la faptul că în
modernitate responsabilitatea morală este înlocuită de cea tehnică, astfel moralitatea se reduce la
faptul că trebuie să fii un bun specialist în dome-
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niul tău, de fapt un bun executor, absolvit de moralităţi general-umane şi transformat într-un obiect dezumanizat al operaţiilor birocratice. Or,
consideră Patapievici „tipul uman dominant care
face azi cultură, legislaţie şi civilizaţie este simplu, nivelat, timorat, tehnologic şi relativist”. În
acest sens, disciplina, economia, specializarea,
împărţirea obligaţiilor, birocratizarea, rutinizarea,
împărţirea procesului în mai multe activităţi, eficienţa de care e mândră modernitatea este principalul secret al holocaustului şi al deosebirii lui de
alte practici genocide, consideră Zygmunt Bauman. Ştiinţa necesită mari fonduri pentru ca cercetătorii să activeze şi să îşi satisfacă curiozitatea. Guvernele admit aceste cheltuieli, dar oricând ar putea să le ceară anumite servicii. Astfel,
statul modern va ajunge la diferite proiecte de
design social bazat pe o inginerie socială argumentată pragmatic şi raţional.
De aici deducem ideea că astăzi putem să
ajungem să ne temem mai mult de oamenii care
respectă legea. Or, răul nu vine doar de la iraţional şi de la pasiunile animale ale umanului, el
poate veni şi din ordine şi lege. Morala spaţiului
ştiinţific recent se rezumă la loialitate, datorie,
disciplină. Astfel, tehnologiile devin morale şi
imorale în ceea ce priveşte dimensiunile lor tehnice.
Noţiunea de celălalt presupune responsabilitate. Organizarea socială conţine în sine holocaustul, or, noi trăim într-o societate de holocaust,
căci niciunul din factorii care au dus la genocid
nu a fost înlăturat din societăţile moderne. Aşadar, holocaustul nu a murit. Holocaustul nu e istorie, e actual ca nicicând. El nu e produsul nemţilor, ci al lumii moderne. Citindu-l pe Bauman înţelegi că holocaustul este reflectarea a ceea de ce
e în stare societatea contemporană cu eficienţa,
logica şi raţionalitatea sa, cu normalitatea sa.
Astfel, încercarea de a ucide evreii în cadrul unei
societăţi raţionale şi disciplinate nu este o abatere, un exces, o patologie, ci o finalitate normală a
progresului. Modernitatea conţinea şi conţine în
sine potenţialitatea de a exclude şi de a extermina anumite grupuri sociale, care pot fi considerate drept un impediment al modernizării. Categoric
novatoare este ideea că holocaustul nu este atât
produsul nazismului, care ar fi rămas doar cu filosofia sa antiumană, cât produsul progresului, al
capitalismului şi al modernizării tehnologiilor de
distrugere în masă.
Tema evreiască este una pe atât de abordată
astăzi de unii, pe cât de ignorată de alţii. A vorbi
despre evrei, nefiind evreu, ar putea să pară cel
puţin straniu şi nemotivat. Desigur, se vor găsi

acei care vor spune că evreii „şi-au organizat”
singuri holocaustul, pentru crearea unui mit, pentru a scoate anumite dividende politice etc. Dacă
este aşa, atunci ne întrebăm la ce limită trebuie
să fie adus un popor ca să ajungă să o facă?! Or,
pe noi ne interesează tema evreiască cu toate
componentele ei marginalizante şi homofobe,
aşa cum ceea ce li s-a întâmplat lor s-ar putea să
ni se întâmple nouă. Istoria are o structură circulară.

Homo sacer. Note borgesiene
La Borges citeşti nu o dată alteritatea estului
iudaic. Prezenţele iudaice sunt fireşti, le explică
autorul însuşi: „dacă aparţinem civilizaţiei occidentale, atunci – indiferent de diversele aventuri
ale sângelui – noi toţi suntem greci şi evrei”. Argentinianul afişează o identitate estică a trecutului în acest sens: „... sunt evreu. Poate că inchizitorii or să-mi găsească nişte strămoşi prin triburile de pe ţărmurile bituminoase ale Mării Negre”.
Studiind opera scriitorului argentinian afli şi
despre borgesiana „onoare şi durere de a fi
evreu”. Borges se declara nu de puţine ori un obscur evreu portughez care s-a refugiat tocmai în
capătul lumii. E o lume iudaică nevoită de multe
ori să împrumute aparenţe înşelătoare din necesitatea de a se apăra de prejudecăţi şi ostilităţile
deja cunoscute şi afirmate în istoria omenirii.
Poate una dintre puţinele comunităţi umane care
a luptat pentru a-şi impune dreptul la alteritate. O
lume a alterităţii şi nu neapărat doar a celei iudaice, căci, aflăm din „Deutsches Requiem” că „Hitler a crezut că luptă pentru o singură ţară, dar a
luptat pentru toate, chiar şi pentru cele pe care
le-a cotropit şi detestat”, or, preţul plătit atunci a
achitat o notă de plată mult mai mare decât graniţele unui singur popor.
Dimensiunile iudaice sunt prezente şi în forma lor anecdotică, firească unei lumi care percepe alteritatea în diversele ei forme, prin propriile
forme de receptare. În „Evaristo Carriego” citim:
„negustorii de haine vechi Mosche şi Daniel,
care în mijlocul stepei ruseşti îşi dau bineţe.
– Unde te duci, măi Daniel? întreabă unul.
– La Sevastopol, răspunde celălalt.
Atunci Mosche se uită ţintă la el şi-i zice cu
siguranţa omului pe care nu-l poţi duce uşor de
nas:
– Minţi, Daniel. Îmi spui că mergi la Sevastopol ca eu să cred că te duci la Nijni-Novgorod,
dar adevărul e că tu te duci la Sevastopol. Minţi,
Daniel!”
O fenomenală sinonimie culturală şi de men-
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talitate oferită de Borges, o explicare a unei mentalităţi prin alta, un fel de echivalare de cutumă şi
behaviorism, trecând de meridiane şi paralele, o
capacitate fenomenală de a înţelege un popor din
care scriitorul făcea parte. Un popor care ştie ce
înseamnă vigilenţa şi neîncrederea şi toate acestea vin dintr-o istorie zbuciumată şi sângeroasă.
În „Moartea şi busola” găsim un homo sacer
iudeu, acei trei evrei sacrificaţi pentru a crea o
anagramă prin morţile lor, un ritual, care de fapt
este unul fals, o crimă ce trebuia să servească altui scop.
„Prima crimă s-a petrecut la Hotel du Nord –
această prismă înaltă care domină estuarul cu
ape de culoarea deşertului. Aici, în acest turn
(care reuneşte albul respingător al sanatoriului,
numărata divizibilitate a unei puşcării şi aparenţa
generală a unei case blestemate) a sosit în ziua
de trei decembrie delegatul din Podolsk, la cel
de-al Treilea Congres Talmudic, doctorul Marcelo
Yarmolinsky, un om cu barbă şi ochi cenuşii. Nu
vom şti niciodată dacă i-a plăcut Hotel du Nord; a
primit să rămână aici cu aceeaşi veche resemnare care i-a îngăduit să tolereze trei ani de război
în Carpaţi şi trei mii de ani de opresiuni şi pogromuri. I-au oferit un dormitor la etajul R, faţă în faţă cu la suite, nu fără splendoare, a Tetrarhului
din Galileea. Yarmolinsky a luat cina, a amânat
pentru a doua zi cunoaşterea oraşului, şi-a aranjat într-un placară (dulap) multele sale cărţi şi puţinele haine, şi înainte de miezul nopţii a stins lumina. (Aşa declară chauffeur-ul Tetrarhului, care
dormea în camera de alături.) La orele 11 şi 3
minute după-amiază, a patra zi, l-a chemat la telefon un redactor de la Yidische Zeitung; doctorul
Yarmolinsky n-a răspuns; l-au găsit în camera sa
cu faţa aproape întunecată, aproape gol, sub o
mare mantie anacronică. Zăcea nu departe de
uşa care ducea spre coridor; un pumnal, bine-nfipt, îi despicase pieptul.... Poate că această crimă aparţine istoriei superstiţiilor evreieşti, a murmurat Lonnrol. A cercetat după aceea cămăruţa
lui Gryphius-Ginzberg. Pe duşumea apăruse
brusc o stea de sînge; prin colţuri, resturi de ţigări
ungureşti”.
Emma Zunz din naraţiunea omonimă e şi ea
un homo sacer, o femina sacer, care din propria

dorinţă îşi sacrifică fecioria pentru a-şi răzbuna
tatăl. Homo sacer nu ţine doar de dimensiunea
iudaică, chiar dacă aceasta este o parte relevantă a temei (prin studierea consecventă întreprinsă
în ultimul timp). Homo sacer este pretutindeni, de
la biografiile mici, la cele mai briante din naraţiunile borgesiene. În „Mortul”, la Borges găsim un
personaj, acel om mic de sacrificat: „Otálora îşi
dă seama, înainte de a muri, că l-au trădat de la
început, că l-au condamnat chiar de atunci la
moarte şi i-au îngăduit dragostea, şefia şi triumful
pentru că-l considerau mort, pentru că pentru
Bandeira era ca şi mort”. În „Grădina cu poteci ce
se bifurcă” găsim personaje resemnate „să ucidă
şi să moară”, situaţii în care este sacrificat un om,
datorită numelui său, ca şeful unui anumit departament de spionaj să poată descifra enigma,
aflând despre crimă din ziare.

Chişinăul – un kilometru zero
al holocaustului
Mai mulţi cercetători ai holocaustului au ajuns
la o concluzie mai mult decât intrigantă pentru noi
şi anume cea conform căreia Chişinăul a fost un
kilometru zero al holocaustului. David Doron
(Spector) în cartea sa „Ghetto Kishinev – the final
pogrom” susţine ideea mai multor istorici că
„semnificaţia istorică a pogromurilor ce au avut
loc la Chişinău este cea că ele erau un prototip al
Catastrofei. Un prototip din toate punctele de vedere, în sens organizaţional, ca proporţii, „stil” şi
în sensul forţelor sociale care determinau statutul
evreilor în diasporă, decizându-le soarta”. Or, în
acest sens, mica noastră capitală, margine a unui
imperiu, apare drept un punct iniţial pe harta temei cercetate, aşa cum până la odioasele evenimente ale celui de-al doilea război mondial (ghetoul), în Basarabia ţaristă a avut loc primul pogrom antisemit din secolul XX (1903). Astfel, putem afirma că pogromul a fost un holocaust în
miniatură, unul cu topografii moldave.
Întrebarea odioasă care atârnă în aerul acestui articol este: Cine este astăzi omul de sacrificat?!
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Constantin COROIU

ESENIN ÎN LIMBA LUI EMINESCU
Pe 3 octombrie 2015 s-au împlinit 120 de ani
de la naşterea lui Serghei Esenin, iar în decembrie
am numărat 90 de la moartea sa. Cu mulţi ani în
urmă, am văzut la Sankt Petersburg hotelul şi
chiar camera în care poetul şi-a pus capăt zilelor
după o viaţă tumultuoasă, una în care a trăit cât alţii în zece. Dacă informaţia mea e corectă, se pare
că hotelul a fost între timp refăcut sau chiar demolat din motive urbanistice. A spune că cel mai profund omagiu pe care poţi să i-l aduci unui mare
poet, ca de altfel oricărui mare artist al cuvântului,
este să-i citeşti şi, mai ales, să-i reciteşti opera e
un truism. Dar nu o dată drumul de la a spune până la a face se dovedeşte a fi lung. În ce mă priveşte am încercat adeseori să-l parcurg atât ca iubitor de poezie, de literatură, dar şi ca publicist român, cu expresia lui Caragiale. Încât, şi de această dată, am recitit cu sporită emoţie, poeme de
Serghei Esenin reunite într-un volum alcătuit de
Horia Zilieru şi publicat la Editura Junimea, intitulat
simplu, dar cum nu se poate mai propriu: „Poezii/
poeme”, în traducerea lui George Lesnea. O reîntâlnire de gală cu unul din marii poeţi ai literaturii
ruse şi universale, care, într-o existenţă de numai
30 de ani, a trăit şi a iubit năpraznic ca un „Villon
turmentat de traumele spirituale ale eroilor dostoievskieni” (A.E. Baconsky). Viaţa scurtă a lui Esenin face cât una de un secol a unui poet mediocru
cu o biografie monotonă. Iar când zic mediocru nu
atribui neapărat acestui cuvânt o conotaţie rea.
Căci a fi mediocru în comparaţie cu un poet genial
ca Esenin înseamnă a te situa destul de sus pe
scara valorică.
Prefaţa cărţii amintite, intitulată Rusul Esenin şi
românul Lesnea, este semnată de Albert Kovács,
reputat specialist şi traducător din literatura rusă.
Observaţiile sale, aşa cum indică şi titlul textului,
privesc pe acel Esenin dăruit culturii noastre de

George Lesnea. Îmi aduc aminte că la o dezbatere
omagială organizată la Casa Scriitorilor din Iaşi,
când trecuse un veac de la naşterea lui Lesnea,
regretatul slavist şi traducător Emil Iordache afirma, nu fără o nedreaptă undă de maliţie, că Esenin în limba română ar fi... Lesnea. Trec peste fap-

tul că aserţiunea conţinea, poate chiar fără să vrea
cel care a formulat-o, un elogiu adus lui George
Lesnea. În ce mă priveşte, mă număr printre cei ce
cred că pentru cititorul fie el şi necunoscător al
limbii lui Puşkin, dar avizat în ceea ce priveşte literatura rusă şi spiritul ei, Esenin al lui Lesnea este
cel mai credibil şi, cu mici nereuşite, inerente, unele semnalate şi de Albert Kovács, cel mai autentic.
Alţi tălmăcitori din lirica eseniană în limba lui Eminescu nu au atins nici pe departe performanţa lui
Lesnea. Horia Zilieru a procedat bine publicând la
addenda volumului prefaţa lui Ionel Teodoreanu ce
a însoţit ediţia princeps, din ianuarie 1937, a traducerilor lui George Lesnea. Era, să observăm, în toiul iernii, prin urmare un moment cosmic cum nu
se poate mai potrivit pentru apariţia unei cărţi de
poeme ale lui Esenin: Ah, voi, sănii, sănii! Şi voi
cai, voi cai!/ Numai dracul v-a scornit, mişelul!/
Peste stepă-n goană cu alai,/ Râde pân’ la lacrimi
clopoţelul.
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Ionel Teodoreanu scria în prefaţa cărţii prin care Lesnea îl dăruia limbii şi culturii române: „Nu
ştiu dacă în ordinea cronologică Lesnea e întâiul
traducător al poemelor lui Esenin, şi nici nu mă interesează. Căci astfel de întâietate poate da cel
mult deţinătorului ei o filă din calendarul timpului
mort, neputându-i însă conferi nimic din punct de
vedere artistic. Dar afirm cu pieptul plin de veste
bună, că în ordinea calitativă Lesnea e întâiul, suveranul traducător al poemelor lui Esenin. Prin harul lui Lesnea, limba noastră, cea mult şi din vechi
înverzită de iarba şi frunza baladei populare, primeşte tumultul unui nou galop venit tocmai din
stepele muscaleşti./ E acesta un dar crăiesc pe
care Lesnea îl face literaturii noastre./ Dacă Esenin ar fi ascultat propriul lui vers tradus de Lesnea,
ar fi zâmbit cu ochii lui albaştri limbii româneşti, ca
unui sat natal în care un alt Esenin se născuse
într-un cântec”.
Oarecum surprinzător, lui G. Ibrăileanu nu-i
plăcea lirica autorului celui ce scrisese Sunt ultimul
poet cu satu-n glas, Scrisoare mamei, Cântecul
căţelei, Rusia sau Omul negru. George Lesnea îşi
amintea că, pe la începutul anilor ’30, rostind acasă la marele critic câteva dintre poemele lui Esenin
„socotite celebre de Maxim Gorki şi Alexandr
Block”, de faţă fiind şi Ionel Teodoreanu, l-a auzit
pe Ibrăileanu mărturisind: „Da, Esenin e un mare
poet, dar nu-i pe placul meu” (Grigore Ilisei – Cu
George Lesnea prin veac, Editura Alfa).
Vorbind aici mai mult despre inegalabilul traducător al lui Esenin, întâiul ca valoare în opinia
creatorului Medelenilor, să nu uităm totuşi că până
la el mai traduseseră din lirica clasicului rus Lucian
Blaga, dar prin intermediul limbii germane, şi Zaharia Stancu. Ambii aveau să recunoască însă
faptul că Lesnea este cel ce ni l-a dat pe Esenin în
româneşte cu adevărat şi că acesta realizase o
autentică operă de creaţie, traducând direct din
limba rusă, dar şi simţind şi retrăind ca nimeni altul
tumultul esenian, înfiorându-se de ecoul stepei
nesfârşite adus în poezia universală de fiul ţăranilor din Riazani care învăţase ceva carte, nu prea
multă, la Moscova, în pridvorul unei biserici. „Zbuciumul lui Esenin – îi spunea Lesnea lui Grigore
Ilisei – este universal, aparţine speciei, umanităţii...
Pe alte planuri, pe alte motive e frământarea lui
Goethe sau Eminescu, adică nestatornicia lucrurilor pe lumea asta. Esenin era urmărit de ideea
morţii, de fragilitatea existenţei, de dragostea pentru animale, plante, mesteceni, păduri, de toate care sunt pieritoare… Asta îl duce aproape de ceea
ce e gingaş în om”.
Într-adevăr, George Lesnea a comunicat, a rezonat cu sensibilitatea rusului la o intensitate pe

care nu au atins-o nici ardeleanul Blaga, nici sudicul Zaharia Stancu, sensibilitate de care însă s-a
apropiat şi chiar s-a contaminat un alt moldovean,
născut în ţinutul Hotinului, A.E. Baconsky, care l-a
cucerit şi pe Sadoveanu.
Ca să-l înţelegi şi să-l şi traduci în limba ta pe
Esenin, trebuie, zice Lesnea, să simţi cum „frunzele mestecenilor se zbat ca nişte pleoape de oameni” şi să ai vocaţia prieteniei care te vindecă de
singurătate într-o lume, ea însăşi, singură. Or, ne
atrage atenţia poetul şi traducătorul în româneşte
al titanilor ruşi: „Puşkin, Lermontov, Esenin sunt şi
vor fi mari prieteni ai oamenilor”. Am citat din pomenitul volum de convorbiri ale lui Grigore Ilisei cu
George Lesnea. Regret că Horia Zilieru nu a introdus în addenda, alături de antologica prefaţă a lui
Ionel Teodoreanu la prima ediţie, şi câteva mărturii
ale celui căruia-i datorăm mai mult decât putem să
ne dăm seama astăzi, într-o lume puternic alienată
şi adânc fracturată. De unde probabil şi atât de
„fecundul” curent literar: fracturismul... Confesiunile lui Lesnea privind opera sa de traducător şi modul cum a fost ea receptată de-a lungul a mai bine
de şapte decenii sunt de tot interesul. Îmi povestea, de pildă, într-un interviu, că însuşi fiul lui Serghei Esenin considera că poezia părintelui său suna mai bine în româneşte: „Unele deficienţe de formă ale poeziei lui Esenin au dispărut în traducere.
Am fost acuzat de unii că am moldovenizat prea
mult. E fals. De altfel, nici nu putem vorbi de moldovenism în limbă. Nu există scriitori moldoveni, ci
scriitori români”.
N-aş putea încheia aceste însemnări fără a reproduce una din capodoperele lui Esenin în tălmăcirea lui George Lesnea. Am ales Cântecul căţelei:
„Spre ziuă, sub căpiţa de secară,/ Pe auriul snopilor plecaţi,/ Căţeaua, în viforniţa de-afară/ Fătase
şapte căţeluşi roşcaţi// Până-n amurg, veghind încovoiată,/ I-a răsfăţat, lingându-i neîntrerupt./ Şi se
topea ninsoarea spulberată,/ Pe fierbinţeala pântecului supt./ Iar seara, când găinile s-aşează,/
Stăpânul casei a ieşit posac/ Şi unde mama pâlpâia de groază,/ El pe toţi şapte i-a băgat în sac.// În
urma lui, fugind după desagă,/ Căţeaua da-n nămeţii de pe drum…/ Răpindu-i puii, apa din viroagă/ Scâncea curgând sub botul ei, acum./ Apoi,
când se-nturna şovăitoare/ Şi singură înspre culcuşul ei,/ Deasupra casei i-apăru în zare,/ În locul
lunii, unul din căţei.// Străină, zgribulită şi-n neştire,/ privea la chipu-i nalt şi depărtat,/ Iar luna plină,
lunecând subţire,/ După colini a dispărut treptat.//
Şi cum atunci, când cineva-n ogradă,/ Drept pâinei zvârle-o piatră dinadins,/ Ca stele mari de aur în
zăpadă,/ Căţeaua ochii trişti şi i-a prelins”.
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Jurnal-LIS
Liviu Ioan STOICIU

DIN ANUL REVOLUȚIEI. DE UZ STRICT PERSONAL (V)
Transcriu mai jos altă pagină de jurnal dintr-un registru cu file „dictando”
datat 1 iulie – 14 octombrie 1989. Pagină îndoită pe vertical la jumătate,
scrisă mărunt de mână pe două coloane, cu stiloul, cu cerneală neagră. „Jurnal confidențial LIS – de uz strict personal” e titlul acestui registru. În 1989
aveam 39 de ani, împliniți pe 19 februarie, locuiam la Focșani (la bloc, „pe
colț”, la etajul 2, la o intersecție, pe Strada Bucegi) alături de prozatoarea
Doina Popa, soţie, şi de Laurenţiu, fiu, la 13 ani, elev; eu eram „oaia neagră”
a autorităților (din cauza dosarului de urmărit informativ de la Securitate, deschis din 1981), bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea – prescurtată aici BJ, Doina Popa era funcționar la Liceul industrial 1,
ISEH Focșani, la 35 de ani…
Duminică, 16 iulie 1989
Dorm prost, mă trezesc mereu din cauza țânțarilor, sunt ceva de speriat, îmi intră și-n nas, degeaba aprind noaptea lumina, îi caut cu paleta de
plastic în mâini, nu știu unde se ascund. Sunt nervos, dezamăgit, ce mă mai așteaptă? Mă pun la
ora 10 pe picioare, întârzii în baie, am aceleași
probleme, ce-am mai mâncat rău? Mestec o jumătate de napolitană, aud muzică sovietică de la 10
la 10.30, mă îmbrac și vin la BIG Focșani, cumpăr
SLAST și cinci lucrări de grafică de Dragoș Pâslaru cu Mihai Eminescu. Întors acasă, după ce mă
învârt prin apartament, mă așez la birou: scriu un
poem de la 11.20 la 12.20, am aceeași zbatere inutilă, nu mai am nici un motiv să scriu versuri. Definitivez apoi poemul scris astă noapte de la 23.20
la 0.05, abandonat: un exercițiu și el de mână
dreaptă (alții fac exerciții fizice cu mâna dreaptă, ridică greutăți, să se mențină în formă; eu trebuie să
scriu poeme de rezervă cu mâna dreaptă). Al 58lea poem al anului 39-LIS (Nota LIS-2015: Reamintesc, de curiozitate: „anul-LIS” începe la 19 fe-

bruarie a anului în curs, din ziua și luna nașterii
mele adică, și se termină în următorul an pe 18 februarie), al 58-lea poem-exercițiu, de sertar, de
fapt; va rămâne vreun poem întreg valabil peste
un an măcar? Dar poate nu va mai avea nici o importanță: „tumoarea” mea e tot acolo… Ce ciudățenie: acum două săptămâni am fost la CAR și am
citit atent ajutoarele în caz de deces, nu am reținut
nimic, va trebui să revin acolo, la sediul CAR (e
casă de „ajutor reciproc”, nu?), să înțeleg, ce-mi
veni? Ieri, după atâția ani, altă ciudățenie, doctorul
„Deac” m-a salutat în două rânduri din Mercedesul
lui, el e cel ce mi-a luat tensiunea acum vreo 7 ani,
pe vremea volumului meu „Inima de raze” și de
atunci ne-am ignorat politicoși, el o să mă opereze
cu „gâlma”? Doina a insistat ieri să merg neapărat
la un chirurg să mă taie. În plus, născut cum sunt
acum 39 de ani, în anul 50 al secolului XX, la o sută de ani după Eminescu… „Că e o chestie”, Eminescu s-a născut în anul 50 al secolului XIX și a
murit la 39 de ani, de ce nu m-aș stinge și eu la 39
de ani, anul acesta? În definitiv, mi-am cam înche-

126

iat socotelile: nici nu cred că mai pot publica vreo
carte de valoare! Deci? Ce rost ar avea să o mai
lungesc? Vine o altă generație (după aceea a optzeciștilor) sau o altă promoție la rând, „90”, inclusiv
la Focșani sunt poeți noi: M.C. Voicu, Ioan Botezatu, Alexandru Pleșcan, C. Ștefănescu, C. Dușcă,
Laurențiu Barbu, Florin Budescu, de nu ar fi să mă
refer decât la ei (Nota LIS-2015: Dintre cei enumerați, n-au publicat cărți ultimii doi – Laurențiu Barbu
s-a specializat în Italia în IT, în softuri, a deschis
publicații online de tip „Jurnalul de Vrancea”, pe
care l-am coordonat și eu o vreme, iar Florin Budescu e un cunoscut gazetar la București; nu știu
dacă au abandonat poezia. Alexandru Pleșcan a
plecat în Noua Zeelandă, unde are copii, a publicat în România o carte de proză scurtă în 2014 și
o antologie cu alți doi plecați din țară, Andrei Zlătescu și Fevronia Novac, în 2015; înainte de a pleca, Pleșcan ducea steagul unui manifest literar la
București, fondând „Clubul Literar”, manifest care
a scos în 1992 pe piață o antologie de proză scurtă bine primită de critică, semnată de Ion Manolescu, Vlad Pavlovici și Ara Șeptilici, alături de cei
trei, pomeniți. Ioan Botezatu, o dată mutat la
Onești după Revoluție, a scos o carte de versuri și
s-a oprit, a preferat „să facă bani” în domeniul asigurărilor. Om de afaceri de succes este și Constantin Ștefănescu, la Focșani. De M.C. Voicu și
C. Dușcă nu mai știu nimic, au preferat să rămână
discreți pe plan local) Voi fi repede uitat! Atâta pagubă… Stau la televizor la București și la Chișinău, citesc reviste literare: după ora 15, când se
încheie emisiunea la TVR, las televizorul să meargă la basarabeni, cu „La Steaua” (reportaj în România pe urmele marelui poet) și Sofia Rotaru, până la 17. Apare Doina acum: între timp am mâncat
varză și un pic de telemea (la 12 am băut ceai neîndulcit). „Brăilenii” au venit de la Ciușlea cu o
„mașină mică”, rudele de sânge ale Doinei s-au
simțit bine, au avut carne din belșug împreună, Laurențiu a ornamentat locurile inspirat, „cu indicatoare”, sărbătoritul (a împlinit doi ani) era străin de
proprii părinți, Doina și Laurențiu nu au putut să
doarmă deoarece Valentin și Aurel Popa (frații
Doinei) au sforăit continuu, degeaba au încercat
să-i trezească! Azi au fost la Siret cu toții… Peste
noapte am asudat abundent, am stat dezvelit: urmarea, azi m-a durut mijlocul de m-a înnebunit,
mă mai doare și acum când scriu aici: „discopatie”? Nu mai știu ce să mai fac: îmi țin drept brâu o
pătură, degeaba, îmi vine să urlu. Să fie de vină
geamul deschis la dormitor și curentul tras? În
plus, îmi curge nasul de o săptămână cu atâta
spor, că nu mai am nici o idee ce să fac (suntem
în iulie, totuși!). În sfârșit, mi-au apărut bubițe de

pe urma cojirii pielii (expuse la soare) și a scărpinatului… „Dc”, sunt obsedat de moarte, baie. Doina își scurtează părul. La TVR, la 20.30, film în care iar moare cineva, iar mă emoționează pelicula
(RDG-istă, azi), la naiba. La cină mănânc un ochi
și câteva furculițe de fasole: nici foame nu-mi mai
e. Doina îmi spune că nici Laurențiu nu mănâncă,
tare mă tem că Laurențiu va boli, semnele sunt
mai vechi. La 22.30 Doina se culcă, eu scriu în
acest jurnal-registru. Azi, zi de duminică frumoasă
de vară. Doina nu uită să o invidieze de față cu
mine pe sora Ita, care e cu familia ei la mare. Subliniez la autografe pe volumul meu de versuri „O
lume paralelă” (apărut anul ăsta) — O realitate paralelă.
Luni, 17 iulie 1989
Bărbierit proaspăt, după cacao cu lapte (lapte
cumpărat la ora 5, stând la coadă), la ora 8.30
sunt la BJ, frunzăresc abonamente ale BJ: Lumea,
Sputnik, Fotbal, Cronica. Merg să caut reviste literare în centrul orașului, aștept de pomană. Revenit, colegul Alecu Lenco mă roagă să intervin pe
lângă soție să fie reînscrisă fiica unui consătean
de al lui rămasă pe dinafară, neluând treapta a IIa, îi dau telefon Doinei. La 11.30 plec spre casă cu
un scop: să scriu un poem! De la 11.45 la 12.40
scriu un poem de sertar. Versuri oarecare, dar…
m-am străduit să scriu un poem! Mănânc apoi varză, un pic de telemea și cacao cu lapte rămas,
șterg cu buretele ud linoleumurile. Ațipesc pe canapea, apoi, în sufragerie, după ce citesc din ultima carte a Elenei Ștefoi. La 14.15 sunt înapoi la
BJ: azi sunt nouri, plouă un pic, e și soare însă…
Radu Vornicu, amicul lui Alecu Lenco, vrea să ne
țină o lecție de politică externă de ultimă oră: îi
atrag atenția că materialul abuziv de vineri din
Scânteia la adresa lui G. Bush e plin de învățăminte, că e greșit formulat din start, de fapt, odată ce
nici Polonia, nici Ungaria nu așteaptă pomeni de la
nimeni, ci doar înlesniri, și că în maximum zece ani
aceste două țări vor fi de nerecunoscut, că socialismul lor va fi de tip capitalist european, „socialdemocrat”… Apare Florin Paraschiv (Nota LIS2015: A murit în august 2009 la Focșani — eseist,
„gânditor”, profesor, Florin Paraschiv a publicat numai târziu, după Revoluție cărți: „Trei Europe în
rosturi și rostire”, 1998; „România în disperare
temperată”, 2001; „Eseuri anabasice”, 2003; „Sacru, miracole, pericole”, 2005; „O hermeneutică a
duhului oltean”, 2008; din câte am citit pe internet,
soția i-a publicat postum, în 2015, „Viaţa cotidiană
în Imperiul Roşu: 1917-1945”, Liviu Antonesei o
semnalează, reținând din ea, dacă am înțeles bine, o notă a Securității din 1988, extrasă din Dosa-
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rul lui Florin Paraschiv de urmărire informativă: „În
cadrul unei sesizări de primă informaţie furnizată
de sursa DINESCU acesta este semnalat că, în
cercul său de relaţii afişează o atitudine anticomunistă, context în care susţine că individul este sufocat şi nu-şi poate valorifica potenţele creatoare.
În astfel de discuţii aduce atacuri directe sistemului
socialist şi personalităţilor existente. Adoptă o atitudine de dispreţ faţă de creatorii de literatură angajată, şi predă la domiciliu scrieri literare pe care
intenţionează să le dea publicităţii”), mergem la
barul „Unirea” la o cafea amestec, o plătesc eu, ca
întotdeauna, mă mir la culme că găsim de băut
așa ceva: ca de obicei, el mă ascultă, îi vorbesc de
dezamăgirile mele legate de Dan Petrescu și Liviu
Cangeopol (la cât înțeleg eu, de departe, mișcările
subterane; Radio Europa Liberă e evazivă), de lipsa de moralitate spirituală în general, de invidiile
pe bază de valută dintre disidenți, în special și de
așteptatele lor preumblări, previzibile, în străinătate… Firește, îmi răspunde că el a știu de la început
că nu ei sunt „eroii”. Sic! Altfel, el nu citește presă,
mă tot amenință că o să vină să citească presă la
BJ, observ că nu e curios să știe ce au scris alții
despre mine, mă invită să am răbdare (de parcă iaș fi cerut-o vreodată) că odată o să scrie despre
poezia mea (nu se simțea în largul lui în poezie, la
comentariile critice)… Revenit la BJ (Nota LIS2015: Plecam de regulă de la BJ când eram vizitat
de cunoscuți la locul de muncă, fiindcă eram convins că sunt la BJ ascultat de Securitate, într-un fel
sau altul; le-aș fi făcut fără să vreau deservicii cunoscuților, dialogurile mele cu ei fiind extrem de
sincere, nu mă feream să spun lucrurilor pe nume), la ora 16.15 apare poetul Ioan Botezatu: nu a
găsit cameră la nici un hotel bucureștean, deși a
scos sute de lei din buzunare, fratele lui a dat deja
examen la ASE, așteaptă și el cu nerăbdare rezultatele, a venit acasă, n-a putut să rămână în București. Am prelucrat și azi colecția Albina: descopăr
mirat că în 1975 revista costa 25 de bani, iar în
1983 costa de șase ori mai mult: 1,50 lei. Citesc
azi că erupțiile solare pot provoca și cutremure! Să
nu uit: Ioan Botezatu îmi spunea că și soția lui are
o „gâlmă” ca a mea și că a mai văzut și la alții asemenea „lipoame” mari: ce se întâmplă? Nimeni nu
mai înțelege nimic. „Explozia nucleară de la Cernobîl” e departe… Sosit înainte de ora 17 acasă, o
găsesc pe Memi (mama Doinei, soția): ar vrea să
facă o baie, dar nici la bloc la ea, în Cartierul Sud,
nici la noi (aproape de centru, pe strada Bucegi)

nu e apă caldă la robinete. Memi e chinuită acum
de nepotul Lucian Popa, nu se poate mișca de la
Ciușlea, acum e fiul ei, Valentin Popa acolo, până
mâine… Valentin Popa (fratele Doinei), profesor,
se va muta într-un cartier al Brăilei, la bloc, lângă
nu știu ce pădure. Mănânc un ochi și cartofi, nu
am nici azi nici o poftă de mâncare. Începe să fie
vesel, mintea mă îngroapă. Am arătat „tumoarea”
mea și lui Florin Paraschiv, Ioan Botezatu, Alecu
Lenco și Doamnei Nistor, colegă la BJ, nu mă crede nimeni că aș putea să am necazuri cu cancerul,
nici pomeneală, din contră, li se pare că mă alint.
Doina mă trimite la medic în continuare, eu refuz,
nu am chef să aflu de o eroare… Încerc să dorm,
nu pot, ațipesc un pic doar: nici să dorm dupăamiază nu mai pot! Mă uit azi peste tăieturile operate de Doina pe manuscrisul romanului ei, „Porumbeii sălbatici”: sunt cu totul neimportante. Oricum, va fi un roman extraordinar, cu atât mai mult
cu cât a fost revăzut de atâtea ori (Nota LIS-2015:
Romanul „Porumbeii sălbatici” al Doinei Popa era
în planul ferm al Editurii Albatros din 1987 și 1988
și n-a fost publicat nici în 1989, deoarece redactorul Herta Spuhn s-a temut de dosarul meu de urmărire de la Securitate; Doina Popa era soția unui
proscris, firește; romanul a apărut abia în 2012, la
Tipo Moldova, la Iași, o dată cu antologia mea,
„Lanțul”, Doina Popa ezitând să-l mai publice după
Revoluție). De la Radio Europa Liberă aflu că ungurii vor să calce pe urmele finlandezilor (cu care
s-ar înrudi, nu știu prin ce), cum adică? La televiziunea Chișinău, emisiuni legate de suflet… Tandrețe conjugală. Stau cu ochii pe pereți, las televizorul
să meargă în gol, la Chișinău (la TVR nu e decât
mizeria obișnuită legată de ceaușism), ascult emisiunea culturală de la BBC, aflu că a murit în RFG
poetul Horia Stamatu în anonimat, deși a fost
premiat al Societății Scriitorilor Români (a fost legionar, redactor la Buna Vestire, a participat la rebeliunea din 1941). Din avansul Doinei nu au mai
fost aduși acasă decât 126 lei: e nenorocire! Definitivez, în sfârșit, după vreo două luni de la primirea cărții Marianei Codruț („Tabieturile nopții de vară”), o ilustrată către poeta ieșeană: Vă rog să mă
considerați în continuare un admirator sincer al
„contramanifestelor” dumneavoastră: „Că pentru
umilință, frică, durere / nu mai funcționează principiul vaselor comunicante / între tine și celălalt”.
Măcar între inițiați, mă tem că poezia adevărată rămâne bună la toate… Îl salut cordial și pe Constantin Pricop.
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Aurel DUMITRAŞCU

EPISTOLE INEDITE
AUREL DUMITRAŞCU CĂTRE MARIA ANEGROAIE (II)
Zborul frînt al Mariei Anegroaie
Maria Anegroaie (1955-1993, născută la Tîrgu Neamţ, cartierul Blebea) face parte din galeria poeţilor
români condamnaţi să aibă destine nemiloase şi vieţi scurte. Destinul a făcut ca această autoare, autodidactă, să-şi publice textele scrise doar postum. Poliomielita severă cu care s-a născut a obligat-o să îşi petreacă
toată viaţa într-un cărucior de invalid (în care a şi murit, de altfel, în vara anului 1993, pe o vreme caniculară),
singura bucurie a ei fiind doar cărţile.
La cîţiva ani după moarte, textele sale au fost adunate şi publicate în volumul Singurătate de înger (Editura „Timpul”, Iaşi, 1997), carte ce dă măsura talentului acestei autoare încă puţin cunoscută de colegii de
breaslă. În antologia sa Tineri poeţi români de dincolo de Stix (Editura „Timpul”, Iaşi, 1998), poetul Gellu Dorian include un grupaj consistent de versuri din creaţia acestei poete, făcîndu-i şi o generoasă prezentare biobibliografică.
Cea de-a doua carte de versuri a poetei Maria Anegroaie, Poemul cu o mie de inimi, apărută la Editura
„Dionis” în 2004, volum îngrijit de poetul Adrian Alui Gheorghe, care îl şi prefaţează, conţine încă o parte din
textele păstrate de la această poetă plecată prea timpuriu dintre noi.
Au rămas de la Maria Anegroaie două cărţi frumoase şi triste, precum trist i-a fost şi destinul ale cărei
aripi s-au frînt de tot înainte de a-şi vedea creaţia adunată între două coperţi.
Prezentare de Nicolae SAVA

29 decembrie 1987
– Borca –*
Draga mea,
Sigur că n-aş putea trece în celălalt an fără să
răspund ultimei tale scrisori. Probabil că n-o să-ţi
scriu mult, pentru că ţin cu greutate stiloul între
degete – mi le-am strivit (oarecum) cu un lemn.
De fapt, cred că n-am muncit în nici o zi a acestui
an ca în această zi. Lemnele de foc. Prea multe.
Etc.
Nota redacţiei: Epistolele au fost dăruite lui Lucian Vasiliu
în 15 oct. 1991 (15 la număr, acoperind perioada 9 oct. 1987
– 21 iulie 1990). Continuăm publicarea scrisorilor, începută
în nr. 11-12/ 2015.

Nu ţi-am putut scrie mai repede pentru că a
venit Irina (Creţu – n. red.) în munţi şi i-am dăruit
ei absolut toate zilele. Cred că au fost cele mai
frumoase şi profunde zile pe care le-am trăit cu o
femeie. Are douăzeci de ani, e studentă la engleză-franceză, e fermecătoare şi e, se pare, fiinţa
cu care comunic cel mai profund din cîte am mai
întîlnit. O voi lăsa să rămînă cu mine, dacă aşa
vrea, însă întotdeauna mi-am dorit să trăiesc singur, să fiu singur. Cred că nu ţin decît la condiţia
mea de scriitor şi aproape deloc la aceea posibilă
de familist. Familia mea e din versuri, din poeme.
Trăiesc absolut exterior lucrurilor obişnuite. Sînt
patetic?! Cînd eşti obosit, se-ntîmplă să-ţi aminteşti entuziasme sau amărăciuni.
Alaltăieri am terminat de citit încă o carte superbă a lui Milan Kundera – „La valse aux
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adieux”. Aseară am citit o sută de pagini din
„Crainte et tremblement” de Kierkegaard. După 5
ianuarie voi merge la Iaşi, după alte... rarităţi. Citesc mai ales în franceză. Cărţile în româneşte le
am oricînd la dispoziţie.
Apreciez „ambiţia” ta de a scrie, de a te gîndi
numai la scris în mod serios, dar aş zice că trebuie să fii de un entuziasm temperat. Pentru că
dacă n-ai să înfrângi cuvintele neascultătoare, te
vei simţi deprimant. Da, ai imaginaţie, pari a avea
multe de spus, însă mă gîndesc că trebuie să
aprofundezi problemele de gramatică, întrucît
poemul e şi „gramatică” – mă refer la o anumită
logică a discursului, impusă de gramatică, şi care
poate să-ţi scape atît timp cît nu stăpîneşti foarte
bine limba. Este admirabil că ai reuşit să înveţi
singură să scrii şi să citeşti, dar poezia – ca scriere (ca să zic aşa!) – este performanţă.
Răspund urmînd traseul rîndurilor din epistola
ta. Sînt blond, cu ochii albaştri.
Nu, nu sînt modest! Eu consider modestia
drept o insuficienţă. Am o întreagă teorie în respingerea modestiei. Spuneam doar că premiile
nu-mi spun nimic, ca poet, şi că n-am aproape
nici o consideraţie pentru ele. Pentru alţii, probabil, premiile-s nişte victorii sau ceva în genul ăsta!
Pentru mine ele sînt dulci inutilităţi!
Voi continua să-ţi citesc versurile şi am să le
dau şi unor prieteni de pe la reviste pentru a încerca publicarea lor! Voi vorbi cu Daniel Dimitriu
de la CONVORBIRI LITERARE, cu Turtureanu
(poetul Nicolae Turtureanu – n. red.) de la CRONICA – pentru că ei mă iubesc mult şi eu, la
rîndu-mi, îi stimez!
Şi Daniel (Corbu – n. red.) şi Sava (Nicolae –
n. red.) şi Adrian (Alui Gheorghe – n. red.) vor încerca – atunci cînd pot – să te „ajute”. De fapt,
dacă poemele tale sînt sau vor fi publicabile, meritul este al tău, nu al nostru – care, eventual, le
ducem la reviste. Date despre mine?! Hm! Dacă
au importanţă, bine, îţi răspund la ce mă întrebi.
M-am născut la P. Neamţ, dar aici am locuit
întotdeauna. Tatăl meu a murit – cancer – cînd
aveam 14 ani şi ceva. În 1971. Mama e în vîrstă,
e bolnavă şi e aici, cu mine. Mai am un singur
frate, care e cu doi ani mai mare decît mine. A
terminat Facultatea de silvicultură şi e directorul
UFET-ului Poiana Teiului.
Nu, dragă, nu-ţi scriu din nici o obligaţie şi nu
scriu nimănui „din obligaţie”. Îţi scriu dintr-o sinceră prietenie, înţelegîndu-te şi considerînd că este
frumos, firesc şi emoţionant să-ţi scriu.
Revelionul? E o noapte care nu-mi spune mai
nimic, care nu mă distrează neapărat, pe care nu
o aştept cu nici o emoţie. De obicei stau singur în

noaptea respectivă, bat al maşină sau citesc. De
exemplu, în acest an voi sta singur. Nu-mi plac,
în general, petrecerile cu lume, cu neprieteni şi
uneori nu-mi place decît să fiu singur cu gîndurile
şi lecturile mele.
Să nu mai spui prostii de genul „îţi trimit un
pachet cu alimente” pentru nu ştiu ce gest al
meu! Te rog!
Îţi mulţumesc pentru toate urările, pentru felicitare! Superbi trandafiri!
Îţi doresc un an bun, încredere şi sănătate,
Poezie şi bucurie pe cît posibil!
LA MULŢI ANI!
Cu dragostea prieteniei,
Aurel Dumitraşcu

7 februarie 1988
Draga mea,
Aseară m-am întors de la P. Neamţ. Fusesem
după cărţi. Am stat trei zile pe acolo, cu Adrian. Îţi
scriam oricum în aceste zile, chiar dacă nu o făceai tu din nou. În ianuarie am fost la Iaşi, cu
cărţi, după cărţi şi la Irina. Am continuat cu lecturi, cu supărări pe care nu le pot relata prin scrisori, cu cartea la care mă gîndesc tot timpul. Ar fi
trebuit să o duc la editură în acest început de februarie, dar cum nu am pus-o la punct şi-s nemulţumit de ceea ce este ea în acest moment –
mai amîn. Voi merge în martie, probabil. Pe acest
fond, fireşte, neglijez şi corespondenţa. Încerc să
răspund la scrisori în ordinea în care le primesc,
dar tot întîrzii. Şi nu pot să le scriu prietenilor în
orice moment. Ia să văd cui trebuie să-i mai răspund în acest moment! Deci: tu, Mircea Petean,
Ştefan Rusu (R.F.G.), Vladimir Bălănică (de la revista TOMIS), Violeta Sibana, Dan David, Valeriu
Bârgău, Mihaela Şerban, Petronica Cîrjă, Liviu
Ioan Stoiciu, Magdalena Ghica, Luminiţa Stoian,
Marian Amariei, Gh. Grigurcu, Manuela Maftei,
Doina Iordăchescu, Adrian şi Irina. Scrisori de la
ei am pe masă, la care n-am răspuns. Sînt „scutit” de Irina, totuşi, care ar trebui să vină mîine în
munţi. A avut sesiune, a luat toate examenele cu
10 şi-i va păcăli din nou pe ai ei că pleacă la Izvorul Mureşului, într-o tabără, chipurile! Tabăra e
la Borca, de fapt, cu ea şi cu mine. E unul din cei
mai frumoşi oameni din cîţi am întîlnit! Dar nu ştiu
ce-o să se aleagă de noi pînă la urmă. Ştiu bine,
însă, că nu pot trăi cu nimeni altcineva o poveste
mai profundă, mai frumoasă. Probabil că ne înţelegem aşa profund şi pentru că e tare inteligentă.
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Are 20 de ani, dar parc-ar avea 14, decorativ vorbind!
Cu textele tale! Uite cum facem! Voi bate eu la maşină cîteva din
cele pe care mi le-ai trimis şi i le voi expedia lui Daniel Dimitriu,
scriindu-i şi o scrisoare. Îl voi ruga să-ţi răspundă în rubrica lui şi o
să te şi publice, cred, întrucît multe din textele trimise sînt izbutite.
Cînd voi merge la Iaşi, voi discuta şi personal cu el. Nu e deloc rea
intenţia de a trimite poezii pe la toate revistele literare, dar să fie bătute la maşină şi în scrisorile ce însoţesc versurile să spui, pe scurt,
ce e cu tine, cum ai învăţat singură să scrii, ce trăieşti etc. Să precizezi mereu, acelora, şi dorinţa ta de a învăţa să scrii cît mai bine, fără nici o greşeală etc.
Un dicţionar al limbii române! Sigur că e necesar şi important.
Nici eu nu am, de exemplu. Am doar dicţionare de neologisme. Dar
am să văd unde găsesc unul, dacă se poate. Nu-ţi promit că ţi-l trimit, dar mă voi interesa. Cred că ar trebui să mai fie şi prin librării. E
vreo 200 şi ceva.
N-ar trebui să te abonezi la „Luceafărul”, care e cea mai proastă
şi de necitit revistă din România actuală. Reviste bune mai sunt
doar „Viaţa Românească”, „Vatra”, „Convorbiri literare”, „Steaua”,
„România literară”, „Amfiteatru” şi cam atît. Şi acestea au „defectele”
lor, dar cel puţin se mai pot citi şi lucruri bune în ele.
Cărţile pe care mi le-ai înşirat – citite – nu-s prea grozave! Daniel
Corbu ar putea să-ţi spună (şi împrumute eventual!) ce să citeşti.
Lumea e plină de cărţi şi trebuie să discernem, să ne ducem spre
cele cu adevărat valoroase. Un autor ca Dumas este aproape nul în
ceea ce priveşte valoarea literaturii sale, aşa că nu trebuie să-ţi
pierzi vremea cu cărţile lui.
Caută (prin Cristina, la biblioteci!) cărţi semnate, de exemplu, de
Dostoievski, Marquez (Gabriel Garcia), Graham Greene, Marcel
Blecher (ar trebui să-l citeşti neapărat – pentru că a trăit o condiţie
asemănătoare cu a ta!), Gogol, Cehov, Isac Babel, Stig Dagerman,
Constantin Ţoiu, Marin Preda, Augustin Buzura, Octavian Paler,
E.A. Poe, Nikos Kazantzakis, Virginia Woolf, Franz Kafka, Robert
Musil, Elias Canetti, Yukio Mishima, Mircea Eliade, Céline, Ernesto
Sábato, Knut Hamsun. Ţi-am înşirat cîteva nume, care mi-au venit
pe moment în gînd. Citeşte orice carte semnată de ei şi eventual ia
cîte unul şi citeşte-i toate cărţile!
În poezie, nu e rău dacă-i citeşti cu atenţie pe Poe, Rimbaud,
Baudelaire, Bacovia, Lautréamont, Ion Mircea, Virgil Mazilescu, Mihai Ursachi, poeţii generaţiei ’80, Sylvia Plath, Ted Hughes, T.S.
Eliot, Ezra Pound, René Char, Cezar Ivănescu, Daniel Turcea, Rilke, Trakl, Vladimir Holan. Citeşte şi tot ce găseşti tradus din Emil
Cioran! Şi piesele lui Ionesco! A, şi Faulkner! Şi Thomas Mann! Şi
Papini! Şi Miodrag Bulatovič.
Zăpada-şi înmoaie oasele. E bine aşa! Detest iernile! Deşi numai
iarna scriu cele mai bune poeme!
Bucurie şi linişte!
Al tău, cu prietenie,
Aurel Dumitraşcu

BIBLIORAFT

Mihai EMINESCU
Luceafărul
Ediţie bilingvă româno-rusă,
traducere de Miroslava Metleaeva
Chişinău, Editura Prut, 2015

Dumitru COPILU-COPILIN
Eminescu Universalul
Coordonator: Mihai Cimpoi
Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2015

Nicolae GEORGESCU
Din misterele literaturii române
Coordonator: Mihai Cimpoi
Târgovişte, Editura Bibliotheca, 2015
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SCENA ARTELOR
Oltița CÎNTEC

CLIPE DE TEATRU
Clipe de teatru, titlul ales de Doina Papp pentru
cea mai recentă apariție editorială care îi poartă semnătura pe copertă, așază volumul sub semnul fragilității teatrului ca artă. Raportat la scară istorică, un
spectacol e un moment, echivalează cu un clipit, dar
așa trecător cum este, fiecare contribuie la marea istorie a genului și, poate cel mai important, lasă în inimile privitorilor urme de emoționalitate aparent invizibile, dar semnificative din perspectivă umană. Cartea
adună „cronici și eseuri teatrale” care mixează „mărturia obiectivă”, pe care cronicarul „e dator să o consemneze și transmită posterității”, cu „emoția clipei
spectacolului, la fel de importantă”, cum zice autoarea
în prefață intitulată „Spectacolul de teatru, unic dar repetabil”. Între aceste două jaloane profesionale se
plasează bogata activitate de critic teatral a Doinei
Papp, exprimată publicistic, printre altele, în „Revista
22”, „Scena.ro”, „Teatrul Azi”, în emisiuni de radio și
televiziune.
Clipe de viață e cel de-al șaselea volum al criticului de teatru Doina Papp, un foarte atent urmăritor al
fenomenului teatral românesc și european. Privitul
unui spectacol e o experiență pur individuală, iar dintre cei mulți care privesc, puțini chiar și văd. Doina
Papp vede teatru de câteva decenii bune, o face cu
drag, cu atașament față de arta scenică și față de artiștii care o creează. Rostul unei cronici teatrale e să
re-creeze din cuvinte și evaluări un spectacol. De
aceea critica de teatru este parte a circuitului teatral, e
partea care finalizează orice creație, în sensul unei receptări de specialitate și a unor reacții avizate. Critica
instalează spectacolul acolo unde îi e locul, dându-i
șansa unei mai mari rezistențe în timp, extrăgându-l
din inevitabila lui perisabilitate. Cronica teatrală devine, din această perspectivă, o modalitate de arhivare
a oricărei creații, printr-un filtru personal, dar una din-

tre cele mai rezistente în timp.
Doina Papp scrie despre viața teatrului, despre
spectacole (de teatru, dans, operă), aniversări, festivaluri din teatrele de repertoriu și din sectorul independent. În egală măsură, despre regizori și actori
consacrați, dar și despre începători. E o carte densă,
cu sute de personaje, din toate generațiile și de toate
stilurile. Autoarea creionează portretele unor artiști ajunși la un număr rotund de ani de viață sau de carieră (Cătălina Buzoianu, Alexandru Repan, Ioana Crăciunescu, Silvia Popovici, Dinu Cernescu, Lucia Mureșan, Radu Penciulescu etc.), unii dintre ei deja uitați,
alții în curs de-a fi uitați, pentru că memoria teatrului
românesc e, în lipsa unor lucrări de referință, de foarte scurtă durată. Doina Papp nu e doar critic de teatru, ci și istoric al teatrului și monograf, iar portretele
acestea pot devin fișe dintr-un viitor dicționar al teatrului românesc. Personal, fac parte dintre cei ce consideră utile aparițiile editoriale care reunesc cronici de
teatru. Specia aceasta are rostul și meritul de a reface
o istorie din mers, surprinzând tendințe, subliniind
evoluții estetice. Iar peste timp, le va fi extrem de folositoare celor curioși să descopere detalii despre trecutul teatral ori care vor fi având interese de cercetare și
teoretizare.
Dar Doina Papp nu urmărește numai scena autohtonă, ci are deschidere și spre alte meridiane culturale, vizând formele noi de teatru, precum acelea
practicate de Pippo Delbono, teatrul coregrafic al lui
Gigi Căciuleanu, inovațiile de peste ocean ale lui Peter Sellars, noul tip de scriitură dramatică a lui Rodrigo
Garcia, Wajdi Mouawad, performance-uri etc.
Clipe de viață a apărut la Tracus Arte, editură care a dezvoltat în ultimii ani o colecție de teatru, îmbogățind bibliografia românească cu titluri care contează. Clipe de viață li se alătură, e o carte de raftul întâi.

132

Florin FAIFER

UN PARIU PÂNĂ LA URMĂ CÂŞTIGAT
Bucureşti
25 mai 2000
Dragă Florin,
Am trimis din nou proză şi dramaturgie la Iaşi. Pentru „Revista Română”: Jurnal 1956 P. Comarnescu şi din
piesă – Prologul plus două tablouri. La „C.L.”: fragment roman Plutoanele dispărute – episodul 5 din piesă; iar
la „Cronica”: tot fragment piesă – Anaconda cel chior. Desigur că vei avea gentileţea să-mi procuri, contra cost,
numerele respective din gazete. Piesa, la care am lucrat cu o febrilitate greu de imaginat la vârsta mea – un an şi
ceva, dar cu material tors vreme de zece ani – deci piesa se află în curs de cosmetizare pentru T.N. TV. O voi
preda azi-mâine, după ce mi-o scot pe imprimanta... Guvernului, şi-l voi atenţiona şi pe Cristi. Măcar să pună o
întrebare, la redacţia de teatru, d-nei Ioana Prodan cu care mă cunosc de zeci de ani. Voi trimite un exemplar şi
Teatrului ieşean, leagănul meu de tinereţe teatrală şi dramaturgică. În fine – o predau şi spre tipărire la TEATRUL AZI. Tu, însă, mi-ai vorbit de încă o revistă, căreia i-am uitat titlul. Nu-mi scrii câteva rânduri? ori – poate –
mai vii prin urbea dâmboviţeană cu ceva treburi. Ce nu ştiu şi nu bănui este atitudinea lui Holban, căruia i-am
scris, între altele, că şi Nelu Ionescu a continuat să vieţuiască ca scriitor, după migrare, tot prin plămânii Iaşilor.
La noi – în casă – doar griji tot mai întunecate legate de supravieţuire. Mai vine şi capacitatea lui Emin, taberele amândorura, puzderia de datorii care ne sufocă, lipsa oricăror şanse de a mai realiza vreun venit (foarte
greu pentru meseriile noastre, că dacă eram instalator ori depanator de calculatoare iar Cezara arhitectă cu firmă...!).
Cu speranţa că poate de la Iaşi voi primi veşti bune, te salută cordial Mircea
Te aşteptăm la Bucureşti, dar nu aşa numai pe fugă. Până atunci numai bine.
Cezara
Nu ştiu ce resurse misterioase ascundea făptura
fragilă a lui Mircea Filip, colegul meu de studenţie.
Asediat de boli când a intrat în senectute, încolţit,
exasperant, de lipsuri, nu se lăsa, mergând neabătut
înainte. Nu vreau să spun că... se deplasa. Mersul
începuse să devină o problemă, aşa încât mişcările îi
erau tot mai economicoase. O coxartroză afurisită
urmărea, parcă, să facă din sprintenul umblăreţ de
pe vremuri un martir.
Dar Mircea, stăpânit de o febrilitate cutreierată de
presentimente, continua. Scria, adică – nulla dies sine linea. Simţea că nu are timp atât cât i-ar trebui şi
„ajutat” de durerile chinuitoare, făcea din noapte zi.
Din când în când îmi trimitea şi mie câte un fruct al
inspiraţiunii sale. De unele texte mi-aduc aminte, de
altele nu, dar, ştiţi, memoria, bat-o vina! Am ţinut în
mână pagini din Jurnalul lui Petru Comarnescu, care

avea să apară mai târziu, dar de piesele Plutoanele
dispărute şi Anaconda cel chior n-am auzit. Prima o
fi... dispărut printre alte manuscrise, a doua s-o fi rătăcit şi ea. Păcat ar fi, căci titlul e atractiv. Oricum,
publicate n-au fost, nici în „Revista română”, nici în
„Convorbiri literare” şi nici în „Teatrul azi”. Şi de jucat,
nici vorbă, cu toate că M.F., parior tenace, îşi punea
speranţe într-o mai veche cunoştinţă, Ioana Prodan,
din redacţia de teatru a Televiziunii, în afabilitatea
numai zâmbet a unui director precum Ioan Holban şi
în diligenţele lui Cristi, ale lui Cristian Hadgi-Culea,
adică. Încet-încet, peste ieşeanul strămutat la Bucureşti părea că prinde a se aşterne uitarea. Numai el
(şi nici Cezara lui, de bună seamă) nu-şi pierduse încrederea. Anii ce vor urma, în care bucuriile nu l-au
ocolit, vor dovedi că a avut dreptate. Sunt pe lume şi
„veşti bune”!
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Leo BUTNARU

JURNAL DESPRE JURNAL

(Fragmente dintr-o călătorie prin Italia)
18.VII.2015. Într-un interviu de acum mai bine de
trei sferturi de veac, Eugen Lovinescu opina că jurnalul ar fi ,,o aruncătură de peniţă, lavă izbucnită
sub presiunea unei emoţii, impresii nemijlocite şi pasionale”. Azi nu mai e peniţa. Ce ar fi jurnalul? O clipocire pe claviatura not-book-ului, o digitaţie pe
ecranul „tabletei”? Dar, de cele mai multe ori, jurnalul începe de la notele din blocnotes, de pe tichete
de avion sau tren, prospecte procurate pentru a te
dumeri într-un oraş sau altul, pagini informative tipărite şi puse pentru vizitatori în biserici, intrări în muzee, şerveţele… Vremurile şi modificările din firea
omului, din registrul emotiv al acestuia au mai atenuat din presiunea emoţiilor, plusând ceva mai mult
raţionament, stil „neutru”, abilităţi tehnicist-scripturale, digitale, electronice, internautice, virtuale… – hehe, de la clasicii literaturii noastre încoace, s-a
schimbat, totuşi, s-a schimbat ceva în lume şi în firea omului! Mai aproape de realitate (prezentă) e
Eugen Simion, când scrie că: ,,Orice jurnal de călătorie este un extaz al şocului şi al meditaţiei”. Cu
componenta meditaţie nu poţi să nu cazi de acord,
însă extazului şi şocului ar fi cazul să le cauţi sinonime ceva mai domolite. Trebuie să fii un genist de
dezamorsare a superlativelor, exceselor. De la augmentare să treci la o firească argumentare. Numai
că aceasta nu trebuie să excludă totalmente impactul şocului cu şoapta ghiocului. Şoapta – ca taină,
poezie, romantism, exotism în cumpănită dozare, de
care nu se poate lipsi un jurnal de călătorie. În unul
din care (probabil, dintre milioane, în întreaga lume)
scriu şi eu în zorii acestei zile, în periplul meu italian.
20.VII.2015. Azi rămânem la Siena. Cum ar veni, zi de odihnă după munca prin… vizite, peregrinări
instructive, de admirare şi acumulare. Iar paginile
acestui jurnal, mai multe dimpreună, pot fi numite şi
ele „Foaie pentru inimă şi minte”, precum cea apărută în prima jumătate a secolului XIX la Braşov. Dar,
aceste pagini, doar pentru inimă şi minte? Titlul de-

plin al publicaţiei transilvănene era: „Foaie pentru
inimă, minte şi literatură”. Parcă, în măsura posibilităţilor şi îndemânărilor mele, eu nu încerc să şi literaturizez în această expunere diaristică?
Îmi dau seama că, prin travaliu permanent, de
mulţi ani la jurnalul de călătorie, mi s-a consolidat un
anume bagaj tehnic de regizare a textelor. Însă totul
e bine, până în momentul în care tehnica nu ţi-o ia
înainte, nu ţine să domine, ci „aşteaptă respectuos”
să fie solicitată, când e cazul, să o aplici. O îndemânare tehnică în bune relaţii cu spontaneitatea, surpriza deschiderilor de noi unghiuri narativ-jurnaliere.
27.VII.2015. Un jurnal de călătorie poate fi scris,
parţial, secvenţial, în concomitenţă cu cele ce ţi se
întâmplă, sau în imediateţea lor, în nu prea marea
depărtare în timp de ele; timp abia… trecut, cum sar spune. Iar partea lui „temeinică” se scrie serile, însă de cele mai multe ori – dimineţile, cum mi se întâmplă mie, când înconjor spaţiul din faţa şi de pe laturile calculatorului cu fişele de note, cu mici pliante
culese de prin locurile pe care le-am vizitat. Însă
asupra jurnalului se meditează de la distanţă, de la o
anumită depărtare cronologică, post-factum. Astfel
regizarea, completarea şi redactarea lui fiind mai eficiente.
Şi iarăşi din proprie experienţă reieşind, susţinut,
poate, de amplul volum de texte de călătorie, „Drumuri cu şi fără hieroglife”, publicat acum patru ani la
„Editura Fundaţiei Culturale Poezia” din Iaşi, cred că
jurnalul e o stare de intens travaliu scriitoricesc.
Volumul respectiv include „Jurnale (Yes-eu) de
călătorie” din anii 1989–2011: Mongolia, Grecia, Turcia, Bulgaria (cu specificarea: de pe trei mări şi trei
continente), China, Polonia, Franţa, Ucraina, Armenia, unul – cu scriitori în fostul tren regal, prin România… Între timp, m-am mai pricopsit şi cu alte câteva
jurnale: de Lituania, Tatarstan, de Volînia, de Sulina… Şi iată-mă, la peste 2 mii de kilometri depărtare
de biroul meu de la Chişinău, scriind la un nou jur-
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nal, aici, în Italia, la Siena şi Bagno de Gavorrano,
Buonconvento şi San Gemignano, Pisa şi Pienza,
Florenţa şi Arezzo… Am la îndemână not-book-ul lui
Alessando şi pe cel al lui Enzo. Dar, înainte de toate, ghidajul lor atât de competent ca informaţie şi
explicaţie. Graţie!
3.VIII.2015. Ieri, pe fb, după ce postasem (doar)
imagini de la Perugia, colegul olandez Jan Wilem
Boss, traducător din literatura română, îmi scria:
„Domnul Butnaru, mergeţi perfect pe traseul nostru
din luna mai. La Assisi când? Să nu rataţi”. Nu, nu
am ratat, ieri am fost şi la Assisi.
Concomitent, constat că mi s-a schimbat ceva în
procesul de scriere, de elaborare, de regizare a unui
jurnal de călătorie: e prima oară când folosesc comunicarea facebook. Şi, cred, nu fără efect benefic,
ea făcând să-ţi sporească randamentul, să zic aşa,
şi operativitatea de completare a jurnalului, odată ce
web-ştie-tot îţi oferă oricând informaţia de care ai
nevoie.
5.VIII.2015. Năduful roman-urban terorizant mi-a
impus să-mi reduc timpul pentru hălăduiri, excursii şi
să mi-l sporesc pe cel dedicat lecturii, documentării
şi muncii scrisului (de jurnal). Asta am făcut şi în după-amiaza acestei zile, la Academia di Romania.
Apoi, spre amurg, cu zăpuşeala în scădere, ieşim cu
Zinovia la promenadă în plină Romă.
6.VIII.2015. Prin bisericile vechi – grupuri sculpturale sau statui aparte, unele dintre care pot fi chiar
capodopere, însă odată ce nu au ieşit de sub dalta
lui Michelangelo dau da Vinci, odată ce nu sunt de
mai demult, ele trec drept obişnuite.
Băncile din bisericile mereu deschise au odihnit
milioane de turişti. Pe unele din ele am scris la acest
jurnal.
Se poate spune că în Roma sunt 900 de biserici.
Dar şi: au cam fost atâtea. Unele dintre le şi-au
schimbat menirea (lipsa enoriaşilor), devenind altceva.
7.VIII.2015. Pe alocuri, impresiile jurnaliere implică analogii şi raporturi ca de la sine, dintre natura
colinară cu chiparoşi şi arhitectonică, artă – sculptată, pictată – la nivelul unei tentaţii de exerciţiu creativ. Atunci când văzutul, aflatul direct se autopropulsează spre interiorul firii tale, unde e supus, în măsura de care eşti în stare, asimilării, dar şi evaluării
estetice.
9.VIII.2015. Coborâm spre Piazza del Campo.
Multe grupuri de turişti. Ghizi, în mână, cu diverse
fanioane, „sceptre” – o ramură de laur, o eşarfă, o
umbrelă închisă… Turiştii, în mâini cu hărţi, vademecumuri, pliante, mai mari, mai mici, iphonuri, telefoane „inteligente”, conectate la internet, tablete deschise… – poţi consulta hărţile-schemele de pe ele,
formându-ţi/ urmându-ţi itinerarul.
Apoi, misiunea ta de interesat care ia note, scrie
un jurnal de călătorie, la vizitele pe care le face în
muzee este înlesnită cu mult de aparatul de fotogra-

fiat, dar şi de materialele informativ-ilustrative pe care instituţiile respective ţi le pun la dispoziţie „gratis”.
Iau aici „gratis” între ghilimele, gândindu-mă că, odată ce biletul de intrare costă de la 5 la 50 de euro
(acesta, la Muzeul Vaticanului), ce i-i unui muzeu să
tipărească micile pliante, prospecte, fişe, cartonaşe
cu informaţii, care ar costa, unul, 3-4 cenţi? Iar la
complexul istoric-arhitectural Catedrala – Muzeul
d’Opera pliantele sunt la discreţie, în câteva limbi de
circulaţie mondială. Acest mic album se intitulează
„La Divina Belezza” (Divina Frumuseţe), cu specificarea: „O experienţă vizuală: călătorie în timp, istorie, frumuseţe, mit, în emoţii”. Bine gândit, nu?
10.VIII.2015. După mine, un jurnal de călătorie
înseamnă să te documentezi pe măsură chiar pentru nemăsuratele lucruri pe care le poţi întâlni, vedea, contempla, poate chiar admira, unele dintre care bineînţeles că ţi le poate înfăţişa Italia.
11.VIII.2015. Uneori, notele de jurnal sunt, recunosc, cam sumare şi fugitive; sunt despre locuri şi
valori despre care s-au scris zeci de monografii. Însă
un jurnal de călătorie nu e nicidecum un studiu doct,
academic, ci, mai curând, un studiu de sine în raport
cu lumea, cu cele pe care ţi le înfăţişează ea.
12.VIII.2015. Ca de obicei, trezindu-mă în jurul
orei şase, îmi beau paharul cu apă şi lămâie, după
care deschid not-book-ul şi încep a redacta paginile
de jurnal, recapitulând priveliştile/ informaţiile din ziua trecută, din zile mai de dincolo de aceasta (deja… aceia, ziua…). Fiind singur în imensul apartament (până la trezirea lumii!), în excepţionala bibliotecă, îmi fac munca în tihnă şi – nu fie de deochi! –
cu oarece spor. Nici nu se poate să nu ai spor în Italia care te copleşeşte cu atâta istorie, cu atâtea privelişti, cu atâta căldură…
13.VIII.2015. Pregătiri de plecare. Zinovia a
mers cu Dumitra la cumpărături. Eu redactez unele
momente din Jurnal. Alessandro trece pe două CDuri sutele de fotografii pe care le-am făcut pe durata
călătoriei-documentare. Imaginile le am stocate şi pe
stick, însă asta e – dacă poţi să fii precaut, de ce să
nu le treci şi pe CD? Iar un CD e de mare ajutor, şi
el, în redactarea unui jurnal de călătorie.
14.VIII.2015. Cu tableta pe genunchi, în aeroportul Bologna, înainte de plecare. A fost bine şi frumos, interesant, uneori misterios, şi aşa cum un jurnal de călătorie nicidecum nu e o condică de reclamaţii, şi acesta, de finalul căruia mă apropii, e unul
eminamente pozitiv, chiar luminos.
Din toate astea a reieşit, ca de la sine, şi tonalitatea acestor pagini. Eu le-aş zice, simplu: pagini
cumpătate. Pentru că la vârsta mea nu mai încerci
efuziuni de entuziasm care, la scrierea unui jurnal,
să-ţi ceară poante priponite în semne de exclamaţii.
Însă nici absolut distant nu poţi fi, sec-constatativ,
făcând-o pe snobul ce-şi afişează o mină plictisită,
comentată cu mincinosul „déjà vu”.
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LUMEA PRESEI CULTURALE
ADNOTĂRI de

Alexandru Dan CIOCHINĂ

Din Argeș, nr. *9 (399), am citit și vă semnalez cele scrise de Nicolae Oprea (Debutul unui
echinoxist de altădată), Ion Lazu (Scriitorii români
din exil vs. spațiul mioritic), N. Georgescu (Vizionari sau ciudați?), Aurel Sibiceanu (Ametiste de
septembrie), Viorel Nica (De la răsfăț la prigoană), Leonid Dragomir (A fi versus a avea), Mariana Șenilă-Vasiliu (Claude Monet, 175 de ani de la
naștere. Nașterea capodoperei – partea a II-a),
dimpreună cu interviul realizat de Ștefan Ion Ghilimescu (Încep să-mi reamintesc: cândva am fost
Fiu al Soarelui) cu Gheorghe Izbășescu, la împlinirea vârstei de 80 de ani: „Scribul în carne și oase de pe pământ e un simbol al cercetătorului biblic, jinduind nu doar tipsia de jăratec din ceruri,
ci și celelalte astre – luna, stelele, fie din ceruri,
fie din adânc, adică din pământ. Ambele ipostaze: zenith și nadir. Unde paloarea gurii lui Iisus
mestecă un fierbinte-viitor-manuscris, în galeșa
orbită a timpului”.

În Ateneu, nr. 553, septembrie 2015, Adrian
Jicu (Gabriela Adameșteanu, obsesia literaturii)
subliniază: „În tot, Gabriela Adameșteanu rămâne una dintre figurile de prim-plan ale literaturii
contemporane, împletind, într-o formulă personală, activismul gazetăriei, farmecul memorialisticii
și valoarea prozei. O scriitoare încăpățânată,
pentru care obsesia literaturii a devenit obsesia
politicii și invers.” Din același număr, am remarcat
Selecţie din revistele primite la redacţie şi din cele aflate în
colecţia autorului.
*

cele scrise de Liviu Chiscop (George Bacovia:
„Liceu” – o capodoperă a liricii existențialiste),
Gheorghe Iorga (Discurs poetic subversiv într-un
text din Egiptul antic), Ovidiu Dunăreanu (Tunelul
timpului), Carmen Mihalache (La Theaterstock,
mi-am descoperit orașul și oamenii lui), Ioan Dănilă (Anul Nicu Enea), alături de Vasile Spiridon
(Poetul Ana Blandiana), Ștefan Munteanu (Alexandru Grama despre pesimismul lui Eminescu).
Bogat în informații este interviul, realizat de Marius Manta, cu Hans Eckart Schlandt, cel care a
fost timp de patruzeci de ani organistul Bisericii
Negre din Brașov („Sunetul orgii amintește de
eternitate, te purifică și îți dă idei înălțătoare”):
„Orga era și rămâne un obiect inestimabil, de prim
rang. Lucrările compuse pentru acest instrument
fac parte din patrimonial artistic al omenirii și localității, indiferent de confesiunea locuitorilor.”

O pagină de revistă (La aniversară: Ion Gheorghe – 80) îi este dedicată poetului octogenar în
Bucureștiul literar și artistic, nr.10 (49), octombrie 2015: „În pâlcuri de gherghini, pomi săraci,/
Altare vechi pe Istrița poți să-ntâlnești/ Dedicații
pe calendarele bazileilor daci,/ Scara timpului cu
trepte știrbe,/ Poți s-o-ntregești cu nume de stirpe/ Faptele lor, pe codul sofic, umblă-n tomurile
de povești:/ Cercetând cele de-atunci, din cuget
și fapte,/ Poți s-auzi pasul timpului către cine sendreaptă”. Mihai Cimpoi (Unitatea culturii universale în reprezentarea lui Eminescu), Ștefan Mitroi
(Bicicleta), Nicolae Constantinescu (Amintiri dureroase), Ion Dodu Bălan („Ut pictura poesis”),
Nicolae Dan Fruntelată (Catacomba domniței Ralu), Candid Stoica (Marginalii la Festivalul NETA
2015), Valeriu Râpeanu (Festivalul „George
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Enescu”: aplauze, întrebări, nedumeriri) contribuie consistent la realizarea unui număr de revistă
care se citește cu plăcere.

Un grupaj poetic (Sonete de București), semnat de Dinu Flămând, deschide nr. 8-9 (127-128)
din Caiete Silvane: „Gunoaiele s-au adunat grămadă în fața casei mele/ Ar trebui să îl întreb la
telefon pe edil/ De ce nimeni nu ia gunoiul din fața casei mele?/ (Edil e un fel de a rosti o înjurătură, ceva mai subtil)”. Viorel Mureșan (Lumea sub
forma unei gări), Carmen Ardelean (Egografiile
unui homo narativus), Imelda Chința (Poemul –
Itaca spiritului unui artist), Ioan F. Pop (Texte inutile), Florin Horvath (Umbrele nevăzutului), Învățătura lui Śri Rāmana Mahārshi (în traducerea lui
Daniel Hoblea), Marius Viorel Pușcaș (Mituri freudiene ale iubirii în romanul Agata murind), dimpreună cu Victor Cioban (Maestrul Paja Jovanović în colecția Ugron) și Essig Kacsó Klára (Tabăra de creație artistică din Jebucu) ne oferă lecturi
instructive.

Nicolae Breban, în editorialul din Contemporanul, nr. 9, septembrie 2015, scrie cu năduf (Ce
ne unește pe noi, românii): „Dacă un ziarist curios ar pune, printre altele, această spinoasă întrebare: la urma urmei, ce ne uneşte pe noi, Românii, în afară de mult prea evidentele comunităţi de
limbă şi de teritoriu (ambele, repetăm, relativ recente, dacă vorbim de limba scrisă, tipărită), răspunsul ar putea fi şi acesta, ciudat unora, poate:
problema, tema blestemată şi încâlcită a identităţii! Dovadă că nu de puţine ori au fost ridiculizaţi
un Mircea Vulcănescu sau Constantin Noica care
s-au preocupat în două din textele lor de această
temă.” Paginile semnate de Eugen Simion (O
hermeneutică a sfințeniei), Livia Cotorcea (Renașterea națională prin cultură), Bogdan Crețu
(Comunismul – mod de utilizare), Ștefan Borbély
(Vremea Moroiului), Marian Victor Buciu (Basarab Nicolescu și transdisciplinaritatea ca rădăcină
a unei noi tradiții), Aura Christi (A citi – a scrie),
Andrei Marga (Cum se gândește?), Constantin
Cubleșan (prozatorul câmpiei basarabene) sunt
tot atâtea lecturi incitante.

În Convorbiri literare, nr. 10 (238), Sorin Lavric (Dacă nu dorești din tot sufletul să fii Kant, nu
merită să faci filosofie) se destăinuie într-un dialog cu Teodora Stanciu: „Noica a devenit cu adevărat Noica pe care-l știm noi, cu puțin înainte de
închisoare, și anume, în perioada domiciliului
obligatoriu de la Câmpulung Muscel. Acolo, timp
de un deceniu, între vârsta de 40 și ceva de ani
și 50, Noica și-a căpătat idea. A ajuns la o viziune proprie în filosofie.” Un număr cu sumar generos, din care am reținut cele propuse de Virgil
Nemoianu (Straturi de români în America), Bujor
Nedelcovici (De la Jan Palach la Vaclav Havel și
implozia comunismului), Maria Carpov (Experiențe extrapolabile), Elvira Sorohan (Memorialistica
unui poet „stacoman” sezonier), Alexandru Zub
(Știință și conștiință europeană, o dezbatere mereu actuală), Mircia Dumitrescu (Mitul este cea
mai simplă poveste a unui secol), Traian D. Lazăr
(Transdisciplinaritatea in ovo), alături de Nicolae
Scurtu (Întregiri la biografia lui Traian Gheorghiu),
Dan Mănucă (Spre o sociologie modernă a literaturii), Antonio Patraș (Incursiuni în proza actuală)
și Emanuela Ilie (O pedagogie întunecată). Biblioteca este animată de poezia lui Gheorghe Zincescu: „Marea nu este, la urma-urmei – îți zici –
decât/ o imensă aglomerare de particule vide/
măcinând muntele de sare al singurătății…”

Vintilă Mihăilescu (Farmecul discret al Iașilor)
se mărturisește în Dilema veche, nr. 612, 5-11
noiembrie 2015: „Nu ne grăbea nimic și nimeni
nu se grăbea. „Știi, ceea ce îți mai poate oferi încă Iașul este un timp de calitate – mi-a explicat
unul dintre veteranii cafenelei”. Mi-am adus aminte din nou de vorbele lui Teodoreanu: da, Iașul a
rămas „atunci”, dar mai există și acum tuneluri
ale timpului către acel atunci.” Ca de fiecare dată,
un număr dens, interesant și incitant din care vă
semnalez aleator, constrâns de limitele editoriael
ale rubricii, doar cele oferite de Andrei Pleșu
(Avanpremieră), Gabriel Giurgiu (Mârșava intenție bună a statului), Sever Voinescu (Bun și rău),
Liviu Papadima (Din amintirile unui cobai), Codrin
Liviu Cuțitaru (Alte confuzii), Cătălin Ștefănescu
(Tragedia din Club Colectiv și momentul istoric),
George Banu (Locuri nesupuse), Selma Iusuf
(Mârlanii cu palat), Ana Maria Sandu (Urechi de
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porc, oi roz și untură de bursuc), Marius Chivu
(Reacție poetică în lanț), Liviu Groza (Așteptându-i pe refugiați). Dosarul numărului (În căutarea
școlarilor pierduți. Despre prima și a doua șansă
în educație), alcătuit de Adina Popescu, este animat de contribuțiile semnate de Simona David
Crisbășanu, Cristian Ștefan, Andreea Ofițeru,
Adina Rosetti, alături de interviurile cu Daniela
Vișoianu și Șerban Iosifescu.

Ajunsă la un sfert de veac, revista Discobolul, nr. 211-212-213, iulie-august-septembrie, „își
propune să-și onoreze în continuare o atitudine
de primă-linie a literaturii române, prin aducerea
în paginile ei a unor creații literare zonale și naționale, care să corespundă unor mai exigent atitudini critice.” Ceea ce și face în acest număr, dedicat Galei poeziei române contemporane, desfășurate în această vară la Alba Iulia, la care au
participat reprezentanți de frunte ai liricii românești contemporane, care sunt prezenți și într-un
consistent și ilustrativ grupaj poetic. Am mai citit
și vă propun spre folositoare lectură paginile oferite de Maria Chețan, Cornel Nistea, Mircea Popa, Ion Buzași, Dana Sala, Titu Popescu, Dumitru Hurubă, Ladislau Daradici, Melania Cuc, Ironim Muntean, Sonia Elvireanu, Igor Ursenco, Liana Cristea și Ioana Botar.

Din Orizont, nr. 11 (1603), vă recomand interviul (Decojind propaganda) realizat de Cristian
Pătrășconiu cu Cristian Vasile: “Astăzi, când vedem ofensiva lui Vladimir Putin, inclusiv – se pare
– cu sprijin financiar consistent, mai ales pentru
partide naționaliste, radicale și extremiste vesteuropene, este nevoie de această îndiguire despre care vorbești. O putem combate prin cunoaștere, informare, transparență, moderație politică. Și, nu în ultimul rând, prin prosperitate.
Pentru că – iar sună banal – o societate sărăcită
și dominată de corupție politică este foarte vulnerabilă.” Interesantă și ludică este Ancheta din
acest număr (Ce viciu v-ar fi plăcut să aveți?) la
care răspund cu multă vervă Vasile Bogdan, Octavian Doclin, Cristian Ghinea, Gheorghe Mocu-

ța, Dan Negrescu, Lucian P. Petrescu, Gheorghe
Schwartz și Lucian Vasile Szabo. Texte interesante ne propun Alexandru Budac (Savanți și
troli), Grațiela Benga (Un anume fel de a spune
adevărul), Marian Odangiu (Viscerele putrede ale
Cosmosului), Snejana Ung (Între scriere și rescriere), Gabriela Glăvan (American Beauty),
Ioan Vultur (Bienala Art Encounters), Dana
Chetrinescu (Un porc de câine) și, de loc în ultimul rând, semnalez interviul lui Mircea Mihăieș
cu proaspătul septuagenar Valeriu Sepi (Pictez
pentru că n-am încotro), despre care scrie cu
aplicație și dragoste și Nicoleta Papp (Lumi,
simboluri mitologii): “Valeriu Sepi rămâne o legendă a orașului nostru pentru că în toate domeniile de activitate a dat dovadă de profesionalism
și, mai ales de talent.”

Remarcabil prin conținut și prezentare grafică
este nr. 7-8-9 (294-296), al revistei Poesis, rod al
eforturilor neobosite depuse de poetul George
Vulturescu. Antologia Orfeu ne propune poeme
de Radu Gyr, Ștefan Baciu și Nicu Caranica, „o
poezie a unor „salvări personale în mijlocul unor
mări de evenimente necruțătoare” (Vintilă Horia).
Va trebui să o citim, din nou, pe ascuns „sub flagelul interdicției culturale” (A. Pleșu)?”, se întreabă redacția, cu referire la prospăt promulgata lege 217/ 22.07.2015, care „ne va pune, din nou,
obroc peste vechi pagini de poezie? Sunt oare
îndreptățiți politicienii…. să ne hotărască lecturile,
dicționarele literare și istoriile literare, să instituie
„o poliție a gândurilor” (Marius Oprea)?” Poezie
contemporană de bună calitate (Horia Zilieru,
Adam Puslojić, Gheorghe Simon, Mircea Florian,
Mircea Stâncel. Varujan Vosganian, Gellu Dorian, Cassian Maria Spiridon, Robert Șerban), poeme de Dorel Vișan traduse în limba engleză de
Olimpia Iacob și James Meredith, traduceri din
limba rusă (Svetlana Vasilenco, tradusă de Livia
Cotorcea și Miroslava Metleaeva tradusă de Aureliu Busuioc, Nicolae Popa și Ion Proca), David
Fernandez Rivera, tradus din spaniolă de George
Nina Elian se însoțesc fericit cu cronici literare de
substanță (asumate de Anastasia Dumitru, George Vulturescu și Gheorghe Mocuța). Remarc și
eseul lui Gheorghe Glodeanu (Confesiunile unui
scriitor îndrăgostit). In memoriam, sunt evocați cu
căldură Ion Bala și Salah Mahdi: „Așteaptă-mă,
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tu, moarte să termin ultimul poem,/ Să pot vedea
pe cine am iubit/ Și pe cine am îngropat./ Nimic
nu este veșnic/ În afara unui poem de moarte”.

În editorialul (Polemică și pamflet) din România literară, nr. 46, 6 noiembrie 2015, Nicolae
Manolescu precizează: „M-am gândit nu o dată la
faptul că în anii din urmă spiritul critic al polemicii
cedează tot mai des impulsurilor pamfletare. Înainte de 1989 se întâmpla destul de rar să apară
pamflete viguroase și cu atacuri la persoană (una
din caracteristicile genului), din cauză că cenzura, în pudoarea ei ideologică și morală, se îngrijea să nu se exagereze….După 1989, „România
Mare” a preluat stilul acesta pamfletar, coborându-l, din nefericire, la cel mai jos(nic) nivel intelectual. Ar fi fost de așteptat ca stabilizarea democrației postdecembriste să atenueze gustul
unora pentru acest exercițiu mizerabil. În momentul de față însă, agresivitatea este în societate
atât de mare, încât pamfletarii de doi bani ies la
iveală ca ciupercile după ploaie.” Din același număr, Mihai Zamfir (Eternul interbelic), Mircea Mihăieș (Pagina de știri externe), Cosmin Ciotloș
(Poezie și recul), Sorin Lavric (Logica consolării),
George Bălăiță (Învoiala), Gabriela Gheorghișor
(O vânătoare de sine), alături de Petre Tănăsoaica (Pe urmele maeștrilor gravori), Grete Tartler
(„Iaca firmanuʹ să-l citești,/ să te plirofotisești”) și
John Ruskin (Cele șapte lămpi ale arhitecturii) –
în prezentarea și traducerea Magdei Teodorescu
se citesc cu interes și încântare. Asemenea și
versurile oferite de Andrei Zanca: „Buna mea ședea mereu în fața ferestrei/ dinspre trepte cu chipul blând înrămat/ de șuvițe albe. Aștepta.”

„Puterea cuvintelor, dintotdeauna fascinantă
și provocatoare, mai ales azi când imaginea tinde
să aibă supremație în comunicare, este tema Colocviilor Scrisul Românesc din acest an, ajunse la
ediția a X-a” explică Florea Firan în editorialul nr.
10 (146), din Scrisul Românesc, în care sunt
publicate textele unora dintre comunicări. Și continuă, în același editorial: „Puterea cuvintelor s-a
dovedit o temă complexă, atractivă, dar și pretențioasă, a stârnit un interes deosebit în rândul autorilor care s-au exprimat divers, atrași parcă mai
mult de originea și evoluția conceptului de-a lun-

gul istoriei.” Dovada? În paginile asumate, între
alții, de Nicolae Panea (Puterea cuvântului în facerea Celuilalt), Gabriel Coșoveanu (Cuvintele –
putere, pervertire și bovarism), Dumitru Radu Popescu (Puterea tragică, involuntară a cuvântului),
Ovidiu Ghidirmic (Logica și filosofia limbajului),
Gheorghe Păun (Despre puterea și despre limitele cuvintelor), Ioan Lascu (Desprinderea din logos), Mihai Ene (Cuvântul și puterea), Radu Polizu (Puterea emoțională a cuvântului) și Gabriela
Rusu-Păsărin (Puterea predictibilă și forța intempestivă a cuvintelor).

Nicolae Prelipceanu scrie (A căzut și Palmyra) în editorialul din Viața Românească, nr. 9:
„Sensul acestor distrugeri, dacă o fi existând vreunul, în afara celui mărturisit de distrugători, poate fi acela, străvechi şi el, că umanitatea nu-şi
mai suportă tezaurul cultural, aglomerarea de valori culturale, iar noile generaţii (şi, eventual, religii sau culturi-civilizaţii) vor şi ele să se impună.
Vezi cazul Bibliotecii din Alexandria, distrusă,
afirmă destui cercetători, chiar de creştini, pentru
a face loc literaturii lor de cult. A noastră astăzi.”
Pentru Victor Ivanovici (Poetica Zenobiei) „Zenobia de Gellu Naum este, probabil, capodopera şi,
în tot cazul, cântecul de lebădă al poetului român. În opinia generală – a criticii, dar şi a cititorilor lato sensu –, scrierea trece drept un roman, şi
autorul însuşi pare să o admită, neomiţând să
ironizeze însă mania clasificărilor, ba chiar şi demersul scriiturii romaneşti ca atare: „am senzaţia
că încep să comit un fel de homan şi asta mă oripilează”… Zenobia se lasă analizată tocmai pornind de la dubla intenţie a romancierului avangardist. Pe scurt, la nivelul enunţării – al spunerii ca
act discursiv – autorul problematizează demersul
narativ şi experimentează proceduri menite a face din roman, homan; la nivelul enunţului – adică
al spusei ca produs şi conţinut al spunerii – homan-ul naumian se constituie într-o cronică a miraculosului.” Din același număr am remarcat cele
propuse de Florin Manolescu (Scriitori români în
exil. Don Alejandro Busuioceanu), Eugenia Bojoga (Sub semnul lui Cioran), Daniel Cristea-Enache („Marea Simplificare”), Tudorel Urian (Lumea
lui Gheorghe Grigurcu), Răzvan Voncu (Dincoace
şi dincolo de poezie), Rodica Grigore (Ceremonial
şi realitate), Nicoleta Dabija (De două ori om, după Holocaust. Imre Tóth), Florin Toma (Sacrul şi
petecul), și, de loc în ultimul rând, paginile de proză semnate de Iulia Motoc (Domnul L.).
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ULTIMA ORĂ
„UN SPAȚIU REGIONAL FUNCȚIONAL IAȘI-CHIȘINĂU-CERNĂUȚI
TREBUIE SĂ DEVINĂ TOT MAI CONCRET”
Liviu APETROAIE în dialog cu doctor Victor BEJAN, membru al Comisiilor pentru
Sănătate și Cultură ale Consiliului Local Iași
Absolvent al Colegiului Național „Mihail Sadoveanu” Iași, al Universității de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași, doctor în științe medicale, specialist în radiologie, profesor în domeniu, abilitat în managementul serviciilor de sănătate. Master în Istoria Artei (Universitatea de Arte „George Enescu”), în 2005. Autor a 61 de lucrări științifice și coautor a 3 volume de specialitate și a două invenții
medicale. O carte de beletristică dă seamă de preocupările artistice ale lui Victor Bejan.
Director al Centrului Medical pentru Copii și Studenți Iași (până în 2007), consilier local, membru în Comisia de sănătate și
cultură în Consiliul Local Iași, deține mai multe funcții în instituții de specialitate medicală, precum și distincții pe măsură. Actualmente, pe lângă activitatea profesională, este și președinte al Comisiei pentru Sănătate și Cultură a Consiliului Local Iași, girând
proiectele importante ale municipalității pentru consolidarea unui mecanism funcțional și performant al Iașului cultural.

L. APETROAIE: Care sunt principalele trei
domenii culturale ale Iașului, care ar trebui accentuate pentru imaginea orașului, inclusiv repoziționarea orașului în avangarda spirituală?
Victor BEJAN: Iașul este receptat în țară și în
lume ca un mare centru de învățământ, cercetare și
cultură, reprezentat prin marile universități, binecunoscute, prin învățământul preuniversitar de excelență și cu cel mai mare număr de elevi din țară și prin
instituțiile de cultură, cele mai numeroase în România, unele dintre ele având importanță națională și internațională. Nu e locul să pomenim detaliat toate
aceste instituții și marile valori ale românității care au
înnobilat și au slujit acest mediu, ele sunt la îndemână
în cărți, monografii sau pe pagini electronice de prezentare. Consider că, ținând seama și de argumentele de mai sus, putem numi trei vectori strategici ai
mediului cultural ieșean.
În primul rând, cultura reprezintă un brand al Iașului și acest lucru obligă autoritățile locale, dar, și moral, mediu de afaceri, pentru proiectarea și susținerea
unei strategii investiționale în infrastructură și urbanism, în paralel cu sprijinirea financiară a inițiativelor
instituțiilor de cultură. Asta înseamnă, pe o altă coordonată, dinamizarea turismului cultural laic și religios,
cel din urmă având o reprezentare substanțială prin
marile monumente de cult și activitatea spiritual-comunitară care se derulează în acest mediu.
Tot în acest context, se are în vedere un management îndreptat către accesul cât mai liber la actul
cultural de orice natură, mai ales pentru categoriile, să
le spune, defavorizate – tineri și studenți, persoane în
dificultate, pensionari pentru care lumea culturală trebuie să fie o alternativă viabilă, accesibilă și atractivă.
Un alt vector de evoluție trebuie să țină seama de
poziția Iașului ca interfață culturală între Occident și
Răsărit. Un spațiu regional funcțional Iași-ChișinăuCernăuți trebuie să devină tot mai concret, în schimburi culturale, și nu numai. Deja, de ani buni, în lumea
artelor, și mai ales în literatură, schimburile există la

un nivel bun, pot fi crescute, mai ales în contextul politic regional în care ideea de reunificare este tot mai
vizibilă, iar elementul fundamental pentru acest deziderat este cultura comună nouă în această zonă.
Iașul rămâne un oraș al marii literaturi, dintotdeauna. Care sunt prioritățile Primăriei Iași pentru
menținerea și mai ales dezvoltarea culturii scrise
aici?
Iașul a fost și rămâne orașul marilor momente istorice ale literaturii române, mai mult decât celelalte
mari centre. Începuturile ei, nașterea limbii române
moderne, locul de viață și creație al marilor scriitori ai
țării; creuzet al etape culturale majore, în jurul mișcărilor literare s-au dezvoltat toate celelalte domenii, inclusiv din științe. Aceste acumulări au dat Iașului, de
multă vreme, aura de Capitală a culturii românești.
Azi, orașul este centrul de reunire al scriitorilor din
toată Moldova, în rândurile Uniunii Scriitorilor din România – filiala Iași, are un număr însemnat de edituri
prestigioase și reviste de ținută națională. Municipalitatea este direct implicată în evoluția fenomenului literar. Ceea ce facem noi este să oferim un cadru administrativ favorabil; să asigurăm sedii pentru edituri, reviste, fundații. Să finanțăm festivalurile și colocviile,
lucru care se întâmplă constant și cu grade de creștere anuale ale fondurilor. Primăria Iași organizează periodic sesiuni de finanțare a culturii scrise, deschise
atât instituțiilor, dar și individual scriitorilor, sprijină
promovarea cărților, inclusiv ca gazdă a lansărilor sau
întâlnirilor de specialitate. În curând vom inaugura tabere de creație, în zonele de agrement ale Iașului,
orientate în special spre facilitarea întâlnirii scriitorilor
din zonă dar și din țară, din Basarabia, Bucovina de
nord sau din alte zone cu populație și cultură românești.
Ce intenționați, din partea Primăriei, pentru
dezvoltarea unei infrastructuri culturale funcționale în toate zonele orașului? Centre culturale în
cartiere, biblioteci, săli pentru manifestări etc.
În toate zonele principale ale orașului sunt în pro-
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iect centre culturale care să aibă în componență biblioteci, săli de spectacol, săli de expoziție, ateliere de
creație și cluburi. Deja în Copou, Tătărași și, parțial, în
Alexandru cel Bun ele funcționează, iar în celelalte
zone suntem în faza de identificare a spațiilor adecvate înființări acestor centre. Avem în vedere clădiri care
au avut destinație industrială sau comercială și sunt
acum dezafectate și care au fost sau vor fi preluate
pentru această nouă destinație. Ele trebuie să devină
sedii interactive, accesibile tuturor și deschise pentru
dezvoltarea de industrii creative, pentru cenacluri cultural-artistice, conferințe, spectacole astfel încât publicul din zonă să aibă în proximitate această ofertă, care să nu fie accesibilă doar în centrele culturale tradiționale ale orașului. E un proiect ambițios, dar strict
necesar actualelor exigențe ale difuziunii actului cultural.
Sunteți consilier local și membru al Comisiilor
pentru sănătate şi cultură ale municipalității ieșene. Ce a „ieșit” până acum sub mâna lui Victor
Bejan și ce ar putea să mai „iasă”?
Dacă ar fi să mă gândesc la faptul că am arborat
drapelul național și drapelul cu stema Iașului în zona
centrală a orașului (bulevardul Ștefan cel Mare și
Sfânt), acest lucru a dat acelei zone o aură festivă și
solemnă, mai ales că locul este gazda instituțiilor administrației locale și județene, precum și importante
monumente istorice. Am vrut să semnalăm că acolo
este zona zero, locul deciziilor și al rezultatelor. Am
propus emiterea unei medalii aniversare dedicate Zilei
Unirii – 24 Ianuarie, care să semnaleze importanța
acestui eveniment și faptul că Iașul a reușit să facă
din această dată istorica o zi de sărbătoare națională,
oficializată deja de către autoritățile centrale.

Susțin și încerc să identific posibile soluții pentru
reînființarea Muzeului Teatrului de la Iași, care este
unic în toată zona sud-est europeană.
„Cinstirea seniorilor artei ieșene” este un alt proiect care a început și care are în vederea punerea în
valoare, din partea municipalității, a artiștilor de prin
rang ai orașului, la vârsta senectuții, pentru că e infinit
mai important să-i respecți și apreciezi valoarea unui
om din timpul vieții, decât să-ți amintești de el când
deja nu mai este. În acest context, un proiect de interes, care a fost câștigător pentru strategia culturală a
Iașului este și realizarea monumentului „Zidul valorilor”, un loc în care să apară inscripționate numele marilor personalități ale orașului, încă din timpul vieții.
Proiectul a fost premiat la Târgul internațional de Inventică și are înregistrare OSIM.
Un muzeu al satului, în aer liber, la Iași, ar fi binevenit pentru a concentra într-un spațiu definit și adaptat varietatea etnografică și folclorică a zonei Moldovei
și ar deveni locul de desfășurare a numeroase activități culturale. Dacă acum festivalurile și activitățile cu
acest specific se organizează în diverse locuri, uneori
improvizate, ele ar putea deveni tradiționale și cu un
public stabil, în acest nou muzeu, care ar fi și un centru cultural regional foarte dinamic.
Iașul are tradiție și potențial. Din punct de vedere
al strategiei culturale, procesul este permanent, trece
de la o administrație la alta, de la o generație la alta
și, indiferent de punctele de vedere politice sau de altă natură, ele sunt, cu adevărat, prioritatea comunității. Toți cei care sunt în acest sistem au responsabilități, în primul rând în fața viitorimii, care are întotdeauna nevoie de identitate prin cultură și tradiție istorică.

BISERICA BANU A AVUT PRIVILEGIUL UNOR ENORIAȘI
DIN MULTE GENERAȚII ISTORICE
Liviu APETROAIE în dialog cu preotul Dumitru MERTICARU, paroh al Bisericii Banu Iași
În Iași, are și aura de preot al artiștilor. De ce? Pentru că le este prieten, și celor care sunt, și celor care nu mai sunt, dar rămân
printre noi.
Preotul Dumitru Merticaru, păstor al parohiei Bisericii Banu din Iași, este dăruit să meargă oriunde este chemat, să boteze, să cunune și să ne petreacă peste Stix pe noi, oamenii lăsați de Domnul sub soare.
E un teolog erudit și școlit, din tinerețe, la Seminarul de la Mânăstirea Neamțului și la Institutul Teologic din București. Om de cultură, de dialog și bună sfătuire, Dumitru Merticaru este și un șantierist, în adevăratul sens al cuvântului. Nu mai puțin de patru biserici,
aflate în ruină, au prins suflet nou după ce a trecut pe acolo. În Suceava, Botoșani ori Iași, cu vocație de restaurator și muzeograf,
preotul a repus la lumină lăcașuri de cult, obiecte de patrimoniu religios și laic dar și suflete de oameni. Desigur, opera care îl reprezintă în mod deosebit este Biserica Banu, de pe strada Lăpușneanu a Iașului, loc pentru care a trudit nenumărați ani, dar care este
acum, din nou, simbol al dulcelui târg. Restaurarea Bisericii Banu are o poveste asemănătoare multor altor monumente care au fost
salvate și luminate. În toate cazurile e vorba și despre povestea unor oameni făcuți să-și asume orice, doar să se facă.

Liviu Apetroaie: Amintiri… Biserica Banu din
Iași?
Preot Dumitru Merticaru: Biserica Banu este
unul dintre obiectivele istorice de primă mărime în
spațiul ieșean. Chiar dacă este înconjurată de clădiri
atipice zonei istorice, ea își păstrează aura și se im-

pune în peisaj, făcând parte integrantă cu alte monumente care își „emană” poziția și superioritatea: Râpa
Galbenă, Casa Muzicescu, Muzeul Unirii, Liceul Național, Hotelul Traian sau Casa Meșteșugarilor. Este
atestată documentar din vremea domnitorului Vasile
Lupu, la 1638 și a fost prima biserică ridicată din bâr-
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ne de stejar, ctitorită în nouă arhitectură de Savin
Smucilă vel Ban (de aici și numele Banu), la 1705,
proprietar al zonei, care a lăsat teren inclusiv pentru
un cimitir.
În timpul invaziei cazace, locașul este incendiat și
renaște la începutul secolului al XIX-lea, fiind construit
din piatră, sub oblăduirea mitropolitului Iacob Stamati,
dându-i-se hramul „Duminica Tuturor Sfinților”. În epocă, era cunoscută și ca „Biserica calicilor”, pentru că
era locul de închinare și „pelerinaj” al celor care alcătuiau breasla calicilor, adică a celor care trăiau din mila publică.
Cei care trec pietonalul Lăpușneanu al Iașului,
întorc, involuntar, privirea și își arată admirația,
atunci când ajung în dreptul Bisericii Banu…
Monumentul a devenit, în timp, un remarcabil obiectiv arhitectonic, depășind barocul și evidențiind clasicismul secolului al XVII-lea, adaptat curentelor artistice ale Europei. De altfel, în perioada reconstrucției,
biserica era cu totul aparte în zona urbană a Iașului.
Arhitectura avea un aer de avangardă, motiv pentru
care și devine de interes public larg și se bucură de
donații care s-au adăugat patrimoniului cultural al Iașului.
De unde și un muzeu, aflat la demisolul bisericii, și care e un adevărat periplu prin lumea cărților vechi, a obiectelor votive și de artă plastică autentice, dar, de ce nu, și prin istoria militară a românilor și a altor zone de creație.
Biserica Banu, prin faptul că a fost mereu un loc
de referință al zonei culturale a Iașului, spun aici Copou, Muntenimea de sus, de mijloc și de jos, dar și
centrul istoric și administrativ, a avut privilegiul unor
enoriași din elita culturală, politică și economica a
multor generații, care, desigur, au lăsat propriile urme
în zestrea parohiei. Astfel, patrimoniul bisericii a crescut iar locul lui de exprimare l-am gândit în acest muzeu, care este completat și de bibliotecă valoroasă,
aflată în spațiul parohial, bibliotecă mereu bucuroasă
de donații și deschisă oricărui cititor. Muzeul pune în
valoare vestigii arheologice, piese de memorialistică,
cultură scrisă și artă plastică selectate dintr-un fond
generos pe care l-am moștenit și l-am întregit. Și care
așteaptă oricând noi întregiri.
Ați făcut nenumărate demersuri pentru reabilitarea monumentului, în ultimii 20 de ani. Aveați

experiența altor șantiere de restaurare pe care
le-ați coordonat. Din 2010, a fost să fie…
Pusă le grele „cazne” de-a lungul existenței, Biserica Banu a fost readusă la viață și redeschisă lumii
odată cu finanțarea proiectului „Reabilitarea și dezvoltarea turistică a monumentului istoric Biserica Banu
Iași”, început în vara anului 2010, prin finanțare de la
Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013. Argumentele prin care am
avut acces la aceste fonduri au fost legate de valoarea monumentului, dezvoltarea turismului cultural-religios în Regiunea Nord-Est, creșterea numărului de vizitatori și chiar a locurilor de muncă. Am gestionat un
fond de aproximativ 11 milioane de lei, din care s-au
realizat peste 900 de metri pătrați de restaurări de
clădire, 600 de metri pătrați de amenajări peisagistice
și un hectar și jumătate de amenajări de zone de protecție. Sunt convins că iluminatul arhitectural de noapte atrage atenția tuturor turiștilor care trec prin apropiere. Și nu ne vom opri aici. Realizarea unor esplanade de acces și a unor alei și pavaje decorative rămân
în portofoliul nostru de priorități.
Și sunteți la recepția picturii murale interioare.
Una specială, față de stilul bizantin practicat în
majoritatea bisericilor creștin-ortodoxe din România.
Dincolo de valoarea arhitectonică a clădirii, bine
individualizată în spațiul ieșean, pictura este, mai mult
decât alte coordonate, elementul integrator al acestui
locaș. Refacerea picturii, în stil neoclasic, a fost o piatră de mare încercare. Chiar ni s-a sugerat să folosim
tehnica mai comună a stilului bizantin, dar, prin arhitectură, Biserica Banu are o amprentă aparte căreia i
s-a potrivit, dintotdeauna, pictura murală neoclasică.
Astfel că, după zbateri și eforturi, am readus imagistica religioasă în forma ei inițială. Greu de găsit artiști
pe măsură, pentru că și stilul e pretențios, apoi aprobări, dar mai ales fonduri, dar a ieșit așa cum trebuia
să fie. Dacă vizitați Biserica Banu, vă duceți cu amintirile către Mânăstirea Agapia, cu muralele și icoanele
lui Nicolae Grigorescu, dar și către muzeele din mânăstirile din Bucovina sau Neamț, monumente de patrimoniu național și găzduitoare de colecții ale culturii
identitare. Așadar, loc complex al românismului, care,
odată cu noua haină, va performa spiritual pentru comunitate și oaspeți de oriunde.
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ULTIMA ORĂ
Zilele POESIS
În perioada 5-7 noiembrie 2015 s-a desfăşurat cea de-a XXV-a ediţie a „Zilelor Culturale
POESIS la Satu Mare. Coordonator de proiect:
poetul George Vulturescu.










S-au acordat premiile:
Premiul „Opera Magna”: acad. Ioan Aurel Pop
(Cluj-Napoca)
Premiile „Frontiera Poesis”: Jovan Zivlak (Novi
Sad, Voivodina); Ion Pop (Cluj-Napoca)
Premiul pentru Mecenat Cultural: prof. univ. dr.
Aurel Ardelean (Univ. „Vasile Goldiş” Arad)
Premiile pentru poezie „POESIS-25”: Marian
Draghici (Bucureşti); Gabor C. Gyuckics (Budapesta); Gellu Dorian (Botoşani)
Premiile pentru publicistică, proză, interviuri:
acad. Nicolae Dabija (Chişinău); Ioan Es. Pop
(Bucureşti); Cassian Maria Spiridon (Iaşi)
Premiile pentru traduceri: Ognean Stamboliev
(Bulgaria); Miljurko Vukadinovic (Belgrad)
Premiul pentru cea mai bună revistă de literatură – 2015: „Scriptor” (Iaşi)

Prezenţe la Târgul
GAUDEAMUS XXII
Editura Junimea şi revista „Scriptor” au fost
prezenţe semnificative la Gaudeamus, cel mai citit târg de carte din România, ediţia a XXII-a, 1822 nov. 2015, Bucureşti.
Invitaţi de onoare:
Ana BLANDIANA şi Romulus RUSAN

GAUDEAMUS… IGITUR!
Bucureşti, 2015-12-09
Instantaneu junimist: Ana BLANDIANA,
Alexa VISARION, Ion Bogdan LEFTER
Foto: Angela BACIU

Zilele POESIS, ediţia a XXV-a,
Satu Mare
Între participanţi (de la
stânga…): Radu FLORESCU,
Adrian POPESCU […], Gellu
DORIAN, Marian DRĂGHICI,
Nicolae DABIJA, Angela BACIU
(PR asociat editura „Junimea”),
Cătălin DĂNILĂ (revista
„Scriptor” – secţia Marketing),
Gabor GYUCKIS (Ungaria –
SUA), Nicolae CORLAT
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Revista poate fi procurată din reţeaua de librării SEDCOM LIBRIS,
precum și direct de la redacţia editurii „Junimea” (luni-vineri,
9-14), tel.: 0232-410427.
Abonamentele se pot face prin secretariatul redacţiei și prin
Compania Naţională Poșta Română, Oficiul judeţean de Poștă
Iași, str. Cuza-Vodă, nr. 3, tel.: 0232-252 544
www.posta-romana.ro
Vă rugăm să expediaţi presa şi alte mesaje
pe noua noastră adresă:
Editura Junimea Iaşi/ Revista Scriptor
strada Păcurari nr. 4
Biblioteca Universitară „Mihai Eminescu”
(Fundaţiunea Regele Ferdinand)
Iaşi, cod 700511

