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POEMUL DESENAT       
 

 Daniel CORBU 
 
 
 
 

INTRAREA ÎN MIRACOL 
 
 
 

De ce m‐ai născut din carne când aş fi putut  
repeta piatra 
când aş fi putut fi copac sau spumă 
de mare 
şi suferința ar fi locuit departe de mine? 
 
 
Poate tu ai vrut să mă naşti stea 

şi iată‐mă doar un trist adevăr care umblă prin 
lume 
licurici al nesfârşitelor grelelor nopți. 

Pentru cântec şi moarte m‐ai născut mamă  
înveşmântat în viitorul meu de stele căzătoare  

n‐am contenit să‐mi hrănesc propriul gol 
şi să mângâi pământul de sub pleoape. 
 

De ce m‐ai născut de carne, mamă  
când aş fi putut repeta piatra  
când aş fi putut fi copac sau spumă 
de mare 
şi suferința ar fi locuit departe de mine 

şi n‐aş fi simțit cum ne‐acoperă plânsul. 
 
 

_______________________ 
Din volumul Scrisori către cei singuri, 
în curs de editare la Junimea, 
colecția „Cantos” 
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Dragoş PĂTRAŞCU: Poemul desenat  
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UN POET, O PAGINĂ 
 

 Dumitru CHIOARU 
 
 
 
 

BOEMA SACRA 
 

Echinox-ului de altă dată 
 

 
Și eu am văzut-o deasupra marilor orașe 
deasupra barului de noapte sorbind prin pai plictisul 
în flacăra brichetei martirizată 
și-am ghicit-o în bestiarul din ceașca de cafea 
frumoasă rece doamnă ivită din spuma societății 
unduindu-și trupul pe dalele tatuate cu frunze 
și trupuri – in memoriam morților și viilor 
în amurg revărsați pe străzi 
din clepsidra timpului spartă 
și-am auzit-o plângându-se în lungile lor conversații 
despre fragila problemă a posesiunii 
obiectelor celor de preț a banilor mulți și-a femeii 
doar mortul aflat în- 
afara posesiunii propriului trup 
poate spune totul despre viață 
și am alungat-o de la ușă cu vorbe de ocară 
singur unde-s oameni 
i-am văzut trupul cu multe capete dansând 
ca un candelabru pe iaht 
și-am adormit 
închizând-o între coperțile cărții 

 
 

_______________________________ 
Din volumul Respirația subacvatică, 
în curs de editare la Junimea, 
colecția „Cuvinte migratoare” 
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UN POET, O PAGINĂ 
 

 Ovidiu GENARU 
 
 

12 IUNIE 1948 
 
 
 

Ieri au arestat trei dintr-a opta. 
Parcă au intrat în pământ. Azi 
doi. Unul e Mircea eminentul 
liceului. Merge la închisoare 
merge la închisoare și a doua zi 
conform procedurilor traversează 
orașul prăvălit pe podeaua 
unui camion rusesc. 
Ca exemplu. Să fie spectacol. Să fie circ. 
Patru arme cu glonțul pe țeavă sunt 
îndreptate spre 
fioroasa captură. 
Dușmanul poporului poartă pantaloni scurți. 
Pânză militară vopsită maro din 
sărăcia postbelică. Dușmanul 
de clasă are o mie de fețe. Ca să deruteze Statul. 
Un comisar răspunde la numele Grimberg. 
Unul Grimberg de la Bacău a ajuns mare mahăr la Secu. 
Mircea are 
18 ani și crede că va fi împușcat. 
Îi este frică. Îi este frică 
să nu devină un erou. 
Familia noastră nu-i obișnuită cu astfel 
de anomalii. 
 

______________________ 
Din volumul Cartea lui Mircea. Canal, 
în curs de editare la Junimea, 
colecția „Atrium” 



 

8 

UN POET, O PAGINĂ 
 

 Ioan Es. POP 
 
 
 

* * * 
 
 
 

auzi ce spune: nu vin să vindec, ci să aduc boală, 
pentru ca fiecare să se vindece în felul său. 
după care se prăbușește-n cretacic 
tocmai când inul trebuie cules. 
 
bosonii suspină, arta e nedreaptă, 
categoriile cad în păcat. 
și oricât ar fi de adânci și de ude, 
aceste râuri încă nu există. 
 
cu ondùla gleznei spre perete, 
eu și tu și el și ea. 
nu ne trezim, murim de sete. 
nu ne trezim. mai visăm. ia și bea! 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
Poetul a obţinut MARELE TROFEU 
la Turnirul Poetic, Spania, 
Benidorm – Alicante, 2019 
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UN POET, O PAGINĂ 
 

 Christian W. SCHENK 
(Germania) 

 
 

CHRISTIANI LEGATUM EST SCRIPTOR 
 
 

Și sta stejarul descojit de vreme 
iar ramurile-i tremurau sub frunzele uitate 
de amurgita toamnă care asculta 
prin sevele sleite 
mânia Tatălui Ceresc. 
Smulgea Înaripatul glii din veșnicia 
imaculatei zâne a-nființării 
dulcele gust durerilor avute. 
 
„De ce îmi ești dușman, tu frate? – 
Timpul împreunării noastre-i pe sfârșite; 
se face și desface rozacee, 
de toamnă aruncatul fruct 
zbârcit nu de soare, de călcâiul 
ce poartă glezna iernilor trecute. 
Nici moartea nu-nțelege limba vremii, 
nici liniștea cuvintelor purtate 
de aripile ce lăsară urme 
pe cenușiul pragurilor voastre.” 
 
Cu dulcele durerilor avute 
mai stă doar într-o rână descojitul 
și singuraticul stejar ce umbra-și dăruise 
rătăcitoarelor și amurgitelor căzute aripi. 
 
De-aici și pân’ la voi  
se ofilesc zambilele-ntrupării. 

 



 

10 

UN POET, O PAGINĂ 
 

 Ildiko ȘERBAN 
 
 

ALERGARE 
 
 

Știe cineva cum se cos 
unghiurile 
bizarul 
și scaieții 
în hematii? 
Fac un pas, mirată 
că punctele cardinale 
ascund întrebarea. 
în sare apare o fisură. 
Prima... 
Și plâng prima dată 
cu lacrimi. 
Am un timpan 
biciuit 
când pasul se cambrează 
Alerg... 
doar alerg 
în avanpremieră 
și ghipsul 
își pierde 
epoleții. 
 
 

__________________________________ 
Premiul editurii Junimea, 
colecția „NUMELE POETULUI. Debut”, 
la Festivalul Național Conachi, 
Tecuci, septembrie-octombrie 2019. 

Președintele juriului: Horia GÂRBEA 
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PROZĂ 
 

 Cristina FRUMOS 
 
 

PIE, DOMNUL FIE CU TINE 
 
 
Seara răcoroasă o scoase din casă val-vârtej. 

Își aruncă în grabă privirea peste cele câteva lu-
cruri din încăperea în care dormea singură, căci 
Iosif cel drept nu se atinsese încă de ea. Împinsă 
din spate – așa i se părea – începu să urce dealul 
abrupt din dosul casei, printre scaieții mari din ca-
re fluturau, gâdilându-i glezna, smocuri îndesate 
de blană de oaie. Pe aici te poți rătăci în voie, 
gândi Maria. Simți cum amurgul târziu aducea cu 
el o adiere de spaimă. Se gândi întâi să se întoar-
că, dar apoi a alungat ca pe o muscă de cai gân-
dul renunțării. Pășea cu nehotărârea pe care i-o 
da mai degrabă teama de întuneric decât faptul 
că Iosif o va căuta și nu o va găsi. Să fugă de el 
departe chiar acum, că doar nu are nimic de pier-
dut.  

Își umpluse plămânii cu aer și gândul ei se 
scria acum singur, tot mai clar, cu litere argintate 
pe foaia întunecată, care devenise mintea ei în ul-
tima vreme. Visele nu-i mai dădeau pace. Putere 
dumnezeiască, aureolă de sfințenie, mărire, bucu-
rie neomenească, urcare la cer în car luminos… 
Și suflete în zvârcolire, care-i cereau – nu știa ce-i 
cereau, dar o frică năprasnică pusese stăpânire 
pe sufletul ei, și frica asta începuse s-o scoată din 
rândul femeilor. Iosif? Nu, nu el era partea care 
conta. Nu la mâinile aspre ale dulgherului năzuise 
ea în visurile de copilă crescută în casa sărăcă-
cioasă a lui Zaharia. De fapt, nu visase la nimic, la 
absolut nimic legat de viața ei – ca fecioară cres-
cută la templu.  

Urcușul devenise greu iar poalele rochiei, 
lipindu-i-se de pulpele goale, o încetineau, vrând 
parcă să o-ntoarcă din drum. 

Iosife, Iosife, un înger îți va spune să renunți! 
Cine să stea drept în fața lui ca să spună ceea ce 

eu nu pot spune în limba strămoșilor mei?  
Doamne, eu nu sunt gata să-ți împlinesc lucra-

rea! Vorbea cu sine și cu noaptea, printre gâfâieli 
Nici nu-i trecuse prin cap că bâiguiala ei s-ar pu-
tea măsura în sute de decibeli. Oare țipase cu 
adevărat? Nu, nu, e liniștea asta de vină, liniștea 
asta ca de început de lume, își spuse Maria, ca să 
se liniștească. 

Din adâncul sufletului îi urcau tot felul de pre-
simțiri despre care nu știa dacă-i pot aduce ceva 
bun. Coasta devenise tot mai abruptă. Purtată de 
gând, tăia în fâșii aerul nopții, grăbită nu ca să is-
codească cerul, ci ca să-i ceară socoteală. De 
parcă așa nu se mai putea nicicum. Ochii înspăi-
mântători, de posedată, pentru care era așa de 
invidiată de fetele de la fântână, îi ardeau ca torțe-
le, slăbind bezna și ușurându-i mersul. Căuta ce-
va. Venise pentru ceva precis și nu trebuia să ui-
te. Gândul câștigă un fel de materialitate și de 
strășnicie, încât Maria îl putea vedea acum în toa-
tă limpezimea lui.  

Oile dormeau liniștite în staul când am plecat, 
iar ograda era măturată, peroră Maria, vrând par-
că să închidă gura lumii. Și iarăși vorbise prea 
apăsat, de parcă s-ar fi răfuit cu cineva. Numai 
Iosif nu știa că ea plecase din casa lui. Platoul pe 
care ajunsese, neted și scăldat în lumina albă a 
lunii, o făcu să privească spre miazănoapte, de 
unde se profila semeață creasta Hermonului și în 
clipa aceea sufletul îi tresăltase violent, mișcat de 
niște vorbe auzite demult. Urechile îi țiuiau de la 
fierbințeala urcușului. Nu-și amintea când, dar i se 
păruse deodată că ele – vorbele alea – au un în-
țeles ascuns. Căutase în vise să își aducă aminte. 
Își lăsase de atâtea ori sufletul despletit. Ca să-și 
aducă aminte. Nicicum însă cuvintele alea grele 
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nu își puteau regăsi forma și conținutul. Părea de 
multe ori absentă sau furată de un gând și poate 
de aceea – se gândi Maria – și Iosif o lăsase în 
pace, în tăcerile ei, fără s-o tulbure, fără să-ntrebe 
nimic.  

Om bun ești tu, Iosife!... 
Și ce cuvinte erau alea, care o cutremurau 

atâta și al căror ecou îndepărtat îi săpa încă 
adânc în timpane? Ce suflu adusese către ea lu-
cruri așa de neomenești și de neînțeles? De ce 
stăruia în inima ei slabă atâta spaimă de bolboro-
seli venite parcă din funduri de lume sau poate, 
coborâte din tării – că nu era în stare să se clarifi-
ce. Numai că vorbele alea, al căror ecou îi clăti-
nau la răstimpuri trupul, tot ele o făceau să-și sim-
tă sufletul vânjos, de carne; sălbăticit și înstrăinat 
de lege.  

Doamne! Pot eu fi parte din lucrarea Ta? Nu 
avea Maria nici o idee complicată despre viață. 
Făcuse tot ce i se ceruse, după cum ordinea lumii 
i-o impunea. Și lumea ei toată se-ntindea între 
pragul casei bătrânului Zaharia și acela al templu-
lui în care fusese trimisă de copilă. Se opri să-și 
tragă sufletul și iarăși țipătul ei biciui aspru cumin-
țenia nopții:  

Totuși, Doamne, de unde îmi vine duhul ăsta 
de vigoare, de parcă aș fi nu pe pământ, ci aș 
călca pe perne mari de aer peste colinele molco-
me ale Nazaretului, ori aș urca nebună, ca o ca-
pră neagră, coastele stâncoase din munții Galile-
ei? De unde, Doamne? Spune-mi! Arată-Te mie 
odată! Sufletul îi urcase-n gât. Maria căzu în ge-
nunchi și inima-i pulsa nervos în tâmple. Își as-
cunse fața în mâini și se căznea să nu se lase 
zgâlțâită de frig. Să-și înece plânsul, că da, nu are 
nicio vină de cărat cu ea, în ciuda oricărei eviden-
țe. Să zacă, în sfârșit, departe de templu, de casa 
lui Zaharia, de oameni, de Iosif cel mut și mai cu 
seamă de lumina dezvelitoare a zilei, când i se 
părea că i se ștergea din minte și din suflet tot ce 
pe timp de noapte se străduia să își clarifice aco-
lo, în așternutul ei neprihănit. Nu, să nu-l mai vadă 
pe Iosif, că el de atâta vreme se tot pregătește să 
intre la dânsa! Să fugă și de unul, și, mai ales, de 
Altul! Ceva se pusese de-a curmezișul în ea, și un 
simțământ bezmetic îi făcea inima să se zdrunci-
ne. Că nu, gândul lui Dumnezeu încă nu se for-
mulase. Crescuse numai pe jumătate în visele de 
copilă și-n niște șoapte fluturându-i pe la tâmple 
pe vremea când încă slujea la templu, dar încă nu 
își arătase carnea în cuvinte grele.  

Mai e timp, își spunea Maria, înghiontindu-se 
cu nerv.  

Doamne, tu știi ce îmi ceri? Ajungă slavei tale 
chinul meu! Nu-mi risipi puterile în vălmășeala de 

dureri străine! Îmi ceri prea mult! Maria nu se tân-
guia; nu se ruga. Că asta nu e rugă! ci vocea ei 
se-mpletea cu un foșnet aspru venit dinspre livezi-
le de măslini. Aerul din jur se făcuse dens și înge-
rul i se arătă Mariei: 

Bucură-te ceea ce ești, Domnul este cu Tine! 
Domnul aude și vede-n ascuns? întrebă Maria 

cu o voce joasă, și ochii îi sclipeau ca un tăiș de 
cuțit dar ceva nespus de trist se putea citi – dacă 
ar fi avut cine s-o facă – pe chipul ei neobișnuit de 
palid. Cercetându-i atentă aureola, își dăduse 
seama că o mască de sfinx se așezase pe ceea 
ce i se arătă drept chip al îngerului. Pricepuse de 
îndată că el nu-i va mai zice nimic în limba stră-
moșilor ei de acum încolo. Că parcă-și înghițise 
duhul. Simțindu-și oasele înmuiate de groază, 
Maria se auzi vorbind cu o voce pe care nu și-o 
recunoștea:  

Să nu cobori în glodul presimțirilor mele! 
Aproape că țipa. Țipa, de parcă îngerul Domnului 
ar fi fost surd. 

Eu vin cu veste bună, Marie, tu, cea fără de 
prihană, bucură-te ceea ce ești! 

Să tacă, mai bine. Să-și închipuie că e ziuă și 
că se întoarce în casa lui Iosif cel blând. Să-i spu-
nă că a ațipit în staul cu oile, o va crede, cum să 
n-o creadă? Între ochii ei mari, căutători, înnebu-
niți ca ai unei demonizate, se adânci o cută de 
dispreț. Maria se apropie de fața îngerului împie-
trit, adulmecându-l. Și-ar fi dorit în clipa aceea să-l 
îmbrățișeze – dar nu știa cum să-l apuce – să-i 
înduioșeze inima, să-l roage, dar crisparea și ae-
rul lui străin făceau ca gândul să i se răsucească 
așa cum te-ai răsuci pe-un călcâi și vorbele să i 
se rostogolească înapoi, în gât. Dar nu, nu le pu-
tea pune stavilă, și vorbele fură până la urmă ex-
pulzate ca din pieptul unei descreierate: 

Doamne, ascultă! Pătimirea după care jindu-
iește sufletul meu nu-i de pe lumea asta! Îndură-te 
și dă-mi doar chinul pe care mi-l doresc! Și 
dându-mi-l, nu te vei întrista! Ascultă ruga mea! 

Începuse să se teamă de nesăbuința ei. Cu 
teama asta de-ar putea lupta! Dar vocea, vocea 
nu și-o putea nicicum recunoaște. Găsea că stri-
dențele care-i presau acut timpanele împrumuta-
seră ceva din duritatea metalică a pământului de 
sub tălpi și reverberau apoi pe toată întinderea 
platoului. Își trase cu rușine pe frunte vălul cenu-
șiu, de parc-ar fi vrut să se ascundă sau să se 
apere de trăsnet. Scutură din cap, ca să-și învin-
gă teama, ca să lase mai ales gândul să se miște 
în voie și ca să-și recapete credința în el. Știa că 
nu va putea trăi altfel:  

Doamne, cum ar putea încăpea în inima mea 
toate suferințele lumii?  
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Pricepe că o inimă adâncă nu e și o 
inimă largă! Tu vrei s-o umplu cu zbu-
ciumări de-a valma, dar nu te uiți că oa-
menii repetă greșeli de la începutul lu-
mii? Tu vrei să-i potolesc copilului bez-
metic demonii, să pătimesc la chinul tu-
turor femeilor din lumea asta, să poto-
lesc poftele de carne ale nesătuilor, apoi 
să mă aplec cu milă către sufletele lor și 
să-i iert, în numele și spre mărirea Ta? 
Doamne! Vorbește roabei tale! Asta 
vrei? Tu vrei să-i mângâi în loc să-i pro-
bozesc? Să pătimesc alăturea cu ei? Eu 
nu cunosc măsura cu care tu măsori. 
Cum vrei să știu care Ți-e voia? 

Voia să-i vorbească așa cum i-ar fi 
vorbit cuiva drag inimii ei – Elizabeta ar fi 
gonit-o de la ușa ei – cu patimă, cu stă-
ruință. De la inimă către inimă, căci bă-
nuia că Dumnezeu era pe undeva 
pe-aproape și că afară, lângă ea, e nu-
mai o înfățișare, dar cea mai aspră a 
Lui, de care auzise atâtea pe când slu-
jea la templu. Numai că Dumnezeu era 
în altă parte. Și nici ea nu putea vorbi cu 
sufletul strâns în benzi de îndoială. Simți 
că sângele parcă i se scurge încet în 
pământ și puterile trupului îi slăbesc tot 
mai mult. Țipă, că s-o audă tot cerul. Ca 
să se zguduie pământul cu ea. Ca s-o 
audă Iosif din culcușul cald. Țipă și nimic 
n-o mai tulbură apoi. 

Ce sunt eu, Doamne, pentru Tine?  
Dă-mi mie o inimă adâncă și lasă 

lumea să se împleticească în păcatele 
ei, că știi, Doamne? Am o inimă în care 
încape numai un singur fel de a pătimi! 
Nu te îndoi de mine, roaba Ta, nu mă 
lovi! Gândește că o inimă mare e tare 
puțin pe lâng-o inimă adâncă! E tare pu-
țin… 

Țipătul se-ntoarse în pământ. Simți 
în gură un amestec de scame și clei. 
Avusese noroc că gândul căpătase glas 
numai în sinea ei. Nu mai vedea cale de 
întoarcere. Dar o duruse gândul acela 
de multă vreme, îl frământase destul în 
vintre, în mâlul sufletului, în vise neînțe-
lese și în cuvinte încâlcite pe care nu le 
auzea nimeni. Căci Dumnezeu nu aude 
în ascuns. Și nici nu vede departe, în 
ascuns. Poate că nu o văzuse nimeni ie-
șind nici din casa lui Iosif în noaptea 
aceea. Pia se dezmetici cu greu din 
somn; parc-o lovise un trăsnet. 
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PROZĂ 
 

 Ernst Christoph DÖBEL 
 
 

DRUMUL LUI DINICU GOLESCU, ÎN SENS INVERS 
 
 

La câțiva ani după ce boierul Constantin Radovici ot Golești, mai cunoscut sub numele de Dinicu Golescu pleca 
prin Brașov spre Budapesta, Viena, demers căruia îi datorăm acea „Însemnare a călătoriei mele”, publicată la Buda 
în 1826, un tânăr de 25 de ani din Thuringia, care tocmai își terminase ucenicia ca rotar, pleca în obișnuita peregri-
nare a calfelor spre Orient, obligate să-și desăvârșească instruirea lucrând la mai mulți meșteri. Ca boierul nostru, 
tânăra calfă și-a făcut și el însemnările sale, deși nu absolvise decât 4 clase primare și nu-și amintea să fi învățat 
ceva, dar regreta că nu și-a însușit în școală 

zestrea de cunoștințe de care am avut atîta nevoie în anii care au urmat și care mi-a lipsit atît de tare. De aceea 
voi, care mai puteți învăța, gândiți-vă la rugămintea cu care vă atenționez, să vreți și să învățați cât mai e timp. Co-
moara învățăturii o purtați cu voi oriunde ați merge și ea nu poate fi înstrăinată. Și cine știe cum și când vă va adu-
ce dobânzi bogate! 

Drumurile lor s-au întretăiat defazat, dar descrierile lor se suprapun în parte, pentru că amândoi au fost – dacă 
pornim pe urmele călătorului valah, în „Cronștadt, ce-i zic românește Brașov”, la „Ermanștadt – Sibiu”, Ofen – Buda, 
Pesta, zăbovind mai mult în Viena – Beciul cu Prater-ul, cu grădina „Șenbrun”, unde „un boier foarte vrednic de 
smerire” i-au spus lui Dinicu Golescu că „mai mulțumit este să fii grădinar la această grădină, decît ban în ticăloasă 
Țara Românească”. Amândoi au călătorit pe Dunăre cu vaporul, „o corabie care merge pe mare cu un meșteșug de 
foc, ce este în cămara corabiei”, amândoi au câteva cuvinte despre Linz, amândoi fac observații referitoare la birturi 
și hanuri. Boierul valah a avut timp și bani pentru muzee, pentru instituțiile pe care le-ar fi dorit și la noi. 

Ernst Döbel a mers mai mult pe jos, lucrând pe unde apuca. A plecat din Thuringia spre Bavaria, spre 
Nürnberg, de la Regensburg a mers cu corabia până la Pressburg (Bratislava), de acolo cu vaporul până la Buda-
pesta, apoi iar cu corabia până la Baia în Ungaria și de acolo iar per pedes până la Semlin, la granița Austriei cu 
Turcia. De la Semlin, a ajuns, chinuit de friguri, parcurgând în cea mai mare parte pe jos sudul Ungariei (în termino-
logia geografică de atunci), până la Sibiu și Brașov. Aici și-a vizat cărticica de calfă și a intrat în Valahia venind din-
spre Sibiu, prin Turnu Roșu, după care a luat drumul spre București, unde a lucrat o jumătate de an ca rotar, mai 
exact spus caretaș, meserie foarte căutată de boierii nebuni după echipaje, mai ales trăsuri vieneze, pentru care 
erau în stare să-și vândă moșiile, încât domnitorul Bibescu s-a văzut nevoit să interzică aceste importuri:  

Căci valahii sunt morți după trăsuri și nici la Viena n-am văzut așa de multe echipaje ca aici. Dacă ieși duminica 
pe străzile principale, uneori trebuie să aștepți un sfert de ceas până să poți trece strada, căci sute și sute de trăsuri 
gonesc fără încetare încolo și încoace, vâjiind ca vântul, încât, văzând de departe caii aburind, ai impresia că se 
apropie niște mașini cu aburi zburătoare (…) 

I-am văzut astfel pe mai mulți dintre tovarășii mei, măcar că pantalonii le erau atât de jerpeliți că erau nevoiți să 
poarte șorțuri de piele precum minerii, fălindu-se în splendide trăsuri. 

Șederea în București nu i-a plăcut și a ajuns la Bârlad, unde iar a lucrat o jumătate de an și a prins o epidemie 
de holeră, după care a luat din Galați vaporul spre Constantinopol. 

La data apariției, în 1837, însemnările despre lumea orientală, în special despre Imperiul Otoman aduceau 
informații inedite și prețioase pentru Europa Occidentală și s-a bucurat de o primire foarte bună din partea învă-
țaților. Din însemnările lui, care au fost publicate, nu putem ști cât a intervenit editorul în textul tânărului fără mul-
tă școală și, desigur, fără exercițiul scrierii, cât preotul din sat, când autorul s-a întors din călătoriile lui prin Orient 
și prin Africa. 

 

Prezentare şi traducere de Octavian NICOLAE (Germania) 
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11. Călătoria de la București la Bârlad 
în Moldova 

 

În după-amiaza zilei amintite am pornit din Bu-
curești. După ce străbate o pădure încântătoare, 
drumul duce prin câmpii roditoare, dar necultivate, 
de unde, în depărtare, zărești priveliștea fermecă-
toare a munților de la graniță, străbătute de o mul-
țime de râuri peste care se trece cu bacul. Pe ma-
lurile nisipoase, mai în tot locul s-au amenajat 
crame unde te poți desfăta cu puțină cheltuială. 

Țăranii valahi pe care i-am întâlnit din când în 
când pe drum purtau și acum, măcar că zăpușeală 
abia dacă scăzuse puțin după o răpăială de ploaie 
– căciulile lor albe și cojoacele de blană prelucrate 
grosolan, ajunse gri de vechime și de murdărie. În 
picioare aveau mai mult sandale și întreaga lor în-
fățișare avea ceva rustic, simplu, dar era și de o 
brutalitate cumva înfricoșătoare, sălbatică. La tot 
pasul întâlnești familii de țigani, care se complac 
probabil de mii de ani în sărăcăcioasa, dar roman-
tica lor viață nomadă. Dacă ai ghinionul să nime-
rești într-un asemenea grup, alcătuit de regulă din 
mai mulți bărbați și femei, precum și din caii de po-
vară, încărcați cu cratițe, copii și cazane, bărbați 
cu un chip melancolic, frumos, dar sălbatici cu băr-
bile lor stufoase și cu zdrențele murdare, îți oferă 
imediat serviciile lor, care de cele mai multe ori se 
rezumă la cositorit cratițe și la cioplit obiecte din 
lemn. De ei nu e ușor să scapi. Cu atât mai sâcâi-
toare sunt muierile, având pe cap drept podoabe 
ciudate bucăți de metal, și purtându-și în spate 
pruncii despuiați, cărora le întind peste umăr țâțele 
lungi, galbene. Imediat se apucă să-și practice în 
fel și chip arta de prezicătoare și-și oferă pentru 
servicii nerușinate până și fetele abia ieșite din 
adolescență, cu fețele negre-gălbui, de multe ori 
cu atrăgătoare priviri visătoare. Nu reușești să 
scapi de sâcâiala lor până nu le arunci câteva pa-
rale. Dar și după aceea, bietul călător este urmărit 
încă un sfert de oră de copiii pe jumătate goi. Va-
ra, locuințele acestui sărman popor sunt pădurile; 
iarna îi gonește în sate, dar sunt atât de disprețuiți 
că de abia dacă găsesc un adăpost mizer în graj-
durile țăranilor. 

După ce am trecut Aluta la Râmnic1, am ajuns, 
după patru zile de marș extenuant, în orășelul ne-
însemnat Focșani, situat într-o zonă încântătoare. 
Râul Milcov împarte orașul în două, o parte ține de 
Valahia și una de Moldova. 

Astfel am pășit într-una din cele mai frumoase 
și mai plăcute țări ale Europei – Moldova – o țară 
atât de bogată și de minunată, încât ar putea de-

                                                           
1 Confuzie, nu este vorba de Olt, ci de râul Râmnic, care se 
varsă în Siret (nota trad.) 

veni un paradis, dacă primitivismul și lenea locuito-
rilor n-ar apăsa-o ca un blestem de care nu poate 
scăpa. Moldovenii propriu-ziși se prezintă ca un tip 
bine făcut, voinic, ici colo femeile concurează cu 
cele mai atrăgătoare pe care le-am văzut, dar din 
păcate moldovenii sunt la fel de primitivi ca vecinii 
lor de peste graniță, valahii, și probabil că vor ră-
mâne tot așa încă multă vreme, căci nu se vede 
nici cea mai mică grijă pentru educația copiilor și 
niște școli mizerabile până și în orașe trec drept un 
lux, iar bărbații învățați sunt considerați nebuni, 
demn de dispreț. Totuși acest neam arhaic nu e 
prea numeros, căci peste tot sunt răspândiți evrei 
și greci, armeni și țigani, nemți (franci) și valahi, iar 
limba celor din urmă este considerată aproape 
peste tot ca limba de uz comun. Se spune că în 
Moldava, patria ei, limba ar fi încă mai asemănă-
toare latinei. Bineînțeles că în comparație cu stră-
moașa ei, latina, ea este foarte amestecată și de-
căzută; totuși un învățat se poate chipurile face 
ușor înțeles. Dar pentru că eu nu am avut norocul 
să fiu un învățat, a trebuit să mă străduiesc peste 
tot să caut oameni care știau limba mea. Și într-a-
devăr i-am întâlnit aproape în fiecare oraș. 

Meseria mea m-a dus și în Focșani la un care-
taș venit și el din Germania. M-a găzduit bucuros, 
mi-a oferit să dorm la el și m-a ospătat din plin. 
I-am apreciat și i-am acceptat cu mulțumiri bunăta-
tea. La cină, paharele s-au umplut și golit de multe 
ori și amintirea patriei comune ne-a dat destule 
ocazii să închinăm. Când am vrut în cele din urmă 
să mă odihnesc, amfitrionul meu s-a scuzat, ridi-
când din umeri, că nu are decât un singur pat, pe 
care să-l împart cu el și cu țiitoarea lui de vreo opt-
sprezece ani – lucru obișnuit în Moldova. La înce-
put m-am codit și m-am oferit să mă culc pe ban-
ca, e drept îngustă, de lângă perete; el a insistat 
însă, spunând că patul e destul de lat, ar putea 
dormi comod și patru persoane, și că nu vrea să 
mă știe în pericol să cad de pe bancă. Femeiușca, 
drăguță, a întărit și ea părerea lui, cu tot felul de 
argumente. Acum s-a pus însă problema dificilă, 
care să fie locul meu, în patul contelui von Glei-
che?2 Propunerea mea făcută în glumă să mă culc 
între ei nu prea i-a plăcut compatriotului meu, con-
vins că locul acesta i se cuvine mai degrabă lui – 
fiind dreptul său. „Ei bine, a spus el până la urmă, 
ca să evităm cearta, hotărăște tu, băbuțo!” La ca-
re, tânăra femeiușcă a răspuns zâmbind: „Dacă 
așa poruncești tu, lasă-mă pe mine să fiu eu pere-
tele despărțitor dintre tine și compatriotul tău.” 

                                                           
2 Contele Ludwig von Gleiche, care stăpânea în secolul al 
XIII-lea o cetate între Gotha și Arnsadt, acum ruină, a adus 
cu sine ca „a doua soție” pe fiica sultanului care îl ajutase să 
scape din captivitate și a împărțit patul cu amândouă soțiile. 
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Cum eu totuși încă mă codeam să accept o ase-
menea propunere neobișnuită, gazda, care se 
cherchelise bine, ca și iubita sa, s-a făcut foc și pa-
ră, încât am cedat în final și am urmat perechea în-
drăgostiților în culcușul comun. Ei s-au dezbrăcat 
până n-au mai avut nimic pe ei și s-au culcat, după 
ce eu mi-am ocupat locul de invidiat. Totuși – o ru-
găciune din tot sufletul și oboseala mea, care m-a 
făcut să mă cufund rapid într-un somn dulce, mi-au 
alungat gândurile seducătoare și dimineață când 
m-au trezit razele prietenoase ale soarelui, am des-
coperit că mă găseam singur, pierdut în patul uriaș. 
Gospodina nu mai era la fel de prietenoasă ca sea-
ra, a pregătit totuși un mic dejun acceptabil, pe ca-
re nevinovatul meu prieten l-a împărțit cu mine. 

Mulțumindu-i din toată inima, mi-am luat în 
sfârșit adio și mi-am plimbat toiagul printr-o regiu-
ne splendidă, doar că prea puțin cultivată pentru a 
satisface toate cerințele. Multe culturi încă nu fu-
seseră semănate, dar mi s-a spus că în vară, din-
tr-un bob de grâu au ieșit 60, dintr-unul de orz 60 
și dintr-unul de porumb 300 de boabe. Și totuși cel 
puțin două treimi din câmpul inepuizabil de roditor 
sunt probabil de ani de zile lăsate în paragină și nu 
așteaptă nici în acest an mâini harnice și pluguri. 
În schimb, pe pășunile bogate pășteau nenumăra-
te cirezi de vite și tare m-am mirat auzind că o pe-
reche de boi atât de arătoși se vând cu cel mult de 
la trei la șase taleri. Albinele, iubite și îngrijite aici 
în Moldova, unde câmpiile și pădurile sunt împo-
dobite cu florile cele mai frumoase și mai bogate în 
nectar, zumzăie încântător în razele calde al soa-
relui. Trecând Siretul pe un pod umblător am ajuns 
către seară în târgușorul la fel de neînsemnat Te-

cuci, constând în cea mai mare parte din colibe 
sărăcăcioase. Intenționam să înnoptez aici, dar, 
cum nu aveam nici un chef să împart încă o noap-
te patul cu vreo pereche, m-am îndreptat direct 
spre o cârciumă – fără să mai caut vreun caretaș. 
Fiindcă nu avem chef de mămăligă, am cerut să 
mi se pregătească pentru cină o salată de urzici cu 
ochiuri, cum mâncasem o dată cu mare plăcere la 
un meșter neamț din București. Hangița a zâmbit 
neîncrezătoare, dar când am repetat foarte hotărât 
comanda și i-am explicat cum să fie pregătită, a 
pus pe cineva să culeagă urzici tinere, le-a spălat 
și le-a opărit în apă fierbinte, le-a stors de câteva 
ori, le-a tăiat frumos și le-a călit cu slănină, cu pu-
țin oțet și cu untdelemn, cum am învățat în Vala-
hia. Ouăle au fost fierte, tăiate și amestecate cu 
salata. Invitați de mine, hangiul și hangița au parti-
cipat la cina mea și au găsit-o așa de grozavă, în-
cât el mi-a oferit o oca de vin, pe care l-a numit 
„Cotnar” și care era așa de focos, încât n-am putut 
să-l pun mai prejos de renumitul vin de Tokay. 

A doua zi, după ce amabilele mele gazde 
mi-au urat „Bone trumm!” („Drum bun!” – n. red.), 
am ieșit voios din orășel și după câteva ore de 
mers am ajuns iarăși într-o regiune care părea s-o 
depășească pe cea de ieri în ce privește splen-
doarea naturii și frumusețea. Fiecare colină era 
plantată cu viță de vie, primele frunzulițe priveau 
curioase din muguri, primăvara. Desigur că minu-
natului peisaj îi lipsea podoaba care să-l însufle-
țească, așezările omenești, căci satele, constând 
din mizerabile colibe de lut și din bordeie, sunt atât 
de departe unul de altul, încât de multe ori mergi 
zile întregi fără să vezi vreunul. Și până și hanurile 
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pe care le întâlnești ici-colo la margine șoselei nu 
sunt altceva decât niște movilițe de pământ, pe 
lângă care treci ușor fără să le observi. Dacă vrei 
să intri într-unul nu poți s-o faci altfel decât dacă te 
strecori, elastic, printr-un orificiu dreptunghiular. 
Înăuntru, bordeiul este susținut de stâlpi de lemn 
negeluiți, de ei este fixată o împletitură susținând 
pământul care constituie acoperișul. Totuși acolo 
găsești de regulă un pahar de vin bun precum și 
alte bunătăți. 

[...] 
Până să ajung la locul unde intenționam să-mi 

petrec noaptea, de data aceasta mă hotărâsem să 
caut un han acceptabil, am tot mers printr-o zonă 
plăcută, rodnică, cu câteva coline pitorești la 
dreapta de apa Bârladului. Spre stânga se întinde 
o câmpie vastă, unde multe mii de locuitori din su-
prapopulata Germanie și-ar putea construi case și 
ar putea găsi hrană. Soarele cald de primăvară 
atrăgea deja iarba și florile din pământul roditor. 
Ici-colo vedeam țărani care afânau pământul ca să 
semene dovleci și să planteze varză. Ținuta lor es-
te nobilă, mișcările sunt rapide și hotărâte, și totuși 
starea ogoarelor demonstrează inerția lor invincibi-
lă și confirmă adevărul vechii experiențe: unde na-
tura lucrează, oamenii petrec, și invers. Când vor-
besc, își însoțesc sunetele răstite cu gesturi și o 
mimică vioaie. Cu caii lor, iuți și rezistenți, par să 
trăiască într-o familiaritate frățească; îi mângâie, 
vorbesc și glumesc cu ei, iar nobilele animale pri-
vesc atât de inteligent, ca și cum ar înțelege fieca-
re cuvânt. Dacă mai au și câteva vaci – din care 
multe dau în lunile de vară zilnic până la 20 de 

căni de lapte, douăsprezece până la douăzeci de 
stupi de albine – dintre care unele roiesc de câte 
șapte ori pe an și dau cam 4 măsuri de miere – cu 
cojocul și cu armele lor, nu doar că sunt mulțumiți, 
ci se consideră în trufia lor mai bogați și mai fericiți 
decât locuitorii multor altor țări. Iar dacă o cred, 
chiar sunt într-adevăr! În această mândrie, adesea 
caraghioasă, se află în același timp și sămânța di-
honiei, a certurilor, care, nu de puține ori – mai 
ales față de prea cinstita sticlă – duce la bătăi 
sângeroase. 

Pe pajiștile întinse prin care m-a dus drumul 
meu în continuare, pășteau numeroase cirezi de 
vite. Totuși în zadar am căutat să văd vite așa de 
puternice și de grase cum am văzut în Ungaria cu 
miile. Cele mai multe erau slabe și pricăjite și asta 
se explică, așa cum mi s-a răspuns la întrebările 
mele mirate, simplu, prin faptul că stau tot anul sub 
cerul liber și, din cauza frigului iernii, care tocmai în 
iarna trecută fusese foarte aspră, nu s-au putut re-
face nici măcar pe excelentele pășuni pe care li le 
dăruiesc primăvara și vara, după cât de înghețate 
fuseseră, după lipsa hranei, pe care au fost nevoi-
te să o scurme cu greutate de sub zăpada de un 
picior. Și totuși sunt mânate, fără a fi fost puse la 
îngrășat, – deseori abia ținându-se pe picioare – 
de la pășune direct la abator, așa că nu e de mira-
re că în unele părți primăvara carnea de vită abia 
se poate mânca și că zeama apoasă de carne atât 
la valahi cât și la moldoveni, care n-au idee de ce 
înseamnă o supă, se varsă ca nefolositoare. 

În sfârșit am călcat pe frumoasa câmpie pe ca-
re se întinde pitoresc Bârladul, asemenea unui sat. 

 
JUNIMEA – SCRIPTOR la GAUDEAMUS, Bucureşti, 23 noiembrie 2019. 

Serată junimistă. La stand, cu Gheorghe VIDICAN, Dumitru Augustin DOMAN, Emilian MARCU, 
Vasile SPIRIDON, Valentin TALPALARU, Radu VOINESCU. Fotolucianogramă 
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12. Fabrică de căruțe în Bârlad –  
Sărbătoarea de Paști – Șef de atelier 

 

După ce am parcurs câteva străzi nepietruite 
din târgușorul rău întocmit și m-am refăcut cu un 
pahar de vin într-o ospătărie modestă am mers 
imediat la consul, domnul Andriko Mamaki, care 
are și o fabrică de căruțe în tovărășie cu un șelar 
moldovean. Grec din naștere, – căci aproape toate 
afacerile de comerț și industrie sunt în mâna greci-
lor, care le stăpânesc, dar nu sunt în stare să le 
dezvolte. Fabrica lui, unde erau angajați fratele șe-
larului și câțiva țigani ca fierari, era într-un hal fără 
de hal. Cele câteva lucrări pe care le-am văzut 
erau de mai mare mila. Mamaki trebuie să fi obser-
vat că multe lucruri nu mă satisfăceau și mi-a pro-
pus să mă angajez la el. Văzând calitatea proastă 
a uneltelor, nu m-am grăbit să-i accept propunerea, 
la care el, nu numai că mi-a promis un salariu pe 
care în altă parte l-aș fi cerut în zadar, ci a făgăduit 
și că va procura unelte noi, mai bune. Tratativele, 
pe care inițial, neînțelegând limba, nu le-am putut 
duce până la un rezultat acceptabil, au fost duse la 
bun sfârșit cu ajutorul unui evreu polonez chemat 
ca tălmaci. 

Se apropia Paștele ortodox. Înainte de Paști, 
toți boierii își dau trăsurile la renovat, indiferent câte 
au. Făcusem la Bayreuth câteva încercări să dau 
cu lac, îndrumat de o calfă de șelar, dar când a fost 
nevoie de ajutor la șlefuit și frecat culorile nu am 
spus că mă pricep cât de cât, sperând să-mi per-
fecționez aici cunoștințele. Dar din păcate speranța 
a fost deșartă. Căci dacă eu știam prea puțin, meș-
terii mei știau și mai puțin decât mine. După câteva 
zile, l-am ajutat pe șelar să taie pentru banca vizi-
tiului o piele căreia nu reușea să-i dea o formă. 
Stăpânul ne-a urmărit de la distanță și după aceea 
a trimis după evreu ca să mă întrebe dacă nu 
vreau să preiau și șelăria și dacă sunt mulțumit cu 
situația mea. I-am explicat că din cauza nepricepe-
rii meșterilor poziția mea de până acum nu-mi con-
venea. I-am spus că deși meseria de șelar nu e 
meseria mea, aș prelua aceste lucrări, să le fac 
după cum cred eu, ca și meșterul. Mi s-a aprobat și 
după scurt timp a ieșit din mâinile mele o trăsură 
renovată de mine singur. Mamaki nu mai știa ce să 
facă de bucurie și m-a condus în aceeași seară la 
un farmacist, unde doi nemți m-au întrebat dacă nu 
vreau să preiau fabrica de trăsuri în tovărășie cu el, 
în locul șelarului. Am refuzat, gândindu-mă că nu e 
bine să te amesteci cu un tip prea de sus – căci 
Mamaki e boier – cu atât mai puțin cu un grec, dar 
m-am oferit să preiau conducerea fabricii, să mă 
îngrijesc de ea ca și cum ar fi a mea, cu condiția ca 
el să-mi dea doi ducați pe săptămână pentru 
această osteneală și să-mi plătească pe deasupra 

fiecare lucrare ca și până acum. Contractul a fost 
încheiat, după ce mi s-a acceptat și condiția ca toți 
care lucraseră până acum în fabrică să fie dați afa-
ră și ca eu să mă îngrijesc să aduc din București 
muncitorii și uneltele necesare. 

Înainte de a porni în această călătorie, au venit 
Paștele, pe care, deși le sărbătorisem în București, 
mă hotărâsem să le petrec în Bârlad – creștinii or-
todocși serbează 13 zile mai târziu. Posturile pre-
mergătoare Paștilor, care după tradiția bisericii gre-
cești sunt peste măsură de severe, au fost ținute cu 
strictețe, încât și stomacul meu, care nu voia să se 
obișnuiască cu veșnicele ciorbe de legume și cu 
prăjiturile, a trebuit să sufere un timp. Festivitățile 
au început deja din ziua de Florii; toate prăvăliile 
erau închise și orele plicticoase se umpleau cu pă-
lăvrăgeală și cu practici religioase. Sâmbăta dinain-
tea sărbătorii propriu-zise, când speranța manifes-
tărilor de bucurie răzbătea deja modestă și hulpavă 
din ochii plecați cu pioșenie, și toate mâinile se agi-
tau să împodobească mieii de paști, care umpleau 
bucătăriile, și să măture casele, șelarul m-a invitat 
să-l însoțesc la biserică și în fața intrării mi-a dat o 
lumânare aprinsă ca să intru cu el și să particip la 
ceremoniile rituale. Eu am rămas însă la intrare cu 
lumânarea în mână și nu m-am lăsat convins de 
îndemnurile repetate ale șelarului să intru în biseri-
că. El a trecut între timp de mai multe ori, împreună 
cu ceilalți creștini de ambele sexe, pe sub masa al-
tarului. Eu consider că a practica ritualurile doar 
aparent și în glumă, nu numai că nu poate să-i pla-
că tatălui ceresc, care dorește să fie adorat în mod 
sincer, ba chiar că i-ar displace. De aceea nu am 
făcut niciodată în acest sens mai mult decât îmi 
permite și îmi prescrie confesiunea mea protestan-
tă. Când ne-am întors acasă, șelarul i-a chemat pe 
toți tovarășii noștri și i-a anunțat îngrozitoarea bas-
nă: „Schebune Sachse noi est un Christian” (Dom-
nul sas nu e creștin!) Aceia, vrând să se convingă 
imediat, mi-au întins unt și brânză, pe când ei au 
rămas la mâncarea monotonă de post, care nu are 
voie să conțină nici un produs animal. Deoarece eu 
m-am înfruptat cu plăcere din bucatele mele, i-au 
dat uimiți dreptate șelarului și s-au îndepărtat de 
mine ca de un ciumat. Probabil că nici nu bănuiau 
că religia creștină poate slăvi pe Dumnezeu și altfel 
decât le prescrie biserica lor. 

Dimineață, când m-am trezit pe bancul de lucru 
care îmi servise de pat până atunci am văzut pe fe-
reastră că șelarul venea din bucătărie mușcând cu 
poftă dintr-o prăjiturică rotundă, pe care va fi luat-o 
de acolo. Dintr-odată – să fi fost ora 5 – pământul a 
tresărit ca mișcat de o crampă din interior, casa s-a 
clătinat; bancurile de lucru au bubuit; șelarului i-a 
căzut prăjitura din mână și el s-a repezit – ce pros-
tie! – iar în bucătărie. Șocurile s-au repetat de două 
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sau trei ori, eu mă refugiasem în afară. Câteva clă-
diri vechi s-au prăbușit, geamurile au zăngănit, 
hornurile s-au dărâmat și au distrus acoperișurile, 
oamenii strigau. Am bănuit că era cutremur și nu 
m-am simțit bine, temându-mă de mai rău. Dar tea-
ma mea – slavă Domnului! – nu s-a confirmat și 
groaza a fost peste tot mai mare decât paguba. 

Cum s-au mai liniștit după spaimă, bârlădenii 
au început să petreacă sărbătoarea mult așteptată, 
cu belșug de mâncare și băutură, din cele de la ca-
re trebuiseră să se abțină, slujind astfel, precum pe 
vremuri creștinii din Roma, nu Domnului Iisus, ci 
pântecelui lor, care era dumnezeul lor. (Epistola că-
tre romani, 16,18. Phil. 3.19). Străzile orașului ră-
sunau de dansuri și chiuituri. Din toate bucătăriile te 
îmbia aroma de cozonaci, în timp ce peste focurile 
vesele se roteau frigările, de pe care mielul de 
Paști își trimitea aburii către gurile lacome. În câr-
ciumi, vinul curgea pâraie. Mulțimea se îndrepta 
clătinându-se către biserică, îndemnați de obișnuin-
ță, de credința tradițională și de preoții severi, și pe 
mulți i-a primit patul de spital / suferință doborâți de 
lipsa de măsură. 

A treia zi de Paști domnul Mamaki m-a chemat 
și m-a pus să aleg dacă vreau să merg la București 
călare sau cu căruța. Am ales prima variantă, ca să 
nu încarc prea tare cheltuielile, căci vedeam prea 
bine că întoarcerea mea nu va fi așa de curând, fi-
indcă meseriașii pe care mă gândeam să-i iau cu 
mine erau obligați să-și anunțe meșterul cu pai-
sprezece zile înainte de plecare. La care patronul 
m-a întrebat de câți bani am nevoie, dar am refuzat 
orice avans, spunând că voi achita deocamdată 
toate cheltuielile necesare din buzunarul meu și că 
ne vom socoti după întoarcerea mea. 

Am încălecat și mi-am luat adio. După 4 zile am 
ajuns la București, pe același drum pe unde mai 
mersesem. Șederea mea s-a prelungit, ceea ce 
prevăzusem. N-a fost ușor să găsesc calfe pricepu-
te în meseriile care țin de construcția de trăsuri, și 
să-i conving să meargă cu mine. Dar în cele din 
urmă am reușit. 

[...] 
După opt zile obositoare am ajuns în fine la țe-

lul călătoriei noastre – Bârlad. Eu am mers înaintea 
căruței, să-i anunț sosirea domnului Mamaki, care 
s-a minunat foarte, crezând – în sminteala lui, întă-
rită de absența de patru săptămâni, că eu aș fi ple-
cat cu calul ca să mă întorc la Sfântul Așteaptă. Cu 
atât mai mare i-a fost mirarea când a văzut și a au-
zit cum mi-am ținut promisiunea. 

[...] 
A doua zi patronul m-a luat cu el la Tecuci, să 

preluăm două trăsuri în acord. Pe drum, se purta 
tot mai familiar cu mine, deși ne înțelegeam greu, și 
în cele din urmă mi-a propus cu modestie, dar ho-

tărât, să mă însor cu fata lui și să preiau fabrica în 
tovărășie cu el. În felul acesta mi se deschidea o 
ușă spre o viață asigurată cât voi trăi! Dar – Ma-
maki e grec, și grecii sunt pe cât de schimbători pe 
atât de vicleni și nu se gândesc decât la propriul 
avantaj. În fine, nu m-am putut decide să intru în 
această combinație. În această țară, nici picioarele 
și nici sufletul meu nu cunoscuseră odihna. Am dat 
doar din cap în semn de nu, zâmbind prostește, ca 
și cum nu l-aș fi înțeles și am tăcut. 

Am călătorit prin multe țări și am privit în ochii 
multor fete și femei – senzuale și cuminți, îndrăzne-
țe și molcuțe, focoase și blânde, negre și albe, gal-
bene și brune – dar până acum încă n-am găsit 
răspunsul la întrebarea esențială: unde îți vei stabili 
vatra, ca să te odihnești în brațe drăgăstoase de 
ostenelile și grijile vieții? unde ai să găsești o inimă 
care să se potrivească cu a ta? 

[...] 
Întâmplările și emoțiile din ultima zi au chemat 

după scurt timp somnul și nu l-au lăsat să plece de 
la noi până în zori. Noaptea a trecut în liniște și pe-
ricolul se îndepărtase. În câteva ceasuri am par-
curs cele 4 mile care ne despărțeau de Bârlad, în-
cât clădirile cunoscute ne salutau deja de la distan-
ță. Când ne-am mai apropiat am întâlnit un cunos-
cut de-al vizitiului care, auzind că am fost la Foc-
șani ne-a comunicat știrea tristă că și Bârladul a 
fost închis din cauza holerei și că intrarea în oraș 
este permisă numai după o carantină de paispre-
zece zile. 

[...] 
Deși lucrarea minunatului pământ e abia la în-

ceputuri, atât în Valahia cât și în Moldova se cultivă 
pepeni și harbuji așa de frumoși cum n-am mai vă-
zut nicăieri. Deoarece se produc în asemenea can-
tități că nu mai știu cum să îi consume, s-a inventat 
un joc prin care să scape de ei. Se pun șase până 
la opt pepeni cam cât un cap de copil pe o masă și 
se încearcă să-i despice pe toți dintr-o singură lovi-
tură cu cuțitul. Cel care reușește să taie o bucățică 
cât de mică din fiecare, primește ca răsplată toți 
acești pepeni, dacă nu, e obligat să plătească pre-
țul lor. Cu asemenea jocuri petrec de multe ori zile 
întregi, fiindcă nu-i duce mintea sau nu au chef de 
ceva mai bun; hangiul pune cu drag la dispoziție 
pepenii, căci în astfel de ocazii vinul e și el la mare 
cinste. Am văzut cum 6 persoane au consumat și 
distrus ca niște porci o căruță plină de asemenea 
fructe indigeste, câștigate la/ cu acest joc. 

În ce privește ritualurile religioase ale valahilor 
am făcut prea puține studii. Mi-a devenit cu timpul 
totuși clar că mare parte din manifestările de pio-
șenie sunt, la o privire critică, simple ceremonii, pe 
deasupra pline de superstiții. Oamenii merg des la 
biserică, dar fără să se schimbe de hainele de pur-
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tare, o cămașa albă, încinsă cu o curea neagră, 
iarna o blană groasă. Părul lung, care le cade pe 
umeri, și trăsăturile severe, regulate, le conferă – 
dacă din ochi nu lucește primitivismul – o expresie 
nobilă, ba chiar sfântă. În loc de clopote folosesc o 
bară de fier, atârnată în turn cu frânghii. Credincio-
șii sunt chemați bătând în ea cu două bețe, rapid, 
cu pauze la intervale regulate, și chemarea aceas-
ta muzicală ajunge până departe. 

Obiceiurile de înmormântare nu sunt altfel de-
cât la noi. Când moare o persoană de vază se adu-
nă fetele și băieții din sat, îmbrăcați în haine albe, și 
urmează perechi-perechi sicriul, în fața căruia merg 
mai mulți preoți, adesea cu patrafire splendide, cu 
tămâie și cu lumânări aprinse. Capacul sicriului se 
poartă separat, pentru ca fiecare să se poată con-
vinge că cel dus la groapă e mort cu adevărat. Du-
pă un an, prietenii se strâng la mormânt, plâng și 
se jelesc, dar uită repede durerea la ospățul fastu-
os care urmează. Odată, în București, a murit un 
boier bogat și a fost înmormântat, la dorința lui, în 
cimitirul unei mănăstiri de maici. Curiozitatea m-a 
îndemnat să mă iau după alai. După ce sicriul a 
fost depus în fața bisericii, s-au scos din el lumânări 
ca să fie împărțite poporenilor. Cum fiecare se îm-
pingea să apuce o lumânare, s-a iscat o asemenea 
îmbulzeală încât un preot a trebuit să folosească 
sfeșnicul ca o armă cu care să-i altoiască pe neru-
șinați. Aceștia, stârniți, au început să se păruiască 
între ei, ba s-au luat și de preot, și ceremonia s-a 
transformat într-o încăierare pe cinste. Maicile pri-
veau de la distanță – și râdeau. 

* 
În timpul șederii noastre în Iași am stat la un 

hotel nemțesc, despre care se spune că e dintre 
cele mai onorabile din oraș. Dacă e așa, Dumne-
zeu să mă ferească cât voi trăi de cele mai puțin 
onorabile. 

Peste tot ochilor noștri li se ofereau cele mai 
respingătoare tablouri ale celor mai îngrozitoare 
excese. În curte se clătinau bețivi, în colțuri zăceau 
bolnavi. Unii încercau să-și aline durerile provocate 
de plăgile nevindecabile, ungându-se cu niște alifii 
rău mirositoare. Hangița blestema de mama focu-
lui, fiindcă vracii improvizați îi inundau bucătăria 
să-și pregătească leacurile la focul ei. Și deși mie 
urletele melancolice ale haitelor de câini de pe lân-
gă fiecare casă, ca apărare împotriva lupilor care 
iarna ar veni până în oraș, nu mi-au permis nici o 
clipă de odihnă, am fost totuși nevoit să petrec aici 
câteva zile, până când am cumpărat uneltele nece-
sare. 

Însoțitorul meu și-a căutat zadarnic fratele, care 
murise precum atâția alții de urmările exceselor sa-
le, fără să fi lăsat în urmă ceva cât de puțin la activ. 

 

16. Întoarcerea de la Iași la Galați 
 

În a treia seară, când am vrut să părăsim ora-
șul, am fost opriți pe una din străzile principale de o 
mulțime care se strângea din toate părțile. În mijlo-
cul ei, un crainic, după ce a încetat să bată toba, a 
citit cu o voce țipătoare un comunicat din partea 
stăpânirii. Deoarece eu nu înțelegeam limba, însoți-
torul meu mi-a explicat că în pădurea prin care ur-
ma să trecem fusese jefuit un ofițer rus și că gu-
vernul solicită prinderea făptașilor. E clar că nu era 
o știre prea îmbucurătoare, totuși ne-am continuat 
călătoria. 

Cam după vreo oră de mers am fost ajunși din 
urmă de 7 călăreți, care ne-au sfătuit prietenește să 
mergem în urma lor ca să fim siguri de tâlharii care 
bântuie în acest codru. Erau așa numiții ieniceri 
sau arnăuți, care constituie poliția localnică, porniți 
să-l prindă pe acel răufăcător. Cât timp drumul a 
fost neted ne-am ținut după ei, dar când drumul a 
început să urce, n-a mai fost posibil să îi urmăm. 
După scurt timp i-am pierdut din ochi. Urcam încet 
dealul, pădurea se îndesea mereu și stejarii stră-
vechi aruncau umbre tot mai lungi. Între timp se în-
noptase și natura oficia în liniștea înfricoșată. În 
sfârșit am ajuns la șoseaua vestită, și astfel puteam 
vedea ceva mai departe, măcar că întunericul se 
întețea. 

Va fi fost cam pe la miezul nopții când, spre 
marea noastră bucurie, am lăsat în urmă codrul 
suspect și am văzut în față câmpia deschisă. Din-
tr-odată am zărit două lumini. Păreau să vină de la 
un han izolat, așezat ceva mai departe de șosea. 
Am cotit imediată într-acolo. Hangiul ne-a întâmpi-
nat atât de plin de tact și de politicos încât am avut 
impresia că mă aflu în Germania. Vinul a venit ra-
pid, și tot atât de repede și-au primit și caii orzul – 
căci în această țară nu se cunoaște ovăzul. În afară 
de noi, în han mai erau un bărbat și o femeie, tot 
străini. Când am vrut să ne așezăm lângă ei, han-
giul ne-a invitat în altă încăpere, unde vom găsi o 
societate mai numeroasă și ne-a rugat să mânem 
la el peste noapte, având loc și hrană pentru noi și 
pentru animale. 

[...] 
Către ora trei după amiază am ajuns în binecu-

noscutul Bârlad. L-am vizitat pe farmacistul din lo-
calitate, provenit și el din Germania, cu care mă 
împrietenisem. S-au adunat rapid un cerc de cu-
noscuți, cu care am petrecut cu glume și cu discuții 
o seară plăcută. 

 

________________________________ 
Din volumul E.C. DÖBEL, 
Peregrinările printr-o parte a Europei,  
în anii 1830-1836, 
în curs de editare la Junimea,  
colecția „Mousaion” 
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TEATRU 
 

 Ion SAPDARU 
 
 

FREELANCER STORY 
 
 

Scena 3 
 

A trecut un an. Într-o cabină a unui teatru pro-
vincial. Pe măsuța de machiaj, două cutii de pizza și 
câteva cutii de bere. Seara, după spectacol. Mișu 
așterne un cearșaf pe un pat improvizat (o canapea 
în stil clasic) și vorbește la telefon... 

 

Mişu: Dar s-au vândut o grămadă de bilete. Sala 
era plină. Am văzut asta. Am înțeles! Bine, mâine la 
prima oră. Mergem la contabilul-șef. Da, ne-am in-
stalat. Nici o problemă, suntem obișnuiți. Cum vi s-a 
părut spectacolul? Îhî, da. Normal. Aha, bine, mul-
țumesc. Vorbim mâine. Noapte bună! Morții mă-tii, 
șmecherul naibii! Ce e? 

Laura: Un șoarece!  
Mişu: Unde?  
Laura: Acolo! A fugit spre scenă.  
Mişu: Și de ce ai țipat așa? Am crezut că te-ai 

întâlnit cu Fantoma lui Hamlet cel bătrân. 
Laura: Nu mă tem de fantome, mă tem de șoa-

reci. 
Mişu: Am observat asta... 
Laura: Ce vrei să spui? 
Mişu: Scena din „Hamlet” a fost o catastrofă!  
Laura: Nu cred. Mie mi s-a părut chiar bună. 
Mişu: Lasă polemica, știu ce zic! Uite, te-ai spe-

riat de șoarecele ăsta mai tare decât de Fantomă. 
De câte ori ți-am explicat că atunci când apare Fan-
toma, Gertrude se sperie cumplit?  

Laura: Gertrude nu vede Fantoma!  
Mişu: Corect, n-o vede, dar îl vede pe Hamlet că 

se schimbă la față de groază. Realizează că fiul ei 
vede morți, deci fiul ei e chiar nebun, înțelegi? Or tu 
azi cum ai jucat? „Hamlet, fiul meu, dar nu e nimeni 
acolo, vino-ți în fire, scumpul meu băiat!”  

Laura: Așa joc eu?  
Mişu: Mai rău! Ești abulică, te miști în ralanti. 

Mănâncă și tu ca lumea înainte de spectacol. N-ai 
pic de vlagă în tine. Ia niște energizante, ceva! 

Laura: N-am voie!  
Mişu: De ce?  
Laura: N-am voie energizante! Mi-e foame... 
Mişu: Și mie. Hai, că se răcește pizza. 
Laura: E cam sinistru, așa, nu? N-am dormit 

niciodată într-un teatru. 
Mişu: Nu mai vreau să dormim în rabla aia de 

Fiat! Vrei să mergem la un hotel?  
Laura: Cu ce bani?  
Mişu: Îl sun să ne dea măcar pentru hotel, până 

dimineață... 
Laura: Am auzit de la duș că ai vorbit cu indivi-

dul. N-are rost să-l mai suni o dată. 
Mişu: Mâine luăm banii la prima oră, mi-a pro-

mis. Nu mai calc în teatrul ăsta în viața mea! Auzi, 
cică s-a îmbătat contabilul-șef și a uitat să semneze 
contractul. Băi, te apucă și râsul și plânsul concomi-
tent!  

Laura: Eu ți-am spus că ne trebuie un impresar. 
Mişu: Un impresar bun costă parale. Apropo, 

l-am întrebat pe ăsta cum i s-a părut spectacolul.  
Laura: Și ce-a zis? 
Mişu: „Maestrule, n-am cuvinte! Frumos! Real-

mente impresionant, intens, definitiv! La un moment 
dat ți se face pielea de găină. E totuși Marele Will, e 
absolut. Cum s-ar zice, după ce vezi un Shake-
speare, îți vine să pui pixul în cui.” 

Laura: E și scriitor?  
Mişu: Dramaturg local. Scrie piese cu titluri din 

astea: „O scrisoare găsită”, „O noapte liniștită”, 
„Deștepții sub clar de lună”, „Steaua deja cu nume”. 
Polemizează cu marii dramaturgi, adicătelea. Și le 
montează cu actorii din teatru. Și tot el scrie cronici 
la spectacolele lui. E de belea artistul ăsta din locali-
tate. 
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Laura: În facultate mi se părea romantic să 
mergi într-un orășel de provincie, să joci într-un tea-
tru mic, să dormi în cabină. Apropo, tu crezi în po-
veștile astea cu fantome care bântuie noaptea prin 
teatru? 

Mişu: Cred.  
Laura: Crezi?  
Mişu: Normal. Eu chiar am cunoscut una. 
Laura: Hai, măi! Cum?  
Mişu: În primul an după facultate dormeam în 

teatru. Stăteam într-o cabină cam ca asta. După 
spectacol, luam o saltea de la recuzită și dormeam 
pe ea. Într-o noapte aud că șuieră vântul pe coridor. 
Am crezut că a lăsat cineva vreo fereastră deschi-
să. Când am ieșit, l-am văzut pe canapea. 

Laura: Pe cine?  
Mişu: Pe Toma Caragiu. 
Laura: Vorbești serios?  
Mişu: Normal. În primul moment am crezut că-i 

vreun spectator care a adormit la spectacol și plasa-
toarele au uitat să-l trezească. Dar l-am recunoscut 
și m-am blocat! Stătea, uite așa, pe o canapea și se 
uita la mine. Și zâmbea.  

Laura: Doamne! Tu faci mișto. Stai un pic! Ce 
căuta Toma Caragiu în teatrul vostru?  

Mişu: Asta l-am întrebat și eu după ce mi-am 
revenit. Zic: „Dar cu ce treabă, maestre, pe la teatrul 
de păpuși?” Zice: „Pentru tine am venit, Mișule dra-
gă!”  

Laura: „Mișule, dragă!”. Mor aici! 
Mişu: Nu mă crezi?  
Laura: Stai așa! De unde te știa el pe tine?  
Mişu: Asta l-am întrebat. Zic: „Mă cunoașteți, 

maestre?” El: „Ce întrebări sunt astea, Mișule? Ta-
lentele adevărate sunt trecute cu cerneală de aur 
acolo sus, în Cartea Vieții. Te numești Mișu Marin, 
ești actor la teatrul „Colibrius” și în viitorul apropiat ți 
se va întâmpla un eveniment major”. „Am să iau 
premiul Uniter?”, îl întreb eu disperat. „Asta mai târ-
ziu, mult mai târziu.” „O să mă treacă de la debutant 
la categoria a cincea?” „Nu”, zice Toma. „Vei cu-
noaște o femeie care o îți va marca întreaga viață și 
carieră”. „Doamne Dumnezeule, cum o cheamă?”, îl 
întreb eu, sugrumat de emoții. „În noaptea viitoare 
vei afla, Mișule dragă.”, a zis fantoma și a dispărut.  

Laura: Aoleu, mi-e frică... 
Mişu: Ai zis că nu te temi de fantome.  
Laura: Și, a doua noapte?  
Mişu: În a doua noapte a venit cu Emil Botta.  
Laura: Cine-i Emil Botta?  
Mişu: Nu știi cine e Emil Botta?  
Laura: Nu.  
Mişu: Aoleu, măi fată!  
Laura: Am înțeles, sunt o ignorantă. Zi-i mai de-

parte! 
Mişu: „Emile, dragă”, zice Caragiu, „îți fac cu-

noștință cu cel mai mare actor român din generația 
tânără, Mișu Marin!” Și Botta: „Încântat, june coleg, 
dar pe ce gen ești?” „Pe compoziție, maestre.” răs-
pund eu. „Asta-i bine, e foarte bine!”, zice Botta. 
„Actorii de compoziție sunt rari, la preț de aur. Și ce 
joci”? „Păi acuma lucrez asupra unui rol care se 
numește „Iepurele Șchiop” din „Răzbunarea veveri-
țelor”, apoi voi lucra la piesa „Cei Trei Purceluși” de 
Van Gool.” Aici Botta s-a uitat cu dojană la Caragiu 
și s-a evaporat. „Nu-l lua în seamă! Așa-i el, mai 
sensibil”, îmi zice Caragiu.  

Laura: Oare câte beri aveai tu la bord când ți 
s-au întâmplat toate astea? 

Mişu: Întreabă-mă, mai bine, de evenimentul 
major. 

Laura: Da, da, zi-i. 
Mişu: Ei, aici e aici! Caragiu s-a uitat lung la mi-

ne și zice: „Dragă Mișule, în curând vei cunoaște o 
femeie. Numele ei e Laura Pădureanu. Cu ea trebu-
ie să-ți legi viața, căci n-o să-ți pară rău. 

Laura: Hai, măi, Mișu! N-am văzut în viața mea 
unul mai nebun ca tine! Nu cred o iotă din povestea 
asta. Ești și nebun și mincinos!  

Mişu: Orice om normal s-ar țăcăni în preajma ta. 
În „Othello” abia mă abțin să nu te strâng de gât 
de-adevăratelea, când mă gândesc că ai putea să 
mă înșeli vreodată. 

Laura: Da, am simțit asta, mi-ai lăsat niște vână-
tăi pe gât, măiculiță-mamă! 

Mişu: Pentru că și scena cu Desdemona azi a 
fost un dezastru! De câte ori ți-am spus? Desdemo-
na e o blondă care s-a îndrăgostit de-un negru, atât! 
Asta ți-am cerut să joci!  

Laura: Asta și joc! 
Mişu: „Asta și joc.” Rahat lukum, asta joci!  
Laura: Ce ai azi? Vrei să mă faci să plâng?  
Mişu: Fără bocete, te rog!  
Laura: Păi nu mă provoca! 
Mişu: Nu te provoc, sunt obosit și mi-a ajuns 

cearta cu dramaturgul local. E bună pizza? E bună 
pizza?  

Laura: Da.  
Mişu: Te-ai supărat?  
Laura: M-am obișnuit. Văd că tu ești botos.  
Mişu: „Tu ești botos”! Actorul trebuie să joace la 

fel de bine peste tot: și în orașe mari și în târguri ui-
tate de Dumnezeu!  

Laura: Cine a zis asta? Stanislavski sau 
Grotowski?  

Mişu: Eu până la urmă tot te cotonogesc! Ce tot 
chicotești? 

Laura: Ești haios când te superi. 
Mişu: Adică? 
Laura: Te bosumfli ca un puști. 
Mişu: Nu-i adevărat! 
Laura: Ba e! Cu cât încerci să pari mai dur, cu 
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atât ești mai haios. 
Mişu: Și dacă-ți ard una, tot am să par haios? 
Laura: Tot!  
Mişu: Nu știu ce ai azi. Vreau să te sărut. 
Laura: Oh, no, țucă-mă, bade! 
Mişu: Dar șterge boticul ăla de ketchup. 
Laura: De ce, domnule actor? Fii Othello! Ima-

ginează-ți că e sânge. Îți mulțumesc că m-ai ales pe 
mine să înființăm compania de teatru. Sărăcuța 
noastră companie! Eu sunt happy, sincer!  

Mişu: Îți plac calamitățile astea de turnee?  
Laura: Foarte!  
Mişu: Vorbești serios? Ce viață de cacao mai 

ducem și noi! Scoatem banul cu cleștele. Dormim 
pe unde apucăm, mâncăm ciurucuri, ne ploconim la 
primari și inspectori de cultură, foști profesori de 
educație fizică. 

Laura: Eu chiar sunt fericită. Joc. Aș da pentru 
asta totul! Nu-mi da pâine, dă-mi să joc teatru!  

Mişu: Am observat ceva. Am senzația că uneori 
înainte de spectacol faci febră.  

Laura: Chiar fac. La început mă speriam de 
chestie. Am fost și la doctori. Nimic. Febra creației, 
așa mi-au spus.  

Mişu: Nu-mi da pâine, dă-mi să joc. Frumos, dar 
cam melodramatic. Nu ți se pare?  

Laura: Chiar nu te văd în stare să faci altceva. 
Mişu: Hai, măi Laura, de ce? I-am mai auzit pe 

colegi cu mofturi din astea. „Eu dacă nu fac teatru 
sunt mort!” Crezi că n-aș putea spăla bude în Irlan-
da?  

Laura: Am putea juca prin baruri. 
Mişu: Nu sunt de acord. Ți-am mai spus. Cum 

să joci teatru când toți în jurul tău mănâncă? E ca și 
cum eu ți-aș spune că te iubesc, iar tu în timpul ăsta 
ai mânca tochitură. Sau eu recit „A fi sau a nu fi”, iar 
cineva râgâie de zor în fața mea. Mai bine culeg ro-
șii în Belgia. 

Laura: Tu?  
Mişu: Da, eu! Nu mă tem de muncă! Eu sunt un 

socialist. Ca Buñuel, ca Marquez, ca toți marii artiști. 
Urăsc capitalismul ăsta jegos! Pot să muncesc și cu 
mâinile, nu mi-e rușine. Decât să pup în cur tot felul 
de agarici care ne cazează în cabine mizerabile și 
nu ne dau banii la timp, mai bine șterg italieni senili 
la cur. 

Laura: Mănânc, măi omule, ce Dumnezeu!  
Mişu: Da’ de când ești tu așa grețoasă?  
Laura: Mai bine zi-mi ce ți-a mai spus fantoma 

lui Toma?  
Mişu: De fapt, venise să mă roage ceva. Zice: 

„Mișule dragă, am o rugăminte la tine. Laura are 
să-ți facă un băiat. Pune-i numele Toma și fă-l actor. 
Te rog eu, mă, Mișule!”  

Laura: De unde știi? 
Mişu: Ce să știu? Așa mi-a spus fantoma, ce ai 

sărit?  
Laura: Ai vorbit cu Elvira! Știi sau...? 
Mişu: Ce să vorbesc cu Elvira? Nici măcar n-am 

numărul ei de telefon.  
Laura: Jură că ți-a spus fantoma! 
Mişu: Fată, ce e cu verva asta a ta?  
Laura: Jură!  
Mişu: Să jur? Ce? 
Laura: Jură că ți-a spus fantoma ce ți-a spus! 
Mişu: Jur că mi-a spus ce mi-a spus!  
Laura: Băi, dar e... Hm, tu chiar... Ce te uiți așa?  
Mişu: Cum mă uit?  
Laura: Straniu. 
Mişu: Tu ești stranie, zi odată! Cică eu mă uit 

straniu...  
Laura: Sunt gravidă!  
Mişu: Boom! De când? 
Laura: De ieri. 
Mişu: Cum de ieri?  
Laura: Ieri am aflat. Am făcut testul. Cred că e 

de-o lună și mai bine. 
Mişu: Tu vrei să spui că ai în burtică un bebe?  
Laura: Ei bebe, e, așa, un... nu știu... un început 

de bebe.  
Mişu: De aia ți-e greață.  
Laura: De aia. 
Mişu: De aia joci ca o mâță leșinată?  
Laura: Am fost azi cam zen în spectacol. Iar-

tă-mă! 
Mişu: Băi, ce bou pot să fiu! Da’ și tu ești incon-

știentă! Tu vrei să-l pierdem pe băiatul nostru?  
Laura: De unde știi că-i băiat?  
Mişu: E băiat! Mi-a spus fantoma, ai uitat?  
Laura: A, da! Da’ de unde știi că-i al tău?  
Mişu: Ce-ai spus?  
Laura: De unde știi că-i al tău? Am glumit, am 

glumit! Ia uite cum s-a schimbat la față! U-ha! Ho, 
Othello! „Nevrednico, cu cine m-ai înșelat?”  

Mişu: Laura, tu chiar ești gravidă? 
Laura: Da, Mișule! O să avem un copil!  
Mişu: De ce nu mi-ai spus ieri?  
Laura: M-am temut că anulezi turneul. 
Mişu: Îl anulam în paștele mă-sii! Pardon, nu 

mai înjur, ne aude bebe!  
Laura: Cum să-l anulezi? Acuma o să avem ne-

voie de mai mulți bani.  
Mişu: O să-i fac, Laura! Promit! Iar în seara asta 

petrecem! Să mor eu dacă nu petrecem regește! 
„Alo, domnule director, cer scuze că v-am trezit. Am 
nevoie de niște bani chiar în seara asta. Nu! Deci 
nu aștept până dimineață! În seara asta am aflat că 
soția mea e gravidă și vreau să mă îmbăt. Nu aveți 
bani? Bine! Atunci eu dau foc la teatru. Da, ați auzit 
bine. Dacă într-o jumătate de oră nu aduceți banii, 
teatrul dumneavoastră are să ardă ca o capiță de 
paie, ok?  
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Laura: Nu ești zdravăn la cap! A închis? 
Mişu: Normal! Punem pariu că în jumătate de 

oră vine cu banii?  
Laura: Da’ de când sunt eu soția ta?  
Mişu: Am zis eu așa ceva? 
Laura: „Soția mea este gravidă”, ai zis.  
Mişu: A fost o bâlbă.  
Laura: Lasă vrăjeala! Mișu Marin! Mă iei de ne-

vastă? 
Mişu: Da. Te iau de nevastă, Laura Pădureanu. 

La bine și la rău, până când moartea ne va despărți. 
Laura: Juri să mă iubești? 
Mişu: Jur să te iubesc, să te slăvesc, să-ți cum-

păr pricomigdale și să te distribui numai în roluri ba-
bane!  

Laura: Așa să te audă Cel de Sus!  
Mişu: Să se pupe mirii!  
Laura: Și brusc mi s-a făcut frică. 
Mişu: Frică? De ce?  
Laura: Nu știu, Mișu, ce are să fie mai departe?  
Mişu: Ce să fie? O să trăim frumos! Nu te mai 

gândi, are să fie super, promit! Și lui îi promit. „Hei, 
puștiule! Tati e aici și te așteaptă!”  

Laura: Nu te mai prosti! 
Mişu: De ce? Trebuie să vorbești copilului încă 

de când e-n burtă. Și trebuie să-i punem deja să 
asculte muzică simfonică. 

Laura: De ce? 
Mişu: Pentru că nu vreau să devină un manelist!  
Laura: Mi-am închipuit ce tată ai să fii tu! Of!  
Mişu: Niciun „of”! „Bună seara! Astăzi mare ac-

tor și director al companiei de teatru „Catharsis”, Mi-
șu Marin, a aflat vestea cea mare. În curând va de-
veni tată! Vestea i-a fost adusă la cunoștință de în-
săși iubita lui, marea actriță Laura Pădureanu. La 
aflarea veștii, marele actor a hotărât să se pilească. 
Apocaliptic! Și acum meteo!” 

Laura: Știi că te iubesc?  
Mişu: Știu!  
Laura: Știi că ești un zălud pe care îl iubesc?  
Mişu: Știu! 
Laura: Știi că ești un zălud talentat pe care îl iu-

besc?  
Mişu: Știu! 
Laura: Știi?  
Mişu: Știiiuu. 
Laura: Atunci stinge lumina, Prince Charming!  
Mişu: Laura, stai... 
Laura: E în regulă, încă nu e periculos. Am vor-

bit cu Elvira. 
Mişu: Băi, cine-i Elvira asta, că m-ai înnebunit 

cu ea?  
Laura: E colega mea, ți-am mai spus.  
Mişu: Teatru! Iubiți voi oare teatrul așa cum îl iu-

besc eu? 
Laura: Vino! Unde ești, bufonule? 

Mişu: Cu toată frenezia de care este capabilă o 
tinerețe avidă și pasionată de tot ce e frumos... 
Stop! Băga-mi-aș! 

Laura: Ce e?  
Mişu: M-am așezat cu curul în pizza... 
Laura: Nu se poate... 
Mişu: Pe bune! Am mozzarella peste tot...  
Vocea polițistului: Domnilor actori, vă ordon să 

ieșiți din teatru cu mâinile sus! În caz de opunere de 
rezistență, veți suporta consecințele. 

Laura: Surprise!  
Mişu: Ce consecințe, domnule plutonier?  
Vocea polițistului: Nu sunt plutonier! Avem in-

formații că intentionați să incendiați teatrul dramatic 
din județul nostru. În caz că veți proceda la acest 
act terorist, vom fi nevoiți să trecem la măsuri speci-
fice, chiar la folosirea armamentului din dotare. 

Mişu: Ne-a dat în gât onorabilul director! De un-
de știți că suntem actori?  

Vocea polițistului: Știm tot, ieșiți cu mâinile ridi-
cate! 

Mişu: Domnule polițist, nu ne-ați întrebat de re-
vendicări!  

Vocea polițistului: Ce revendicări?  
Mişu: Cerem să ne aduceți două omlete cu 

prosciutto, pâine prăjită, caviar, o sticlă de șampa-
nie la gheață, tiramisu la desert și să ne lăsați în pa-
ce până dimineață. Avem un eveniment în familie. 
Mâine dimineață ne prezentăm singuri la secția de 
poliție.  

Vocea polițistului: Hă, hă! Ați uitat de lăutari, mă!  
Mişu: „Hă, hă!” Puteți să aduceți și-o orchestră. 
Vocea polițistului: Haideți, fără circ! Ieșiți afară!  
Mişu: Și dacă nu ieșim? Ce? O să dați cu gaz 

lacrimogen? Ca la teatrul din Moscova?  
Laura: Mișu! 
Mişu: Nu ieșim! Trimiteți echipa de negociatori! 
Vocea polițistului: Băi panaramă, hai că m-am 

enervat! Tu știi că joacă „Steaua”? Nu te mai întinde 
la vorbă, vreau să văd măcar a doua repriză! Ieși 
dracu’ afară și ia-o și pe colega cu tine! Aștept un 
minut!  

Laura: Trebuie să ieșim. N-avem încotro. 
Mişu: Ieșim! Dar goi. 
Laura: Goi? Ești cu capul?  
Mişu: N-auzi că nu vrea circ? Hai să facem circ! 

Te rog!  
Laura: Ce-am avut și ce-am pierdut? Goi-pușcă!  
Vocea polițistului: Hei, bre, domnilor artiști, ce se 

întâmplă? 
Mişu: Nimic deosebit, directorul teatrului ne-a 

lăsat în curul gol.  
 

_________________________ 
Fragment din volumul Teatru, 
în curs de editare la Junimea, 
colecția „Exit” 
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 Ştefan HOSTIUC 
(Cernăuţi) 

 
 

LITERATURA ROMÂNĂ ȘI ROLUL EI SALVATOR  
PENTRU COMUNITĂȚILE ISTORICE DIN AFARA ȚĂRII 

 
 

În zorii deșteptării naționale, poporul român, risipit 
teritorial, politic și administrativ în trei imperii, două eu-
ro-asiatice (otoman și țarist) și unul central-european 
(habsburgic), cu punct comun de întâlnire în Noua 
Suliță, și-a întărit unitatea etnică printr-un intens și re-
vigorant schimb de valori iluministe. Parcelat în țări și 
provincii, unele mai mari, cu blazon de principat (Mol-
dova și Valahia – vasale Porții Otomane; Transilvania 
– supusă coroanei vieneze), altele mai mici, cu statut 
de ducat (Bucovina), comitat (Banat, Crișana, Mara-
mureș), gubernie (Basarabia), pașalâc (Dobrogea), 
poporul român s-a trezit la viață națională prin socie-
tăți literare. Termenul generic literatura română în ac-
cepțiunea acestor societăți cuprindea toate tipurile de 
literatură din toate teritoriile românești. În Ardeal și în 
Bucovina, mișcarea culturală asociaționistă a început 
prin fondarea de societăți naționale care pun pe prim 
plan literatura: „Asociațiunea Transilvană pentru Lite-
ratura Română și Cultura Poporului Român” (Sibiu, 
1861) și „Soțietatea pentru Literatura și Cultura Ro-
mână în Bucovina” (Cernăuți, 1865; continuatoare a 
„Reuniunii Române de Leptură”, 1862). Însăși Aca-
demia Română a luat ființă, după unirea Principatelor 
Dunărene, ca societate literară (1866). 

Și astăzi literaturii îi revine un loc important în 
menținerea identității naționale a românilor din comu-
nitățile istorice aflate în afara țării. Din momentul în 
care românii bucovineni nu vor mai face carte româ-
nească în școală, nu vor mai produce carte româ-
nească la edituri locale și nu vor mai aduce din țara 
mamă, fără opreliști, literatură română, viul lor grai se 
va ofili și, nemaiavând acel suport de existență inte-
lectuală ce-i asigură funcționarea ca limbă literară, se 
va retrage ineluctabil în dialect, de unde va dispărea 
treptat, în câteva generații. Literatura nu poate să ia fi-
ință decât prin limbă. Limba română este condiția de 
existență a literaturii române. Totodată, literatura ro-
mână este garantul existenței limbii în care este scri-
să. Iar în comunitățile istorice din jurul granițelor țării, 

ea mai e și garantul păstrării ființei naționale. Doar 
prin prezența ei activă, limba română vorbită în toate 
cele trei regiuni teritorial-administrative ucrainene în-
vecinate cu România – Cernăuți, Odesa, Transcarpa-
tia – va mai putea să funcționeze ca limbă literară, 
dacă nu chiar strălucit, măcar suportabil. Românii nu 
trebuie să uite că păstrarea limbii române literare e 
chezășia existenței lor în teritoriile istorice smulse prin 
ultimatum de la sânul patriei mame de către nesățio-
sul imperiu stalinist. Pentru ei, limba maternă nu e 
doar un mijloc de comunicare în societate, ea este și 
condiția lor de existență națională într-un cadru geo-
grafic în care locuiesc de milenii. Lupta pentru limba 
română în Ucraina include implicit lupta pentru litera-
tura română în sensul cel mai larg al termenului. E o 
luptă grea, care necesită mult efort, curaj și tenacitate. 
O luptă pe mai multe fronturi, care implică toate forțe-
le intelectuale ale comunității, o luptă neîncetată pen-
tru înzestrarea permanentă a bibliotecilor publice cu 
carte românească, o luptă intensă pentru crearea de 
condiții normale de dezvoltare a procesului literar și, 
totodată, pentru o mai fertilă activitate editorială pusă 
în serviciul autorilor locali, o luptă dârză pentru recâș-
tigarea locului cuvenit al disciplinei didactice „Literatu-
ra română” în programa școlară și, totodată, pentru o 
mai bună realizare a manualelor școlare, o luptă dură 
pentru presa de limbă română strânsă cu ușa de re-
centa lege privind funcționarea limbilor în Ucraina 
Românii din Ucraina trebuie să aibă mereu în vedere 
că, în lipsa unui mediu lingvistic sănătos, literatura 
română este cel mai important mijloc prin care își 
formează deprinderi de exprimare corectă și își păs-
trează identitatea națională, iar instituțiile statului ro-
mân înființate special pentru a-i sprijini nu trebuie să 
uite nicio clipă că au datoria sacră să le vină în ajutor 
prin strategii serioase și de lungă durată. 

 
Text apărut în „Mesager bucovinean”,  

Anul XIV, nr. 1-2 (61-62), 2019 
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 Traian DIACONESCU  
(1939-2019) 

 
 

LIMBA GREACĂ VECHE ÎNTR-UN NOU TRATAT ACADEMIC 
 

 
Filologia clasică din țara noastră s-a îmbogățit 

cu un tratat cu titlul Limba greacă veche. Sintaxa 
cazurilor, o nouă teoretizare, redactat de conf. dr. 
Maria-Luiza Dumitru Oancea, cunoscută în cer-
curile de specialiști din țară și din străinătate, prin 
activitatea ei de cercetare și, îndeosebi, prin ma-
nualele ei de limbă greacă pentru învățământul 
laic și religios, prețuite unanim de elevi, studenți 
și profesori. Autoarea acestui tratat sporește, în 
mod strălucit, tradiția universitară din țara noas-
tră, în care studiile elenice au prestigiu național și 
internațional. 

Meritul acestui tratat constă în faptul că re-
gândește și resistematizează materialul informa-
tiv tradițional, conferindu-i rigurozitate și claritate, 
în lumina unui orizont teoretic, modern, îmbinând 
criteriile funcționale gramaticale cu criterii seman-
tice complexe. Disocierile logice operate în sinta-
xa Nominativului, Genitivului, Dativului și Acuza-
tivului atestă virtuțile exegetice ale autoarei, stă-
până pe sine atât în analize cât și în sinteze, pre-
cum și expresia ordonată și luminoasă a redactă-
rii. 

Aceste disocieri îmbogățesc creator contribu-
țiile moderne la sintaxa greacă, întâlnite la Felicia 
Vanț Ștef1 și la academicianul Francisco R. Adra-
dos2, în relațiile dintre structurile gramaticale și 
mentalitățile grecești, cât și cu luminile filosofiei 
antice și moderne ale limbajului în procesul co-
municării. Referințele noi la concurența cazurilor, 
sumare în sintaxele tradiționale, reflectă memo-
rabil legătura dintre gândire și limbaj. Sistemati-
zarea funcțională a cazurilor ca și a regimului 

                                                           
1 Felicia Vanț-Ștef, Sintaxa structurală a limbii vechi grecești, 
București, Tipografia Universității din București, 1981. 
2 Francisco R. Adrados, Nueva sintaxix del griego antiguo, 
Madrid, Editorial Gredos, S.A., 1992. 

prepozițiilor conferă tratatului autoarei nu numai  
originalitate, ci și orizont interpretativ și pragmatic 
în procesul asimilării sintaxei limbii elene antice. 
Având în vedere că Maria-Luiza Dumitru Oancea 
a pregătit pentru tipar un volum de Sintaxa frazei 
grecești, o nouă teoretizare, așteptăm cu îndrep-
tățită bucurie publicarea acestei lucrări care, ală-
turi de Sintaxa cazurilor, o nouă teoretizare, va 
sincroniza filologia clasică din țara noastră cu filo-
logia clasică internațională. 

Jertfa spirituală a Mariei-Luiza Dumitru Oan-
cea este un act cultural important care înnobilea-
ză tradiția seculară a filologiei clasice elene ro-
mânești din Iași, București, Cluj și ne întărește 
speranța că studiile elene universitare vor renaș-
te, ca pasărea Fenix, din propria cenușă, căci 
studiul limbii elene este un izvor de apă vie pen-
tru spiritualitatea europeană. 
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 Ștefan AFLOROAEI 
 
 

 

UN RĂSPUNS DE INSPIRAȚIE PATRISTICĂ 

 
 
Într-adevăr, omului european, mai ales celui 

din posteritatea lui Nietzsche, îi place enorm să-și 
descrie chipul într-o manieră paradoxală. Chiar 
perfect antinomică, spre a obține un plus de eloc-
vență. O face, de pildă, când vorbește despre ce-
ea ce ar fi propriu ființei umane. Ajunge ușor la 
enunțuri dintre cele mai ciudate. De pildă, că omul 
este de fiecare dată mai mult decât este. Se află 
întotdeauna în fața sa, dincolo de sine. Este nu cel 
care este, ci acela care la nesfârșit urmează să fie. 
Este ceea ce nu este și nu este ceea ce este. Nu 
este de fapt ceva anume, ci are să fie, se are pe 
sine ca o sarcină neîncheiată...  

Nu am fost surprins să constat că un aseme-
nea mod de înțelegere îi este cunoscut lui Dumitru 
Stăniloae. Îi sunt cunoscute sursele lui moderne și 
unele reacții sau reinterpretări pe care le-a trezit în 
ultimul secol. La un moment dat, vorbește el însuși 
despre constituția profund paradoxală a omului. În 
Studii de teologie dogmatică ortodoxă (1991), 
chiar din prima frază a secțiunii B, se referă la o 
spusă celebră a lui Descartes, cogito, ergo sum. 
Apreciază judecata filosofului francez, faptul că 
persoana umană e văzută înainte de toate ca „o 
existență conștientă de sine”. În același timp, cau-
tă să orienteze discuția către o interpretare mai pu-
țin speculativă. Observă, bunăoară, că omul nu 
practică actul de cugetare fără un conținut, „nu se 
mulțumește să fie conștient de un sine fără nici o 
precizare/ în legătură cu acesta/”. În fond, cel care 
cugetă cu privire la sine caută să afle ceva concret 
în acest sens, „cel puțin ce este, de unde este și 
cu ce rost este” (p. 157). Sigur, expresia „cel puțin” 
nu indică acum ceva puțin, dimpotrivă. Nu cred să 
existe cunoștințe mai râvnite decât cele care i-ar 
spune omului de unde vine și cu ce rost. Nici mai 
complicate, probabil. Unii au motive să le conside-

re intangibile ca atare, asemeni unor linii de orizont 
vagi și instabile, care se îndepărtează la nesfârșit 
de cel aflat pe drum. Însă Dumitru Stăniloae ur-
mează o altă cale decât cea care ar conduce la o 
atitudine sceptică, indecisă. Cum spune în acest 
loc, omul înțelege, de pildă, că „nu este de la sine”, 
nu-și are sursa originară în sine. Prin urmare, 
asemenea întrebări nu-i rămân deloc străine, nici 
abstracte. „Ele sunt implicate în însăși existența lui 
cugetătoare. Altfel n-ar cugeta. Deci se poate spu-
ne că persoana umană este o existență cugetătoa-
re, pentru că este o existență întrebătoare, sau vi-
ceversa”. E sesizabilă în acest loc o anume distan-
țare de interpretarea carteziană. Existența omului 
e pusă în relație directă cu nevoia de a formula în-
trebări ce privesc un posibil sens și se adresează 
chiar celui care le formulează. Mai mult chiar, 
acestea îi sunt constitutive, încât cel conștient de 
propria existență le va da curs.  

Ce rezultă din cele spuse mai sus? Conștiința 
de sine reprezintă atât o formă de trezie (cu ade-
vărat treaz fiind cel „trezit la conștiința de sine”), 
cât și de întoarcere către anumite întrebări. Iar sta-
rea de trezie nu-l lasă pe cel în cauză în același 
loc în care-l află. Dimpotrivă, ea îi aduce „un plus 
de existență”. Afirmația, surprinzătoare într-un fel, 
mi se pare cu adevărat importantă. Ne amintim 
enunțul unui cunoscut gânditor occidental: omul 
„este constant «mai mult» decât este de fapt” (Fiin-
ță și timp, § 31). Dincoace, în paginile lui Stăni-
loae, aflăm că omul conștient de sine obține un 
plus de existență. Prin starea sa de trezie își atra-
ge un plus de existență. Ca ființă care se întreabă 
cu privire la un posibil sens, dobândește un plus 
de existență. 

Nu vreau să spun că, prin asemenea conside-
rații, Stăniloae se înscrie într-o retorică deja în vo-
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gă, ce mizează, bunăoară, pe inegalitatea liberă și 
radicală a omului cu sine. Desigur, îi este cunoscu-
tă această ontologie, cu unele surse mai vechi sau 
mai noi. Caută însă un gen de replică indirectă, un 
răspuns la ceea ce îi apare amenințat de solitudi-
ne și relativism. Știe că chestiunea conștiinței de 
sine privește însăși orientarea în lumea vieții și, in-
evitabil, relația vie cu celălalt. De aceea preferă să 
aibă în vedere nu omul oarecare, în genere, ci per-
soana umană. Tocmai despre aceasta va spune 
că este o ființă interogativă, care, întrucât se în-
treabă cu privire la sine și la un posibil sens, obține 
un plus de existență. 

Însă ce anume aduce, în cazul persoanei, 
acest plus de existență? Stăniloae numește aici 
două intenționalități de fond, prealabile. Pe de o 
parte, cum am văzut, atingerea stării de trezie, ne-
voia omului de a se lămuri cu privire la propria lui 
condiție. Pe de altă parte, nevoia esențială de ce-
lălalt, relația concretă cu semenii. Aceste două 
deschideri – intenționalități, cum le și numește – îi 
sunt omului definitorii. Nu se poate lipsi, bunăoară, 
de certitudinea prezenței celorlalte persoane. Nici 
de răspunsurile lor la anumite întrebări, care îi pro-
cură noi înțelesuri ale faptului de existență. Unele 
se descoperă doar alături de ceilalți și împreună cu 
ceilalți. „Prin aceasta, îl resimt pe altul ca «viață 
sporită» a mea, cum aflu de la el că și eu sunt 
pentru el «viață sporită» a lui” (p. 158). Spusa mai 
veche a lui Descartes (cogito, ergo sum) află acum 
o extindere și „o întărire”. Nu rămâne la certitudi-
nea obținută cu privire la sine, ci e întărită „prin 
conștiința despre existența altuia”. Când ajungem 
să știm unul de altul, „cunoaștem și mai mult că 
existăm”, „de fapt existăm și mai mult”. Revine aici 
ideea surprinzătoare a acelui „plus de existență”, 
formulată deja mai sus.  

Stăniloae va căuta să vadă cum poate fi ea în-
țeleasă într-o manieră mai explicită. Observă mai 
întâi că în actul conștiinței de sine sunt cuprinse nu 
două afirmații, cum ne asigură Descartes, una cu 
privire la existența eului (ego sum) și o alta cu pri-
vire la faptul cugetării (ego cogito). Ci patru, căci 
se adaugă afirmația cu privire la existența unor lu-
cruri neînsuflețite și cea cu privire la existența ce-
lorlalte persoane (p. 158). Or, această din urmă 
afirmație, cu privire la existența altor persoane, îi 
apare lui Stăniloae mai însemnată decât celelalte. 
Numită la urmă, poate fi socotită cea dintâi în pri-
vința relevanței ontologice, le implică pe celelalte 
și le oferă o deschidere cumva nelimitată. În con-
secință, este prima interogată în chestiunea plusu-
lui de existență („cum se explică acest plus de 
existență simțită a mea prin știrea despre tine, sau 
plusul de existență simțită a ta prin știrea despre 

mine?”). Nu este în joc „o știre pur teoretică, /.../ 
despre un obiect pasiv și orb, pe care-l pot folosi 
numai eu cum voiesc”. Dimpotrivă, eu întâlnesc 
„un alt subiect, care îmi acordă o anumită impor-
tanță, care îmi dă un ajutor în mod liber”, așa cum 
și altul află cu privire la mine. Intervine astfel „o 
prețuire mutuală”, care, între unele persoane apro-
piate, devine iubire, o reală „comunicare de pute-
re”. Ce aflăm de fapt aici? Relația cu o altă persoa-
nă are, prin natura ei, un caracter deschis și pro-
tector. Ea înseamnă dintru început, teologic vor-
bind, grijă și atenție ocrotitoare, înțelegere (oame-
nii „sunt făcuți pentru a-și comunica puterile exis-
tenței, pentru a se înțelege și ajuta”). E susținută 
de iubire și tinde să devină ea însăși iubire. E fi-
resc atunci să ai în vedere tocmai aceste puteri 
originare, proprii omului prin actul divin de creație. 
Abia după aceea poți aduce în discuție ce se pe-
trece cu făptura omenească în lume, voința ei de a 
fi ceva sau altceva și destule căderi în care e atra-
să. Sigur, noi vedem adesea doar indiferența sau 
disprețul unuia față de altul, voința excesivă de si-
ne și nevoia de stăpânire, însă nu acestea sunt 
adevăratele puteri ale omului. Ele sunt altele, pre-
cum grija, înțelegerea mutuală sau iubirea, care, 
înainte de-a avea o semnificație morală, au una 
ontologică, fiind constitutive modului omenesc de 
a fi.  

Astfel aș înțelege faptul că Stăniloae evocă 
înainte de orice imaginea omului în lumina origina-
ră a creației. E lăsată deoparte, pentru o clipă, 
imaginea celui căzut, ființa afectată de indiferență 
sau ură. Cred că are dreptate. Nu poți înțelege că-
derile omului, starea lui deficitară în lume și printre 
lucruri, dacă nu întrevezi în prealabil ceea ce poa-
te valora ca imagine proprie. Exact ca atunci când 
nu-ți poți da seama de adâncimea reală a unor 
prăpăstii dacă privirea nu a întâlnit în prealabil 
înălțimile din preajmă.  

Revine aici la spusa memorabilă a unui învățat 
din secolul al XIV-lea, Calist de Constantinopol, 
anume „iubesc, deci sunt”. Având în vedere omul 
ca persoană, această spusă apare mai potrivită 
decât cea carteziană („cuget, deci sunt”). Ea adu-
ce în față un alt gen de evidență a ființei omenești. 
Omul se poate vedea ca persoană – alături de al-
tele – doar într-un act cum este „comunicarea prin 
iubire”. Or, aceasta înseamnă un „mai mult” în or-
dinea existenței. Odată cu ea, „fiecare persoană 
trăiește mai mult existența decât prin cugetarea 
separată la sine sau la alții”. Oamenii pot să de-
scopere astfel condiția inițială a fraternității și, oda-
tă cu ea, sentimentul unei origini „mai presus de 
oameni și de natura neînsuflețită”. Pot trăi senti-
mentul unei filialități originare, în care se reflectă 
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calitatea Tatălui ceresc și cea a Fiului ceresc (p. 
159). Simt că poartă „pecetea de fii ai Tatălui și de 
frați ai Fiului, dar nu după fire, ci numai prin origi-
nea comună în același Tată”. Stăniloae readuce 
astfel în fața omului de astăzi o învățătură neaș-
teptat de generoasă, în cuvinte simple și încuraja-
toare.  

Tocmai în această privință spusa lui Calist de 
Constantinopol, „iubesc, deci sunt”, apare cu ade-
vărat elocventă. Ea lasă să se întrevadă un răs-
puns la întrebarea inițială („ce este/ omul/, de unde 
este și cu ce rost este”). Nu un răspuns neutru, nici 
unul care să poată fi validat într-o manieră imper-
sonală. Cum ne dăm seama, întrebarea „ce este?” 
are în vedere acum o persoană („cine este?”). Iar 
întrebarea „cu ce rost este?” privește însăși orien-
tarea puterii de iubire. Teologul creștin revine aici 
la îndemnul Apostolului: „Fiți, dar, următori ai lui 
Dumnezeu, ca niște fii iubiți” (Efeseni 5, 1). Înțele-
ge că rostul vieții este, la limită, însăși iubirea față 
de semeni și față de izvorul tainic al vieții. Spune 
acest lucru în termeni cât mai potriviți: „iubirea de-
săvârșită între noi ca frați, din puterea iubirii față 
de noi a Celui care, creându-ne frați ai Lui, s-a fă-
cut, ca om, fratele desăvârșit al nostru” (p. 160). 
Creat de un Dumnezeu iubitor, omului îi este pro-
prie puterea de a iubi, atât ca sursă a vieții cât și 
ca sens al ei. Or, acel „plus de existență”, invocat 
de multe ori, datorează enorm puterii omenești și 
în același timp neomenești de a iubi. Atinge o alti-
tudine maximă când omul devine „subiect al haru-
lui”, când trăiește „un nou plus/ de existență/, și 
anume cel mai uriaș, căci e dumnezeiesc”. Deși 
făptură creată, supusă într-un fel timpului, omul 
are acces la viața veșnică. „Paradoxul omului urcă 

astfel la suprema treaptă. El este creatură, dar o 
creatură făcută subiectul vieții dumnezeiești, crea-
tură îndumnezeită” (p. 163). Într-adevăr, un adevăr 
ce scapă realmente logicii noastre obișnuite. 

Un asemenea paradox deschide către multe 
altele. Bunăoară, „persoana umană e în același 
timp cunoscută și apofatică”, accesibilă cunoașterii 
și mai presus de cunoaștere. Se regăsește în sine 
și deopotrivă dincolo de sine. Iubirea față de o altă 
persoană e legată de timpul trăit și, deopotrivă, 
mai presus de acesta, căci unirea omului cu Dum-
nezeu îl face vrednic de iubire la nesfârșit (p. 165). 
Omul poate accede dincolo de sine, însă nu doar 
prin sine. Trăiește în timpul ce-i este dat și, deopo-
trivă, sub semnul veșniciei. Află în iubire frumuse-
țea întrupată și fragilă a acestei vieți, nu mai puțin 
însă ceea ce nu cunoaște moarte. 

Cred că merită reținut felul în care Dumitru 
Stăniloae înțelege să răspundă unei antropologii 
extinse în cultura modernă și actuală. De fapt, cau-
tă să evite anumite riscuri ale acesteia, care, fru-
moase în primă instanță, chiar atrăgătoare, pot 
conduce ușor la solipsism. De pildă, că eul care 
gândește cu privire la sine își poate fi sieși sufici-
ent și că poate să o facă în deplină solitudine. Sau 
că actul riguros de cunoaștere ne asigură de pro-
pria existență. Că o asemenea certitudine o pot 
avea chiar și atunci când fac abstracție de trupul 
meu, de simțuri și de această viață. Că eul este 
realmente așa cum singur se probează pe sine. 
Astfel de enunțuri au o sursă carteziană. Este ce-
ea ce întrevede bine teologul creștin atunci când, 
spre surprinderea unora dintre noi, pune în relație 
gândirea modernă cu unele analize existențiale din 
ultimul secol. 
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Simona MODREANU 
 
 

FORMA NELOCULUI 
 
 
„Am visat mereu să pot scrie dincolo de limbă. 

Când visez, nu am nicio limbă. Visez în imagini, în 
emoții. Vorbesc toate limbile lumii”, afirma scriitorul 
malgaș francofon Jean-Luc Raharimanana (2017). 
Un scriitor își prelungește întotdeauna acea stare 
indecisă dinaintea formei cuvântului, dinaintea je-
tului care fixează o alegere, care o încremenește 
într-un model, trecere aceasta de la inform la for-
mă exprimând întreaga istorie a tensiunii creatoa-
re. Acolo, în acel spațiu virtual, nu scrii nici în ro-
mână, nici în franceză, nici în vreo altă limbă pă-
mânteană, acolo nu e nicio prăpastie între slovă și 
lume, și nici alienare. 

Există în teologie, deopotrivă în cea creștină și 
în cea islamică, o noțiune limpezitoare, în toate 
sensurile cuvântului, aceea de „lumină increată” 
care „vine din altă lume, nimic nu o poate explica 
aici, jos”, după spusele lui Michel Evdokimov 
(2004), Iisus fiind întruparea ei supremă. Verbul 
grec phainô exprimă un fenomen, o manifestare 
luminoasă; iar fenomenologia creației – precum și 
cea a Creatorului – deslușește o lumină increată, 
potrivit doctrinei ortodoxe, cea a Părinților capado-
cieni, dezvoltată în secolul al XIV-lea de Sfântul 
Grigorie Palama. Această lumină divină absolut 
imaterială este totodată și rostire, căci phainô, a 
străluci, și phèmi, a vorbi, au aceeași rădăcină. 
Limba română îmbină cele două forme, „lumea” 
și „lumina”, în persoana divină, numindu-l pe Hris-
tos „lumina lumii”. Iar asupra acestui punct, viziuni-
le creștină și islamică se întâlnesc, dat fiind că și 
Allah este la rându-i privit ca lumină increată, în 
vreme ce Coranul este definit ca „rostire increată, 
eternă, explicită și inalterabilă a lui Allah”1… Lumi-
na increată, rostirea increată își prelungesc ecouri-
le dintr-un loc de neconceput spre inconștientul 

                                                           
1 https://iqri.org/coran-parole-increee-eternelle-inalterable-et-  
explicite-dallah/ 

creator al limbilor și al celor care le folosesc, eli-
berându-se totodată de ele pentru a crea o alta, cu 
veșminte similare, dar cu suflu unic. Ceea ce nu 
are încă formă se află mereu în ajunul unei forme, 
așa cum Fernando Pessoa era mereu în ajun de a 
nu pleca niciodată… 

Astfel, limba este una și se confundă cu rosti-
rea de lumină. O aceeași inspirație care se vede 
modulată în construcția fundamentală a unei limbi. 
O intuiție pe care, în felul său, o reia filosoful Wil-
helm von Humboldt, care consideră că limba, în 
întregul său, este, în sine energeia. Conceptul de 
Sprachform pe care îl dezvoltă (între 1827-1835), 
forma limbii, desemnează în același timp o origine 
și ceea ce se manifestă în fiecare clipă în discurs, 
în rafinamentul limbii date, franceza în cazul pe ca-
re îl avem în vedere. O limbă reprezintă o inspira-
ție spirituală care, fără încetare, se exprimă ca ros-
tire vie. Această formă internă a cuvântului nu este 
nici înțelegere universală, nici limba deja imprima-
tă în forme, ci este punctul de inflexiune în care 
limba în genere se face limbă singulară și rostire 
individuală, sub acoperirea instrumentului univer-
sal. Ea are un caracter a-topic; este un loc fără loc, 
un neloc, o adevărată zonă liberă în care barierele 
și constrângerile obișnuite cad unele după altele, 
un spațiu imaginar paradoxal, un loc ne-geografic 
unde libertatea spiritului și libertatea expresiei se 
îmbină pentru un parcurs creativ ieșit din comun. 

Toți cei care aleg franceza ca limbă de expre-
sie – și vorbim îndeosebi despre scriitori – sunt 
cumva migranți și se văd confruntați cu un idiom 
cu un statut special: fie străin, fie matern, dar îm-
părțind același spațiu lingvistic cu un loc geografic 
dat. Francofonul se confruntă cu o civilizație diferi-
tă de a sa, căreia nu-i împărtășește nici imagina-
rul, nici referințele. El poate, desigur, să se încăpă-
țâneze să scrie această diferență, sau se poate 
dez-lănțui și „adăposti” într-un loc lipsit de contu-
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ruri fizice, un adevărat spațiu identitar, capabil să 
producă forme noi, ce nu pot fi atașate unei confi-
gurații geografice, etnice sau lingvistice prestabili-
te. Se creează astfel o „topofilie”, cum o numea 
Bachelard, adesea imaginară, de locuri iubite și 
protejate de intimitatea noastră, purtate de o limbă 
fără asemănare, căci meterezele obișnuite au fost 
dărâmate, iar scriitorii plămădesc, răvășesc, com-
bină după bunul plac o masă de cuvinte care le 
apare deodată accesibilă în puritatea ei sălbatică 
primitivă, o comoară pe care îndrăznesc să o îm-
prăștie, să o trădeze, să o îmbogățească. De fapt, 
de îndată ce există literatură, există undeva și 
dez-apartenență, de-teritorializare. Spațiul imagi-
nar, indisociabil de utopia francofonă, devine o 
realitate, iar granița între interior și exterior se to-
pește. 

Ce anume face ca o limbă – franceza, în speță 
– să fie aceeași și totodată alta sub pana scriitori-
lor francofoni veniți din alte zări, care o infuzează 
cu sunete, culori și savori străine, făcând-o să evo-
lueze spiritual, cultural, lingvistic, făcând-o să se 
multiplice într-o pluralitate de forme ivite din infor-
malul inconștient al tuturor limbilor de origine? 
Forma finală, lizibilă, este cu adevărat aceea a 
unei limbi, sub care amușinăm însă o mulțime de 
orientări diverse, de esențe naturale care se 
amestecă altfel, altundeva. Putem pleca de aici 
pentru a încerca să descoperim sub carapacea 
unui idiom de aparență cunoscută o întreagă serie 
de individualități profunde, fiecare cu adevărul ei 
originar, insesizabil, în pragul unei forme noi. For-
ma oricărei limbi e alcătuită dintr-un amalgam de 
fapte multiple și contradictorii, iar franceza nu face 
excepție, dând naștere unor noi linii de forță prin 
fiecare adăugire de legendă, mister, sau suferință 
care o hrănesc. 

Sprachform-a humboldtiană se confundă cu 
impactul genetic al unei nații asupra expresiei 
gândirii. Atâta vreme cât poporul care o vorbește și 
scrie rămâne fundamental același, ritmul limbii nu 
se schimbă. Dar atunci când irigările diverse și 
schimbările lexicale, ritmice și simbolice o asedia-
ză, când această magmă clocotitoare se prăvale 
peste porțile ei multiseculare, fojgăind de nenumă-
rate sonorități noi, în căutarea unei forme, putem 
interoga natura limbii respective. Franceza scriito-
rilor francofoni nu mai este o limbă naturală, în ra-
port global arbitrar cu realitatea, este vorba despre 
o realitate secundă, de un produs artistic, cel mai 
bine redat prin terțul inclus al transdisciplinarității, 
această epistemologie care privește între, prin și 
dincolo de structurile inițiale. Pe același nivel de 
realitate, două forme lingvistice distincte, uneori 
dușmane, se înfruntă, traversând apoi un spațiu 

fără loc, eteric, informal, pentru a se cristaliza pe 
un alt nivel e realitate, sub o nouă formă, depozita-
ră a inspirațiilor și a vocilor originare împletite cu 
realitățile intime ale unui alt idiom, răsturnând logi-
ca determinantă vreme de secole, cea în care A și 
non-A nu ar putea conviețui. Cunoașterea lumi-
noasă a diferenței face necesar un al treilea ter-
men, care să indice prezența simultană în conștiin-
ță a formei propriei limbi și a celei a limbii gazdă. 

„La o nație pe care ne-o reprezentăm ca fiind 
liberă de perturbările datorate unei influențe străi-
ne, expresia gândirii curge natural și de la sine 
într-o formă ce determină într-o asemenea măsură 
înțelegerea universală, încât fiecare individ găseș-
te în aceasta din urmă forma pe care el însuși ar fi 
dat-o discursului, dacă impulsul ar fi venit de la el, 
iar individualitatea limbii provine din aceea că ne 
aflăm angajați pe aceeași cale, în ciuda câtorva 
deviații posibile, dar în care esența formei originale 
rămâne nu doar mereu recognoscibilă, ci și pre-
ponderentă.” (Humboldt, in Henri Dilberman, 2006) 

Pe de o parte, forma limbii ilustrează faptul că, 
în cazul unui popor dat, gândirea se exprimă potri-
vit unor reguli determinate, această formă fiind se-
cretul apariției spontane a limbii ca un tot organi-
zat, în ciuda numărului nedeterminat de locutori. 
Această formă spontană este imaginea geniului 
națiunii și, chiar dacă un individ membru al aceste-
ia nu a participat deloc sau prea puțin la constitui-
rea limbii sale, el se regăsește în ea și o adoptă ca 
și cum ar fi creatorul ei. În principiu, nu resimte 
această formă ca pe un carcan, deoarece ea se 
acordă perfect cu psihologia lui, tributară celei na-
ționale. Teoretic, este condiția libertății și dezinvol-
turii exprimării sale. 

Și atunci, ce caută atâția scriitori străini în lim-
ba franceză? Și îi lăsăm deoparte pe cei care au 
suportat experiența idiomului dominant, obligato-
riu, vorbim de cei pentru care franceza reprezintă 
o alegere matură, rațională și pasională, cazurile 
exemplare fiind cele ale unor scriitori care ar fi pu-
tut utiliza o limbă ce beneficiază de un prestigiu in-
ternațional cel puțin egal cu franceza, cum ar fi 
Samuel Beckett, sau Jorge Semprun, sau proas-
pătul laureat al Premiului Nobel pentru literatură, 
Peter Handke.  

Probabil că vin din două motive principale: mai 
întâi, pentru a fisura logosul subteran care alimen-
tează o nație, perturbând tocmai acel geniu al lim-
bii franceze, bine așezat într-o formă răsunătoare, 
pentru a o de-forma, in-forma, re-forma, spre a 
ajunge la un geniu hibrid, la acel neloc lingvistic ce 
face din franceză un luntraș între lumi, o trans-
rostire, în fond. 

În al doilea rând, vin pentru a scoate limba 
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gazdă din țâțânile ei și pentru a ieși, ei, din confor-
tul lor personal, dintr-o identificare ușoară, dar cas-
tratoare. Căci limbile noastre materne ne închid 
uneori într-un mod de reflecție și de stereotipii cul-
turale care îngustează câmpul creației. 

Iat-o, de pildă, pe scriitoarea vietnameză Anna 
Moi. Vietnamul a fost și el cumva colonizat de fran-
cezi, dar acolo nu a existat o politică lingvistică, 
administrativă, culturală de sufocare a limbii sau 
culturii țării. Anna Moi a învățat la un liceu francez, 
apoi și-a continuat studiile în Franța, pentru a re-
veni să trăiască în Saigon, în anii 1990, unde a în-
ceput să scrie pentru o revistă francofonă articole 
despre cultura vietnameză, continuând apoi cu nu-
vele și romane. Alegerea francezei ca limbă de 
scriere în detrimentul limbii sale materne nu a fost 
câtuși de puțin dureroasă. În eseul ei intitulat 
Espéranto, désespéranto: la francophonie sans les 
Français, ea mărturisește că limba franceză, cu 
pronumele ei personale mai neutre decât cele vi-
etnameze, o atrage mult mai mult, permițându-i să 
scape de sistemul ierarhic impus de limba ei ma-
ternă. Și într-adevăr, vietnameza nu conține pro-
numele eu, tu, voi, sistemul ei pronominal împru-
mutând de fapt substantivele care îi numesc pe 
membrii familiei, cum ar fi „unchi”, „mătușă”, „soră 
mai mare”, „frate mai mare” etc., pentru a-l desem-
na pe interlocutor, dar și pe sine însuși. Astfel, 
alegerea unui pronume personal potrivit depinde 
de vârsta, sexul și uneori de statutul social al inter-

locutorilor, ceea ce nu este deloc evident atunci 
când nu-i cunoști: „Simplitatea unor eu, tu, el, noi, 
voi, ei este, prin contrast, de o seducătoare neutra-
litate de utilizare. Între minimalismul anglo-saxon 
(you, I) și maximalismul vietnamez, franceza oferă 
o cale intermediară subtilă, triada tu, voi, eu. Celă-
lalt, tratat cu familiaritate sau nu, își păstrează în-
tregul mister; este pur și simplu celălalt/ nu eu, li-
ber și egal”, scrie Anna Moi. Pentru ea, limba de 
expresie aleasă pentru scriere este ca un material 
inform pentru artist, la fel ca marmura pentru un 
sculptor; este alegerea artistică a formei dorite. 
Anna Moi se justifică: „Tot așa cum un pictor viet-
namez, moștenitor al tradiției picturii cu cerneală 
pe mătase nu își trădează originile culturale când 
pictează pe pânză cu pigmenți și ulei, tot așa cum 
un artist francez nu e neloial când lucrează în lac, 
iar un muzician vietnamez nu este anti-patriot da-
că execută o piesă de Beethoven la vioară sau 
compune în gama diatonică, în același mod, un 
scriitor de limbă maternă vietnameză care scrie în 
franceză exprimă mai presus de orice o alegere 
artistică.” Ea subliniază plasticitatea limbii franceze 
care îi permite să plieze, să modeleze cuvintele în-
tr-un sens, apoi în altul. „Aceste jocuri implică o 
anumită intimitate cu limba, rând pe rând prieten 
sau dușman, și dorința de a le chinui pentru a ve-
dea până unde rezistă, așa cum un sculptor aplică 
lovituri de daltă în marmură pentru a testa forța și 
puterea materiei.” (va urma) 
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profesor de italiană şi istorie. Desfăşoară o susţinută activitate în cadrul unor societăţi literare, coordo-
nând grupuri de lectură şi scriitură creativă, fiind director artistic al unor festivaluri literare. 

A publicat în diferite antologii, printre care L’opera continua, Roma, Perrone, 2005, şi Scrittura amo-
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În România a participat de două ori, în 2015 şi în 2017, ca invitat străin la Festivalul „Turnirul scriito-
rilor” la Sighișoara şi la „Festivalul internaţional de poezie” din Bucureşti. Texte ale sale au fost traduse 
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Prezentare şi traduceri de Ştefan DAMIAN 
 
 

scrisoare postumă 
 
am încercat la nenumărate încrucişări 
scrijelind litere despre condens 
rugându-mă mai tare ca zăpada 
alunecând, zdrobind poame uscate, 
să ţin speranţa înăuntru caldă 
 
m-ai privit dându-mi timp 
să adun pământ să apăr 
semănătura pentru un aprilie ce părea 
luminos, chiar dacă feliile 
se subţiau 
de la o mâncare la alta 
ai adus linfă 
şi ai îngrăşat 
 
când mi-a încolţit între mâini 
mi-ai permis să cred că-i al meu 
şi azi mi se imprimă pe spinare 
ca o mângâiere tatuată 
cu petale pline de parfum 
 
îngheţul nu scrie sfârşitul 
 

gotic familiar 
 
dacă se încleiază cheia refuzând 
orice adulare liniştită 
să rămânem în vânt să cotrobăim 
printre constelaţiile nicicând numărate 
să îndreptăm degetul către fisura oaselor 
acolo unde apasă respiraţia 
 
tata strânge boţiturile arse 
să se distingă de zorii palizi 
mama a spălăcit părul şi ideile 
eu întorc spatele şi fixez câmpia 
se înnoadă speranţele şi valiza apasă 
 
 

în teascul speranţelor 
 
În teascul speranţelor 
a fost exploatat totul 
printre tâmple şi mâini 
un gest în faţă şi 
mereu în spate, la erupţia 
viselor primordiale 
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pe dunga zării 
se suprapune salvarea 
mângâierea ploilor 
este aromă de scăpare 
mirosind gropile 
semănate de viitor 
 
 

crezându-se de neprins 
 
mâna netezeşte capota dar 
ochilor umezi de depărtare 
nu li poate oferi o ipoteză 
totul trebuie să se petreacă fără 
ameninţări sau ezitări 
 
mâna de ceară de caroserie 
lipeşte orice apărare spre a se crede 
de neprins în crăpături 
totul poate şi trebuie să se întâmple 
nu înaintează durerea 

evidenţe 
 
aceasta se deduce din zăpezile 
sprijinite la opt mii de metri 
unde se atestă setea 
râurilor care-ţi pierd rădăcina 
 
se ascultă din vulcanii care se scutură 
scârţâitul morţii 
 
resemnarea o lăsăm peste ochi 
ca pe un soare la fuziune extremă 
 
 

Din volumul inedit De pe cărări devorate 
(poezii care s-au pierdut şi au fost regăsite 
în mod norocos) 
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 MARKÓ Béla 
 
 

Lego 
(Legó) 
 

Gyarmathy János: Viața merge mai departe,  
1996, basorelief, bronz, 33 x 64 cm 

 
 
Măcăleandrul a găsit deja cu totul curate 

osul iliac, osul pelvian, osul sacru, 

cavitatea imaculată, încăpătoare a bazinului, 

așa cum se bălăngănea în fag, 

mai sus cu coloana vertebrală semănând mai curând 

cu un joc de copii asamblat din vertebre-lego, 

iar pe ramurile frânte ale coastelor 

mantaua militară deșirată. 

 

Craniul s-a rostogolit înainte de asta 

și zăcea undeva mai încolo 

ca un pietroi de râu gri-maroniu, 

dar lațul înnodat din sfoara de rufe 

s-a agățat cumva între osul umeral și țepoasa 

vertebră cervicală și a rămas ani întregi acolo sus, 

s-a bălăngănit într-o parte și alta în vânt, 

a și scârțâit poate în surdină. 

 

Furnicile i-au smuls deja  

până și ultima firimitură de carne 

păsările i-au ciugulit 

și nervii cei mai subțiri 

iar strania structură a înviat deodată 

când măcăleandrul și-a făcut cuibul în ea, 

dinspre regiunea lombară definitiv putrezită  

se auzea un piuit neoprit, în timp ce 

puii își înălțau spre cer gâtlejurile roșcate. 

 

Pasărea aceasta cu apucături ciudate, 

se știe, e în stare să cuibărească oriunde, 

într-o oală spartă ori o mașină răblăgită, 

ca o dovadă evidentă 

că în lume nimic nu se pierde, 
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numai se transformă dintr-o stare în alta, 

și de data aceasta s-a vădit inechivoc 

că și moartea se poate recicla, nu numai viața, 

și-n momentele acelea trupul își recheamă 

gusturile, miresmele, culorile. 

 

Soldatul acela german, dezertor 

după cum am înțeles, nu era decât un adolescent, 

a încercat să se ascundă în propriul sat, 

dar le-a fost teamă de represalii, 

așa că a fugit în pădurea din basmele fraților Grimm, 

iar când prietenul meu târgumureșean mi-a evocat asta, 

în mine proza terifiantă s-a transformat în poezie, 

bineînțeles că și mie mi-a venit în minte, ca și vouă,  

soldatul lui Rimbaud dormind într-o vale, 

pentru că după o vreme moartea voluntară 

nu se deosebește de glonțul ucigător al dușmanului, 

într-o poveste sfoara de rufe înseamnă același lucru 

ca în alta cele două găuri roșu-carmin. 

 

De altfel, Gyarmathy János 

se afla acolo într-un fel de tabără de creație, 

el e sculptor și l-au și rugat 

să eternizeze această tragedie 

destul de frecvent petrecută de altfel 

în vreme de război, care poate fi privită în literatură 

ca o temă recurentă, aproape banală, 

deși adevărul e că localnicii 

nu judecau în termenii aceștia, 

au făcut din ea o problemă de conștiință. 

 

După ce i-au relatat amănuntele, 

mantaua, craniul, funia, cuibul de pasăre, 

artistul s-a apucat acolo, pe loc, 

și a modelat, iar mai târziu a turnat în bronz 

basorelieful băiatului transformat în măcăleandru. 

 

Nu s-a transformat în cerb, desigur, 

ci într-un pui de pasăre, un vierme poate ori o furnică, 

pentru că asta nu-i muzica lui Bartók Béla, 

acesta e un exemplu mult mai înfiorător, 

și nici ninsoarea monotonă a lagărelor sovietice nu-i muzică, 

nici explozia copiilor cu centuri cu bombă nu-i muzică, 

nici tăcerea bărbaților din Srebrenița, nici 

smiorcăiala adolescenților din Srebrenița nu-i muzică, 

nici clipocitul în Dunăre al evreilor împușcați nu-i muzică, 

iar Auschwitzul nu are decât tăcere, 

iar trupurile transformate în cenușă 

nu le-au oferit ulterior nici măcar un os iliac 

păsărilor la cuibărit, 

și nu-i muzică țipătul taților și fiilor 

din Aita Seacă decapitați pe butuci 
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sub ochii femeilor, 

și nu-i nici literatură, 

nu încape în poem sau roman, 

ura nu poate fi descrisă, 

nu-i muzică nici bufnitura pruncului aruncat 

peste granița de sârmă ghimpată a țărilor. 

 

În ce kitsch ni s-a transformat viața 

în războaiele secolului al douăzecilea 

și ce kitsch deja pacea necontenit sângerândă 

a secolului al douăzeci și unulea, 

toate acestea se pot lecui într-adevăr numai cu bronz, 

pentru că numai bronzul nu putrezește, 

numai firimiturile bronzului nu învie 

în omizi, gândaci, ciori, 

astăzi nu mai surprinde pe absolut nimeni 

mașina de cusut și umbrela lui Lautréamont pe masa de disecții, 

căci iar a venit vremea goliciunii nude, 

femei și bărbați mai despuiați 

și decât modelele lui Tițian și Rubens, 

a bazinelor căscate ca niște guri flămânde de pui, 

a pieririi cu totul transparente. 

 

Da, numai strânsoarea letală a bronzului 

poate salva toate acestea pentru eternitate, 

pentru paradis ori pentru iad, 

dacă totul devine bronz, 

va fi simplu și dur, 

ramul fragil nu se mai rupe, 

deși rămâne aparent fragil, 

pielea în destrămare nu se mai destramă, 

osul în fărâmare nu se mai sfarmă, 

numai bronzul va mai cânta 

când strunele, clapele,  

pedalele, muștiucurile, ventriculele, 

falangele, rotulele, dinții, 

nasturii de aramă, cartușele, lamele de cuțit 

și penele păsărilor, topite la un loc într-un bloc 

insuportabil de luminos vor răsuna abia perceptibil, 

când ne vom trece unghia peste el, 

dar sunetul acesta nu mai e uman, 

e numai glasul unui măcăleandru 

venind de foarte departe. 

 
Traducere de KOCSIS Francisko 
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Charles F. HOCKETT 
 
 
Charles Hockett (1916-2000) a fost un celebru lingvist și antropolog american care a predat la universită-

țile Cornell și Rice, notabil mai ales pentru opoziția față de generativismul chomskyan și pentru identificarea 
trăsăturilor de design ale limbii umane. Studiul de față a fost publicat în mai 1955, în cea mai longevivă revis-
tă de literatură științifico-fantastică din Statele Unite, Astounding Science Fiction. 

Prezentare, traducere şi note de Laura Carmen CUȚITARU 
 
 

CUM SĂ ÎNVEȚI LIMBA MARȚIANĂ (II) 
 
 
L-am lăsat pe Ferdie cu problema lui GAHdjik 

și KAHchuk. Presupunînd că fiecare dintre aces-
tea este un act de vorbire, și nu doar o ușoară tuse 
marțiană, avem trei posibilități: 

(1) Sînt două cuvinte diferite cu două sensuri 
diferite. Dacă am fi în locul lui Marty, cînd un 
xenolog ar arăta spre urechea noastră am zice 
prima oară ureche, iar apoi, crezînd că întreabă la 
ce folosește, am zice auz. Cele două cuvinte sînt 
foarte asemănătoare1: un francez sau un italian 
care nu știu engleză s-ar putea întreba dacă sînt 
două cuvinte sau doar unul. 

(2) Sînt două cuvinte diferite folosite în esență 
pentru unul și același sens. Cînd pronunțăm 
cuvîntul room cu /u/ lung, acesta e un cuvînt; cînd 
îl pronunțăm cu /u/ scurt, în realitate folosim un 
cuvînt diferit. Numai că nu putem găsi nici o dife-
rență de sens între cele două. 

(3) Marty a rostit pur și simplu același cuvînt de 
două ori: variația aparentă din pronunție nu con-
tează pentru ceilalți marțieni. Un vorbitor de hin-
dustană, auzindu-ne rostind pie sau tie sau cow de 
cîteva ori ar putea crede că am pronunțat sunetul 
inițial p- (sau t- sau k-) cînd așa, cînd altfel, și asta 
deoarece limba hindustană segmentează „spec-
trul” sunetelor vorbirii un pic mai fin în această zo-
nă. 

Sînt mai multe lucruri pe care Ferdie le poate 
încerca pentru a rezolva problema. Mai întîi, arată 
din nou spre talpa lui Marty și spune KAHchuk, 

                                                           
1 Ear și hear, în engleză (n.trad.) 

pentru a observa reacția; puțin mai tîrziu, face ace-
lași gest și spune GAHdjik. În plus, încearcă și 
GAHdjuk și KAHchik, și chiar gahDJIK și kahCHIK, 
accentuînd a doua silabă, nu prima. Se speră că 
va reuși să înțeleagă ceva din reacțiile lui Marty 
care să indice acceptarea sau respingerea diver-
selor pronunții. Dacă Marty acceptă toate pronun-
țiile cu excepția ultimelor două, atunci Ferdie poate 
concluziona că răspunsul e a doua sau a treia va-
riantă, nu prima. Bineînțeles că nu poate fi absolut 
sigur; există posibilitatea ca marțienii să fie mult 
prea politicoși ca să critice, ori nu am reușit încă le 
aflăm gesturile de acceptare sau respingere. 

Mai e o altă procedură. Ferdie se uită prin car-
nețel și observă o notiță GOOpit, care pare să în-
semne „mic smoc de păr verde care crește pe 
ceafa unui marțian”, și KOOsahng, care pare să se 
refere la o tufă gălbuie care crește lung și din 
abundență în vecinătate. Iată ce face Ferdie și 
cum reacționează Marty: 

Ferdie (arătînd spre smocul de păr): „GOOpit.” 
Marty (închizîndu-și ochiul din mijloc – aparent 

într-un gest de consimțire): „FUM.” 
Ferdie (arătînd spre tufă): „KOOsahng.” 
Marty: „FUM.” 
Ferdie (smocul de păr): „KOOpit.” 
Marty: „FUM. NAHboo GOOpit.” 
Ferdie (tufa): „GOOsahng.” 
Marty: „FUM. NAHboo KOOsahng.” 
Ferdie (arătînd spre nava cu care a venit): 

„GOOpit.” 
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Marty (bulbucîndu-și cei trei ochi pedunculați): 
„HLA-HLA-HLA-HLA! Eekup SAHCH bahKEEN-
dut!” 

Răspunsul din urmă, orice va fi însemnînd el, e 
cu siguranță destul de diferit față de celelalte pen-
tru a indica ceva. Ferdie concluzionează că poate 
presupune că ultimul răspuns a fost o respingere, 
iar celelalte acceptări. Dar ce înseamnă asta? În-
seamnă următoarele: 

(1) GOOpit (sau KOOpit) nu înseamnă „navă 
spațială”. 

(2) Pronunțiile GOOpit și KOOpit pot suna dife-
rit în urechile pămîntenilor vorbitori de engleză, dar 
pentru Marty sînt totuna. 

(3) Pronunțiile KOOsahng și GOOsahng sînt și 
ele totuna pentru Marty. 

(4) Pronunțiile GAHdjik, GAHdjuk, KAHchik, 
KAHchuk ne sună variat din cauza obiceiurilor 
noastre de vorbire, dar diferențele sînt irelevante 
în limba lui Marty. 

Sau, pe scurt, la ultimele trei puncte, diferența 
dintre un sunet k- inițial și unul g-, care e distinctivă 
pentru noi, nu e funcțională în limba lui Marty. 
Ferdie a ajuns la o concluzie privitoare la sistemul 
fonemic al limbii lui Marty: în zona spectrului unde 
engleza face distincție între două foneme, k și g, 
limba lui Marty are numai unul. 

 
E distractiv să urmărești pînă aici pas cu pas 

munca grea de teren a unui xenolog sau lingvist, 
dar după acest punct totul devine repede plictisitor, 
cel puțin pentru oricine cu excepția investigatorului 
– ba, adesea, chiar și pentru el. Asta trebuie să fa-
că întruna – să obțină răspuns, să înregistreze, să 
verifice, să corecteze, să ajungă la o concluzie 
provizorie din cînd în cînd, să afle că a greșit și să 
revizuiască. Curînd devine o sarcină de rutină, dar, 
din nefericire, nu de genul care să poată fi încre-
dințat unei mașinării. (Cel puțin, o mașinărie în sta-
re să facă așa ceva ar trebui să aibă toată logica și 
lipsa de logică a omului, toate punctele forte și 
slăbiciunile acestuia). 

Scopul lui Ferdie poate fi formulat cu ușurință. 
El vrea să ajungă la punctul în care să descrie cu 
exactitate toate diferențele de pronunție care sînt 
distinctive în sistemul de semnalizare lingvistică al 
lui Marty și al semenilor săi. Vrea să poată indica 
ce nuanțe se folosesc la felinare, în ce secvență 
au voie diversele culori să apară, și ce gamă de 
nuanțe spectrale poate fi socotită ca exemplu pen-
tru fiecare culoare. Toate acestea constituie siste-
mul fonemic al limbii lui Marty. 

Poate credeți că lui Ferdie nu-i va trebui prea 
mult timp ca să-și atingă scopul. Însă, dacă e să 
ne luăm după experiența cu limbile de pe Pămînt, 

sînt mari șanse să concluzionăm că nava nu a 
adus destule provizii; dacă Ferdie nu se poate 
susține cu șopîrliță marțiană, produs de larg con-
sum pe planetă, are ghinion. Pe Pămînt, un lin-
gvist bine pregătit care lucrează cu o limbă com-
plet nouă poate după o zi-două să își scoată ceara 
culturală din urechi și să înceapă să audă ceva ca-
re pare să sune ca o limbă. Înainte de asta, totul e 
un zumbăit și un calamandros. După vreo alte ze-
ce zile de trudă, s-ar putea ca lingvistul să identifi-
ce cam nouăzeci la sută din ceea ce contează în 
procesele de producere și recunoaștere a sunete-
lor în limba respectivă, deși propriul auz ar putea 
să nu fie încă prea bine antrenat pentru noul sis-
tem. Peste vreo sută de zile ar putea să prindă 
cam nouăzeci la sută din rest. Cîteodată trec ani 
buni pînă înțelege totul. 

Programul acesta lung nu trebuie, totuși, să ne 
descurajeze, pentru că Ferdie poate pune eficient 
în practică dialectul marțian local cu mult înainte 
să se încheie toată povestea. Nouăzeci la sută e 
un procent destul de bun, chiar dacă, în încerca-
rea de a vorbi marțiană, Ferdie îl va impresiona pe 
Marty cu accentul lui nemarțian. Să vedem ce în-
seamnă „nouăzeci la sută” și de ce are eficiență. 

 
Sistemul fonemic al limbii lui Marty – sau al ori-

cărei alte limbi – este un set de diferențe distincti-
ve între pronunții. Unitățile pe care le numim „fo-
neme” nu sînt importante în sine: ceea ce contea-
ză sînt diferențele dintre ele. Cînd e folosit în co-
municare, un fonem dat nu e decît ceva care dife-
ră de toate celelalte foneme din sistem. În codul 
Morse, un „punct” e un „punct” iar o „linie” e o „li-
nie” indiferent dacă primul element este o pulsație 
scurtă de voltaj iar cel de-al doilea este o pulsație 
lungă, ori dacă primul e un steag unduit într-o di-
recție iar cel de-al doilea e un steag unduit în di-
recția opusă. De aceea îl vom scoate din minți pe 
Ferdie dacă, după prima lui zi de muncă, îl între-
băm „Și zi, au fonemul K?” sau „Este K fonem în 
marțiană?” Dacă vrei să compari cele două limbi, 
trebuie să întrebi „Marty are contrast fonemic între 
K și G?” – asta are sens pentru Ferdie, chiar dacă 
nu știe încă răspunsul. 

Diferența dintre K și G este distinctivă în en-
gleză, astfel că în această zonă generală a spec-
trului avem două foneme, și nu unul, întrucît o mul-
țime de perechi de cuvinte sînt separate doar de 
această diferență și de nimic altceva: good/ could, 
gap/ cap, glue/ clue, bag/ back, bigger/ bicker, și 
așa mai departe. În limba lui Marty nu există pe-
rechi de cuvinte diferențiate doar așa. Pe de altă 
parte, diferența dintre EE și AH este distinctivă în 
limba lui, la fel ca în a noastră, deoarece KEEtah 
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înseamnă „peduncul ocular” iar KAHtah înseamnă 
„apusul lui Deimos”. 

Deci, singura funcție a fonemelor este să difere 
între ele, și prin asta să împiedice cuvintele și me-
sajele – semnale întregi – să se confunde. Însă 
unele diferențe dintre foneme sînt mult mai solici-
tate decît altele. În engleză, diferența dintre K și G 
e mult mai des pusă la treabă, după cum se poate 
vedea cu ușurință prin căutarea altor perechi de 
cuvinte similare celor de mai sus – găsim cu sute-
le. Diferența dintre sunetul sh- din she sau hush și 
sunetul zh- din mijlocul cuvîntului pleasure e și ea 
funcțională, însă nu duce prea mult din sarcina to-
tală. Dacă te străduiești, poți găsi trei sau patru pe-
rechi de cuvinte care diferă între ele doar prin atît 
– de exemplu, measure și mesher – dar sînt foarte 
puține. 

De fapt, o tehnică derivată din teoria informației 
permite, teoretic, exprimarea, în termeni cantitativi, 
a „sarcinii funcționale” a diferitelor contraste fone-
mice dintr-o limbă, cu acuratețe. Însă munca de 
numărare și calculare ar fi enormă și nu ar putea 
să se desfășoare fără un computer performant – 
astfel că, în loc de timp ar trebui bani, ceea ce 
pentru lingviști e chiar mai rău. Dar nu avem nevo-
ie de astfel de date aici; sperăm că principiul gene-
ral e destul de clar. 

Acesta e motivul pentru care Ferdie poate în-
cepe să utilizeze eficient limba marțiană cu mult 
înainte de a depista și înregistra ultimele rămășițe 
de diferențe distinctive de articulare pe care limba 
aceasta le folosește cîteodată. E clar ca bună ziua 
că diferențele pe care le va descoperi primele vor 
fi și cele cu cea mai mare importanță funcțională. 
Dacă le va folosi doar pe acestea în încercările lui 
de a vorbi limba marțiană, va fi cîteodată înțeles 

greșit – însă noi oamenii ne înțelegem greșit unii 
pe alții din cînd în cînd chiar și în cele mai bune 
condiții. Dacă vrei dovezi empirice, gîndește-te 
doar la neamțul sau la francezul care te face să-l 
înțelegi într-o engleză imperfectă – sau gîndește-te 
chiar la tine cum reușești să comunici într-o fran-
ceză sau germană imperfectă. 

 
Dacă există marțieni, dacă sînt inteligenți și au 

limbă, dacă au tract respirator superior și tract di-
gestiv similare cu cele umane, dacă au urechi 
asemănătoare și, în fine, dacă și folosesc aceste 
organe în comunicarea verbală – atunci proceduri-
le lui Ferdinand Edward Leonard vor da rezultate 
iar el va fi în stare să „spargă” sistemul fonemic al 
limbii. 

Dar să presupunem că marțienii nu îndeplinesc 
una dintre condițiile de mai sus, doar una. Că au 
două limbi și nu au nas. Cum va putea atunci 
Ferdinad Edward Leonard să le imite sunetele și 
să învețe să le recunoască? 

Să presupunem ceva și mai teribil. Să zicem 
că marțienii au un sistem de comunicare la fel de 
complex ca limba umană, structurat în esență 
asemănător, numai că în loc să moduleze sunete 
ei modulează un transmițător pe frecvențe inacce-
sibile urechii noastre – unde radio, sau flux lumi-
nos, sau mirosuri, sau flux electric, sau vreun tip 
de energie transmis prin „sub-eter”. Ce fel de echi-
pament și ce fel de pregătire va trebui să aibă 
xenologul nostru pentru a face față unor astfel de 
situații?  

Chiar dacă anumite trăsături de design funda-
mentale ale limbii umane se vor regăsi în orice ast-
fel de sistem de comunicare language-like, rămîne 
problema observației și analizei, infinit mai dificilă. 

CĂRŢILE JUNIMII 

            Colecţia INTEGRUM                                      Colecţia COLOCVIALIA 

   

 



 

42 

Emina CĂPĂLNĂȘAN  
 
 

CE (NU) ȘTIAM DESPRE CUVINTELE MICI ȘI MARI 
 
 
Ne-a luat mirarea în adopție când am dat peste 

un context în care respectiv a fost actualizat cu un 
soi de rol explicativ. Un fel de adică mai serios, 
mai „formal”, mai de nivelul și de importanța pre-
sei. Pentru că pledăm des pentru scepticism și cu-
riozitate lingvistică, ghidați de neliniște și de des-
chidere în știința limbii, aruncăm un ochi în dicțio-
nar.  

Respectiv (adv.): „pentru cealaltă situație (par-
te); pentru al doilea caz; adică, va să zică [sic!], cu 
alte cuvinte. (< fr. respectif)” (MDN’00). Între timp, 
vasăzică a devenit o unitate și se scrie fără blanc, 
iar adverbul respectiv și-a cam pierdut sensul ex-
plicativ. Astfel că NODEX îl definește exact așa: 
„Care se referă la fiecare în parte.”, iar MDA – în 
termeni apropiați: „Pentru cealaltă situație (poziție, 
parte)”; „Pentru al doilea caz”.  

Concluzia e una previzibilă și descrisă în clasi-
cii termeni antonimici:  

Corect – Premierul, respectiv Călin Popescu 
Tăriceanu vor face evaluarea fiecărui ministru în 
parte.  

Evident, acordul se face la plural (fiind vorba 
despre două persoane care înfăptuiesc acțiunea).  

Greșit – „Beneficiarul, respectiv Primăria Foc-
șani va suporta, toate costurile cu taxele și tarifele 
necesare avizării documentațiilor la OCPI.” 
(https://www.ziaruldevrancea.ro) 

Verbul la singular trădează intenția de a expli-
ca/defini beneficiarul, iar virgula pusă nejustificat 
(între verb și complement) – priceperea aproxima-
tivă sau nepăsarea deplină. Beneficiarul este pri-
măria, prezența cuvântului respectiv însă dă ordi-
nea lucrurilor peste cap, ajungându-se la ambigui-
tate, la lipsă de logică – E și un beneficiar, și o pri-
mărie?!  

De aici, nu e deloc greu să ajungem cu mintea 
la un context în care și-ul și-a schimbat sensul. 
Vorba noastră preferată, aparținându-i lui Petre 

Țuțea, descoperită citindu-l pe Marin Sorescu: 
„Când scrii, şi pe şi trebuie să-l cauți în dicționar. 
Dacă între timp şi-a schimbat sensul?” Spre deo-
sebire de respectiv, şi are funcție explicativă, indi-
când o completare, un adaos: „Ricardo Cadu l-a 
supărat pe Gigi Becali și finanțatorul Stelei” 
(www.ziare.com). În acest exemplu, şi nu leagă 
elementele unui subiect multiplu între care există 
un raport de coordonare copulativă, forma predica-
tului relevând faptul că Gigi Becali şi finanțatorul 
nu sunt persoane diferite. Dacă ar fi fost vorba de 
persoane distincte, predicatul ar fi avut formă de 
plural, ca aici: Mama şi învățătoarea mea m-au în-
vățat să scriu. Aici constituenții subiectului nu au 
un referent comun, adică nu desemnează aceeași 
persoană. În această situație, respectiv și-ar putea 
justifica prezența.  

Tot cu mirare am întâmpinat și o realitate lexe-
matică expusă prin intermediul televizorului. Până 
la urmă, banalul cotidian poate face deliciul discuții-
lor fructuoase, al întrebărilor și al dialogului științific 
cu sine, al căutărilor și al întârzierilor cu orele pe 
aceeași pagină de lucrare lexicografică. Poetul 
postmodern „scoate poezia din prejudecățile caste-
lului princiar şi o coboară în stradă ori într-un mediu 
de familiaritate banală” (Zaciu: 427). Lingvistul 
postmodern se apleacă și el asupra aceleiași ma-
terii prime. Greșeala e la fiecare colț de presă, 
apare dintr-o scăpare a vreunui vorbitor, din cauza 
emoțiilor, din grabă sau dintr-o banală lipsă de 
conștientizare a importanței formei expresiei. Me-
sajul să fie transmis, dat mai departe și cam aici se 
oprește șirul. Cu destinatarul ce facem? Îl lăsăm 
să decripteze, să corecteze, să înțeleagă ce poate 
dintr-o formă deficitară. E bine totuși că se întâm-
plă astfel de lucruri. Dacă nu s-ar întâmpla, noi n-
am avea ce povesti. Din banalul cotidian răsare, 
ca un refren de toamnă, o reclamă care începe 
printre noduri în gât și poticniri rușinoase cu: 

https://www.ziaruldevrancea.ro/
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„Ce-aveți pentru respirație?”. Desigur că răspun-
sul farmacistei, spontan (chipurile!), cu interjecții, 
nu își întârzie apariția: „Pentru respirație urât mi-
rositoare puteți încerca Lacalut Flora”. „Pentru”? 
Ne întrebăm dacă nu cumva s-au încurcat borca-
nele cu sensuri și ca auditor curios, sceptic, mereu 
cu întrebări încolțind în minte, căutăm sprijin în dic-
ționar. Informațiile de început ne încurajează intui-
ția: „(Introduce un complement circumstanțial de 
scop) Cu scopul de..., în scopul..., în vederea... 
Scrie pentru bani. 2. (Introduce un complement 
indirect) În interesul..., în (sau spre) folosul..., în fa-
voarea...; în apărarea... Pledează pentru el.” Așa-
dar, demersul înlocuirii în context: pentru respirație 
urât mirositoare → *în scopul unei respirații urât 
mirositoare → *în favoarea unei respirații urât mi-
rositoare nu face decât să nască alte semne de în-
trebare. Din rău în mai rău. Curiozitatea nu se poa-
te opri însă la primele rânduri și la primele acorduri 
ale intuiției.  

Mergând mai departe pe drumul răsfoitului de 
pagini, scepticismul de început se transformă trep-
tat în temere inutilă: „(Introduce un complement 
sau un atribut) Contra, împotriva. Medicament 
pentru diabet. Ia ceva pentru durerile de cap.” 
DEX-ul e, fără doar și poate, prietenul care se cu-
noaște la nevoie. Un cuvânt odată spus zboară fă-
ră să-l mai poți aduce înapoi, dar odată deschis 
dicționarul, îndreptarul sau orice altă colecție nor-
mativă sau explicativă, lucrurile ies încrezător de 
sub semnul dubiului. NODEX-ul confirmă cele no-
tate anterior, precizând registrul: „fam. Contra; îm-
potriva. Pastile pentru tuse.” Căutând responsa-
bil o a treia sursă, găsim sprijin într-un dicționar de 

sinonime: împotríva prep. „1. asupra, contra, (înv.) 
către, despre, spre. (Pornește ~ dușmanului.) 
2. contra, pentru. (Medicament ~ hepatitei.) 
3. v. contrar.”  

Inocenta vânătoare de greșeli de la început a 
fost cu folos: am renunțat la o prejudecată. Con-
cluzia e simplă: e corect să folosim pentru în con-
textul care ne-a declanșat nedumerirea: pentru re-
spirație urât mirositoare, pentru durerile de cap, 
pentru hepatită. Reclama – reclamă, corectitudi-
nea – corectitudine. Oricât ne-am strădui nu putem 
scăpa de obsedantul refren: Când scrii, şi pe şi 
trebuie să-l cauți în dicționar. Dacă între timp şi-a 
schimbat sensul?  

Am căutat, am reținut, am notat. Pentru și îm-
potriva sunt cele două fețe ale unei idei, pe când 
respectiv și adică rămân în continuare în serii sino-
nimice diferite.  
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DEX ’09 = ***, Dicționarul explicativ al limbii române, edi-
ția a II-a revăzută și adăugită, Editura Univers Enciclopedic 
Gold, 2009.  

MDA = ***, Micul dicționar academic, ediția a II-a, Editura 
Univers Enciclopedic, 2010. 

MDN’00 = Florin Marcu, Marele dicționar de neologisme, 
Editura Saeculum, 2000.  

NODEX = ***, Noul dicționar explicativ al limbii române, 
Editura Litera Internațional, 2002.  

 
Bibliografie 

Seche, Luiza, Seche, Mircea, Dicționar de sinonime, Edi-
tura Litera Internațional, 2002.  

Zaciu, Mircea (coord.), Scriitori români, Bucureşti, Editura 
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. 

 

CĂRŢILE JUNIMII 

Colecţia ATRIUM 

   

 



 

44 

 Diana BOBICĂ 
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VIAȚA CA O LUNGĂ DEPRINDERE CU MOARTEA 
 
 
În Brisbane, noua apariție editorială semnată 

de Evgheni Vodolazkin (București, Editura Huma-
nitas Fiction, 2019), se observă o recurență a te-
melor tratate în romanele anterioare, dezvăluindu-l 
pe scriitor preocupat de ceea ce este definitoriu 
pentru ființa umană; indiferent de epoca în care își 
desfășoară existența, în ciuda progresului tehno-
logic la care s-a ajuns, aceasta va avea mereu 
aceleași repere fundamentale: iubirea, suferința, 
frica în fața morții, credința, perspectiva veșniciei, 
istoria subiectivă, personală, mult mai importantă 
prin efemeritatea ei decât istoria mare, consemna-
tă în cărți. Avându-l ca personaj central pe Gleb Ia-
novski, un virtuoz al chitarei, care desfășoară o ca-
rieră de succes internațional, Brisbane ne oferă o 
puternică perspectivă creștină asupra confruntării 
cu lipsa de sens a vieții. În plin secol XXI, în con-
textul în care viteza dezvoltării tehnologice se răs-
frânge asupra ființei umane făcând-o, într-un sens 
aproape orwellian, o prelungire a aparatelor și mo-
delându-i mentalitatea într-o manieră pragmatică, 
Evgheni Vodolazkin are curajul susținerii deschise 
a propriilor convingeri: el își afirmă credința în 
Dumnezeu prin intermediul personajelor sale, vor-
bește despre viața considerată „o lungă deprinde-
re cu moartea” (p. 327), despre moartea ca trecere 
în veșnicie, despre confruntarea cu suferința și în-
cercarea de depășire a acesteia prin ajutorul oferit 
aproapelui. Personajele sale sunt profund umane, 
cunosc ridicări și căderi, se cufundă în depresie și 
lipsă de speranță, din care reușesc într-un final să 
se desprindă. „Ține-te, dragul meu, de cer” (p. 
319) – e sfatul pe care îl primește Gleb Ianovski 
atunci când simte că realitatea știută de el se de-
structurează ireversibil.  

Evgheni Vodolazkin își dezvoltă romanul pe 
două planuri temporale, fiecare dintre ele având 
propria voce narativă. Primul plan debutează în 
2012 și se constituie din instantanee ale realității 

prezente, consemnate de însuși Gleb sub forma 
unor notații diaristice. Celălalt plan – plonjare în 
trecutul lui Gleb și ordonare cronologică a acestuia 
începând cu anul 1971, când copilul merge pentru 
prima dată la școală – e spațiul în care își face 
simțită prezența vocea lui Nestor, scriitorul care re-
alizează biografia muzicianului și care devine mar-
tor al memoriei acestuia și, totodată, martor al în-
tâmplărilor tragice din prezentul familiei Ianovski.  

Crescând din alternarea a două orizonturi tem-
porale diferite, aducând în prim plan personaje im-
portante din viața lui Gleb, având o anume sime-
trie a construcției, romanul se desfășoară ca o 
construcție muzicală bazată pe succesiunea celor 
două registre de expresie, major și minor, dezvălu-
ind momente de bucurie și de optimism contraba-
lansate de melancolie, tristețe și adâncimi tragice.  

Aminteam mai sus de lipsa de sens a vieții, 
sentiment care, pe parcursul desfășurării romanu-
lui, apare în momente diferite ale biografiei lui 
Gleb: adolescentul ce descoperă moartea perso-
nală; tânărul Gleb, abia acomodat cu succesul, 
dar, accidentat la mână, se confruntă cu perspec-
tiva renunțării la muzică; maturul Gleb, la apogeul 
carierei sale, când boala îi aruncă în aer echilibrul 
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sufletesc din cauza lipsei de speranță a diagnosti-
cului. 

„Viața nu e niciodată istoria unui succes” afir-
mă Gleb Ianovski într-o discuție cu Nestor. Privită 
din exterior, viața lui pare, până la un punct, toc-
mai ilustrarea unui asemenea succes. Născut și 
crescut la Kiev, Gleb frecventează, în paralel cu 
școala ucraineană, cursurile școlii de muzică, mai 
întâi la clasa de domră, apoi la cea de chitară, 
dând dovadă, pe măsură ce se adâncește în stu-
diul acestor instrumente, de sensibilitate interpre-
tativă, cu toate că nu este posesorul unui auz de-
săvârșit sau al unei tehnici impecabile. Moștenirea 
culturală (tatăl e ucrainean, iar mama rusoaică), 
faptul că se naște și trăiește o bună parte din viață 
pe teritoriul fostului URSS se impregnează în fon-
dul său sufletesc, apartenența simultană la cele 
două popoare părându-i-se un dat natural, firesc. 
Fascinația pentru muzicalitatea limbii ruse și pen-
tru literatura rusă îl determină ca, la sfârșitul liceu-
lui, să opteze pentru studierea acesteia la Peters-
burg și să abandoneze studiile muzicale. La uni-
versitatea din Petersburg – Gleb se ferește să-și 
numească orașul iubit pe numele său sovietic, Le-
ningrad –, se îndrăgostește de Katarina, studentă 
și ea la filologie rusă, provenită din Berlinul de Est, 
cu care se va căsători, în ciuda opoziției Comso-
molului. După absolvirea universității, tinerii vor lu-
cra câțiva ani ca profesori, el, de literatură rusă, 
ea, de limbă germană. Revenirea lui Gleb la muzi-
că se petrece printr-o întâmplare, la un an după 
destrămarea URSS-ului și, într-o primă fază, în-
tr-un context nu tocmai elitist, episod care va fi în-
să de scurtă durată. Într-un final, tinerii soți se sta-
bilesc în Germania, posibilitate întrezărită încă de 
când căzuse zidul Berlinului, iar acolo Gleb este 
descoperit de producătorul Stefan Mayer, cel care 
sesizează potențialul de succes al tânărului chita-
rist ce cântă uneori la o galerie de artă. În scurt 
timp, Gleb Ianovski devine un virtuoz al chitarei, cu 
numeroase concerte internaționale, cu o carieră 
desfășurată pe marile scene ale lumii până în 
momentul în care este diagnosticat cu Parkinson. 
Din disperarea în care cade reușește să se ridice 
abia când o întâlnește pe Vera, fetița de treispre-
zece ani a primei iubite din adolescență. Grav bol-
navă, Vera este o pianistă talentată, care își în-
fruntă situația cu demnitate, iar soții Ianovski, pe 
lângă ajutorul financiar oferit, își mobilizează toate 
resursele sufletești în încercarea de a o salva.  

Aparent, Vera și Gleb se găsesc în poziții simi-
lare: amândoi pasionați de muzică, amândoi bol-
navi, deși Vera e cu mult mai aproape de perspec-
tiva sfârșitului din cauza gravității bolii. În ciuda 
vârstei fragede, fata înțelege viața cu maturitate, 

fapt reflectat atât în felul în care se raportează la 
cei din jurul ei, cât și în calitatea interpretării. Refu-
giul și-l găsește în muzică, căci pianul o ajută să 
își înfrângă temerile pe care și le recunoaște des-
chis. „Răsună primele acorduri din Adagio de Albi-
noni. […] Cântul Verei nu e prefăcut: îți dai seama 
despre ce cântă. Și despre cine.” (p. 227) Întrebată 
de Gleb de ce a ales Albinoni, fetița e de o sinceri-
tate dureroasă: „Pentru că mi-e frică să mor.” (p. 
233) Surprinzător, atitudinea ei față de propria 
boală reprezintă o sursă de curaj pentru Gleb, ca-
re face din lupta pentru salvarea Verei sensul noii 
sale vieți.  

Întreaga existență a lui Gleb stă sub semnul 
drumului – el nu este structural un nomad, însă 
drumul reprezintă o modalitate de recuperare a si-
nelui, deschizându-i posibilități de manifestare în 
concordanță cu eul său. Aceasta este amprenta 
pe care o pune asupra sa dubla moștenire lingvis-
tică și culturală, cea ucraineană și cea rusă, fapt 
care va genera și problema identității: ce este 
Gleb, ucrainean ori rus? Disjuncția nu are impor-
tanță pentru el, căci cele două moșteniri coexistă 
în interiorul său și, mai mult decât atât, „eu nu prea 
fac deosebire între aceste popoare”. (p. 57) Într-un 
cu totul alt registru resimte tatăl său, Feodor, pro-
blema identității, pe care o atinge atunci când îi 
oferă fiului explicația subiectivă și oarecum fante-
zistă a diferenței de gen a substantivului drum în 
limbile rusă și ucraineană: „«Pentru că drumul 
nostru», a răspuns Feodor, «e ca o femeie, blaji-
nă, blândă, în timp ce drumul rusesc e aspru, nu e 
prevăzut pentru viață. Tocmai de-asta nu putem 
să avem un drum comun.»” (p. 74) Mult mai târziu, 
atunci când are loc destrămarea URSS-ului, tatăl 
readuce în discuția cu tânărul Gleb, acum în vâr-
stă de douăzeci și șapte de ani, problema grama-
ticală a substantivului drum, aplicată la noua reali-
tate politică: „Un singur lucru îți spun: ai grijă, fiule, 
și ține minte că ai un frate, Oles. Ajutați-vă unul pe 
altul. După ce a tăcut puțin, a adăugat: de asta 
depinde declinarea substantivului drum. De acum 
se va face la plural, căci în Rusia și Ucraina nu va 
mai fi același drum.” (p. 255) 

Atât bunica maternă, cât și bunicul patern au 
contribuții definitorii la formarea personalității lui 
Gleb: bunica îi clădește personalitatea zi de zi, iar 
bunicul îi consolidează structura de rezistență. 
Antonina Pavlovna, bunica, intră în viața copilului 
imediat ce părinții săi divorțează, devenind o pre-
zență constantă și ocrotitoare până când Gleb 
pleacă la facultate. Mefodii, bunicul, apare când 
Gleb traversează prima criză majoră, aceea a de-
scoperirii morții nu ca ceva ce se întâmplă numai 
altora, ci ca destinație implacabilă, punct terminus, 
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imposibil de ocolit, al existenței oricărei ființe, deci 
și a lui. Conștientizarea finitudinii propriei vieți, în-
soțită de frica de moarte, îl aruncă pe adolescentul 
Gleb în deznădejde: din această perspectivă, ni-
mic nu i se pare a mai avea vreun rost și atunci 
abandonează, pentru prima dată, cursurile școlii 
de muzică. Cel care îi oferă o altă viziune asupra 
morții e bunicul Mefodii, printr-o întrebare de o 
subtilitate menită să înfățișeze sfârșitul într-o altă 
lumină: „Dar dacă nu mori?” (p. 131) Este momen-
tul în care adolescentul, dus de bunic la părintele 
Piotr, cel care îl va boteza, descoperă existența lui 
Dumnezeu și, astfel, moartea nu mai pare atât de 
înfricoșătoare, căci ea nu este decât trecerea în-
spre veșnicie. Într-un anume sens, deși moartea e 
o problemă personală, care nu ține cont de vârstă 
și în fața căreia suntem mereu singuri, faptul că 
părinții și bunicii săi trăiesc reprezintă adăpostul 
sufletesc față de conștientizarea realității inevitabi-
le a morții: ea pare cu atât mai îndepărtată și, de 
aceea, deocamdată mai puțin probabilă cu cât în-
tre Gleb și moarte se interpun, cronologic și pro-
tector, părinții și bunicii. Cu totul altfel stau lucrurile 
pe măsură ce Gleb înaintează în vârstă, iar punc-
tele de echilibru sufletesc – bunicii și părinții – dis-
par: „Dacă pornim de la ordinea firească a lucruri-
lor, între mine și moarte stătea tata. Era acel prim 
flanc care va pieri în luptă. Acum acest flanc sunt 
eu. Iar lupta, se știe dinainte, e pierdută, nimeni nu 
a câștigat-o încă.” (p. 267)  

Cu toate accentele sale tragice, Brisbane este 
romanul speranței care nu trebuie niciodată înăbu-
șită, nici măcar atunci când simți în preajmă apă-
sarea înghețată a morții. Din perspectivă teologică, 
permanenta amintire a acesteia ar trebui să mobi-
lizeze și să insufle optimism, însă drama ființei 
umane constă tocmai în frica de moarte și în greu-
tatea acceptării ei. Aparent fără prea mare legătu-
ră cu acțiunea lui, titlul romanului sintetizează în-
tregul său mesaj: indiferent care ar fi conjuncturile, 
speranța și optimismul trebuie întotdeauna păstra-
te. Însă trebuie precizat că nu denumirea în sine a 
orașului australian Brisbane reușește să transmită 
această idee, ci încărcătura emoțională asociată 
orașului care, în familia lui Gleb, „era socotit a fi ra-
iul” (p. 67), era văzut drept locul „unde fericirea es-
te generală” (p. 123). 

Deși sunt de sine stătătoare, romanele lui Ev-
gheni Vodolazkin se deschid unul către altul, prin 
problematica abordată și grație vocilor personaje-
lor care le populează, într-o perpetuare a convin-
gerilor indiferent de cadrele temporale în care se 
petrec acțiunile lor – Evul Mediu (Laur), începutul 
și sfârșitul secolului al XX-lea (Aviatorul), ultimele 
trei decenii ale secolului al XX-lea și primele două 

decenii din secolul al XXI-lea (Brisbane). Rețin, 
pentru ilustrare, câteva exemple. 

„Am să spun ceva ciudat. Mi se pare din ce în 
ce mai mult că nu există timp. Totul există pe lume 
în afara timpului, altfel cum aș putea eu ști viitorul 
de vreme ce nu a fost?”1, rostește personajul 
Ambrogio din Laur, în Evul Mediu. În Brisbane, în 
1979, avem un alt dialog: „Dar ce este veșnicia? a 
întrebat Gleb. Este absența timpului, a avansat 
Mefodii, ceea ce înseamnă absența morții. În final, 
este Dumnezeu, a spus părintele Piotr, Cel pe Ca-
re Îl cauți tu”2.  

Dialogul Ambrogio-Arseni continuă în Evul 
Mediu: „Pur și simplu trebuie amintit faptul că de 
timp are nevoie numai lumea materială. Dar numai 
în lumea materială se poate acționa, zise Arseni”3. 
Ecoul lui din Brisbane, prin glasul părintelui Piotr: 
„Lucrează, dragul meu prieten, întru slava lui Dum-
nezeu! Amintindu-ți că ai în față veșnicia, nu dis-
prețui timpul, căci de realizat ceva se poate numai 
în timp”4. 

Dialogul dintre Innokenti Platonov și Lera din 
Aviatorul are drept corespondent, în Brisbane, dia-
logul dintre directoarea liceului și bunicul Mefodii. 

„Arătând spre cruciulița de pe pieptul meu, Le-
ra a întrebat:/ – Tu crezi în Dumnezeu?/ – Da./ – În 
epoca aeroplanelor e rușinos să fii credincios. Ui-
te, eu sunt fiică de preot, dar nu cred. A tras un 
fum. De ce taci?/ – Au desființat aeroplanele moar-
tea?/ Lera a izbucnit în râs:/ – Bineînțeles!”5 

„Arătând spre cer, a spus: Iuri Gagarin a zburat 
în cosmos, dar pe Dumnezeu nu l-a văzut – trebu-
ie să fiți de acord! Mefodii a înclinat politicos din 
cap. […] Dar Dumnezeu l-a văzut pe el. Și l-a bi-
necuvântat.”6 

Găsindu-și propriul culoar în literatura univer-
sală cu tulburătorul roman Laur, Evgheni Vodolaz-
kin demonstrează și în romanele ulterioare că 
scriitura sa nu este altceva decât rodul convingeri-
lor puternice care îi articulează personalitatea. Prin 
încărcătura sa teologică, Brisbane se apropie însă 
mai mult de atmosfera din Laur decât reușește să 
o facă romanul Aviatorul. 

                                                           
1 Evgheni Vodolazkin, Laur, București, Editura Humanitas, 
2014, p. 207. 
2 Evgheni Vodolazkin, Brisbane, București, Editura Humani-
tas Fiction, 2019, p. 132. 
3 Evgheni Vodolazkin, Laur, București, Editura Humanitas, 
2014, p. 208. 
4 Evgheni Vodolazkin, Brisbane, București, Editura Humani-
tas Fiction, 2019, p. 134. 
5 Evgheni Vodolazkin, Aviatorul, București, Editura Humani-
tas Fiction, 2017, p. 82. 
6 Evgheni Vodolazkin, Brisbane, București, Editura Humani-
tas Fiction, 2019, p. 135. 
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 Constantin COROIU  
 
 

JURNALUL INTIM – EU „DE REFUGIU” 
 
 

Recitesc după mai multă vreme volumul „Jur-
nale intime vieneze” de Jacques Le Rider, editat la 
Polirom (2001) în traducerea Magdei Jeanrenaud, 
care semnează și studiul introductiv intitulat „Jurna-
lul intim – mode d’emploi”. 

Autorul, născut în 1953, director de studii la 
Ecole Pratique des Hautes Etudes, Sorbona, este 
un cunoscător profund al „luminilor și umbrelor ca-
pitalei Habsburgilor”, iar cartea e rodul unei ample 
și polivalente cercetări a jurnalelor intime din peri-
oada 1880-1938, „vârstă de aur a culturii”, epoca 
modernității vieneze, o epocă deosebit de comple-
xă, contradictorie și de răscruce pentru întregul 
continent; definită de Jacques de Rider ca fiind „o 
reprezentare și interpretare a crizei culturale provo-
cate de modernizare”. Modernitatea vieneză a ge-
nerat anxietate, insecuritate deopotrivă în plan indi-
vidual și colectiv, „neliniște încarnată de cele două 
figuri ale modernității, femeia emancipată și evreul”, 
ceea ce a dus la necesitatea construirii unui eu „de 
refugiu”, jurnalul intim oferind în acea epocă și nu 
numai atunci terenul cel mai prielnic pentru o ase-
menea soluție salvatoare. Departe de a fi – așa 
cum s-ar putea crede – o carte de teorie, aridă, 
eseul de istorie culturală al lui Jacques Le Rider es-
te, cum observă și traducătoarea, o narațiune cap-
tivantă, cu personaje celebre, dar și o dezbatere 
incitantă, nu în ultimul rând privind însăși condiția 
jurnalului intim. 

S-a spus că soarta jurnalelor intime, mai ales 
cele ale unor oameni importanți, este să devină, 
până la urmă, cu un termen inventat de Michel To-
urnier, extim, adică, mai devreme sau mai târziu, 
să fie publicate. Oricum, termenii sunt în acest caz 
fluctuanți, iar jocul cu ei, speculațiile terminologice 
trebuie să aibă limite. Ca „mâncător” de jurnale, 
memorii, biografii, într-un cuvânt, de ceea ce Tudor 
Vianu a numit literatură subiectivă, am citit multe 
scrieri de acest gen, nu puține ale unor contempo-
rani ai noștri. Între ele, o cărămidă de vreo 650 de 

pagini în care autorul și-a strâns însemnările apăru-
te periodic într-un ziar local și într-o revistă literară. 
Dispuse în volum în ordinea apariției în presă și 
exprimând, în fond, stările, sentimentele, opiniile, 
aprehensiunile sale privind diverse fapte și eveni-
mente notațiile, ele alcătuiesc, de fapt, un jurnal. 
Discutabil e că „diaristul” îl considera a fi și unul in-
tim. Acum, dacă aș fi malițios, aș spune că cele 
mai multe dintre textișoarele cam constipate de 
acolo ar fi fost mai bine să rămână intime pour tou-
jours, respectându-se astfel sensul propriu al ter-
menului intim, ori cel mult în pagina de ziar sau de 
revistă în care le-a publicat. Dar, pe de altă parte, 
trebuie respectată opțiunea autorilor de jurnale să 
și le definească așa cum cred de cuviință. În defini-
tiv, oricare autor, inclusiv cel de jurnale intime, ex-
time etc., este liber și, în unele cazuri, chiar reco-
mandabil să riște și eventual, cu o expresie bine-
cunoscută, să piară pe propria-i limbă… 

Dar aceasta a fost o paranteză. Revin la volu-
mul „Jurnale intime vieneze”. Printre marii autori de 
literatură confesivă pe care îi (re)întâlnim în cartea 
lui Jacques Le Rider se află și Stefan Zweig ale că-
rui jurnale „sunt sclipitoare și, în ciuda caracterului 
lor fragmentar, ele creionează o serie de autopor-
trete ale unei personalități fermecătoare, zugrăvite 
în diverse perioade ale vieții sale”. Jacques Le 
Rider se lasă adesea contaminat de stilul „eroilor” 
săi și creionează, la rândul lui, admirabile portrete, 
precum cel al lui Zweig însuși: „Acest bărbat născut 
într-o zodie prielnică, bucurându-se de o celebritate 
precoce, înzestrat pentru producția regulată de 
best-seller, asaltat de femei și ducând, încă din ti-
nerețe, o existență mai mult decât confortabilă […] 
era un om fragil. Adesea afectat de crize de me-
lancolie depresivă, se va prăbuși, după începutul 
persecuțiilor național-socialiste, într-o stare depre-
sivă cronică, care îl va împinge spre sinucidere la 
22 februarie 1942, la Petropolis, deși, comparativ 
cu soarta atâtor evrei europeni, condițiile exilului 
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său ar fi putut părea aproape aurite. În mod evi-
dent, Stefan Zweig caută beția unei vieți trepidante 
de care se plânge, dar nu se poate lipsi de ea”. 

Un alt personaj literalmente fascinant, ilustrat 
de carnetele intime și jurnalele sale secrete, este fi-
losoful și logicianul Ludwig Wittgenstein (1889-
1951), autorul unei teorii privind relația biunivocă 
între cuvinte și lucruri, ce a făcut oarecare vogă la 
începutul deceniului trei al secolului trecut, teorie 
abandonată apoi de însuși Wittgenstein, care, în 
lucrarea sa apărută postum – „Investigații filosofi-
ce”– avea să se preocupe de ceea ce s-a numit 
„jocul limbajului”. Pe scurt, Wittgenstein relevă as-
pectul uman al limbajului, care este imprecis și va-
riabil, în funcție de situații, de contexte, ceea ce ne 
duce cu gândul la modul cum definea relația text-
context un alt mare logician al secolului trecut, ro-
mânul Constantin Noica. Pasionantă este aventura 
postumă, contradictorie și uneori confuză, altfel 
spus receptarea scrierilor personale ale lui Witt-
genstein. Acestea au generat numeroase contro-
verse, confirmând parcă însăși temerea celui care 
în „Carnetele de la Cambridge” nota: „Aud deja, în 
sinea mea, cum posteritatea vorbește despre mine, 
în loc să mă asculte pe mine, pe mine care, cunos-
cându-mă, sunt la drept vorbind un public mult mai 
ingrat”. Un biograf al filosofului vienez consemnea-
ză o mărturisire pe care acesta i-o făcea unui prie-
ten în timpul primului război mondial: „Dacă n-aș 
avea hârtie, aș scrie pe nisip”. (Ea îmi evocă o alta, 
a unui mare romancier al secolului XX: „Dacă ro-
manul ar dispărea, aș scrie un roman despre dis-

pariția romanului”). Fapt e că scrisul în carnetul in-
tim nu înseamnă pentru el doar consemnări ale 
unor stări și întâmplări zilnice, ci o confruntare dură 
cu sine însuși, în efortul de a se cunoaște mai bine, 
mai profund. Același biograf povestește: „La înce-
put, voia mai ales să vorbească despre el însuși, 
ca și cum s-ar fi adresat unui prieten căruia i se pu-
tea confesa. Apoi, metoda lui personală consta în a 
nota reflecțiile pe bucățele de hârtie, așa cum îi ve-
neau, pe care apoi le transcria într-un carnet mare. 
S-a întrebat adesea despre vanitatea pe care o im-
plica faptul că nota observațiile și apoi le copia, dar, 
în chip evident, scrisul corespundea în cazul lui 
unei necesități […], iar scopul lui era […] să reu-
șească să-și înțeleagă cu adevărat propria viață 
[…] și să se pună de acord cu ea. «Pentru ca în 
carnetul meu să fie ordine, notează el, trebuie, ca 
să spun așa, să-i trec pragul pentru a pătrunde în 
viață – altminteri risc să fiu obligat să mă cațăr pâ-
nă la lumină ca și cum aș veni dintr-un beci sau să 
sar de la o mare înălțime ca să mă trezesc pe pă-
mânt».” Sigur, remarcă analiștii, Wittgenstein se 
îndoia de efectul jurnalului intim și recitindu-și textul 
se arăta dezamăgit. O confirmă până la un punct o 
însemnare din octombrie 1931: „Am impresia că 
Spinoza nu s-a cunoscut pe el însuși. Mă văd obli-
gat să spun exact același lucru și despre mine”. 
Dar numai după trei luni, în ianuarie 1832, el con-
stata că jurnalul său secret este sau ar putea fi un 
instrument și o oglindă pe deplin revelatoare privind 
scopul propus: „Dintre toate observațiile mele, nici 
măcar una dintre criticile la propria-mi adresă nu a 

 
 

 

Premiile Naţionale „Negruzzi”, Ediţia a IV-a –  
Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi –  

1 decembrie 2019. Fotolucianogramă 



 

49 

fost scrisă în întregime în lipsa sentimentului că es-
te totuși minunat că-mi pot vedea defectele”. O au-
toanaliză necruțătoare ce explică poate și faptul că 
el și-a distrus în mai multe rânduri scrierile intime, 
începând cu primele jurnale din perioada pe care a 
petrecut-o la Berlin. 

Jacques Le Rider citează copios, fie din jurnale, 
fie din biografiile și exegezele consacrate diariștilor 
de care se ocupă. Critica, analiza pe text presupun 
știința sau, cu vorbele lui G. Călinescu, arta citatu-
lui. E un truism a mai spune că un citat bine ales 
face mai mult decât un comentariu, nu o dată, 
acesta din urmă, prețios și redundant. Or, tocmai 
citatele sunt cele care ne ajută să ne dăm seama, 
între altele, de specificul unei epoci, așa cum este 
ea trăită, resimțită, percepută de niște mari spirite. 
Există o neliniște existențială, dar și o presimțire 
sumbră care, din păcate, avea să se adeverească, 
în scrierile secrete ale acestor intelectuali și creatori 
de prim rang european. Pentru a exemplifica ar fi 
suficient să-i amintesc, în afara celor doi la care 
m-am referit, pe Sigmund Freud, Robert Musil sau 
Hofmannsthal. Jurnalele prefigurau – vedem acum 
limpede, când nu mai sunt intime, nu mai sunt se-
crete, întrucât au fost publicate sau cel puțin citate 
în studii monografice ori în alte sinteze – un mare 
seism, dintre cele care amenințau să distrugă nu 
numai civilizația, ci umanul însuși în esența lui, în 
fibra sa cea mai profundă, spirituală și vitală. Vorba 
lui Marin Preda: „Există puțini scriitori care să pre-
simtă marile seisme imediate care îi așteaptă pe 
oameni. Când sunt, istoria ne spune pe urmă că ei 
le-ar fi pregătit prin opere”. 

În prefața la „Genurile biograficului” (două vo-
lume însumând aproape 800 de pagini, editate de 
Fundația Națională pentru Știință și Artă), Eugen 
 

Simion consemnează un fapt mai mult decât inte-
resant. Un tânăr cercetător din SUA a stabilit că, în 
februarie 2001, la Biblioteca Universității Tehnice 
din Virginia erau înregistrate 1450 de jurnale de au-
tor, dintre care fuseseră publicate 584. Criticul 
menționează acest fapt pentru a sublinia și puțină-
tatea studiilor teoretice, doar vreo 4-5, în compara-
ție cu numărul jurnalelor. Mai spectaculoasă este 
însă o altă cifră, pe care Eugen Simion a dedus-o 
din publicația franceză „Lire”. Și anume că în anii 
ʼ90, circa trei milioane de francezi „țineau un jurnal 
intim sau își scriau memoriile și autobiografiile” 
(conform datelor unei asociații profesionale patro-
nată de Philippe Lejeune, autorul volumului „Je est 
un Autre” și al „Pactului autobiografic”). Criticul ro-
mân observă că cifra este „fabuloasă, incredibilă”. 
El îl citează totodată pe Philippe Lejeune care „ține 
să precizeze că nu trebuie să ne așteptăm să exis-
te trei milioane de Amiel sau de Goncourt în Fran-
ța, există doar mulți oameni, peste 15 ani, care își 
notează în carnete mai mult sau mai puțin secrete 
gândurile și impresiile lor”. 

E de presupus că numai o infimă parte din cele 
câteva milioane de jurnale vor cunoaște probabil o 
oarecare consacrare publică. Celelalte vor rămâne, 
dacă vor rămâne, în arhivele sentimentale ale fami-
liilor autorilor lor. Remarcabil este însă faptul că nu-
mărul de jurnale, fabulos cu vorba lui Eugen Simi-
on, e un semn de civilizație, de tradiție spirituală și, 
nu în ultimul rând, o dovadă că oamenii, autori sau 
cititori de literatură confesivă, mai au nevoie chiar și 
în epoca postmodernă de eul de refugiu care este 
jurnalul. Mă tem, însă, că spațiul de evadare îl va 
constitui tot mai mult alienanta și sterilizanta table-
tă. Oricum, jurnalul intim va dăinui în memoria cul-
turală ca un mit evocator. Ceea ce nu e puțin! 
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DIALOG 
 

   
 
 
 
 

Cristina HERMEZIU  
(Paris) 

în dialog cu  
Veronica D. NICULESCU 

 
 

 
Am întâlnit-o pe scriitoarea Veronica D. Niculescu la Iași, pe canapeaua din Casa Filit, și am provocat-o la măr-

turisiri despre lecturile ei formatoare. În cărțile sale (Spre văi de jad și sălbăție sau O vară cu Isidor, Polirom, 2016 și 
2017) există un sunet melancolic aparte și un miez de basm tulburător, care declanșează în cititor ceva din încânta-
rea de o puritate similară cu cea din copilărie, la primele lecturi. Autoarea s-a numărat printre cei cinci scriitori con-
temporani care au acceptat provocarea de a scrie câte o continuare a unei poveşti de Ion Creangă în cadrul unui 
proiect editorial original – „Creangă 2.0” -, care a fost lansat la Festivalul Internaţional de Literatură şi Traducere Iaşi 
– FILIT (2-6 octombrie 2019). Astfel, într-o colecţie ilustrată de artistul Adrian Serghie, Matei Vişniec a scris „Capra 
cu trei iezi 2.0”, Bogdan Alexandru Stănescu – „Prostia omenească 2.0”, Veronica D. Niculescu – „Harap Alb 2.0”, 
Lavinia Branişte – „Punguţa cu doi bani 2.0”, Alexandru Vakulovski – „Ivan Turbincă 2.0”.  

Scrisul ca ucenicie dramatică din anii de jurnalism, evocarea unui mare prieten poet dispărut – Emil Brumaru – 
dar și decorul noului său roman, tocmai încheiat, sunt câteva din bucuriile confesiunilor literare cu Veronica D. Nicu-
lescu. (Cristina Hermeziu)  

 
 
Cristina HERMEZIU: De când citești povești, 

Veronica D. Niculescu?  

Veronica D. NICULESCU: Îmi place să cred 
că noi toți „citim” povești nu doar de când învățăm 
efectiv să citim. Primele povești cu care ne-am în-
tâlnit sunt cele pe care ni le citea mama fiecăruia 
dintre noi. Mama mea, nemțoaică fiind, venită din 
Timișoara și mutată la Pitești după căsătorie, ne 
citea din poveștile Fraților Grimm, mie și surorii 
mele. Țin minte plăcerea asta. Se spune că de as-
ta citim mai târziu, pentru că încercăm să regăsim 
plăcerea de atunci, de când eram copii și ne citea 
mama. Așa se face că primele povești din viața 
mea sunt nemțești. Am simțit, crescând la Pitești, 
că am alte lecturi decât copiii din bloc; la un mo-
ment dat, am ajuns la vârsta la care ei toți vorbeau 
de anumite texte cunoscute, românești, pe care eu 
nu le știam. Mama nu le știa. Când am început să 
studiem literatura la școală, ea se arăta intrigată 
de manualele noastre, bineînțeles că erau texte pe 
care ea nu le cunoștea. Cu un aer ușor superior 
spunea: „Ah, noi îl citeam pe Goethe, iar voi!...” De 
fapt, toată atitudinea asta a ei, oarecum de respin-
gere, a avut un efect invers: pe mine m-a apropiat 
de literatura română. Pentru că aveam un... n-aș 
spune chiar un complex, fiindcă eram prea mică 
pentru complexe – dar o curiozitate: de ce ceilalți 

copii au alte lecturi? Despre ce tot vorbesc ei aco-
lo, iar eu n-am citit? Și s-a întâmplat, cu vârsta, să 
trag tot mai mult spre partea românească. Acum, 
de fapt, mă interesează foarte tare rădăcinile astea 
duble ale mele, și dinspre mamă, nemțești, și din-
spre tată, românești. 

Există o imagine dintr-o poveste sau un perso-
naj care te-au marcat? Pe mine m-a marcat, spre 
exemplu, în copilărie, o imagine din Ispirescu: fe-
ciorul de împărat care era de fapt o fată... 

În Ispirescu erau într-adevăr niște lucruri inter-
zise, enigmatice, pe care încercai să le înțelegi, 
simțeai că acolo se ascunde ceva. Era moartea 
care te lovea dintr-o dată, ivită dintr-o „chichiță”, 
după ce-ai albit brusc, era bărbatul care trecea pe 
stradă și, doar privindu-l pe geam, fata rămânea 
grea... Și în Frații Grimm sunt întâmplări misterioa-
se, cu spiriduși răi, cu firul de aur, în general în 
basme e plin de enigme și e și foarte multă cruzi-
me. E o cruzime necesară, copilul învață de fapt 
să se confrunte cu răul, învață că obstacolul poate 
fi învins, că greutățile apar și sunt depășite. Apoi, 
au fost niște cărți pe care le citea toată lumea, 
mergeam cu gașca la biblioteca de cartier, citeam 
toți, de la comandantul de detașament până la co-
piii cei mai slabi la școală, mergeam în capătul 
străzii la bibliotecă împreună, asta era una dintre 
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preocupările importante ale vacanțelor lungi. De 
acolo am venit odată cu o carte de basme rusești, 
țin minte coperta, erau niște turle foarte frumoase 
– imagine pe care am folosit-o într-un roman, am 
împrumutat-o unui personaj. De fapt este vorba de 
o imagine dintre cele de care vorbești tu, una care 
rămâne și care închide în ea plăcere, multă, multă 
plăcere. E ca o copertă a tuturor lecturilor adorate 
din copilărie.  

De la povești ai trecut la ce fel de lecturi? 

Ah, dar eu citesc și acum povești!... Chiar dacă 
acum nu mai scriu pentru copii, a fost o întâmplare 
c-am scris. Am citit recent Michael Ende, Școala de 
magie și alte povestiri, de la Polirom. E o antologie 
cu povestirile scrise de-a lungul vieții și apărute în 
diferite locuri, reunite în ultimul an de viață. E litera-
tura care îmi place cel mai mult: merge și pentru 
copii, și pentru adulți. Citești și vezi că sunt mituri, 
lucruri esențiale, extraordinar de frumos spuse, de 
asta au atâta succes. Pentru copii, textele acestea 
ascund enigma, sâmburele tare în care ei nu înțe-
leg deocamdată ce se ascunde, dar intuiesc ceva 
mai mult, ceva ce adultul poate pricepe.  

Să mă întorc la copilărie, la trecerea spre altfel 
de cărți. În liceu am făcut trecerea spre alte lecturi, 
prin biblioteca unui foarte bun prieten. Nu era un 
iubit, ci chiar cel mai bun prieten al meu, un băiat – 
întotdeauna m-am înțeles cu băieții cel mai bine. 
El avea o bibliotecă mult mai mare decât ce 
aveam noi acasă, te urcai pe o scăriță, scanai 
rânduri întregi de cărți... Acolo l-am descoperit pe 
Dostoievski prima oară – cu sentimentul acela că 
e al tău, că tu l-ai descoperit, că nu exista altfel! – 
și autorii ruși, care rămân și acum favoriții mei. 
Acesta e al doilea moment important pe șnurul lec-
turilor, când citeam uitând de mine, cufundată 
într-o plăcere neasemuită, cărțile acelea groase 
care-aș fi vrut să nu se termine niciodată. Aveam 
14, 15 ani.  

Au mai fost trepte din acestea la fel de zgudui-
toare mai târziu? 

A fost o perioadă prin anii ‘90, chiar după Re-
voluție, când au început să apară librării noi, edituri 
noi, reviste și toate cărțile care nu existaseră în 
România. Atunci a urmat o perioadă de câțiva ani 
în care n-am mai citit ficțiune aproape deloc, eram 
însetată după tot ce descopeream într-o zonă no-
uă, inimaginabilă înainte. L-am descoperit, de 
exemplu, pe Cioran. Și am zis, Dumnezeule, asta 
e ceva scris pentru mine! Cum făceam toți, în cer-
cul meu mic de prieteni. Eu lucram pe atunci la 
planșetă, într-un birou de proiectare. Și aveam po-
za lui Cioran pe colț, o poză emblematică, alb-ne-
gru, cu palmele strânse în jurul gâtului, o poză din 

mansarda lui și afișată cam ostentativ acolo, pe 
planșeta mea; aveam în fond doar douăzeci și trei 
de ani și îmi tremura pământul sub picioare: știam 
că mi-am greșit drumul, că mă sufoc, nu știam cum 
și dacă se va putea repara asta, purtam în sân ce-
va tendințe suicidare și câtă disperare, tot atâta en-
tuziasm. Înțeleg că cei de Litere – mi-a spus cineva 
de curând – aveau un fel de dispreț pentru cei care 
citeau Cioran. E ridicol. Cioran și Beckett, prieteni 
buni între ei, rămân bunii mei prieteni. Îi poți citi ori-
când, la orice vârstă și în orice dispoziție, e ceva 
esențial acolo – e multă poezie, au și umor nebun, 
de fapt, în carnea tragică a textului.  

În Pitești, într-o galerie de artă, se deschisese 
o micuță librărie Humanitas, era doar o masă cu 
cărți în capătul unei săli, și era o doamnă librărea-
să. Mergeam tot timpul acolo după ce ieșeam de 
la muncă, așa cum alții se duc acum la piscină, la 
sala de fitness... Doamna era foarte amabilă și în-
cerca să-mi recomande cărți, dar detest când ci-
neva face asta, când nu sunt lăsată să mă uit la 
cărți, să scotocesc și să aleg de capul meu, așa că 
mă duceam în perioadele mai aglomerate, când 
doamna era ocupată. În felul acesta citeam cărți și 
reviste de psihologie, filosofi la grămadă, tot ce lip-
sise la noi – psihologia copilului mă interesa mult, 
dar căscam ochii și la interpretarea viselor, era un 
haos, o poftă de tot ce apărea... Peste câțiva ani 
m-am întors la ficțiune, la romane, cu senzația că 
am fost plecată pe lună. La un moment dat m-am 
gândit că am pierdut anii aceia necitind aproape 
deloc ficțiune, pe de altă parte trebuie să se fi în-
tâmplat ceva atunci, trebuie să se fi adunat ceva în 
tot acel timp...  

 

Ca să scrii, nu trebuie decât 
să te plimbi 

Cum se împăcau planșeta și literatura? 

Eu am fost într-o viață anterioară inginer: am 
absolvit o universitate tehnică în 1991 (opt pe loc la 
admitere, cinci ani de facultate, bursă de merit și 
multă nefericire), deși înclinațiile mele erau spre li-
teratură și limbi străine. Știam că va trebui să 
schimb, fiindcă mă dusesem pe drumul ăsta doar 
fiindcă fusesem bună și la matematică, așa erau 
vremurile, ești bun la mate-fizică, faci mate-fizică, 
nu contează că ești mai bun la română sau la en-
gleză... Și atunci, după ‘90, am făcut altceva, niște 
cursuri de engleză americană și semiotică, timp de 
doi ani, doar o aiureală de plăcere, în perioada 
aceea a derutei de după Revoluție, dar mai ales 
am citit. Eu de fapt eram în căutări, voiam să scriu, 
nu știam de unde se începe așa ceva. Nu știam 
ceva atât de simplu: ca să scrii, nu trebuie decât să 
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te plimbi, să te gândești, să te așezi și să scrii. Să 
fii singur. Și să citești, desigur. Atâta tot. Indiferent 
că ești medic, inginer sau cântăreț într-o trupă.  

La un moment dat, a apărut presa independen-
tă, nouă. Am reușit să mă duc la un ziar local, am 
dat concurs, și așa am schimbat macazul, am în-
ceput să scriu. Au fost patru-cinci ani la un cotidian 
local, „Curierul zilei”, din Pitești, dar de fapt nici nu 
prea reușeam să scriu, corectam texte, dădeam 
teme, paginam... Fiindcă imediat după perioada de 
probă am fost numită secretar general de redacție, 
apoi imediat am ajuns redactor șef adjunct, iar du-
pă niște ani redactor șef. Era o muncă de birou, în 
mare parte. Interesantă perioadă, deși n-aș repe-
ta-o. Dar a fost interesantă pentru că vedeam ca-
zuri, nu era doar o corectură de text, erau mereu 
discuții pe subiecte, era viață densă, cu tot ce are 
viața mai dramatic.  

În ce mod ucenicia aceasta dramatică, la ziar, 
ți-a adus o maturitate în scris? 

Aveam 27 de ani când am început să lucrez 
acolo, aproape 32 când am plecat. Reporterii – 
niște copii, majoritatea aveau în jur de 20 de ani – 
mergeau pe teren și aduceau reportajele, făceau 
fotografii, șnururi-șnururi de poze se developau și 
seara îți veneau în redacție, pe masă, ca să alegi 
ce e mai bun. Și ce aveam noi acolo? Sinucideri, 
violuri, crime, pe lângă chestiile politice, economi-
ce. Eu veneam după lecturi din Cioran și filosofi, 
de-a valma. Și citeam aici poveștile astea crunte, 
cât se poate de adevărate. Vedeam imagini cu 
sinucigași – imagini înfiorătoare, pe care nu le pu-

blicam; creieri pe asfalt, trupuri la morgă care nu 
mă lăsau să adorm noaptea târziu, când ajungeam 
acasă. Tăiam părțile moralizatoare, comentariile 
reporterilor care certau sinucigașul că s-a sinucis, 
le încercuiam și tăiam – ăsta era noul meu sport. 
Venea directorul și întreba: „Cine a tăiat aici?”. 
„Eu!” spuneam timidă – o începătoare, ca secretar 
de redacție. „Foarte bine” spunea. Reporterii în 
anii ‘90 învățau să facă ziare, să scrie altfel decât 
se scrisese până atunci. Se învăța din mers jurna-
lismul. Noi citeam în ședințele de redacție cu voce 
tare câte două texte pe zi, un reportaj și o știre, și 
făceam școală, de fapt. Încercam să intuim ce e 
bine și ce nu e bine. Într-un fel, acum, când țin câ-
te un atelier de scriere creativă, îmi amintesc de 
vremurile acelea. E tot o muncă detaliată pe texte, 
pe scriitură. Diferența e că acolo era viață adevă-
rată. Destine. Foarte apăsător.  

A urmat presa culturală la Sibiu, după anul 
2000, unde în sfârșit am simțit că am ajuns mai 
aproape de ce îmi doream să fac. La câțiva ani du-
pă ce m-am mutat acolo, Sibiul a devenit Capitală 
Culturală Europeană și mergeam la festivalurile de 
teatru, film documentar, muzică și în sfârșit scriam 
despre lucrurile care îmi plăceau cu adevărat. Fă-
ceam pagină de cultură în „Evenimentul zilei”, exis-
ta ediția de Transilvania, scriam regulat la „Supli-
mentul de cultură”, la „Zile și nopți”... A fost un ca-
rusel de evenimente, consumam lucruri minunate, 
am văzut în câțiva ani câte nu poți vedea într-o via-
ță. Așa cum se întâmplă la FILIT la Iași, de exem-
plu, așa era acolo la Astra Film, efervescență... În 
perioada aceea m-am învățat să scriu zilnic, am ți-
nut-o așa vreo zece ani. De-acum, tânjeam tot mai 
mult după poveștile mele, nu ale altora. 

 

Eram capabilă de o bucurie feroce 

Dacă ne întoarcem la modul de a scrie povești, 
aș remarca o amprentă a scriitoarei Veronica D. 
Niculescu, de găsit în O vară cu Isidor, în secvența 
basmului din Spre văi de jad și sălbăție, dar și în 
Harap Alb 2.0. Melancolia e un rezervor bun pen-
tru un scriitor? 

Mă tem uneori că scriu prea serios sau prea 
trist pentru copii. Însă eu nu mă adresez niciodată 
copiilor foarte mici. La început a fost aproape un 
complex, pentru că eu să zicem că știu să scriu 
pentru copii, dar nu știu neapărat să vorbesc cu ei. 
Poate că asta s-a transformat într-un atu. Când 
am încercat să înțeleg de ce O vară cu Isidor are 
succes, mi-am amintit ce-mi propusesem: să le 
vorbesc serios, să nu mă prostesc, să nu mă „co-
bor” la nivelul copiilor. Nu ai cum să te cobori! 
Chiar asta e: nu cobori nivelul, ci îl ridici. În colecția 
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Polirom junior, Bogdan-Alexandru Stănescu asta a 
vrut să facă, să aducă niște scriitori pentru adulți 
care au scris și pentru copii – era vorba de autori 
străini. Cred că și eu le-am vorbit copiilor, într-un 
roman, de câteva lucruri serioase.  

De unde vine melancolia? Eram capabilă de o 
bucurie feroce când eram mică. Mama îmi spunea 
seara, când veneam de la joacă: „Numai gura ta 
se auzea!”, asta de la etajul întâi. Cred că și 
atunci, ca și acum, aveam capacitatea de a mă 
bucura foarte tare și de a mă întrista foarte tare. 
Trăiesc pe vârfurile unei electrocardiograme. Și 
sus și jos. Și în cărți e, cred, la fel. Câtă tristețe, tot 
atâta bucurie.  

Eu am schimbat locul unde trăiam, am lăsat în 
urmă prietenii. În toate cărțile am personaje care 
se uită spre niște locuri, în urmă, peste munți, de 
la Sibiu spre Pitești, de la București spre Pitești. 
Personajul din carte nu sunt eu, face altceva, tră-
iește altceva, dar se uită și el cumva în urmă. Dez-
rădăcinarea e o traumă, indiferent ce a determi-
nat-o. Te mulți în alt oraș fiindcă te căsătorești. 
Rămâi fără prieteni, fără tot ce aveai în jurul tău; 
până și fauna și flora din jur e schimbată! Am pățit 
acest lucru când m-am mutat la Sibiu. M-am simțit 
foarte bine acolo, dar am fost un străin timp de 13 
ani. Nu prea mi-am făcut cu adevărat prieteni, toți 
erau departe, în București, în Iași, în edituri, la re-
viste, și pe cât de frumos era orașul acela, pe care 
l-am iubit, cu Parcul Subarini, cu ciupercile, cu bu-
turugile pe care le fotografiam, despre care am 
scris, nimic nu era al meu. Când m-am mutat în 
București, acum șase ani, am regăsit uluită florile 
din copilăria mea, din Pitești. Uite, spuneam, tufele 
astea seamănă cu cele din Pitești, la Sibiu nu 
erau! Dacă tot stăm pe o canapea terapeutică, îmi 
dau seama că s-ar putea ca de aici să se tragă 
ceva din melancolia mea.  

Cât de ușor scrii când scrii? 

Cărțile sunt foarte diferite. Fiecare își cere rit-
mul. Unele cărți poate că au zăcut mult în tine, n-ai 
apucat să le scrii, și atunci ies foarte repede când 
în sfârșit le începi. Altele au nevoie de timp. Teore-
tic, eu scriu ușor când mă așez la birou. Dar asta 
pentru că m-am gândit foarte mult timp înainte. Mă 
plimb mult și mă gândesc, asta face parte din 
scris. Când mă așez să scriu, știu ce am de scris, 
nu cunosc blocajul paginii albe. După aceea, la 
sfârșit, am cel puțin trei-patru drafturi, recitesc pâ-
nă știu că e gata. Nu sunt modificări majore. E o 
șlefuire și sunt niște fire de legat, pe dosul materia-
lului, ca să țină structura. Atunci când traduc nu 
pot să scriu nimic. Însă în toate lunile când traduc 
o carte visez un singur lucru: să scriu. Iar când 

termin traducerea sunt ca un câine scăpat din le-
să, cu lanțul rupt. Alerg pentru mine acum, scriu 
pentru mine, cu o bucurie amețitoare. Dacă am o 
idee de care să mă îndrăgostesc, scriu ușor.  

 

Spaime și frumusețe 

Cum ai scris continuarea la Povestea lui Harap 
Alb? 

Am scris foarte repede. Eram în luna ianuarie, 
la Iași, în vizită la un mormânt. Și m-a sunat Florin 
Lăzărescu, care nu știa că sunt în Iași. Era zăpadă 
mare. „Veronica, ce faci? Am să-ți propun un pro-
iect.” „Foarte bine fac, sunt lângă Mitropolie.” În 
cinci minute am fost la el în birou, magie curată! 
Nici cinci secunde nu mi-a luat ca să accept pro-
iectul de a continua una din poveștile lui Creangă. 
S-a potrivit de minune propunerea.  

De ce ai ales tocmai povestea lui Harap Alb? 

M-am dus la o ediție foarte veche a poveștilor 
lui Creangă, ca să dau de limbajul său – nu de 
vreo aducere la zi, cum circulă multe. Le-am recitit 
pe toate, ca să văd care e finalul și dacă pot să mă 
duc mai departe. Când am ajuns la Harap Alb mi 
s-a părut că firul poveștii avea legătură chiar cu 
acel ianuarie al nostru, cu obstacole foarte multe, 
cu Sfânta Duminică, cea care îți iese în cale și-ți 
spune: îndură, că asta e important, să înduri și să 
crezi. Se potrivea foarte bine momentului. Poves-
tea se termină cu Harap Alb și fata lui Roșu Împă-
rat care fac nuntă. Eu am pornit cu continuarea de 
la faptul că tinerii căsătoriți nu pot avea un copil. 

 

Premiile Naţionale „Negruzzi” – Biblioteca Centrală 
Universitară „Mihai Eminescu” Iaşi – 1 decembrie 2019. 
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Urmează obstacole, încă o călătorie și surprizele 
de rigoare. Am păstrat personajele, am presărat 
cu proverbe toată povestea. De altfel, în Harap 
Alb, Creangă are foarte multe proverbe, m-a frapat 
abundența, la un moment dat e o avalanșă de zi-
cale. Am folosit cărți cu proverbe autentice. Când 
Harap Alb plânge că îi moare tatăl, bătrân, am ve-
nit cu „vorba ceea: Tânărul poate să moară, dar 
bătrânul trebuie”. 

Formula de la sfârșit pare o adevărată profe-
siune de credință: „Și-a ținut petrecerea trei zile și 
trei nopți, și-a ținut viața lor fericită sute de ani, și 
poate mai ține și acum, iar eu am încălecat pe-o 
șa, și v-am zis povestea așa. Și-am încălecat pe 
un măr, și-am plecat încetișor. Și-am încălecat 
pe-o lingură, că fără poveste am rămas cam sin-
gură.” De asta scriem, ca să nu rămânem singuri? 

Poveștile ne ajută să nu fim singuri. A fost foar-
te bine că am avut de scris atunci. Cartea e scrisă 
într-un moment delicat. Când aveam nevoie să 
mi-o scot pe Sfânta Duminică în cale. În acel ianu-
arie a murit prietenul nostru Emil Brumaru, pe care 
îl tot pomenim la festivalul FILIT în orice colțișor. E 
marele absent care e prezent peste tot. Eu am fă-
cut concentrare pe poveste – există o metodă te-
rapeutică, se numește concentrare pe prezent – 
pentru a lupta cu tristețea acelui moment. Însă, 
dincolo de asta, chiar am avut grijă să le spun o 
poveste copiilor și sper ca ei să se bucure de seria 
poveștilor „Creangă 2.0”. M-am uitat pe toate cele 
cinci cărți, sunt foarte diferite, cu cinci autori care 
au ales soluții originale: Matei Vișniec, Alexandru 
Vakulovski, Bogdan-Alexandru Stănescu, Lavinia 
Braniște. Unii au respectat limbajul arhaic dar au 
dus povestea în viitor, e interesant cum fiecare a 
făcut altceva. 

E adevărat că la FILIT, la Iași, în anii trecuți 
există acest stop-cadru emblematic: scriitoarea 
Veronica D. Niculescu pe un scaun și imediat ală-
turi, poetul Emil Brumaru. Care este imaginea care 
durează după pierderea unui mare scriitor și a 
unui mare prieten? 

Dânsul era tot timpul aici, la FILIT. Locuia și 
foarte aproape. Emil Brumaru era un mare susți-
nător al festivalului, era un mare fan, în general îi 
susținea pe autorii tineri, le distribuia postările pe 
Facebook – pentru el FB era chiar o unealtă, noi 
mai intrăm, mai ieșim, dânsul nu lipsea. Toată lu-
mea îl pomenește la festival, i-au fost dedicate do-
uă expoziții foarte frumoase. Dar oricât am spune 
metaforic că e aici prin discuțiile noastre, el nu mai 
este, asta e realitatea cruntă. Ani de zile mi-a fost 
cel mai apropiat prieten. Generos, deloc comod, te 

susținea și te îndemna să scrii, să faci cărți, să 
traduci, să te porți de parcă ai avea șapte vieți 
într-una singură. Am scris două cărți împreună, un 
basm și un volum de conversații, și rămăseseră 
lucruri neîncheiate între noi. Îi vorbesc foarte des, 
îi cer sfatul. Și mi-e greu să vorbesc deocamdată 
cu alții despre toate acestea. N-a venit vremea. 
Aici, la Iași, i-am simțit absența mai tare ca-n tot 
restul anului. Gândul la el mi-a scos însă mici mi-
racole în cale. Tocmai când mă întrebam ce să fac 
într-o anumită problemă, am zărit răspunsul din 
goana mașinii. Spre cimitir mă duceam.  

Ca o întâlnire cu Sfânta Duminică. Când o ci-
tim într-o nouă carte pe Veronica D. Niculescu? 

Noul roman e cam gata. Îl mai recitesc o dată, 
ca să fiu sigură. O să apară, cel mai probabil, anul 
viitor, la Polirom. Nu i-aș spune deocamdată titlul. 
O să spun doar că acțiunea se petrece în 1983 și 
că este o carte de ficțiune pentru care mi-am folo-
sit mult și memoria, dar m-am și documentat mai 
mult ca oricând. Se petrece în Piteștiul meu natal. 
Cred că asta fac scriind, mă întorc în niște locuri 
de care îmi este dor. Ceea ce scriu în cartea asta 
nouă se petrece acolo, în spațiul care mi-a fost ca-
să, dar este vorba de personaje care n-au de-a fa-
ce cu mine, sunt un el și o ea la o cu totul altă vâr-
stă decât aveam eu în timpurile acelea, mai ma-
turi. Dar locurile, geografia romanului e de acolo: o 
margine de oraș unde am crescut, primul bloc un-
de am locuit până la zece ani, unde exista o vale 
verde care dispare, ca în Tinerețe fără bătrânețe și 
viață fără de moarte, când orașul crește și tot creș-
te, înghițind peisajul de poveste. Dar nu e un 
basm. E un roman despre vremuri crunte, unde e 
loc destul și pentru spaime, și pentru frumusețe. E 
un roman despre dragostea care poate fi aducă-
toare de moarte. 

 

Emil BRUMARU şi Veronica NICULESCU –  
FILIT 2016, Iaşi 

Foto: Andi SPOT 



 

57 

 
 
 

ars  
amica 
nostra 

  
 

Ioana BOROȘ 
 

Designer vestimentar și ilustrator, Ioana Boroș a absolvit Facultatea de Arte și Design din Cluj Napoca 
și a colaborat cu branduri precum Concepto, Noshasha și a dezvoltat o linie cutting-edge, denumită Daring 
Trash. 

În ultimii ani s-a concentrat pe conturarea unei identități vizuale legate de ilustrațiile de modă care au 
fost prezentate la: expoziția de grup la Muzeul CICA din Coreea de Sud Abstract Mind 2019, la expoziția 
de grup la CAGE Gallery Barcelona cu lucrarea Joy în ediția Big Adwards Edition 2018 și publicate în 
Pictoria Vol. 2 – The Best Contemporary Illustrators Worldwide, editat de Capsules Book Australia.  

Lucrarea Wall. No. 02 a fost publicată în revista Circle Quarterly Art Review (Fall 2019, issue 4, Lyon, 
France). 

A participat la expoziția aniversară Gala UAD Fashion Design – 25 de ani, care a avut loc la Muzeul de 
Artă din Cluj-Napoca. 

Ultimul proiect a fost comisionat de redacția revistei A List Magazine, pentru care Ioana a realizat par-
tea de ilustrații a numărului de vară 2019. 

 

 

Flower Pattern No.10 
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2D Digital, CIRCLE OF SILENCE 25x38 
 
 
 

 

Flower Pattern No.16 
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Interviu – DaringTrash 
 

 

Shape (34a) 
 



 

60 

 

 

 

  Wall. No. 02 

 

 

Sentimentul pe care l-am avut, că Ioana Boroș se distanțează de tendințele din modă, mi-a fost con-
firmat de cuvintele ei. Nu împărtășește ideea trendurilor, pe care le consideră superficiale și uniformizatoa-
re./ …/ De altfel, și numele Daring Trash s-a cristalizat tot în urma unei alegeri de a merge împotriva cu-
rentului. Când a observat că sunt anumite lucruri cărora oamenii nu le acordă atenție, și-a propus să facă 
exact invers. 

Ioana LOVIN 
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 Constantin CUBLEŞAN 
 
 

EMINESCU – POEZII. O NOUĂ EDIȚIE ACADEMICĂ 
 
 
După numeroase ediții din poeziile lui Mihai 

Eminescu, mai mult sau mai puțin de popularizare 
(Aurelia Rusu, Cătălin Cioabă ș.a.) sau tematice 
(Mircea Tomuș, Paul Dugneanu, Ioana Bot ș.a.) 
publicate în anii din urmă, datorate unor critici și is-
torici literar de marcă (o antologie esențială este 
semnată de Theodor Codreanu, 2018), pe lângă 
ediția definitivă din seria Operelor editată de Aca-
demia Română (D. Vatamaniuc, Petru Creția) sau 
cea critică/ cronologică a lui D. Murărașu, o ediție 
integrală, în monumentala Colecție de Opere fun-
damentale ale scriitorilor români, coordonată de 
Acad. Eugen Simion, se reclama întru totul, atât 
de necesară pentru uzul publicului larg cât și pen-
tru… aprofundarea continuă a laboratorului de cre-
ație al poetului, de către cercetătorii în domeniu. 
Ea s-a realizat, iată, cu prilejul împlinirii a 130 de 
ani de la dispariția poetului, în cadrul amplului pro-
gram de manifestări consacrate Centenarului Uni-
rii, de către unul dintre cei mai prodigioși și presti-
gioși eminescologi actuali, Valentin Coșereanu: 
Poezii. Cronologii și simbioze poetice. Vol. I. 
1866-1876 și vol. II. 1877-1883 (Fundația Naționa-
lă pentru Știință și Artă, sub egida Academiei Ro-
mâne, București, 2019/2020). Ediția – ține să pre-
cizeze cu aplomb Eugen Simion în Prefață – ur-
mărește toată opera poetică a lui Eminescu între 
1866 și 1883, incluzând în sumarul celor două vo-
lume aproximativ 200 de poeme (fragmente) lăsa-
te de o parte de Murărașu. Printre ele se află și 
traducerile făcute de Eminescu”. Și, mai departe: 
Valentin Coșereanu „n-a ignorat nici irmoasele și 
poeziile populare culese de autor, dar nu le-a re-
produs pe toate, ci numai pe cele prelucrate de 
autor. Ceea ce este corect. Valentin Coșereanu a 
mai adus câteva inovații în această cronologie, și 
anume: o cronologie a vieții și a operei lui Emines-
cu (circa o sută de pagini), cu datele esențiale, dar 
și cu ceea ce semioticienii numesc biografeme 

(fapte din mica istorie a poetului). Cronologia de 
acest fel este completată cu datele importante de 
ordin socio-cultural din epocă. «Epocă» înseamnă 
în acest caz istoria românească și străină contem-
porană poetului (…) Oricum am judeca lucrurile, 
nu-i fără rost să știm ce se întâmplă în lumea lite-
raturii europene atunci când debutează (1866) 
Eminescu sau când publică Odă în metru antic ori 
Luceafărul. O punere, așadar, în context, o recon-
stituire punctuală a atmosferei în care apare și 
evoluează creația unui mare poet, sosit în cultură 
la sfârșitul unui mare fenomen literar european 
(romantismul) pe care el îl sintetizează și-l redefi-
nește”. 

Ideea realizării unei asemenea ediții i-a venit 
lui Valentin Coșereanu, mărturisește el, oarecum 
întâmplător (dar, e știut că toate întâmplările de 
acest fel sunt precedate de pregătiri anterioare te-
ribil de minuțioase, domnia sa fiind un statornic 
comentator al operei și biografiei poetului, înce-
pând cu volumul Casa memorială a poetului, 1989, 
la care se adaugă în timp: Eminescu Ipotești Emi-
nescu, 1999, Studii Mihai Eminescu, 2000, Ipotești 
sau realitatea poeziei, 2007, Eminescu, Aron Pum-
nul și Bucovina, 2017, Jurnal cu Noica și manu-
scrisele, 2018 ș.a.), urmând propunerea lui Eugen 
Simion de a face o cronologie amplă pentru reedi-
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tarea ediției lui D. Murărașu. S-a întâmplat deci ce 
i s-a întâmplat cândva și lui Al. I. Odobescu solici-
tat să scrie o prefață la o carte despre vânătoare, 
în urma căreia a rezultat un eseu de ample propor-
ții, de o factură cu totul aparte în literatura noastră.  

Ediția actuală din poeziile lui Mihai Eminescu, 
pe care o realizează Valentin Coșereanu este, 
așadar, fără îndoială, unică la ora actuală, prin fap-
tul că este una cu adevărat integrală (în veacul 
trecut nu puține ediții s-au intitulat definitive sau in-
tegrale, fără a fi nici pe departe așa), nefiind una 
critică dar realizând pentru fiecare text în parte câ-
te o prezentare succintă, o punere în pagina istori-
că a biografiei acesteia, care să-i fixeze locul și 
importanța în amplul demers, în timp, al creației 
eminesciene. Se indică astfel „izvorul ideii fiecărei 
poezii în parte”, oferindu-se totodată „simbioze, 
radiografii și cronologii deductibile din povestea 
circumscrisă acesteia”, așa încât se ilustrează edi-
ficator „fluxul firesc al cronologiei” operei. Căci, 
ediția este, trebuie precizat, mai ales cronologică, 
autorul urmând cu mare rigurozitate drumul creați-
ei poetului, de la un text la altul, de la debut până 
la ultimul scris de acesta. Introducerile sintetice nu 
sunt comentarii neapărat exegetice, dar conțin 
aprecieri preluate de la alți comentatori de mai îna-
inte, din care sunt selectate puncte de vedere 
semnificative. „Nu am intenționat să realizez co-
mentarii originale”, zice domnia sa, ceea ce nu-l 
împiedică să aibă însă propriile atitudini în discuții-
le privitoare la diversele poezii. Deschid ediția la 
întâmplare: Maria Tudor. Poezia este scrisă sub 
impresia piesei lui Victor Hugo (1833) care nu ține 
seama de faptele istorice reale (D. Murărașu), dar 
„probabil că acest lucrul i-a plăcut lui Eminescu”, 
notează Valentin Coșereanu, adică fantezia pusă 
în joc. Și continuă: Eminescu „o face mai crudă 
decât în sonetul cunoscut”, pentru a trimite în pa-
ralel la opiniile lui Perpessicius, Petru Creția („a că-
rei măreție și suverană cruzime seamănă cu a mă-
rii”), D. Vatamaniuc. Sunt inserte comparatiste ca-
re dau culoare atmosferei în care se împlinește 
poezia. Alteori nu-și refuză pornirea polemică, pre-
cum în comentariul la poemul Mureșanu (ultima 
variantă), de profunzime filosofică, amendând po-
ziția prezentării didactice a acestuia: „În general, 
școala, din nefericire, ne-a obișnuit cu poeziile ca-
re se cântă, ori cu cele care sunt relativ ușor de 
memorat/ pătruns, dar cu poeme care au structura 
celor din Memento Mori sau Mureșanu, pentru ca-
re trebuie un efor de concentrare și o cultură solidă 
întru pătrunderea tainelor dinlăuntrul lor, au fost 
lăsate la o parte”. Pentru a continua, explicit, her-
meneutic: „Spre deosebire de celelalte versiuni, 
poemul Mureșanu, care s-a vrut o piesă dramati-

că, este un impuls la o meditație adâncă, superi-
oară patriotismului din primele versiuni. Depășind 
structura versiunii din 1872 când poetul era con-
taminat de pesimismul lui Schopenhauer, s-ar 
spune că versiunea aceasta este o nouă medita-
ție. Aici Mureșanu este un mit”.  

Trebuie reținută în acest sens precizarea din 
Cuvânt lămuritor: „Ignorând așadar împărțirile in-
trate în uzul criticii și istoriei literare, mai mult sau 
mai puțin didactice, și pornind de la principiul că 
poezia lumii întregi este un flux continuu, de la 
Epopeea lui Ghilgameș până în zilele noastre, am 
considerat că și «segmentul» Eminescu trebuie 
privit în aceeași lumină. Prin urmare, ediția prezen-
tă este concepută strict cronologic și precurge in-
tervalul dintre anii 1866-1883”.  

Biografismul operei poetice eminesciene mar-
chează întregul edificiu al ediției, dacă ținem sea-
ma și de Cronologia pe care o face Valentin Coșe-
reanu în deschidere, de dimensiuni apreciabile, 
acordând atenție amănuntelor istorice și sociale 
contextuale, astfel având caracterul unei veritabile 
monografii sintetice. Ceea ce urmează, adică cu-
prinderea cronologică a poeziilor lui Mihai Emines-
cu, se impune ca un edificiu monolitic ilustrativ al 
„coeziunii intrinsece creației lui Eminescu”.  

Fiecare an, în înșiruirea temporală a producției 
poetice eminesciene, își are propria introducere 
explicativă, apreciativă critic (cu destule puncte de 
vedere personale), dar și cu fixarea poetului în 
contextualitatea epocii. Iată, bunăoară, anul 1878: 
„Eminescu începe lupta gazetărească, pe care n-a 
iubit-o niciodată, dar pe care și-a îndeplinit-o cu 
cea mai mare conștiinciozitate, profesionalitate și 
responsabilitate, făcând din Curierul de Iași, iar 
mai târziu din ziarul Timpul, adevărate redute de 
putere, politică și culturală”. Un reper important de 
activitate îl constituie angajamentul de traducere 
(contra unui „onorariu de câteva mii de lei”), la Flo-
rești, în Oltenia, unde își petrece două luni de va-
ră, corpusul arhivistic, „documente adunate din ar-
hivele vieneze” de baronul Eudoxiu Hurmuzachi. 
Este și anul Războiului de Independență pe care îl 
reflectă în articole dar, pentru poetul Eminescu im-
portant este mai ales faptul că a ajuns în capitală 
iar T. Maiorescu îi oferă găzduire în propria casă. 
Dar, comentează Valentin Coșereanu: „nu rezistă 
în atmosfera unde totul era ceasornic din toate 
punctele de vedere. Poetul nu rezistă sub nici un 
chip la un program fix. Complăcându-se în activita-
tea lui structurală, Eminescu a preferat să se culce 
când termină de lucru, să doarmă când și cât vrea, 
așa că în scurt timp se mută într-o locuință din 
curtea bisericii Caimata, cărându-și lada cu manu-
scrise – singura și prețioasa lui avere – așa cum o 
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va face toată viață”. În asemenea pasaje, editorul 
se dovedește a fi și un atent evocator, un povesti-
tor al evenimentelor biografice ale poetului. 

În comentariile punctuale asupra poeziilor este 
și complementar, acolo unde e cazul, la exegeza 
de subtilitate doctă, din Prefața lui Eugen Simion, 
în care, pe lângă diverse aspecte legate strict de 
arhitectura ediției, în comparație cu demersurile lui 
Murărașu, Vatamaniuc ș.a., acesta abordează, 
comparatist, amplu, două proiecte eminesciene: ci-
clul Eliade și ciclul Mureșanu. „În pustietățile și de-
șertăciunile lumii – scrie Eugen Simion – Heliade 
este, ca și Moze, un stâlp de flăcări ce străbate de-
șerturile unei lumi decăzute și poate îndrepta pe 
urmașii săi lipsiți de măreție. Eminescu îl numește, 
acum, pe marele bard – părinte al renașterii națio-
nale – evanghelist. Comparând cele două poeme, 
observăm că trecerea de la forma primară la cea 
definitivă este semnificativă: dintr-un poem static, 
ornat cu sublimități mitologice, poemul este intro-
dus în alt ciclu liric, acela în care este vorba de spi-
ritele mesianice, înalt romantice, stâlpi de lumină, 
mari profeți, care condamnă răul din lume”. În co-

mentariul punctual asupra poemului, Valentin Co-
șereanu vine în alăturare la discuția susținută de 
Eugen Simion: „Cum n-a fost mulțumit – Eminescu, 
n.n., Ct. C. – nici cu varianta Os magna sonaturum, 
poetul compune o altă poezie închinată aceluiași 
Eliade, pe care o intitulează Tăceți! Cearta amu-
țească, poezie care se află în manuscrisul 2286, f. 
31-33. Aceasta este scrisă după moartea lui Eliade 
Rădulescu, lucru care vorbește de la sine din punc-
tul de vedere al aprecierii operei și personalității 
bardului. De remarcat faptul că în versiunea aceas-
ta apare comparația cu Ioan Evanghelistul”. 

Ediția realizată de Valentin Coșereanu este ex-
trem de importantă prin faptul că antologhează 
absolut toate poeziile lui Eminescu (cunoscute pâ-
nă la ora actuală), în odinea scrierii lor, ceea ce 
facilitează posibilitatea celor interesați, să urmă-
rească procesul evoluției poetului în timp, fiecare 
text avându-și precizările biografice necesare în-
cadrării într-un moment istoric și cultural național și 
universal. E o întreprindere de anvergură, ceea 
ce-l fixează pe autorul ei între cei mai importanți 
editori ai poeziei eminesciene. 
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O CARTE, TREI COMENTARII 
 

 A.D. RACHIERU 

 
 

DESPRE „ISPITELE EMINESCOLOGIEI” 
 
 

Rod al unui „atașament vechi și constant”, re-
centa carte a d-lui Doru Scărlătescu (Eminescu și 
ispitele eminescologiei, Editura Junimea, Iași, 
2018) consacrată „ispitelor eminescologiei” („un 
eseu”, cum binevoitor ne previne), adună – con-
vergent – articole risipite, cu deosebire, în presa 
ieșeană, „slovenind” cu mare atenție toți contribu-
torii. Încât, vidând bibliografia, punându-se „la 
adăpost” prin luxuriantul aparat critic, cercetat 
(„poate excesiv”, zice șăgalnic), făcând haz de 
propriile-i „defecțiuni”, rezultă un impresionant 
demers analitic, scris agreabil, citit cu mare folos 
intelectual, având drept obiectiv „devierile din re-
ceptarea de ultimă oră a textului eminescian, mai 
ales cel explicit sau implicit științific” (p. 5). Așa-
dar, lămurind din start, prin acest decupaj, intenți-
ile investigatorii, autorul purcede la drum, invitân-
du-ne să parcurgem biografia ideii de eminesco-
logie, începând – firește – cu „etapa inaugurală”. 
Închegarea ei ca știință a fost „zbuciumată”, deși 
catastiful eminescologilor (mulți de ocazie, vădind 
un amatorism emfatic) e bogat iar eminescologi-
ada, ca să preluăm termenul lui Șerban Ciocu-
lescu, mereu în ofensivă, confirmă acel „morb” 
denunțat de G. Călinescu, roiul mușițelor ateri-
zând „pe suprafața problemelor eminesciene”. De 
fapt, subliniază Doru Scărlătescu, divinul critic a 
fost „fără voie, ctitorul noii discipline” (p. 26), fie-
care critic având obligația de a trece acest docto-
rat scriitoricesc. 

În posteritatea imediată, Eminescu era, să re-
cunoaștem, un nume vag. O minoritate doar (lu-
mea scriitoricească, amatorii de artă, femeile cu 
educație literară) îmbrățișaseră cultul eminesci-
an. Necunoscut marelui public, raționa „ardele-
nește”, în 1892, sub „beneficiul anonimatului”, ca-
nonicul greco-catolic Grama (invocând și „morbul 

mental”), Eminescu purta fraudulos „coroana de 
geniu”: ori generația sa nu l-a priceput și, în acest 
caz, recunoașterea ar veni abia după stingerea 
ei, ori poetul (a cărui faimă fusese potențată de 
calvarul bolii, chetele publice și moartea sacrifici-
ală) nu era un geniu. Din fericire, Grama, incrimi-
nând „lățirea cultului”, taxat drept „oaia neagră a 
eminescologiei”, cum zice dl. Scărlătescu (p. 44), 
s-a înșelat. Iar literatura noastră, cu atâtea defa-
zări, salturi, supralicitări și, evident, sincronizări în 
regimul urgențelor e definită încă de „învechitul” 
canon călinescian. Suspectată de megalomanie 
identitară, impunând și vehiculând etichete hiper-
bolizate, clișee de uz didactic etc., această hartă 
canonică suportă asaltul deconstructiviștilor, lan-
sând exerciții de demistificare, implicit de relativi-
zare. Febra deconstrucțiilor identitare, vizează – 
în numele necesarelor primeniri critice – disloca-
rea canonului, lansând pe piață „teribilisme”. În-
tr-adevăr, periodic, discuțiile despre canon „revin 
la suprafață”, sugerând reconfirmarea sau, dim-
potrivă, „abdicarea” lui. Mizând pe o inevitabilă 
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„revoluție” a canonului, N. Manolescu nu uita să 
precizeze că, totuși, nu economia de piață guver-
nează canonul, ci spiritul critic. Eminescu, deve-
nit simbol identitar, reprezintă, neîndoielnic, o țin-
tă „privilegiată” în această cruciadă. 

Să observăm că sforțările de deconstruire a 
mitului eminescian sunt însoțite, paradoxal, de 
fortificarea câtorva prejudecăți. Invitația de a-l lă-
sa „să doarmă în pace” (instaurând o tăcere igie-
nică) menajează, de fapt, dezinteresul armatei de 
internauți; „somnul” eminescian ar fi, chipurile, 
preferabil indecentului patriotism al criticului (ori-
care ar fi acela), doritor a apăra valorile. Dar da-
că reevaluarea operei, prin noi lecturi, stârnește, 
totuși, încurajări (deși câștigurile exegetice, zgâl-
țâind tiparele perceptive, sunt minore), tentativele 
de rectificare a biografiei, plonjând în context, 
scotocind meandrele epocii sunt prompt socotite 
„elucubrații”. Ceea ce pare a deranja azi este toc-
mai centralitatea lui Eminescu. Detronarea Poe-
tului presupune aflarea unui înlocuitor (el a și fost 
găsit: Mircea Cărtărescu, în optica lui N. Mano-
lescu) și, implicit, „transbordarea centrului cano-
nic”, cum sesizase Theodor Codreanu. Până și 
eminescologia, o știință „fantomatică”, lipsită de 
instituțiile aferente, observa N. Georgescu, ar fi 
tot „o formă fără fond”; devoții ei se bat pe cont 
propriu și contestațiile se înmulțesc, chiar dacă, 
în alte părți, nume ilustre au întemeiat științe epo-
nime. Eminescu n-ar avea dreptul? Iar un Dicțio-
nar academic n-ar putea reține eminescologia 
(deși „o știință a individualului”) ca disciplină res-
pectabilă? Însuși Doru Scărlătescu recunoștea că 
eminescologia, deseori „pe butuci” (p. 399), are 
„o existență destul de zbuciumată” (p. 7), denun-
țând ironic filosofia punctuaționistă a editologului 
Nicolae Georgescu, ilustrând „eminescologia 
meschină” (p. 211). 

„Lățirea cultului”, observă Doru Scărlătescu, 
invocând vlahuțianul „curent Eminescu”, are și 
cauze extraliterare; iar bietul Grama, prevestit oa-
recum de Gherea și I. Nădejde, ultimul văzând în 
Eminescu un „pesimist moleșit” are parte, acum, 
de „un recurs în anulare”, patronat de criticul ie-
șean. Care, cercetând etapizat devenirea emi-
nescologiei, punctează trei momente majore (p. 
29): sentimentul geografic impus tutelar de Căli-
nescu, sentimentul geologic după „schisma” lui 
Negoițescu și, în fine, cel galactic, al „nemargini-
lor de gândire”, propus de Noica. Pentru a ajunge 
la „generația Trans”, formulând rezerve și veste-
jind, prin statistică lexicală, excesele, lămurind, 
pe urmele lui Al. Dobrescu, condiția de detractor 
ori denunțând „monologismul colectiv” al grupului 
sectar (p. 57), furia tinerilor iconoclaști sau entu-

ziasmul criptologilor de azi (Ilie Torsan, Dan To-
ma Dulciu). Dacă, neîndoielnic, Eminescu merită 
a fi numit un „geniu enciclopedic” (cf. M. Zamfir), 
a-i pune în cârcă toate anticipările (protocronis-
mele), înghesuite sub un „patrafir de imagini” (p. 
92), provoacă sarcasmul autorului, blamând en-
comionul neîmblânzit („cel mai”) sau dezmățul 
jurnalistic, al „tovărășiei de idei”, adunând inter-
pretări excedentare, în vecinătatea „bizareriilor 
diletantiste” pe care, cândva, le incrimina G. Că-
linescu. Doru Scărlătescu cere prudență și ia dis-
tanță față de teoriile fantasmagorice, puse în cir-
culație de „armada” eminescologilor improvizați, 
cu obsesii scientiste. Cum ar fi, bunăoară, devie-
rile de receptare ale celor care, ignorând imanen-
tismul textual, înfruptându-se din „caietele fizio-
grafice”, „aterizează forțat în eminescologie” (p. 
285), lansând aberații. Categoric, Eminescu nu a 
fost „mare om de știință”, nu a avut „bosă științifi-
că” (cum se întreba Șerban Cioculescu). Dar cu-
riozitatea sa intelectuală, intuițiile surprinzătoare, 
„materialul sideral” (cf. Al. Dima) au hrănit o poe-
zie de inspirație cosmică, provocând – pe supor-
tul relației parentale poezie/ știință – exagerări 
„fiziciste”, vizând, pe latura receptării, precursori-
ate hilare (cazul Einstein) sau idei halucinante: 
dacopatie, primul cosmonaut (dr. Virgil Ene), mi-
siune christică (Șt. Dumitrescu), canonizare 
(Constantin Barbu). Această „bufonadă”, sancțio-
nată prompt, cu șirul de exagerări și derapaje 
născând cărți „fantasmagorice”, „năstrușnice”, ui-
tă că textul presupune hermeneutica, cum averti-
za Marin Mincu, nicidecum invers. 

Nu scapă nici N. Georgescu, fidel – ca edito-
log – voinței auctoriale, certat pentru tonul apo-
dictic și lamentațiile sale privind centrofobia, re-
fugiat fiind în „mediul ocrotitor al marginii” (p. 
399). Doru Scărlătescu lămurește și „tentația 
christologică”, amănunțită într-un volum mai 
vechi (Eminescu și religia, Editura Timpul, 2000), 
preluând verdictul lui Valeriu Anania: „Eminescu 
e departe de a fi un poet religios”. După cum, 
admirând orizontul cultural al „pozitivistului” 
George Popa și, bineînțeles, angajamentul său 
afectiv, nu ezită a se distanța (catifelat) de „reto-
rica superlativelor” sau față de transdisciplinarita-
tea eminesciană (avant la lettre, cum ne asigură 
Theodor Codreanu), deși poetul „gândea în dublu 
referențial” („antitezele sunt viața”, ca enunț cen-
tral al filosofiei sale, ne reamintește hermeneutul 
hușean). În fine, atacă și episodul confuz al doc-
toratului berlinez, alergând – după îndemnul căli-
nescian – „la documente”. „Odyseia” prusaco-ga-
lițiană din 1874, văzută ca o „călătorie arheologi-
că”, e reconstituită migălos, îndepărtând definitiv 
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acel destin profesoral la care, făcând presiuni, 
nădăjduia Titu Maiorescu. Sau „episodul luminos” 
(p. 370), ca traducător al lui Eudoxiu Hurmuzachi, 
privind în adâncul Istoriei. Rămâne, însă, regretul 
că navigând „prin marea de sargase a eminesco-
logiei de obsesie scientistă” (p. 213), Doru Scăr-
lătescu evită a se pronunța asupra asaltului de-
mitizanților. Fiindcă, până la urmă, ceea ce știm 
azi este ceea ce au făcut alții din Eminescu: tratat 
festivist, cu admirație protocolară, mortificat prin 
obligativitate școlară, mustrat, trecut prin demas-
cări, revizuiri, penalizări etc., supus ironiilor și co-
recțiilor sau, dimpotrivă, îngropat sub stratul gros 
al aberațiilor pioase. Fiindcă, negreșit, „caracuda 
publicistică” se înfruptă cu astfel de enormități, 
exagerând în ambele sensuri. Un Eminescu con-
fiscat, clișeizat, desfigurat, împovărat prin cumul 
etichetologic (profetism, titanism, ecumenism, te-
leportare ș.a.) și, mai ales, necitit, sfârșește prin 
a fi înstrăinat de sine. Acesta e marele pericol al 
despărțirii de Eminescu. În locul unui Eminescu 
viu, avertiza Solomon Marcus, riscăm să avem 
doar o statuie. 

De o permanentă actualitate, actualizat abu-
ziv (deseori), castrat, decontextualizat, folosit ca 
stindard sau pretext propagandistic, Eminescu, 
prin propensiunea enciclopedică, rămâne, spu-
nea Pompiliu Constantinescu, „un teren de întâl-
nire”, fiind parte constitutivă a identității noastre. 
Dacă, prin 1990, Dan C. Mihăilescu cerea „să se 
tacă mult” despre poetul-gazetar, recomandând 
„o cură de decență”, observăm că nu tăcerea ar fi 
soluția. De fapt, nici nu s-a tăcut; iar decența in-
criminează, în egală măsură, atât jenantele exhi-
biții eminescofobe, cât și abundența encomiasti-
că. Până la urmă, și „ghidușiile iconoclaste” (cf. 
Dan C. Mihăilescu) din buclucașul număr al Di-
lemei (nr. 265/ 27 februarie – 5 martie 1998) au 
revitalizat interesul, iscând dezbateri aprinse și 
dovedind că Eminescu rămâne un scriitor viu, in-
vitându-ne în „cercul fermecat al eminescologiei” 
(cf. Pompiliu Constantinescu). Chiar dacă, fatal-
mente, strădaniile unor generații succesive, bă-
nuia criticul, produc „o alternanță de dominante”. 
Ultima dintre ele ar fi cea deconstructivistă. Anti-
mitologul Lucian Boia, de pildă devenit – prin șar-
ja de la Humanitas – un istoric „popular”, crede 
că prin dislocarea mitului, poetul va reveni la con-

diția lui originară. Mai mult, într-o carte de ecou, 
analizând „facerea și desfacerea unui mit” și re-
cunoscând că practică, de fapt, o mitologie răs-
turnată, Lucian Boia, contestând „fabrica de mi-
turi conspiraționiste”, afirmă senin că „subiectul”, 
ambalat în formula lui Petre Țuțea, a încetat să 
intereseze! Totuși, dacă „transfigurarea” (emer-
gența mitului în imaginarul românilor) se bucură 
de inventarierea scrupuloasă a ingredientelor, 
„destructurarea” e doar anunțată. Și amânată si-
ne die, fiind, credem, o imposibilitate. 

Inventariind problematizările postmoderne, 
Doru Scărlătescu privește cu un ochi „mai sceptic” 
(p. 145) și universalizarea lui Eminescu, repudiind 
„superlativismul axiologic” necontrolat. Și se 
oprește, luând pulsul eminescologiei, asupra unor 
debuturi recente (Virginia Blaga, Ioan Iacob și Ra-
du Cernătescu, ultimul, cu parti-pris masonic, invi-
tându-ne în/ prin arcanele filosofiei oculte), dove-
dind, prin ampla sa exegeză, cu incursiuni în dan-
tologie și homerism, prefirând accente polemice, 
că steaua lui Eminescu n-a apus (cum zgomotos 
pretind unii). Poate că ar fi fost binevenit un capi-
tol concluziv, rezumând „refracția exegetică”, în-
volburată de șuvoiul aprecierilor antitetice. 

Departe, așadar, de a fi un autor expirat, în-
soțit în posteritate de o complezență dulceagă, 
Eminescu nu ar trebui să trezească dileme cano-
nice. Chiar dacă eminescologia, adunând o uria-
șă bibliotecă critică, acuză, dincolo de saturația 
clișeistică, impasul exegetic. Ce mai poate fi 
spus? Ce noutăți șocante ar mai putea fi dezvălu-
ite? Mai grav, „veleitățile filosofice” ale unor inter-
preți speculativi, captivi ai limbajelor hiper-specia-
lizate, în proliferare, ne îndepărtează de specifi-
cul eminescianismului, constata Alex Ștefănescu. 
Totuși, Eminescu „va trăi cât versurile lui vor ră-
suna în inimile generațiilor”, ne asigura Sadovea-
nu. Adevăratul test rămâne lectura. Patrimoniul 
Eminescu, ca reper ferm, exponențial, ne apără 
într-o epocă fluidă și confuză, iscând, sub tăvălu-
gul globalizării, zarva alertei identitare, contrapu-
nând – prin figura marelui poet și gazetar, ieșit 
„din adâncul firei românești” și rezonând la „frea-
mătul vieții naționale” – o identitate proteică, ve-
ghetoare. Eminescu rămâne, mereu, o provoca-
re; iar Doru Scărlătescu este, într-adevăr, un emi-
nescolog. 
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 Gruia NOVAC 
 
 

ISPITELE EMINESCOLOGIEI 

(Doru Scărlătescu) 
 

Ceea ce este limpede încă de la prima lectură 
a cărţii filologului universitar ieşean Doru Scărlă-
tescu e luciditatea cu care-l citeşte pe Eminescu. E 
evidentă această deprindere şi la lectura următoa-
re, fiindcă Eminescu şi ispitele eminescologiei îl 
ademeneşte pe cititorul bun cu o construcţie stilis-
tică regală, obligându-l aproape şi la o re-lectură, 
în vederea unei analize investigative a nuanţărilor 
la care apelează cercetătorul eminescolog. Dară 
ochiu-nchis afară, înlăuntru se deşteaptă... Acesta 
e, de altfel, secretul înţelegerii profunde a lui Emi-
nescu.  

Lectura sau re-lectura cer o mare atenţie, din 
partea lectorului, în receptarea exactă şi imanentă 
a ideilor volumului, mai cu seamă că autorul, încă 
dintru început, se distanţează de exagerările (poa-
te cu bună intenţie formulate!) ale altor „eminesco-
logi”, care-l socotesc (şi-o „demonstrează”!) pe 
Eminescu om de ştiinţă, chiar dacă a ţinut antene-
le deschise către multiple domenii ale cunoaşterii 
umane, dar asumându-şi ipoteza de „specialist” 
doar în domeniul istoriei, „asupra căreia, ne previ-
ne dl. Scărlătescu, ne propunem să zăbovim într-o 
altă carte, deşi fenomenul pretinde un instrumen-
tar conceptual şi analitic diferit (p. 6). 

Pentru a înţelege (şi accepta) dialectica struc-
turării volumului, nu e de lăsat deoparte lectura 
concisului dar lămuritorului Cuvânt înainte al auto-
rului, pentru a ne posta exact în unghiul din care 
să hotărâm dacă rezonăm cu cercetătorul sau 
doar, pur şi simplu, îl flancăm tăcuţi. Dar sunt atât 
de clar şi de răspicat formulate ideile-atitudine ale 
lui Doru Scărlătescu, încât a rămâne neutru ar fi 
un gest inelegant. Îi asigurăm pe cei afectaţi, poa-
te, de criticile aduse de bunele noastre intenţii şi 
de prietenia, fie ea şi incomodă, pe care le-o pur-
tăm. I-am slovenit întotdeauna atent, fără grabă şi 
fără prejudecăţi, refulându-ne chiar, când a apărut, 
un sentiment inhibant de zădărnicie (pg.5). 

Ştiind, de la autor, că obiectivul principal al in-
vestigaţiei (...) îl formează devierile din receptarea 
de ultimă oră a textului eminescian, nu ne-a fost 
prea greu să stabilim compatibilitatea perfectă din-
tre intenţia declarată şi realizarea practică a eseu-
lui, chiar şi în condiţia în care conştienţi de riscurile 
întreprinderii noastre, am încercat să ne punem la 
adăpost sub umbrela unui aparat critic poate ex-
cesiv, în virtutea, totuşi, a unei precauţii inutile. Şi, 
păstrând o undă din Creangă, îşi încheie „motiva-
ţia” într-un limbaj petulant, dar, vă veţi convinge, 
de model scărlătescian: Ne-am găsit şi noi, pre-
cum căutătorii crăieşti din poveste, să batem dru-
murile, cu proba fragilă a verităţii la purtător, pan-
toful de sticlă al Cenuşăresei... Aferim! 

Am citit cartea cu foarte mult interes, plăcerea 
lecturii având-o din ani anteriori în care am desco-
perit, în publicaţii ieşene diverse, articole „aranjate” 
şi completate acum. O spun, şi pentru a nu uita, 
dar mai ales pentru a-mi edifica, mie însumi, im-
presia despre ceea ce a durat, conştient şi prompt, 
autorul. Certitudinile domniei sale sunt rostuite cu 
aplomb, diminuând astfel impresia de subiectiv. Şi 
pentru că propune (vorba vine) probleme, a deve-
nit un demers incomod pentru „câţiva” care, pre-
zentând-o drept restrictivă, nici nu-şi dau seama 
că, de fapt, o reclamă ca pe o desăvârşită reuşită. 
Merită nu numai atenţia noastră, ci şi valorificarea 
ştiinţifică a ei, fiindcă volumul discutat este şi un 
excelent exemplu de bogată şi expresivă limbă 
română, indiferent dacă tema dezbătută este iro-
nic-polemică ori nu. O dovadă: Problema dimensi-
unii creştin-ortodoxe a operei lui Mihai Eminescu a 
generat multă ceartă de cuvinte, la care s-au an-
trenat specialişti în materie, nu neapărat toţi emi-
nescologi, dar şi destui gură-cască de pe margine 
(p. 376). 

Aşa stând lucrurile, cartea lui Doru Scărlătescu 
nu este o culegere de articole publicate anterior, ci 
o incursiune conştient-doctă şi pe deplin dirijată în 
scrierile lui Eminescu, fără pretenţia de a fi exha-
ustivă. E suficient însă de urmărit sumarul celor 
XVI capitole şi o Addenda: trei debuturi în emines-
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cologie, pentru a accepta, dacă eşti cititor bun şi 
drept, că volumul este, fără nici cea mai mică exa-
gerare, un îndreptar în eminescologia prezentului. 
Doru Scărlătescu demonstrează nu numai că e 
cercetătorul profund şi (aproape) complet al lui 
Eminescu, dar că este şi foarte clar în formularea 
şi transmiterea concluziilor – îndelung verificate – 
la care, atent şi sârguitor, a ajuns. Ne-o spune, 
senin şi satisfăcut parcă, autorul: În conduita noas-
tră îndemnul ne-a venit de la poetul însuşi, care 
scria aceste rânduri în „Timpul”, din iarna lui 1880: 
„cititorii știu bine că suntem gura adevărului; iar 
dacă avem graiul aspru, asprimea aceasta o con-
siderăm ca un corectiv în contra vicierii spiritului 
public”. 

Eminescu şi ispitele eminescologiei este o car-
te mai aparte, faţă de altele ale prezentului cunos-
cut de mine, iar, dincolo de celelalte intenţii ştiute 
sau doar sugerate de autor, volumul, după toate 
însemnele oferite de cuprins, pare a fi – şi noi sun-
tem siguri că şi este – o bibliografie a ideii de emi-
nescologie, idee cu care şi porneşte volumul (inci-
piendi ratio), „înflorind” apoi progresiv, până la pa-
roxismul polemic din final. Între aceste două repe-
re, constat încă o dată luciditatea, calmul şi (une-
ori) blândeţea cu care Doru Scărlătescu recurge în 
„tratarea” zonelor septice, nu puţine, ale eminesco-
logiei. Nimic, se pare, nu-i scapă universitarului ie-
şean: de la canonicul Grama, pentru care propune 
(totuşi!) un „recurs în anulare”, şi până la Radu 
Cernătescu, propunătorul unui „orgolios proiect de 

înnoire a criticii eminesciene” (ceea ce, într-un 
fel, intenţiona, probabil, şi canonicul greco-catolic 
de la Blaj), neuitând să se întrebe, cam pe la mij-
locul discursului său impenitent, Ce (mai) în-
seamnă Eminescu „poet universal”? Însă numai 
pentru filistini. 

Cartea lui Doru Scărlătescu este atât de unita-
ră, încât chiar dacă cineva ar citi-o pe sărite ar tre-
bui, ca obligaţie faţă de sine, să reia şi celelalte 
capitole. Opiniile individuale adevărate, pertinente, 
aşteptate ca atare de autor, vor veni în susţinerea 
ideii că opera întreagă a lui Eminescu merită o cri-
tică înnoită, în sensul eliminării exagerărilor abe-
rante, dar şi a encomioanelor inutile sau rizibile. 
Dar se cuvine a zice că şi celelalte opinii, critice, ar 
trebui ferite de etichetări burleşti sau de „calificati-
ve nevinovate devenite brusc prilej de ocară, de 
«disciplinar» şi, mai grav, «monodisciplinar» [The-
odor Codreanu] ori de «estet» [Radu Cernătescu]” 
(p. 22). Cică nişte decidenţi vor citi, în sfârşit acest 
Îndreptar critic, lăsând apoi cale liberă îmbunătăţirii 
până şi a programelor şcolare şi manualelor pen-
tru clasele în care se (mai) studiază Mihai Emi-
nescu. 

Precum Doru Scărlătescu, și eu sunt conștient 
de riscurile întreprinderii mele, dar, drept adăpost, 
am vasta umbrelă a cărţii în care autorul, ca şi în 
precedentele, a încercat ceva nou. Cu rezultat in-
tegral. 

 

8 sept., 2019, Bârlad 

 

CĂRŢILE JUNIMII 
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 Nicolae GEORGESCU 
 
 

EMINESCOLOGIA „PE CIUPITE” 
 

Et, si non poterit ratio dissolvere causam, (…) 
Tamen praestat rationis egentem/  
Reddere mendose causas cuiusque figurae1 
 

Am răsfoit atent de mai multe ori cartea „Emi-
nescu şi ispitele eminescologiei” de Doru Scărlă-
tescu2, e scrisă alert, atractiv, are multă documen-
taţie pe partea tehnică (autorul e tare în matema-
tici, probabil de aici a aterizat la filologie, probabil 
pe calea ştiinţelor la modă ale comunicării), dar, 
văzând că n-aduce nimic nou care să mă intere-
seze în eminescologie (nu citează din operă, nu 
comentează, nu-l interesează viaţa poetului, de-
spre jurnalistică promite că va scrie el…, nu are 
idei proprii etc.), o recitesc pe alese cu sârg. N-aş 
pierde timpul, dar mă sermonează prietenii ziarişti 
(ei mi-au şi procurat-o) să-i răspund, pentru căci 
mă atacă rău, ce-mai: mă desfiinţează. Ia, dom’le 
să mă văd şi eu nimicit într-o carte de nimicuri. 

E drept, începe făcându-mi profilul din citate; 
practice, un adevărat dosar de securitate îmi dre-
sează, zicând, de pildă, că „enormităţile” pe care le 
„debitez” sunt „şi reminiscenţe ale colaborării auto-
rului la revista de partid «Săptămâna» a lui Eugen 
Barbu”, ieşite (în altă parte) din „debaralele” fostei 
reviste „Luceafărul” – şi certând revistele actuale 
care (că) mă publică (face şi nominalizări, delaţiu-
ne în lege!) – pe motiv că Z. Ornea a scris negru 
pe alb, mai întâi că ce fac eu este „o intruziune pă-
guboasă a senzaţionalului în istoriografia literară” 
(1994), apoi „o maladie pernicioasă cu totul pentru 
istoriografia literară” (1995). Onorată instanţă! Ilus-
trul hebreu a mai scris despre mine, mi-a făcut 
chiar un (mic) enkomion, precum ca să se ştie, 
echilibrând binişor fesceninele din critica de în-

                                                           
1 Și, dacă nu va putea rațiunea să pătrundă cauza/ primă/, 
totuși să aibă în vedere/ ea, rațiunea/ să redea cum se poa-
te, chiar înșelător, cauza fiecărei figuri (Lucreatiu, De rerum 
natura, IV.495 sqq). 
2 Doru Scărlătescu: Eminescu și ispitele eminescologiei, Ed. 
Junimea, 2018, 426 p. 

tâmpinare... Dar, dacă are 82 de ani şi e la Univer-
sitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, cum reiese 
din urechile coperţilor, nu se poate ca autorul să 
nu-l fi avut profesor pe Gavril Istrati, marele emi-
nescolog, pe care eu nu-l cunosc decât din cărţi, şi 
iată ce spune, tot despre mine (dau numai finalul 
unui text de câteva pagini): „De acum înainte, nici 
un editor al poeziei lui Eminescu nu va putea trece 
peste observaţiile din cartea lui N. Georgescu. Es-
te cazul să spunem, în final, că după cercetări de 
suprafaţă, datorate mai ales unor oameni care 
n-au meditat îndelung pe textele eminesciene şi 
n-au trecut prin toată bibliografia care le putea sta 
la dispoziţie, cartea lui N. Georgescu trebuie salu-
tată cu toată bucuria. Ea deschide un drum nou, în 
editarea poeziei lui Eminescu, pe care se impune 
să-l urmeze toţi viitorii cercetători. Este, după păre-
rea mea, ghidul obligator pentru toţi cei care vor 
poposi, de azi înainte, pe textele eminesciene. 
(Gavril Istrate, în Convorbiri literare, ian. 2003). De 
ce nu-şi citează profesorii săi, ci pe-ai altora? Ori-
cum, pe tărâmul citatelor să se astâmpere că 
n-are spor, iar cine face delaţiuni către instituţii cul-
turale, de tipul „nu-l publicaţi pentru că, şi că, şi 
căci” – acela tot pe instrumentele fostei orânduiri 
cântă, de suflat, de gâdilat... doar că azi „organe-
le-s sfărmate” şi delatorul se ocupă de nimicuri...  

De ce nimicuri? Păi, iată cu ce se ocupă, de 
fapt: cine a zis primul că Eminescu este proto-le-
gionar (şir lung de nume proprii); în câte feluri este 
adjectivat Eminescu (17 categorii de epitete, pagini 
multe de citate, în final: „Nu avem certitudinea că 
i-am enumerat pe toţi. Ne cerem scuze autorilor 
ce/ pe care/ fără voia noastră i-am omis”; se scuză 
pe sine, pen’că în prefaţă dă o sintagmă de acest 
fel, memorabilă de altfel: „Eminescu este unul din-
tre cei mai mari poeţi ai interogaţiei din literatura 
lumii”); apoi, purică grijuliu gazetele făcând un ca-
talog homeric cu protocronişti (unde amestecă 
energic: un Funar şi un Copil-Copilin pe lângă Ed-
gar Papu ori Dan Zamfirescu!), purică şi mai atent 
vol. XVI din Opere („Bibliografia”), strângând tot ce 
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mişcă sub numele poeziei „La steaua” şi pe tema 
Eminescu şi Einstein (aici am ceva de zis: distinsa 
noastră colegă de la Bibliografia Cărţii din Bibliote-
ca Academiei, doamna Eliza Roman, lucrând de 
ani de zile la bibliografia matematicii, ne-a pus 
masiv la dispoziţie fişele şi ne-a explicat profesio-
nal frământările subiectului: frumos din partea lui 
că o citează, alături de Solomon Marcus, ca măsu-
ră a bunului simţ în chestie)... şi alte „farafastâ-
curi”. 

De ce zic eu că astea sunt nimicuri? Pentru că 
suntem în anul 2019 – şi nu ştiu pe cine mai inte-
resează legionarii, protocroniştii, etichetiştii... Ce 
vină are Eminescu dacă l-a citit peste 60-90 de 
ani, în perioada comunistă, un alde nea cutare şi a 
văzut că seamănă la gândire cu legionarii şi chiar 
cu marxiştii? Cred că prezentul are nevoie de o 
ediţie critică a antumelor lui Eminescu la îndemâ-
na cât mai multor intelectuali (eu am dat-o pe a 
mea, în 2013 la Editura Academiei; din păcate, are 
un tiraj mic, şi strâng bani pentru a o reedita – de-
sigur, corectată şi adăugită), de o ediţie critică a 
ziarului „Timpul”, de o ediţie critică a „Vieţilor” lui 
Eminescu, nu mai vorbesc de una a postumelor... 
asta ar implica un grup, adică să iei fiecare dintre 
cele peste 400 de titluri, să-l treci prin toate ediţiile 
critice (nu seamănă între ele, deşi fiecare editor a 
văzut şi editat acelaşi manuscris; nici ei nu comu-
nică modul de lectură al înaintaşilor...), apoi să-l 
compari cu manuscrisele scanate recent... Până la 
această verificare ediţia Perpessicius, şi emines-
cologia însăşi, stă/ stau în paranteză/ pauză... Adi-
că: de un institut e nevoie, asta se cere de când 
ştiinţa numită eminescologie a fost acceptată ca 
vocabulum receptum de către Academia Română. 
Iar institutele, Academia Română le întemeiază, 
pentru că ea le patronează... Toate astea sunt 
inepţii, enormităţi, îmi zice autorul, făcându-mă 
praf – după ce consumă vreo 20 de pagini cu cita-
te despre ce s-a spus că este eminescologia, emi-
nescologul, de către G. Călinescu, Pompiliu Con-
stantinescu ş.a. (listă de nume) – conchizând sec: 
„eminescologia (...) ni se pare o ramură bine fixată 
a cercetării literare, recunoscută ca atare, cu o tra-
diţie solidă şi încă un mare viitor”, p. 402. Deci: o 
ramură! Mulţam fain, eu ceream copacul – cu ar-
gumente tot din clasici, de altfel ştiute şi răsştiute. 
Pe ce ramură bine fixată stă, totuşi, Institutul Goe-
the, mă rog? Dar celelalte, câte şi mai câte? Dar... 
cum să răspunzi la o cerinţă practică, stringentă – 
cu generalităţi teoretice? Asta nu e demagogie?  

Să venim, însă, la chestie. Da, cuvinte ca emi-
nescolog, eminescologie s-au folosit în română, 
chiar în scris, însă nu sunt în dicţionare până în 
1988, când apar într-un supliment de dicţionar. De 

ce atunci? – La asta, cel puţin, ar putea răspunde 
autorele.  

Am atins cuvântul care mă doare: demagogie. 
Când se foloseşte în context eminescian, mai ales 
între cunoscători, chiar doare, să ştiţi. Trebuie să 
n-ai sâmţ în tine ca să-l treci prin „gardul dinţilor” 
(Homer) fără păs. Iată, aşadar, legământul de cre-
dinţă al acestui autor cu cititorii săi; „În conduita 
noastră îndemnul ne-a venit de la poetul însuşi, 
care scria aceste rânduri în „Timpul” din iarna lui 
1880 „Cititorii ştiu bine că suntem gura adevărului; 
iar dacă avem graiul aspru, asprimea aceasta o 
considerăm ca un corectiv contra vicierii spiritului 
public.” 

Aşa o fi, dar atunci de ce mă combate fără 
a-mi discuta sau aminti măcar argumentele? Zice: 
Ca să dăm un exemplu, iată, în cazul Luceafărului, 
singurul text demn să fie luat în consideraţie este 
acela, primar, expediat de poet la Viena şi apărut 
în Almanahul Societăţii Social-Literare România 
Jună, vol. I., din primăvara lui 1883, după care se 
iau, mărturisit, dar cu punctuaţie schimbată (corec-
tată, îndrăznim să zicem noi), peste câteva luni, în 
august, „Convorbirile literare”, apoi, nemărturisit şi 
cu punctuaţia din „Convorbiri”, ediţia maioresciană 
de la finele aceluiaşi an. Supoziţia ni se pare din 
capul locului discutabilă. Cine ne garantează că 
punctuaţia din Almanah nu era efectul unor erori 
de editare (frecvente în întreaga istorie a tiparului), 
corectate ulterior de Titu Maiorescu, în paginile re-
vistei ieşene şi în ediţia sa şi supervizate de Emi-
nescu însuşi?...  

Omul ăsta n-a văzut „Almanahul...”, nici cele 5 
sau 6 atenţionări ale mele că l-am ales, că trebuie 
considerat ca text de bază, pentru că declară într-o 
notă că respectă textele autorilor publicaţi. Arată 
că „Luceafărul” s-a citit de mai multe ori, Maiores-
cu notând la un moment dat că l-a citit corectând 
chiar împreună cu autorul. Aşa ceva nu se poate, 
să spui că m-ai lecturat colo, şi colo, şi colo, că ştii 
câte-n lună şi-n stele – şi să nu laşi să-ţi iasă de 
sub condei nici măcar unul dintre argumentele me-
le. Tocmai d’aia – sau şi d’aia – l-a dat Eminescu 
la Viena, ca să scape de virgulele şi tăieturile lui 
Maiorescu. În „Lecturile Luceafărului”, dintr-o carte 
pe care mi-o citează fuşărind, explic mai pe larg. 
„Luceafărul” risca să devină lectură publică, fiecare 
avea ceva de spus despre el, de comentat şi de 
corectat, se anunţa prin ziare citirea lui la cenaclu 
ca un spectacol. Nu ştie nici că Moses Gaster tipă-
reşte cartea sa în care se anunţă sursele poemului 
înainte de tipărirea poemului. Nu ştie că Eminescu 
iese din scenă la 28 iunie, deci nu putea colabora 
nici cu revista pentru publicarea din august (pro-
babil, fără voia lui; Eminescu nu mai publica poezii 
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în Convorbiri din 1881, ultima de acolo fiind Scri-
soarea IV, în septembrie dacă nu mă înşală me-
moria) – nici, cu atât mai puţin, cu Maiorescu pen-
tru ediţia din 1884. Habar nu are câte diferenţe de 
text sunt între Convorbiri şi Maiorescu. Greşeli de 
tipar în Convorbiri? Poveşti de eminescologi le-
neşi. În toate poeziile publicate de Eminescu între 
1870 şi 1881 acolo sunt mai puţin de 10 greşeli de 
tipar – dar se dă vina pe revistă când (pentru că) 
nu plac/ convin formele de acolo. Am explicat că 
există chiar (cel puţin) o situaţie când s-a oprit tipă-
rirea revistei pentru îndreptarea unei greşeli – şi 
există, astfel, o parte de tiraj cu greşeală şi altă 
parte fără ea (n-am găsit exemplare, dar confirmă 
Iorga, Mihail Dragomirescu şi Gr. Scorpan). 

Încerc să nu discut despre interpretarea „filolo-
gică” a Luceafărului, pentru că aş adăuga băşcălie 
la băşcălie; nici adjectivita la persoana mea nu 
prea mă interesează, pentru că se poate subsuma 
exerciţiului ziaristic, cum spune („accentele polemi-
ce mai apăsate (…) rămân, totuşi, volens nolens, 
tributare exerciţiului ziaristic originar”, Cuvânt îna-
inte, p. 4); facem parte din şcoli de gândire diferite 
şi cel puţin asta ar trebui, cred, să preluăm din şti-
inţele comunicării: respectarea paradigmelor. Pen-
tru că ciupeşte de pe unde poate exemple din tex-
tele mele, trebuie să reiau unele dintre ele, în limi-
ta unui spaţiu tipografic rezonabil. Se miră că dau 
(înţeleg) pentru luminare sensul de lumină, sursă a 
luminii, în loc de „lumânare”, dar nu spune de ce, e 
doar revoltat că-l schimb pe Eminescu şi constru-
iesc un „dicţionar bizar” etc. Eu am câteva argu-
mente. Mai întâi, în poemul Noaptea, versul „Lumi-
narea-i stinsă-n casă, somnul cald, molatec, lin”, 
observ că într-o odaie întunecoasă n-ai cum să 
vezi un obiect, de pildă o lumânare. Apoi, Emines-
cu scrie (tipăreşte) cu „i”. Titu Maiorescu păstrează 
în primele 6 ediţii cu „i”, apoi pune „lumânarea”; 
abia Gh. Bulgăr, în 1999, restituie textul originar. 
Dar încă din 1894 dicţionarul român-francez al lui 
Fr. Damé traduce chiar expresia eminesciană „du-
pă stinsul luminării” – „après qu’on eût eteinte la 
lumière ”. În fine, nu e un capăt de ţară, fie obiec-
tul, fie sursa – tot la lumină duce, dar sugeram că 
o expresie de limbă ca a stinge/ aprinde lumina, 
de astăzi, putea fi exprimată abstract şi pe vremea 
lui Eminescu. Era o sugestie ca să păstrez terme-
nul în grafia eminesciană. De unde pietrele astea 
de vorbe: „Ceea ce-i reproşăm este exclusivismul 
în susţinerea versiunilor sale, tonul apodictic în re-
zolvarea unor situaţii confuze şi controversate şi, 
nu în ultimul rând, pretenţia de a construi, pe date 
incerte, noi sensuri şi chiar noi texte eminescie-
ne…” Ca să nu vezi cât de prudent avansez eu în 
înţelegerea textului, câte întrebări îmi pun şi pun 

cititorului, câte nelămuriri îmi rămân (pe care le 
expun, de asemenea) – asta înseamnă ori că n-ai 
citit, ori – cazul de faţă – că te complaci într-o de-
magogie placidă. Oricum, emendaţia, aici, îi apar-
ţine lui Gheorghe Bulgăr, pe care-l citez.  

Nu-i place deloc cuvântul nemurie, şi aici se 
scaldă hedonist în noroiul ziaristic: „… sună ca 
naiba. Şi-l poate cineva închipui pe Eminescu, cu 
finul său simţ al limbii, citind în salonul lui Maiores-
cu, cu ştiuta lui acribie filologică, «Reia-mi al ne-
murii nimb»? (…) Ar trebui să fie chemat în faţa 
unui tribunal de onoare, pe care domnia sa (EU?!) 
îl solicită pentru alţii, ca să dea socoteală pentru 
schilodirea textului eminescian…” O fi, că prea zi-
ce cu foc, şi chiar m-aş prezenta dacă ar exista o 
asemenea onorată instanţă. De ce nu spune, însă, 
argumentele mele? Nemurii, din „Almanah”, nu 
poate fi greşeală de tipar, spuneam, pentru că aici 
cad două litere (nemuririi), lucru pe care nu l-am 
mai întâlnit la tipăriturile eminesciene: de obicei 
cade o singură literă. Nemurie, apoi, înseamnă 
ceva în româneşte: „neamuri multe”, îl întâlnim şi 
la Creangă cu acest sens, ceea ce e indiciu că a 
fost citit şi la Maiorescu în saloane. Eminescu pa-
re, însă, a fi format cuvântul după dubletul german 
unstörblich/ umstörblich. (Altfel, vezi şi Cantemir: 
nemoarte, iarăşi Eminescu: nemargini de gândire; 
termenul poate deveni prietenos chiar). Spun că 
trebuie păstrat ca happax legomenon – ca să vadă 
lumea, poate oferă cineva o soluţie. Unde e aici 
exclusivism etc.? Dar… Cine cheamă de obicei 
prin tribunale? – Desigur, demagogul. 

Explicaţia mea mai largă se regăseşte în vorbi-
rea interioară a lui Hyperion, când promite că va 
merge să se dezlege de soartă. El zice, cu punc-
tuaţia din Almanah: „Da mă voi naşte din păcat,/ 
Primind o altă lege/ Cu vecinicia sunt legat,/ Ci voi 
să mă dezlege” (ediţiile curente, de la Maiorescu 
dar bazându-se şi pe un manuscris eminescian – 
fază intermediară, probabil în urma discuţiilor „co-
rectate” cu unii şi cu alţii, – au forma eroic-cavale-
rească: „Da, mă voi naşte din păcat,/ Primind o al-
tă lege,/ Cu vecinicia sunt legat,/ Ci voi să mă dez-
lege”). Citiţi cu virgulă, rogu-vă, stimaţi cititori, şi 
judecaţi enunţul: „Primind o altă lege/ Cu vecinicia 
sunt legat”. Asta nu poate însemna decât că o altă 
lege îl va lega cu vecinicia, deci că el nu este legat 
astfel. Universul eminescian este o însumare de 
vecinicii, se stinge una, planeţii se azvârl rebeli în 
spaţ – şi se naşte alta, prin cuvântul dintâi al Lui cu 
Ei. Mi s-a părut că trebuie înţeles aşa: Hyperion 
cere dezlegare să intre într-o vecinicie (care va fi, 
probabil, o vecinicie erotică, vezi Călin). Aşadar – 
el mai întâi renunţă la nemurie, la starea de dea-
supra veciniciilor pentru a fi… ce? Nemuritor într-o 
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vecinicie. Hyperion nu e nici muritor nici nemuritor, 
e deasupra ciclului viaţă/ moarte, iar „nemuritor” 
înseamnă, în acest sistem de reprezentări, a nu 
muri într-o vecinicie, nu a fi etern. Aceasta este 
coerenţa pe care am găsit-o în textul cu punctuaţia 
„Almanahului” şi cu nemurie tot de acolo. Nu uit că 
se adresează Părintelui său (sau al lumii; rog a nu 
fi ispitit să vorbesc despre relaţia Demiurg-Părinte, 
e mult de argumentat, eu însumi n-am ajuns la o 
concluzie, una singură, şi cred că din acest punct 
de vedere poemul este neterminat, iar omul nostru 
a citit doar câteva texte lăturalnice ale mele pe 
această temă… S-ar putea ajunge la o concluzie 
în urma unei polemici serioase, adică nemânjite cu 
adjective: adjectivita poate învinge, nu convinge – 
iar un om învins este cauzal vorbind (adică, etimo-
logic) un provincial – ceea ce nu se poate aplica 
minţii, decât situării materiale; vreau să spun că pe 
teren raţional nu există decât convingere. De pildă, 
nu-i place grafia a tău din prima tipăritură a poe-
mului Mortua est! (De e sensu într-asta e-ntorusu 
şi a tău; redau cu cratime, ca să-i fie mai simplu). 
Foarte bine, dar mai întâi să încerce s-o explice – 
dar... altfel decât că e greşeală de tipar: cine putea 
greşi atât de teoretic?! Accept discuţia pe explica-
ţia lui, fără să râdă cu gura până la urechi că in-
ventez eu limba română: e grafia lui Eminescu. 
Nu-i place „Când tocsul s-aude l-al vrăjilor caier”, 
tot de acolo – la fel, de ce nu-i place, de ce alege o 
formă de manuscris când tipăritura a fost comen-
tată aşa de către contemporanii poetului (i s-a re-
proşat că în franceză e tocsin), când Maiorescu 
preia „... l-al vrăjilor caer” etc. Lucrurile aste nu 
sunt glumiţe de ciupit obrajii, eu le consider foarte, 
foarte serioase.  

Dar… chiar să nu citezi/ aminteşti niciunul din-
tre argumentele acestea, să mă tragi la tribunal fă-
ră urmă de rechizitoriu?! – Demagog, neiculiţă, as-
ta e – demagog sadea. 

Citez mai larg despre drumul lui Hyperion: 
„Tradiţional, zborul său este văzut ca o secantă 
ascendentă, continuă, tăind straturi paralele de cer 
înstelat (…) Ei bine, nu e bine. În ediţiile premaio-
resciene, găsim „Un cer de stele dedesupt (fără 
virgulă!)/ Deasupra-i cer de stele…”! Aici intervine 
o adevărată metafizică a virgulei, vinovată, am vă-
zut, de întemeierea hermeneuticii, în care marea 
ei importanţă este data de totala ei absenţă. Îm-
preună cu amicul poetului, I.L. Caragiale, (…) pu-
tem exclama: Virgula este admirabilă, este subli-
mă, dar lipseşte cu desăvârşire! Eliminarea virgulei 

încurcătoare de sens clarifică definitiv grava pro-
blemă a direcţiei de zbor luciferian. Punctuaţia jus-
tă, fără virgulă, conferă lui i valoarea nu de pronu-
me în genitiv (i, a lui, deasupra lui), ci de verb 
copulativ (este). Cerul de dedesupt devine (este) 
acum un cer de „deasupra”. Cerul se depărtează 
cu viteză de jos în sus, ceea ce înseamnă că lu-
ceafărul se tot duce în sens invers, „undeva în 
jos”, acesta fiind şi sensul firesc al fulgerului. (…) 
Dedesuptul care devine deasupra e o aberaţie. 
Sintaxa (şi gândirea) contorsionate din capul lui 
(aici îmi pune numele, tai din citat) sunt impardo-
nabil transferate în călimara lui Mihai Eminescu. 
Acesta, însă, în elaborarea poemului său, proce-
dează nu ca un editor punctualist, ci ca un veritabil 
poet. Cu virgulă sau fără virgulă. Eminescu ape-
lează la procedeul stilistic al seriei de propoziţii jux-
tapuse, eliptice de verbul predicative, menite să 
sugereze nu o direcţie de zbor, ci o poziţionare a 
Luceafărului într-un univers incomensurabil, cu ce-
ruri de stele ce-l împresoară „jur împrejur de sine” 
ca nişte mări, de-a-notul. Lipsa virgulelor, tot sinta-
xa poetică ne învaţă, e menită să potenţeze, la ci-
tator, tocmai senzaţia vitezei uriaşe…” 

Câtă vorbărie! Nu, neicusorule, Almanahul are 
aşa, cum citez: „Un cer de stele de desupt/ De 
asupra-i cer de stele – ”, cu „de” despărţit în ambe-
le locuri şi cu linia de pauză atât de des folosită de 
către Eminescu (uneori foloseşte şi linia dublă de 
pauză, ca pentru o opoziţie puternică), refuzată în 
lanţ de editori (cu câteva excepţii… pe sărite). Aici 
punctuaţia e blindată, dai cu capu-n betoane dacă 
o conteşti (primul semn de punctuaţie, înaintea 
virgulei, este blancul, adică spaţiul alb dintre cuvin-
te, până la el aveam scriptio continua), n-ai cum să 
accepţi parataxa, „i” e verb şi punctum. Tradiţia in-
terpretării textului de către critici şi comentatori? E 
aşa cum e, pentru că nimeni nu citează textul cum 
e. „De asupra” e folosit de Eminescu; „de desupt” 
este, cred, formă sincopată pentru „de dedesupt”. 
La mine, în Muscel, se spune „biserica de de la 
vale” şi „biserica de de la deal”, în cuvinte clar 
despărţite (cer scuze, ar trebui să recurg la dicţio-
nar, dar scriu pe malul mării, iar acest non-filolog 
nu merită scrupul bibliografic – şi mie, dragilor, 
chiar mi-e dor de bisericile mele). Şi la Eminescu: 
„De din vale de Rovine”… 

Să citim fără virgulă?! Păi, şi atunci, cu textele 
oracolelor ce facem? Picioare, picioare, ce dragi 
îmi sunteţi! – Aici, musiu nu mai are de loc virgulă?  
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 Valentin COȘEREANU 
 
 

DESCULȚ ÎN IARBA COPILĂRIEI. IPOTEȘTI ÎN OPERA LUI EMINESCU 
(fragmente) 

 
 

Într-o seară plină de acalmie sufletească, o 
seară între multele pe care le-am petrecut împreu-
nă la Ipotești, Petru Creția era interesat (și discret 
incitat) de o descoperire a mea privitoare la tehni-
ca eminesciană a repetiției: același portret/ pasaj 
apare în creații diferite (câteodată chiar în ace-
eași), dar în așa fel recontextualizat, încât abia lec-
tura multiplă dezvăluie că pasajele respective sunt 
identice. Sau aproape identice.  

Am discutat atunci despre portretul fratelui mai 
mic al poetului, Ilie, supraimprimat câteodată peste 
chipul poetului însuși. După ce am analizat acest 
caz pe toate fețele, citind și recitind pasaje similare 
(cu precădere din proză), am extrapolat subiectul 
la întreg arealul ipoteștean, cu tot ceea ce repre-
zintă el în opera poetului: casa, incinta, familia, la-
cul, pădurea și, mai ales, iubita de la Ipotești, teme 
recurente în opera poetică îndeosebi. Cert este că 
Petru Creția a constat că am har pentru acest soi 
de detectivistică literară, mărturisind că tema îl in-
teresase și pe el o vreme, dar a tot amânat s-o 
adâncească. M-a îndemnat însă pe mine s-o ex-
plorez, considerând-o utilă și neabordată de istoria 
literară decât sporadic și superficial: abia de-ncol-
țesc, ici-colo, câteva locuri comune: iubita din Ipo-
tești, natala vâlcioară etc.  

La început am luat totul ca pe o joacă intere-
santă și amuzantă totodată. Numai că Petru era 
din ce în ce mai interesat de cum evoluează lucru-
rile, îndemnându-mă cu insistență să depistez sis-
tematic toate textele poetice pe care le cred legate 
de acest aspect.  

După un timp, i-am pus în față un teanc apre-
ciabil de dactilograme. S-a uitat îndelung la ele, 
așa cum obișnuia cu orice înscrisuri, a zâmbit ca 
pentru sine, apoi m-a întrebat, testând, cum de-
monstrez că unele dintre ele (exceptând pe cele 
deja cunoscute ca atare, pe care le punea deopar-

te) sunt parte a acestui spațiu. Sărea de la o poe-
zie la alta, întrebându-mă doar atât: Cum demon-
strezi? I-am adus argumente diferite, care țineau 
de terminologie, de anumite imagini repetate, de 
atmosferă ori de comparația dintre contexte intrate 
în conștiința comună, luate ca atare și conexe te-
maticii respective. După un timp a ridicat privirea 
de pe foi: La unele nu m-am gândit nici eu. S-a ui-
tat apoi lung și pătrunzător în ochii mei. Sau nu 
m-am gândit cu argumentele tale. După o pauză 
de reflecție, întreabă: Te-ai angaja să scrii o carte 
pe acest subiect? Nimeni nu s-a gândit până acum 
la acest spațiu și cât loc ocupă el în opera lui Emi-
nescu. Niciodată. Și e păcat. Poate o faci tu. 

Evident, am primit propunerea cu bucurie, căci 
privilegiul de a-mi fi dat mie tema unei cărți cu un 
subiect cel puțin controversat și atât de sensibil era 
unul de cea mai mare responsabilitate față cu un 
tânăr prieten, cum eram eu în fața lui. Altfel, nu mi 
s-a părut niciodată că Petru ar fi fost mai bătrân ca 
mine. Învățam de la el ca de la un frate mai mare. 
Ar fi putut, desigur, s-o facă el, căci avea toate mij-
loacele la îndemână, dar a preferat s-o încredințe-
ze altuia, mai apropiat și mai adâncit în subiect.  

Motivat și de bucuria îndemnului, am continuat 
să selectez toate textele pe care le credeam con-
vergente temei. Mă axasem atunci, așa cum am 
convenit, numai pe textele creației poetice. Dar 
fapte de natură organizatorică privind noul Centru 
de studii eminesciene de la Ipotești, pe care-l con-
duceam atunci, mi-au luat-o înainte. Printre pică-
turi am reușit, totuși, să lărgesc aria cercetării la 
proză, dramaturgie, precum și la unele texte din 
Fragmentarium. Abia mai târziu am abordat și co-
respondența. Cum însă nu am rezervat în mod 
special un timp necesar închegării unui volum, Pe-
tru Creția a găsit de cuviință să mă amenințe în 
mod direct: Dacă nu scrii tu cartea despre Ipotești 
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o voi scrie eu! Atunci am simțit că cerul mi-a căzut 
pe cap, că joaca se transformase în ceva cu mult 
mai serios și mai responsabil și m-am apucat să 
lucrez noaptea. 

Astăzi știu câtă disperare am trăit atunci, con-
vins fiind că pot s-o fac, dar nu știam (ca acum) că 
amenințarea nu era una reală; era doar o formă de 
a mă incita la scris. Cum însă convenisem încă de 
la Ipotești că el îmi va scrie prefața (ba, mai mult, 
am făcut un legământ, spunându-mi franc că îmi 
va face prefețele tuturor cărților pe care le voi pu-
blica), a pus mâna pe creion și a scris un text de 
recomandare unei presupuse edituri. Îl reproduc 
aici, considerându-l atuul convingător al cărții:  

[Volumul conţine totalitatea textelor eminesciene re-
feritoare la Ipoteşti. Locul Ipoteştilor în opera lui Emi-
nescu, până acum neştiut în întinderea şi adâncimea 
lui, este mai important, în cadrul operei literare, decât 
orice spaţiu locuit vreodată de Eminescu şi îi marchea-
ză scrisul de la început până la sfârşit. Antologia este 
amplu comentată, text de text, de autorul ei, prezentată 
de Petru Creţia şi ilustrată cu numeroase imagini ale 
Ipoteştilor şi ale împrejurimilor sale, precum şi cu repro-
duceri după manuscrise. 

Petru Creţia] 

 
Eram conștient că subiectul este, desigur, unul 

spinos și delicat, căci „cearta” dintre criticii literari 
privitoare la raportul biografie-operă nu datează de 
azi, de ieri. Subiect dificil, relație mereu controver-
sată pentru că, se știe de la Proust și Valéry în-
coace, estetica acceptă greu identitatea dintre «eul 
biografic» și «eul profund» (adevăratul creator al 
operei). Sub presiunea acestei disocieri, critica lite-
rară nu justifică opera prin cauzalități din afara ei și 
nu trăiește într-un univers determinabil. Iată, dar, 
de ce este util să cunoaștem biografia unui crea-
tor, nu pentru a explica [...] opera lui, ci pentru a 
vedea cum o viață se transformă, după vorba lui 
Malraux, într-un destin... Și, apoi, biografia în sine 
poate fi o operă de creație, având ca erou pe auto-

rul de pe copertă (omul biografic pe care îl cerce-
tează cu o mare acuitate Saint-Beuve).1  

Dar critica literară nu este nici de sorginte divi-
nă, nici nu are un drept de veto, care să interzică 
abordarea subiectului și altfel decât o impune/ teo-
retizează ea. La urma urmei, întocmai ca în știință, 
care se bazează atât pe experimente de același 
gen cât și pe intuiții, mi-am luat libertatea unei de-
monstrații chiar împotriva unor păreri autorizate: 
mi-am asumat, adică, riscuri majore în numele 
unei demonstrații care nu s-a făcut până acum. Ori 
nu s-a făcut în toată adâncimea și toată amplitudi-
nea ei, ci doar cu totul sporadic și neînsemnat, 
cum reliefam mai sus. 

Conștient, pe de altă 
parte, că În realitate, Emi-
nescu nu se supune decât 
exigențelor de artist [...], 
căci opera lui [...] nu este 
legată de viața sa decât în 
anumite limite. A despărți 
această operă de o biogra-
fie riguroasă înseamnă a se 
condamna la false sensuri, 
dacă nu la contrasensuri. 
Dar a o interpreta în între-
gime, și pas cu pas, ca pe o 
mărturie autobiografică, în-
seamnă a risca pseudo-
descoperiri, naivități sterile 

și uneori erori redutabile. De fapt, autobiografia nu 
ocupă aici decât o zonă: jocul de corespondențe 
între niște limite ce nu trebuie niciodată depășite.2  

Faptul că, așa cum afirmă Alain Guillermou, 
opera lui Mihai Eminescu nu este legată de viața 
sa decât în anumite limite, tocmai de aceste limite 
facem uz atunci când același autor spune că auto-
biografia nu ocupă aici decât o zonă. Prin urmare, 
am preluat această zonă, adâncind-o, ținând cont 
de girul și autoritatea eminescologului și prietenu-
lui Petru Creția.  

Publicând această carte, care derivă parțial din 
ediția apărută în colecția de Opere fundamentale, 
nutresc gândul că ea va schimba optica, demersu-
rile sporadice și locurile comune care ne-au obiș-
nuit să ne raportăm la spațiul ipoteștean – cum 
spunea Petru Creția. Și asta într-o măsură nedrept 
de limitată.  

                                                           
1 Eugen Simion, Cuvânt înainte la volumul Eminescu, reali-
tate și sublimare poetică, București, Editura Muzeul Literatu-
rii Române, 2010.  
2 Alain Guillermou, Geneza interioară a poeziilor lui Emines-
cu, Cu un cuvânt al autorului către cititorii români, Traducere 
de Gh. Bulgăr și Gabriel Pîrvan, Iași, Editura Junimea, co-
lecția Eminesciana − 11. 
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Respectând principiul cronologic, am împărțit 
pe capitole tematica ipoteșteană, raportând-o la 
poezie, proză, dramaturgie, și fragmentarium. Am 
găsit de cuviință să adaug la final și partea de co-
respondență care se referă la subiect, întrucât în 
ea sunt dese și abundente referiri la familie și la 
Ipotești, lucruri care, până acum, au fost trecute cu 
vederea, ori, cum spuneam mai sus, au fost tratate 
superficial și sporadic. 

Desigur, mulți se vor întreba ce rost are, în 
fond, această carte? Lăsând deoparte interesul, 
îndemnul și preocuparea unui cărturar ca Petru 
Creția, am vrut cu tot dinadinsul să atrag atenția, 
comparându-l pe Eminescu cu Leopradi, că la po-
etul român (un lucru nedezbătut până acum), iubi-
rea cutremurătoare și limpede, delicată și transfi-
guratoare, manifestă ca o fantasmă dulce dar hră-
nită de un adevăr trăit ca atare, curge ca izvorul 
atât de-a lungul unei vieți întregi, cât și de-a lungul 
unei creații, așa cum, la noi, mai rar s-a întâlnit. Iar 
dacă s-a petrecut, ea a fost, cel puțin în literatură, 
oarecum bombastică și convențională.  

Iubirea poetului față de presupusa Casandră 
din Ipotești, tulburător de reală, a curs ca un ceas 
dalian de-a lungul unui timp indestructibil în creația 
eminesciană. Ea nu se va putea compara nicioda-
tă cu iubirea maturității față de Veronica, cea care 
va declanșa gelozii și misoginisme lumești. Iubirea 
intensă din copilărie este un act cu totul special, 
care trăiește în coconul propriu, dulce și neprihăni-
tă, izolată de cabotinismul vieții ulterioare, neajuto-
rat de terestră, când, vorba lui Evtușenko, Plătim 
cunoașterea prin repetări. Nu spunem prin aceasta 
că Eminescu nu a iubit-o pe Veronica; numai că 
iubirea pentru Casandra a fost altceva: un dat sin-

gular, trăit și retrăit/ sublimat în operă, hărăzit de 
divinitate. Un dat fără pereche, așa ca-n Ursitorile: 

 

Numai tu vei mai avea 
Ce nu are nimenea,  
Că acum ți-e dat de soarte 
Viață fără moarte,  
Și ți-e dată tinerețe 
Fără bătrânețe. 

* 
La urma urmei, fiecare autor are dreptul să 

propună într-o carte și altceva decât ceea ce s-a 
încetățenit până acum chiar în opurile unor perso-
nalități consacrate. Cât despre ilustrațiile volumu-
lui, NU întâmplarea face ca acestea să fie creația 
unui grafician de talia lui Mircia Dumitrescu: ele au 
fost inspirate și desenate chiar la Ipotești, în atmo-
sfera plămădirii unui Eminescu tânăr și într-un spa-
țiu atât de îndrăgit de poetul care s-a stins la nu-
mai 39 de ani. A rămas însă vie, în nemuritoarea 
lui creație, iubirea pierdută Ca o spaimă împietrită 
ca un vis încremenit. 

 

NB: Când dezbăteam cu Petru Creția, la Ipo-
tești, aspectele mai sus arătate, prețioasele manu-
scrise eminesciene de la Academia Română, nu 
erau încă reproduse. Acum, însă, când ele pot fi 
cercetate în ediția facsimilată coordonată de Acad. 
Eugen Simion, acestea nu-și mai au rostul în vo-
lum, așa cum dorea Petru Creția. Cine vrea să le 
cerceteze, de-a lungul, de-a latul și în adâncul lor, 
cum propunea eminescologul, o poate face în edi-
ția menționată. E chiar un îndemn.  

 

Din volumul în curs de apariție la Editura Junimea, 
colecția Eminesciana, nr. 100, cu desene realizate 
la Ipotești de Mircia DUMITRESCU 
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 POVESTEA RETRAGERII ÎN VISARE PRIN INELUL PRIVIRII 
(Dumitru CHIOARU) 

 
 
Un discret fir autobiografic, vitraliile fastuoase 

ale orașului spectral, proiectat, deseori, într-un ne-
guros și problematic ev mediu, istoria poemului ca-
re refuză să se scrie și căutarea înfrigurată a unui 
spațiu securizant, identificat, cel mai adesea, în 
carte și visare – acestea sunt temele și motivele li-
rice care unesc cele șapte cărți ale lui Dumitru 
Chioaru, „Seară adolescentină” (1982), „secolul 
sfârșește într-o duminică” (1991), „Noaptea din zi” 
(1994), „Radiografiile timpului” (1998), „Vara de 
fosfor” (2002), „Viața și opiniile profesorului Mouse” 
(2004) și „Clipe fosforescente” (2007), adunate 
acum, într-o selecție de autor în antologia „Respira-
ție subacvatică” (Editura Junimea, 2019). Încă de la 
primul poem al primului volum, Dumitru Chioaru 
spune povestea retragerii – în visare, într-un uni-
vers domestic, în liniștea cinei și în curiozitatea fără 
frison pentru știrile de pe glob –, dar, mai ales, a 
pericolelor care pândesc reveriile tulburate doar de 
vocea mamei, auzită „ca-n vis”: visarea nu e calea 
pitirii în spațiul securizant, ci explozia acelui terito-
riu, năruirea lui: „Seară plină de așteptarea cinei./ 
O, curiozitatea mea trează/ în febra ultimelor știri 
de pe glob!/ Tresari la vocea mamei ca-n vis/ – cei-
lalți în aburi cinând –/ ridici liniștea; plescăi puțin;/ 
conversație aprinsă între părinți;/ îți strângi picioa-
rele; ți-e urât;/ te retragi; liniște neagră-n frunziș./ 
Apoi te clatini slab în lumina televizorului;/ negru în 
colț așteaptă patul desfăcut/ te dezbraci; burează 
veioza –/ o, gândurile aiurea volbură lângă tâmplă/ 
când grăbit îți închei nasturii și dârdâind/ te arunci 
în zăpadă – sublimă/ noaptea picioarelor albe!/ Ini-
ma străvezie fâlfâie-n cameră;/ visele ard descom-
punându-te” („Seară adolescentină”).  

O continuă pendulare între carte – refugiu și 
univers alternativ la o lume care amenință, agre-
sează, țipă, surpă ființa – și inelul privirii (sau, altă-
dată, „cercul privirii”, „inelul pierdut” ori „povara ine-

lelor” prin care se măsoară vârsta) este poezia lui 
Dumitru Chioaru, chiar de la poemele cărții de de-
but; puntea șubredă, firavă pe care calcă dinspre 
carte spre minunățiile și ororile de dincolo de inelul 
privirii e puntea lui parcă, a dubitativului și condițio-
nalului, creând un halo unde se nasc toate iluziile 
și, în primul rând, femeia: „Primăvara pe câmp vine 
o flacără verde/ odată cu profilul/ femeii (în timp ce 
udă florile/ în balconul alăturat) pe fondul de lumi-
nă/ inutilă fiindu-i îmbrăcămintea;/ las cartea/ și 
ochii coboară închiși/ o cascadă –/ sunetul unor to-
curi/ pe scări. Și iarăși/ mâinile femeii apropiindu-se 
parcă/ ar da la o parte o mulțime de ramuri –/ o, fla-
căra unduitoare a părului/ alunecă mereu în inelul 
privirii și piere/ în suflet ca pe un câmp – înverzind” 
(„Reverie de primăvară”). Inelul privirii e poarta prin 
care se trece dincolo, în lumea visată și, deopotri-
vă, amenințătoare, iar povestea acestei (pe)treceri 
are ceva din ingenuitatea și feeria basmului (ca în 
acela care istorisește drumul unor brotăcei, prin 
„inelul zânei”, spre mirabila Vale a Brotăceilor), dar 
și din cruzimea jocului cu imaginile trupului despi-
cat – una din metaforele obsedante care va urmări 
poezia lui Dumitru Chioaru, de la primele cărți, un-
de se vorbește despre un „piept răsfrânt” („Mărul 
de frăgezime uranică”) și despre „trupul unui animal 
despicat” („Toamnă în așteptare”), până la textele 
din „Secolul sfârșește într-o duminică” (aici poetul 
visează „o secțiune prin trupul încă aburind”) și 
„Noaptea din zi”, cu „trupul despicat între ieri și azi”; 
cartea și inelul privirii sunt părțile trupului despicat 
al acelui cineva care „se închide în casă și aruncă 
afară cheia”, bolnav de cuvinte, sperând în iluzoria 
salvare prin puterea visării: și când nu se (pe)trece 
în visare, poetul alunecă într-o picturalitate bizară, 
intensă (cu fotografiile vechi, tremurate, ale unui 
copil care citește o carte sau cu acelea „incinerate” 
– tablouri dintr-o expoziție cu naturi moarte și 
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stampe cu bufon aruncând din gură flăcări, brațe 
alungindu-se spre linia de înaltă tensiune, bătrână 
„cu câine la aceeași oră”, femeie la cules de mere 
etc.), desemnând un spațiu al cărui decor e atent 
lucrat de un scenograf care prelucrează minuțios 
detaliile spectacolului vieții interioare: chiar și (sau, 
în primul rând, prin) fotografii trucate: „Fotografia în 
care copilul citește o carte;/ un ghiozdan lângă fe-
reastră și mama/ ce tocmai intra tăcută în cameră/ 
dimineața acelui sfârșit/ precum auzul răstoarnă/ cu 
pisica o cană de lapte; apoi ochelarii/ copilului prin 
seara în care/ demult un om cobora cu o lampă/ în 
beci./ Profesorul în cârje/ la coadă în fața chioșcului 
știind/ în același timp că ajunge/ precum elevii re-
semnați la intrarea/ pe porțile școlii; fumul țigării/ 
șerpuind ca flacăra din sobă/ «asemenea seri se 
întorc de demult»/ citește și toamna îngălbenește 
odată cu ceaiul/ peste fața de masă – totul se pre-
linge/ spre cimitir doar omul târziu/ coborând cu o 
lampă/ în beci” („Fotografie trucată”).  

Împotriva uitării și a memoriei care se pierde, 
pentru a ocroti amintirile „mai dulci când toamna 
ruginește orașul”, par a fi scrise multe dintre poe-
mele cărților lui Dumitru Chioaru. Dacă în volumul 
de debut poetul evoca o cină în familie, vocea ma-
mei, amintirile fixate în imaginile dintr-un album, ar-
borele genealogic, înscrisuri de familie („în sertarul 
mesei câteva hârtii/ prin care «se adeverește că 
D.C./ a ridicat casa pe pământul lăsat de părinți» –/ 
scrisori cu litere mici/ cât sprâncenele tale;/ o frun-
ză din toamna de acum treizeci de ani” – „Persis-
tența melancoliei”), școala și „profesorul în cârje”), 
în cărțile următoare Dumitru Chioaru se folosește 
de ceea ce psihanaliza numește amintire-ecran, 
adunând, în susurul sângelui care „irigă tăcerea”, 
fragmente despre „viața netrăită a strămoșilor”, de-
spre ziua genezei și, încă mai departe, din vremea 
când „dintr-o ființă eram cu mesteacănul”, de pe 
când femeia se întorcea „între coaste”, din îndepăr-
tata lumină cu „eu însumi fără mâini fără pleoape 
fără inimă” și cu oameni „prefăcuți în cerbi”; toate 
se structurează în două zone complementare: 
ograda copilăriei, cu grădina în care „năvăleau niș-
te zmei cu fețe pline de coșuri” și cele cinci cercuri 
ale pierderii și regăsirii ființei interioare: „În primul 
cerc era un fir de iarbă/ printre alte fire bătrâne de 
iarbă/ mi-l amintesc în ograda copilăriei/ printre pie-
tre ieșea râzând la soare/ Și repede-l plivea câte un 
cioc roșu de pasăre/ sub ochii înroșiți de lacrimi/ în 
al doilea cerc se ridica un mesteacăn/ printre alți 
mesteceni – o pădure/ topoarele roșii la pământ au 
culcat-o/ unul întâmplător a rămas în vântul pustiu 
și roșu/ în coroana lui s-a închis al treilea cerc/ 
omizile roșii urcau în șiroaie/ pe nervurile frunzelor 
până când/ în al patrulea cerc a rămas doar o cru-

ce/ pe zările roșii de sânge/ de pe cruce a coborât 
cineva smulgându-și/ mâinile și picioarele din cuie/ 
în al cincilea cerc/ ca un fir de iarbă prefăcut în inel/ 
pe degetul mic al unui copil fără tată” („Al treilea 
cerc”): al cincilea cerc, iată, este inelul miraculos de 
unde poate începe și unde sfârșește totul. Uneori, 
ca pentru a marca importanța firului autobiografic, 
poemul începe ca „Amintirile” lui Creangă și cu o 
cunoscută sintagmă rimbaldiană („Nu știu alții cum 
sunt dar eu… eu sunt altul/ sunt alții deși/ voi scrie 
un poem despre mine/ așa cum începe orice”), 
continuă cu un înscris care nu lasă dubii asupra re-
ferentului din rimbaldianul eu sunt altul („Funcționa-
ra de la ghișeu căscând somnoroasă/ îmi graseia-
ză numele privindu-mi/ actul de identitate/ – data și 
locul nașterii?/ – 19 octombrie 1957 Sângătin/ – 
unde se află pe hartă?/ – departe de lume departe/ 
de șosea și calea ferată/ într-o vale legănată de 
păduri” – „19 octombrie 1957 Sângătin”) și închide 
între parantezele textului, pe drumul cuvintelor, în-
tregul „bagaj” al unei existențe care curge din aval 
spre amonte: sau într-un tren din fața căruia se 
aruncă șinele pentru a-l dirija înapoi, spre învierea 
tuturor în poem: „Pune-ți între paranteze viața tre-
cută! mă sfătuia/ îngerul pe jumătate căzut/ în de-
șertul roșu –/ pune-ți între paranteze amintirea că-
rării din grădină/ pe unde te întorceai copil cu sânul 
plin/ de mere căpșuni pepeni altădată c-un iepure/ 
rătăcit printre straturi de morcovi și pătrunjel/ pu-
ne-ți între paranteze drumul prin lanul de grâu/ vân-
tul roșu care smulgea grâul din rădăcini/ gara miro-
sind a țigări proaspete și a țigănci/ ce dormeau cu 
ochii negri deschiși/ ca niște tuneluri fără capăt/ 
scoate șinele trenului și aruncă-le ca pe potcoave/ 
pierdute de cai în urmă” („Învierea în poem”).  

Învierii în poem îi corespunde, în logica discur-
sului liric al lui Dumitru Chioaru care – spune, cu 
dreptate, Al. Cistelecan – „într-ascuns, de la bun 
început a făcut o investiție mistică”, teritoriul numit 
cuvântul-trup și trupul-cuvânt, explorat, mai ales, în 
„Secolul sfârșește într-o duminică”: „Ziua genezei/ 
cu ziua dinlăuntru la fel de luminoasă/ la fel de 
aproape/ cu două pagini albe – între ele/ hârtia de 
indigo; noaptea primordială/ – dar deodată –/ poe-
mul e o copie la indigo/ după ziua creației/ legea 
morală deasupra se înalță/ pe scara verticală a oa-
selor/ și în loc de piele cerul înstelat/ cu calea lac-
tee/ de-a lungul șirei spinării/ tras peste trup –/ la fel 
de luminoase/ la fel de aproape de noaptea prim-
ordială/ cuvântul trup imprimă și/ trupul cuvânt” 
(„După ziua creației”). Este aici, în aparență, un alt 
fel de narcisism liric, din care se vede că poezia – 
esența ei – rămâne romantică, dincolo de vremuri, 
mode și modele poetice. Poemul e, la Dumitru 
Chioaru, o expresie a trupului; ni se revelă poetici-
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tatea maximă a unui „lucru” despre care cei vechi 
nu credeau a avea vreo legătură cu spiritualitatea: 
„învelișul efemer” al trupului devine, el însuși, spirit.  

Nu întâmplător metafora obsedantă în „Secolul 
sfârșește într-o duminică” este poemul care refuză 
să se scrie; adică, trupul care se refuză posesiunii 
celui ce-i dă identitate în lume („în afara posesiunii 
propriului trup”, poetul „poate spune totul despre 
viață”, scrie Dumitru Chioaru în „Boema sacră”). Ar 
fi banal să constatăm că avem în față eterna luptă 
a materiei cu spiritul (pentru că, s-a văzut, semnele 
sunt inversate) sau lupta poetului cu textul. E mai 
mult: o identificare a trupului și propriei vieți în tru-
pul și viața poemului: „Insomnia foilor nescrise/ – la 
o cabană în munți –/ pe pat o blană de animal/ as-
cultam vântul: era coloana sonoră/ a unei vânători 
în cer și eu/ eram vânătorul întors de departe/ și 
vânatul cel mai de preț – grifonul/ pe umeri îl pur-
tam în mijlocul clanului/ în noaptea cea de taină a 
întoarcerii/ anului nou/ dintr-un pahar sorb vinul ro-
șu/ roșu/ înlăuntru pe scara în spirală a focului/ co-
boară chiar el – grifonul –/ bolborosește o poveste 
de vânătoare/ și ce lumină-i deodată în jur: vânatul/ 
e vânătorul vânat/ și vinul roșu sângele lor ameste-
cându-se/ picătură cu picătură/ în cădere/ peste foi-
le albe împrăștiate/ cât toate zăpezile de dincolo –/ 
cu gheara de vultur mă sfâșiu/ cu gheara de vultur 
mă scriu” („În noaptea cea de taină”). Cuvântul-trup 
și trupul-cuvânt reprezintă binomul pe care se spri-
jină lumea: sunt Sfinxul și Oedip, țara și conducăto-
rul ei, lumina și întunericul, moartea și învierea: „In-
trare în oglindă/ într-o altă piele în care eu însumi/ 
aș fi imprimat/ prin trupul înmiresmat al pădurii/ 
sfinxul eram nefericit fără oedip/ – o țară fără ioan –
/ ca poemul în care o femeie-insectă/ (mantis reli-
giosa)/ de întuneric s-a desprins ridicând/ un văl de 
pe față – parcă/ un izvor s-a dezbrăcat de pământ/ 
parcă din razele părului blond/ pânză de păianjen 
țesea și parcă/ mă sorbea pielea ei ca hârtia/ pe 
care rămâne – insectă strivită –/ prins în ace/ poe-
mul/ apoi/ trupul meu pe trupul unui copil/ tatuat se 
vedea/ între mine și el – depărtarea falsă/ din argin-
tul oglinzii:/ această împietrire a lichidului amniotic/ 
de unde moartea un trup va decupa/ ca sfinxul ne-
fericit fără oedip/ ca o țară fără ioan” („Trupul meu 
pe trupul unui copil tatuat”).  

Plasând poezia, originea și „finalitatea” ei, în 
zona de (re)acțiune a binomului amintit, dar și po-
eme precum „Pe globul imens de hârtie”, „Mă lumi-
nez de verde”, „Umbre în jurul umbrei mele”, „Din-
tr-o îndepărtată lumină” din volumul „Secolul sfâr-
șește într-o duminică” sau „Gardul de sârmă” din 
„Noaptea din zi”, poate și abordarea teoretică a tex-

tului poetic din cărți precum „Poetica temporalității”. 
„Eseu asupra poeziei românești” (2000) și „Arta 
comparației” (2009), au putut face din Dumitru 
Chioaru un poet livresc („Chioaru scrie o poezie 
discretă, fină, livrescă, ușor sentimentală, cultivând 
cu rafinament imaginile plastice”, spune Nicolae Ili-
escu în „Dicționarul general al literaturii române”); 
în fapt, poezia lui Dumitru Chioaru – scrie Al. Ciste-
lecan într-o foarte exactă prefață la antologia din 
2007, „Clipe fosforescente” – „filmează realul în 
beneficiul unei transcendențe diafane”. Mai mult în-
că, poetul – acel cineva care „are cap de licornă” și 
„scrie pe coli de papirus” – explorează în toate căr-
țile sale doar sinea, (i)realitatea din chiar centrul 
realului filmat/ fotografiat; cu vorbele poetului în-
suși: el e verde („Mă luminez de verde/ și intru în-
frunzind/ în poem”, declară într-un poem al volumu-
lui din 1991), e transparent („Îmi acopeream fața cu 
mâinile – erau transparente/ îmi acopeream ochii 
cu pleoapele – erau transparente/ pielea se făcea 
transparentă”, spune, tot acolo, într-un autoportret), 
iar viața-poezia sa e un șir de clipe fosforescente, 
ca o vară de fosfor, când cuvintele sunt „mai reale 
decât lucrurile”. Iată asemenea cuvinte mai reale 
decât lucrurile, în poezia lui Dumitru Chioaru: pădu-
rea cerbului totem, orașul „miriapod de singurătăți” 
și lumea „nebună nebună în dans” de la douăzeci 
de ani („de câți ani suntem în ’77?”, se întreba Du-
mitru Chioaru în „Vara de fosfor”), boema din Clujul 
„Echinox-ului” și Sibiul, orașul-vitraliu cu peisajele și 
temele sale medie-vale, atât de apropiate paradig-
mei de sensibilitate a poetului, pe urmele „cerchiști-
lor” care „au întinerit balada la mijloc de veac do-
uăzeci”, alienarea într-un univers – „orfelinat al ce-
rului” –, creat de profesorul Mouse, visând la un 
computer „cu fața împietrită de gânduri”, în pădurea 
tehnică, tânjind după mirosul cernelii răsturnate pe 
masă și după „conturul ciocănitoarei ritmând codrii 
adânci de simboluri”: ca în acest testament post-
modern, cu toată amărăciunea și râsu’ plânsul său: 
„Și tu Poesie la ce mă mai cauți?/ cu mers de fe-
cioară mioritică/ și același anunț te așteaptă/ com-
plotul tăcerii/ pe l-apus de soare – îți voi lăsa/ tes-
tamentul meu postmodern:/ și de-o fi să mor/ la te-
levizor/ să spui în răspăr/ tristul adevăr/ că m-am 
îmbarcat/ pe vaporul beat/ și-am dat pe ocean/ 
de-un leviatan/ și sabia mea/ e în burta sa/ iar tu 
Poesie/ să-mi fii făclie/ pe unde voi merge/ urma de 
mi-o șterge/ și voi poposi/ fără a mai fi/ umbră pe 
pământ/ numai în cuvânt –/ în locul Poesiei la trezi-
re/ pe ecranul computerului tremura/ ca pe-o baltă 
din copilărie/ barca mea de hârtie –/ hai să mai în-
cercăm o dată!/ hai!”. 
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 Andrei MOLDOVAN 
 
 

CINE ÎL PLIMBĂ PE DOCTORUL 
FREUD? 

(Kocsis Francisko) 
 
 

„Pentru că n-a fost decât gândul fugit de-acasă 
al cine știe cui și mie mi s-a părut că are trăsături 
aproape omenești” scrie Kocsis Francisko în una 
dintre prozele scurte (le numim astfel convențional 
și provizoriu) din volumul Un roman într-o gară mică 
(Ed. Polirom, 2018), pentru a defini parcă universul 
cuprins între coperțile cărții, în care gândul pare să 
fie deasupra oamenilor, să refuze a fi proprietatea 
unui individ sau a unor indivizi, ba mai mult, a unei 
lumi sau a alteia, cu o accentuată fragilitate, dar și 
cu un potențial nebănuit, poate în stare „să schimbe 
destinul lumii dacă l-ar băga cineva în seamă”, cum 
afirmă autorul în același text (Pârâciosul Palisie și 
întâmplarea cu nălucirea). Tot acolo, conturând par-
că universul întregului volum, se conturează rostul 
scrisului, pe aceleași coordonate: „... el considera 
că orice carte e o ușă deschisă pentru gând, intra 
fără sfială și stătea de vorbă cu locuitorul ei cu plă-
cerea cu care îi povestește celui mai presus de toa-
te ce-i dă preajma de descris.” Este freamătul lăun-
tric al unui intelectual cu o luciditate care se depă-
șește pe sine și devine altceva, ceva care nu poate 
să încapă în hotarele raționalului, ci mai degrabă în 
absența de limite ale poemului, generos totdeauna.  

Poet venind dinspre două culturi (română și ma-
ghiară), cu un deosebit simț al potențialului magic al 
cuvântului, pe deasupra și un excelent traducător, 
Kocsis Francisko s-a afirmat mai întâi în domeniul li-
ricii, mai degrabă ca o voce care refuză înregimen-
tarea în grupuri și direcții literare. Cornel Nistea, cu 
ani în urmă, sintetiza și îi realiza un izbutit portret li-
terar: „Poet de-o sensibilitate excepțională și-o rațio-
nalitate exigentă, Kocsis Francisko are convingerea 
că poezia se naște din acele rare momente când 
clipa se dilată enorm, când ea poate ocoli de câteva 
ori pământul în trăirea sentimentului, că ea, poezia, 
e acea dulce tiranie care te face captiv și se fixează 
în memorie integral mai înainte de-a fi pusă pe hâr-

tie, mereu exigent cu sine și cu scrisul său, parci-
monios, adesea năpustindu-se asemenea unui to-
rent declanșat de-o vijelie sufletească, rezultatul fi-
ind cel mai adesea contemplația, de la bucurie și 
extaz la constatarea vremelniciei vieții într-o alter-
nanță atent controlată.” (Discobolul, nr. 178-180, 
2012) Apariția celui de al doilea volum de proză al 
scriitorului, amintit mai sus, după ce în 2006 îl publi-
ca pe primul, Plimbări cu Freud (nuvela care dă titlul 
cărții avea să fie publicată abia în al doilea volum!) îl 
determină pe autor să mărturisească despre atrac-
ția sa pentru narativ (la mari intervale de timp, în-
tr-un interviu acordat lui Constantin Piștea în octom-
brie 2018 și postat pe net), cât și ceea ce crede de-
spre hotarul care ar fi între poezie și proză, în viziu-
nea sa: „...cantitatea de poezie care se «infiltrează» 
în proză este a acesteia, e partea ei de vanitate, 
dacă vreți, risipa pe care poetul nu se poate abține 
să n-o facă atunci când se dedă la plăcerea povesti-
rii. Să ne imaginăm următoarea situație: un bărbat 
întâlnește o femeie pe stradă, o privește admirativ, 
ea surâde enigmatic, poate lui, poate vreunui gând 
de-al ei, atât, el se duce mai departe cu surâsul în 
suflet, ea cu misterele ei. El este proza, surâsul ei e 
poezia.” Să recunoaștem, se apropie în prima parte 
de concepția teoretică a lui Aristotel (Poetica), cu re-
ferire la un lirism care trăiește în structuri ale epicu-
lui și ale dramaticului, dar argumentația prin compa-
rație, frumoasă ce-i drept, este pur și simplu a unui 
poet. Un roman într-o gară mică este dovada greu 
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de contestat că scriitorul târgumureșean năruiește 
în textele sale barierele dintre poezie și proză sau, 
dacă vreți, între acel el și surâsul ei. 

Invocarea atracției pentru povestire, o realitate 
de necontestat a volumului, nu poate să fie un argu-
ment foarte solid pentru a înclina balanța spre pro-
ză, pentru că, să nu uităm, structura povestirii este 
una arhetipală din care s-au născut fără excepție 
toate celelalte structuri literare, oricât ar fi ele de nu-
meroase și de diversificate. 

Autorul își structurează volumul în trei părți dis-
tincte (Secvențe rurale, Secvențe urbane, Alte sec-
vențe), convențional cred, pentru că nu apartenența 
la rural sau urban le definește, ba mai mult, pe alo-
curi, o astfel de apartenență este chiar firavă. În pri-
ma parte, totuși, lumea satului, cu arhaicul și fabulo-
sul pe care le mai păstrează, fie și doar în reprezen-
tările lui Kocsis Francisko, îi permite să înfățișeze un 
spațiu spiritual misterios, cu trăiri puternice și taini-
ce, cu destine marcate de eresurile în care s-a năs-
cut și cu care trăiește, o întrepătrundere a imediatu-
lui cu ceea ce vine de dincolo de lumesc, dar în sta-
re să-i marcheze cursul. Uneori, puteri care scapă 
unei înțelegeri firești a lucrurilor pătrund cu un fior 
fatal în ființa celui sortit să le cunoască. Iată, spre 
exemplu, în Dulăul alb, povestea pornește de la în-
tâmplarea a doi flăcăi, Galaga și Ilie, care sunt strajă 
obștească de noapte în sat. La un moment dat, își 
împart zonele de patrulat și pornesc fiecare într-o al-
tă direcție. Galaga este însă atacat pe neașteptate 
de un dulău alb, mare „cât un urs polar”, o adevăra-
tă legendă de speriat oamenii, în existența căruia 
unii săteni credeau, alții nu. Ar fi fost și răpus de te-
ribilul animal dacă sătenii din vecini nu ar fi sărit să-l 
salveze și să alunge fiara. Flăcăul rănit a mai avut 
timp doar să îl cresteze pe animal cu cosorul peste 
bot. Prietenul său, Ilie, avea să afle asta după ce a 
ieșit din spital, a suferit și el un accident, pentru că, 
auzind gălăgia, din celălalt capăt de sat, a alergat 
să-i dea ajutor, dar s-a împiedicat, a căzut într-un 
ciot și și-a sfâșiat fața. În schimb, Galaga avea să 
observe pe fața lui Ilie urma de tăietură a cosorului 
său. Povestirea se încheie aici, chiar în punctul în 
care ea se redimensionează cu adevărat, când oa-
menii încep să priceapă, nu fără temere, că în ființa 
lor există și o altă lume, pe care o duc cu ei fără să 
o poată înțelege pe deplin, dătătoare de neliniști și o 
sumedenie de întrebări cu răspunsuri vagi, dar pe 
care nu o pot ignora. 

Sunt pline de mister până și lucrurile simple, 
precum merele domnești ale bătrânului Hameg 
dintr-o lume a unei copilării pierdute, ca perspectivă 
narativă (Hameg, soldatul armatei imperiale), ciuda-
tele plimbări din nopțile fără lună ale bătrânului învă-
țător (Plimbare nocturnă cu șareta pe câmp), aminti-
rile unui tânăr din vremea pantalonilor evazați (Hai 

acasă...), resemnarea și înțelepciunea omului care 
îmbătrânește și începe să uite (Gheorghe), dar și 
fuga baronului cu un avion care aterizează și deco-
lează incredibil pentru a-l salva de persecuțiile struc-
turilor staliniste care tocmai prindeau cheag (Fuga 
spectaculoasă a baronului în America) sau moartea 
Anetei, îngrijită aproape ritualic de fiul ei, care aude 
glasul tatălui său mort, ce îi mulțumește (Ca un su-
net). Sunt personaje pe care autorul le reînvie cu 
căldură și care par să facă parte din propria-i ființă, 
cu toată încărcătura lor de miraculos.  

Kocsis Francisko dă viață personajelor sale por-
nind de la existența omului ca sumă a lucrurilor mă-
runte, dar realitatea se rupe adesea în mod miracu-
los ca să descopere trăirile ascunse. Autorul este 
un povestitor în buna tradiție a genului, parcă deter-
minându-l pe cititor să ridice ochii ca să vadă cum 
spune, dar care știe să îmbine admirabil elemente 
livrești, fără ca ele să ocupe primul plan, să devină 
ostentative. Așa ar fi Moșneagul, baba și măgarul, 
în care protagoniștii încremenesc în natură de o 
manieră aproape argheziană („Când îi privești îm-
piedicați în fier,/ par el de bronz și vitele de piatră”). 
De altfel, povestirea este una în care autorul se sim-
te admirabil, grație substanței sale poematice.  

Cea de a doua parte, Secvențe urbane, în ceea 
ce ar avea comun și specific cu lumea orașului este 
aerul de sufocare, fără a plăti tribut simbolismului, al 
unui univers în care lucrurile și arborii trăiesc în locul 
oamenilor (Ce se vede de la un colț de stradă). În 
schimb, trăirile profunde ale ființei, cu toate tainele 
care le înconjoară, cu omenescul de dincolo de 
imediat, de dincolo de ceea ce se poate auzi și ve-
dea, sunt dezvoltări în planuri diferite ale problema-
ticii din prima parte. 

Adevărat, sunt două texte care ies parcă din 
unitatea volumului. Așa ar fi Drumul spre celebritate, 
cu structura unei proze polițiste, dar cu o puternică 
încărcătură satirică și cu un umor bine stăpânit, a 
cărei deznodământ trădează până la urmă structu-
ra, eșuând în mod fericit într-o notă de umor. Tot 
notă aparte face și Strada salcâmilor, al șaptelea 
copac de pe partea numerelor cu soț, o proză altfel 
despre activitatea conspirativă înainte de 1990 și 
implicarea naratorului, nu fără un spirit ludic, într-o 
astfel de întâmplare. În schimb, celelalte texte păs-
trează direcția deja amintită aici a volumului. 

Povestirea care dă titlul cărții, Un roman într-o 
gară mică, oferă drept cadru imaginea stranie a 
unui oraș care moare, cu o gară de tablou suprarea-
list, fără impiegat, în care un tren dintr-o altă realita-
te vine neanunțat și pleacă la fel de misterios lăsând 
o scrisoare personajului care așteaptă pe bancă, 
parcă de totdeauna, o trecere prin lume a celui care 
nu mai e.. Totul pare de dincolo de timp. Am fi în ve-
cinătatea absurdului, cu ființe care trăiesc, în timpuri 
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diferite și poate în lumi diferite, același sentiment, 
sau poate într-un neoexpresionism în care viziunea 
unei lumi alienate își arată întreaga sa stranietate, 
dacă finalul nu ar schimba total perspectiva și nu ar 
trimite întreaga dramă în adâncul tulbure al existen-
ței surprinzătoare a personajului. Explorarea unor 
neașteptate trăiri ale unor personaje, în aparență 
comune, dar de o sensibilitate puțin obișnuită, ca-
pabilă să le schimbe cursul vieții, întâlnim și în Toa-
tă lumea-i zicea Linda, proza în care cerșetoarea 
trăiește o dramă puternică, capabilă să-i modifice 
existența, atunci când străinul cu pălărie are un 
comportament diferit de al celorlalți trecători. Poves-
tirea aceasta îmi amintește de întâmplarea din viața 
unui mare scriitor, relatată cândva de un confrate 
(nici măcar nu are importanță dacă s-a petrecut aie-
vea sau nu!). Se zice că într-o piață, pe traseul zilnic 
al poetului Rilke, pe atunci secretat al sculptorului 
Rodin, o cerșetoare era mereu la locul ei, nelipsită 
din peisaj. La un moment dat, poetul s-a oprit și i-a 
așezat în față un superb trandafir. De atunci, nimeni 
nu a mai văzut-o pe cerșetoare. Desigur, întreaga 
dramă este dincolo de întâmplare. Proza lui Kocsis 
Francisko este și ea o poveste despre sufletele mari 
ale oamenilor umili. 

Nu putem omite, într-un registru înrudit cu o 
seamă de nuvele ale lui Mircea Eliade, ciudatul dia-
log dintre Dinu și Traian Rogoz, primul venind de 
dincolo să își conducă vechiul prieten căruia i-a so-
sit sorocul să părăsească lumea celor vii. Jocul prin 
care cel vizitat își ascunde identitatea, bănuind sau 
știind cine este vizitatorul, neliniștea care îl cuprin-
de, semnificația detaliilor pornind de la îmbrăcămin-
tea și gesturile celui de altădată pun cititorul în fața 
unei povestiri care nu este nicidecum fantastică, ci 
mai degrabă ține de redimensionarea sau descope-
rirea unui univers interior. 

Am spune că de aceeași factură sunt prozele 
din partea a treia a volumului (Alte secvențe), pre-
cum Matei, omul cu chip de biserică, povestire ma-
gică fără îndoială, sau Umbra lui Cartesius, cu tâlc 
ascuns, în care raționalismul filosofului francez este 
depășit de miracolul existenței umane, de unde și 
subtila trimitere din titlu spre „umbra”. 

O povestire, în schimb, atrage atenția în mod 
deosebit. Este vorba de Plimbări cu Freud (dă titlul 
primului volum de proză al autorului, fără a fi inclusă 
în el!), nu pentru că este ceva mai amplă, ci pentru 
că se apropie mult de structura unui roman. Sunt 
acolo mai multe planuri narative care se intersec-
tează, cu o prezență crescândă și bine dozată a 
dramaticului, cu neașteptate schimbări de perspec-
tivă, cu un potențial epic bogat, dar care nu se re-
varsă întreg în structuri, mărind astfel starea de aș-
teptare, dramatismul nuvelei, cu posibilitatea mutării 
centrului de interes al narațiunii, ceea ce se și în-

tâmplă, dar, așa cum ne-a obișnuit deja autorul, prin 
simple notații de multe ori, lăsând posibilă o dezvol-
tare dincolo de text. Totul pornește de la un acci-
dent nu ieșit din comun, în urma căruia un tânăr, 
ajuns cu trenul la Viena începutului de secol XX, își 
pierde memoria. Avem de-a face așadar cu o criză 
de identitate. Peter Halmer, identificat provizoriu 
după o legitimație de bibliotecă aflată asupra lui, 
ajunge pacientul doctorului Freud, cel care depune 
considerabile eforturi ca să-l facă pe tânăr să-și re-
capete memoria, eforturi nu lipsite de succese par-
țiale. Totul se tulbură prin replica sanitarului care i-a 
dat primul ajutor lui Halmer pe peronul gării din Vie-
na și care l-a dus pe tânăr la spital. Printre altele, 
acesta îi spune doctorului Freud: „Oamenii spun că 
în văzduh rătăcesc suflete zbuciumate care nu pot 
să treacă hotarul tărâmului celălalt pentru că se tem 
să-și ducă păcatele grele în fața judecătorului, 
și-atunci mișună printre noi și pândesc să prindă un 
corp pe care abia l-a părăsit sufletul, se cuibăresc în 
el și îl obligă să mai trăiască o vreme, ca să se eli-
bereze de spaime, să se îndrepte...” Iată afirmația 
care, involuntar revine mereu în mintea doctorului și 
începe să îl obsedeze, mai ales că multe dintre pro-
cedurile sale pentru vindecarea lui Halmer se îm-
potmolesc în mod bizar. Replica sanitarului devine 
astfel un moment cu un ridicat potențial epic. Toate 
eforturile doctorului sunt aruncate în neant când 
Halmer, căutat fiind de „frați” ai lui, dispare, lăsând 
însă o scrisoare în care se dovedește că, în bună 
parte, sanitarul a avut dreptate. (Într-o astfel de situ-
ație, raportat la titlu, nu poți să nu te întrebi cine pe 
cine plimbă. Dar asta ar fi o altă poveste.) 

Finalul, ca de obicei, așa cum ne-a obișnuit au-
torul, oferă o perspectivă neașteptată, cu înțelesuri 
adânci și multiple dincolo de text, când în pozele din 
ziarele care anunțau atentatul de la Sarajevo, Freud 
recunoaște în chipul lui Gavrilo Princip trăsăturile lui 
Peter Halmer. 

În incitantul său volum, Un roman într-o gară 
mică, Kocsis Francisko explorează o lume lăuntrică 
a ființei, surprinzătoare și lipsită de orice bariere, ca-
re se revarsă cu toate uimirile ei în cea de afară, 
parcă pentru a-i forța zăgazurile. Surprinde marea 
diversitate a mijloacelor utilizate. Dincolo de cele de-
ja amintite, se cuvine să adăugăm o tehnică deose-
bită a portretului, introspecțiile frecvente, rolul con-
fesiunilor, livrescul abia perceptibil în țesătura nara-
tivă, binefacerile povestirii în ramă (Copiii lui Prida-
nis) și nu în ultimul rând, eleganța scriiturii. Toate 
acestea, fie și într-o prezentare lacunară precum 
cea de față, ne întăresc convingerea că poetul (fără 
a abandona profunzimile freamătului liric), se va în-
toarce spre proză (poate chiar spre roman, pentru 
că îl prefigurează!) pentru a oferi cititorilor săi pagini 
de mare interes. 
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Ioan RĂDUCEA 
 

 

PĂSTRĂTORUL FANTASTIC 
(Vitalie Ciobanu) 

 
 
Tema dominantă, în volumul de proză scurtă 

Zilele după Oreste de Vitalie Ciobanu, este desti-
nul intelectualului, într-o lume obtuză, incapabilă 
să reacționeze la complexitatea lui altfel decît prin 
excludere: temă camilpetresciană, în context ba-
sarabean. Paginile sînt scrise cu o acută conștiință 
literară iar echilibrul ficțional este asigurat în măsu-
ra în care se creează o armonie între mobilurile 
epice care le animă: unul, să-i spunem de vocație, 
este acela de a prezenta mediile artistice dintr-un 
spațiu românesc dintre cele mai vitregite (în ulti-
mele două secole); celălalt, de aspirație, este cel 
de a transfigura poematic și fantastic grava realita-
te asumată.  

Pendularea între aceste două tendințe se face 
pe un fond evocativ, al cărui centru de interes îl 
constituie cîte un intelectual aflat în situații sociale 
și performative precare pentru că, aflăm cu tra-
gism, ratarea este marca identitară a acestei „mar-
gini de lume” și Basarabia înseamnă „locul ideal 
din care să pleci” (!). Cel mai sumbru dintre eroi 
este Oreste, protagonistul nuvelei de deschidere, 
care pare să aparțină unei epoci de creație anteri-
oare (a mai fost publicată și în „România literară”, 
în 2000). Prin el, profesor declasat, care a plecat 
la muncă în vest și s-a întors ca să țină o dughea-
nă cu vechituri și să-și îngrijească mama, imobili-
zată la pat, se face analiza sumbrului postcomu-
nism basarabean. Oreste vorbește mult, abordînd 
și necunoscuții de pe stradă, speră în miracole po-
litice și emite, la concurență cu naratorul, judecăți 
sociale, uneori în formă parabolică: „nu merită să 
privești pe geam, anotimpurile au aceeași succe-
siune”. Sfîrșește într-un incendiu (provocat de ce? 
de cine?), împreună cu mama și cu întreaga pră-
vălie, iar nota de fantastic este că rămășițele lor 
pămîntești nu au fost găsite niciodată. Excesul de 
analiză din off („Oreste fusese o prezență plină de 

umanitate și optimism” etc.) este compensat de 
surprinderea atmosferei de bloc sordid, în care 
eroul, dărîmat psihic el însuși, caută să-și proteje-
ze mama de crunta realitate a zilei, privînd-o de 
știrile media. În „calmul leșios”, întreținut cu melo-
dii populare de către devotatul fiu (salutare ironii la 
adresa interpreților care turuiesc dulcegării, „înșu-
rubați într-o eternă și radioasă ruralitate de car-
ton”!), recunoaștem o variantă a slavei stătătoare 
cîntate și și Ion Barbu în Isarlîk, un dor bătrîn de 
tihnă, ca răspuns la istoria alienată care ne bîntuie. 
O creație de atmosferă, bine acomodată, către 
sfîrșit, cu parabola fantastică, cuprinde și al doilea 
text, Ilona și împărăția, în care eroina contemplă, 
dintr-o haltă, în vremea războiului, trenurile cu ar-
me și ostași trecînd la nesfîrșit. În cele din urmă, o 
garnitură oprește și unul dintre soldați îi arată fetei 
monstrul care se mișcă tot mai clar dinspre răsărit. 
Atunci apare și primul tren de refugiați... 

Celelalte cinci narațiuni, deși preiau de la pri-
mele două majoritatea ingredientelor, schimbă to-
nalitatea, astfel că investiția nu se mai face în la-
mento și parabolă ci mai ales în analiza mediului 
intelectual chișinăuian. Trei nuvele succesive pro-
pun ca erou cîte un scriitor, pus în situații-limită: în-
tîlnirea cu un bărbat providențial, în stare să con-
troleze imundele rețele de putere ale momentului – 
idee romantică, à la Dumas! (Taxiul de noapte); 
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experiența morții, aneantizînd gloria scriitoricească 
(O după-amiază cu Llosa); destrămarea, prin ma-
sivă emigrație, a mediului de creație (Engleza pen-
tru cei care pleacă). Peste tot, remarce care dau 
măsura reputatului jurnalist Vitalie Ciobanu, stîlp al 
românismului în Basarabia (conduce revista „Con-
trafort”, are rubrici la „Europa liberă”, la „Adevărul” 
etc.). Se ajunge la curate filozofeme („tot ce sîn-
tem în stare să ne imaginăm există”), reluîndu-se 
și perspectiva eliadescă, a sacrului camuflat în 
profan („crusta superficială a lucrurilor”, „raporturi 
de cauzalitate care ne scapă” etc.) însă șarmant 
rămîne fondul de fantezism, care știe să profite in-
clusiv de mecanica narațiunii fantastice pentru a fi-
xa profilul încercatei elite românești a provinciei. 
Emblematică este nuvela Croaziera (cea mai am-
plă), în care jaloanele culturale la care se reped, 
cu bucuria eliberării, tinerii cărturari, se încarcă de 
colorit descriptiv: „citeau filozofie orientală și pe no-
ii gnostici, încercau să imite mișcarea hippy, să 
urmeze preceptele New Age, reciteau din beatnicii 
americani și din «lunediștii» bucureșteni”. Din 
onestitate, paginile capătă și un sens pedagogic, 
intenționînd adaptarea cititorului la noul centru 
ideologic dominant, cel occidental, căruia i se eta-
lează produsele curente, luate drept produse de 
top (dramă definitorie a spațiilor excentrice!). Din 
entuziasm, această adaptare o încearcă și grupul 
lui Damian și al Monicăi, mai reținut arătîndu-se 
tînărul grafician Justin, care îi părăsește subit, 
pentru un festival în Germania. Fiindcă nu mai 
primesc nimic de la el, în afara unui enigmatic CD 
cuprinzînd filmul unei promenade pe Dunăre, la 
Regensburg, cei doi lideri de generație refac tra-
seul și trec, la solstițiul de iarnă, în mijlocul ceții de 
pe fluviu, „poarta” spre lumile trecutului... Rezolva-

re fantastică a unui vector social, activ la primele 
generații postimperiale și căruia i se face evocarea 
cu o firească nostalgie după anii tinereții. Burgul 
germanic, ca facilitator al fantasticului, apare și la 
Dominic Stanca și se poate spune de acest Re-
gensburg că este o nouă Walderodă, cîntată însă 
pe un alt ton decît cel de voioșie parodică, pe care 
îl adopta, pe la 1970, autorul (și actorul) sibian.  

Încă mai multe afinități se pot găsi cu fantasti-
cul lui Paul Alexandru Georgescu (cf. ediția din 
1982, Casa Weber sau Ieșirea din noapte), cu 
același intelectualism și cu aceleași speculații me-
taliterare care suprimă pînă la urmă firul epic din 
Globul de cristal, ultima piesă a volumului. Începu-
tă promițător, ca poem al mahalalei din coasta 
Chișinăului, în care încă se mai găsesc vechi me-
serii (nu se rezistă la ispita unei volubile enumera-
ții: „...blănari, fierari, tîmplari, țesători de păretare și 
rogojini de papură, dogari, potcovari, hămurari și 
rotari, frânghieri...”), textul păcătuiește mai ales 
prin exces de trimiteri, de citate și de considerații 
experte („azi cuvintele sînt moarte”, artiștii – „brico-
leuri” etc.), brodînd pe tema globului de cristal de-
ținut de prezicătoarea cartierului și în care totul 
s-ar insera. Chiar și în acest caz-limită, structuran-
tă pentru lumea epică rămîne nu plăcerea specu-
lației livrești ci luciditatea, moștenită din buna pro-
ză clasică, mai ales de la Constantin Stere, cu ca-
re este înțeleasă determinarea (geo)politică a con-
științelor. Croindu-și silueta ficțională din acest 
unghi (care confirmă observația călinesciană de-
spre conținutul mai mult sociologic al literaturii 
noastre), Vitalie Ciobanu alcătuiește o solidă cule-
gere epică, prin care înscrie Chișinăul pe harta 
fantasticului românesc. 
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 Mirela-Ioana DORCESCU 
 
 

PENULTIMELE VERSURI  
DE DRAGOSTE, DE FREAMĂT PLINE 

(Nicolae Turtureanu) 
 
 
Penultimele poeme ale lui Nicolae Turtureanu 

se înscriu în prestigioasa și îndelungata tradiție a 
elegiilor. „Din adâncuri, ale morții sucuri…” gene-
rează și distilează sensurile unei poezii, declarat 
erotice („versuri de dragoste”), fluide, unduind pe 
muchia dintre fericire și durere. Tot volumul șerpu-
iește. Te rătăcește. Te întoarce din drum. Obligân-
du-te să vezi mai mult. Să-ți limpezești gândurile. 
Să intuiești conexiuni ascunse. Fiindcă Penultimele 
versuri de dragoste sunt astfel plasate în volum, în-
cât să creeze suspans, să mențină, prin baleierile 
lor ingenioase, nu doar o copleșitoare tensiune liri-
că, ci și dramatismul tramei epice subsidiare. În 
plus, au unitate semantică și estetică. Și un șarm 
moldovenesc, lăsând să se întrevadă, pe alocuri, 
maeștrii autorului lor. 

Portanța morții se relevă mai întâi indirect, prin 
joc, prin (auto)sugestie, prin miraj, prin simbolizare, 
dar, în cele din urmă, direct, prin semne lipsite de 
echivoc, care alungă orice speranță. Ca în infernul 
dantesc, de al cărui spirit nu e deloc străin eul liric 
(„Azi nu mai cred în elfi și-n zburători/ care îmi duc 
iubirea mai departe./ Tot cerul e acum un câmp de 
ciori/ și fiecare croncăne a moarte”). Neclintirea te-
nebrelor evidențiază, prin contrast, caracterul tem-
porar și iluzoriu al tuturor celor trăite („Ce lungă-i 
noaptea și ce scurtă-i viața –/ ca o alunecare de 
schiori”). Lumea poetului e zdruncinată de manifes-
tările imperturbabile ale sfârșitului – destrămarea, 
declinul, aneantizarea. Dispar gradual, dar impetu-
os, cuvântul, sintaxa, limba, alfabetul, pădurea. Pâ-
nă și melcii, cu care egoul întreține un spectaculos 
dialog, îi sunt anihilați. Într-o lume în care nimic nu 
durează. Ci totul e făcut să doară. 

Farmecul limbajului, cursivitatea, autoironia, ba-
lansul interior, din care se ivesc surprinzătoare ima-
gini poetice, nu acoperă, decât superficial, cruzimea 

unei suferințe „dureros de dulce”, ce se așterne pe 
structurile adânci ale poeziei. Astfel, de la proiecția 
detașată, plină de umor, a propriului sfârșit („... Dar 
într-o zi ziarele vor scrie: /Ieri a murit poetul Turtu-
reanu./ A scris doar 7 cărți de poezie.../ și una anun-
țată – pe la anu’...” –, știre din „Cronica veche”, re-
vista de suflet a poetului), la fiorul rece al iminentei 
dispariții („cu spectru morții-n brațe dorm”), până la 
teribila experiență empirică prin care trece întregul 
său univers existențial în doliul după cea mai iubită 
ființă („De-atâta grea absență e camera bolnavă”; 
„Hristos a Înviat!/ dar tu – nu”), perspectiva morții 
răspândește fiori de luciditate într-un peisaj oniric, 
mitic, predominant suprarealist. Bunăoară, cu o de-
loc fortuită recurență, gândul la moarte spulberă 
vraja iubirii, a voluptății, a jocului, blochează imagi-
nația, efuziunile sentimentale, lăsând loc doar ex-
presiilor rațiunii: „Deodată își ia degetul de pe gură/ 
și-mi îngăduie să vorbesc/ dar buzele mele-s sutu-
ră,/ cuvintele, în loc să crească, descresc// se retrag 
în adânc/ se despart și se schimbă/ într-un alt alfa-
bet/ într-o stranie limbă// și aceasta, la rându-i/ cum 
o-nvăț, se destramă,/ cad silabele-n gol/ ca bănuții 
de-aramă// în fântâni părăsite/ unde niciun izvor/ nu 
mai turbură cerul/ orb și nevorbitor” (Portretul altei 
necunoscute); „Toată viața am râvnit să fiu singur./ 
Hristos a Înviat!/ dar tu – nu. Până și bătrâna ta ma-
mă/ (cu care am supraviețuit 9 ani)/ s-a dus la loc 
luminat, la loc cu verdeață,/ unde nu-i întristare nici 
suspin./ Nu suspin. Dar aveam, de Paști, cui să-i 
spun:/ Hristos a Înviat!/ Și ea mie: Adevărat a Înviat!/ 
Acum sunt, cu-adevărat, singur./ Iau, în dreapta, un 
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ou roșu-proroșu/ și-l ciocnesc de cel verde, din 
stânga, clamând:/ Hristos a Înviat!/ Adevărat a Învi-
at!/ îmi răspund tot eu mie însumi,/ cu viața spre 
moarte trecând/ Prima zi de Paști, 2012 (Toată viața 
am râvnit să fiu singur); „Am început să aplaud/ și 
într-o clipă/ toată vraja s-a rupt,/ copacii s-au întors 
la locurile lor,/ țepeni, împovărați de ani, cocârjați,/ 
încântați./ Ea a dispărut ca și cum n-ar fi fost./ «Asta 
s-o crezi dumneata, zise unu’,/ cum să dirijeze co-
paci?!»// Mai bine taci!” (Nu știu nimic despre Ea) 
etc. 

Iată cum nenumărate tristeți precipită și se ci-
mentează, până la urmă, într-o înverșunată thanato-
fobie/ thanatofilie de fond. Aceasta este temelia 
Penultimelor versuri de dragoste, apărute în 2014. 
În același an în care Eugen Dorcescu publica Nir-
vana. Confrați în durere cu Edgar Allan Poe, de pil-
dă. Cu Lamartine. Sau, mai degrabă, cu Orfeu. Dar, 
în vreme ce Eugen Dorcescu avea nădejde într-o 
eliberare metafizică de durere („Să ne desprindem, 
deci/ tu – gând, eu – gând,/ și-așa ne vom uni din 
nou,/ zburând,/ și liberi,/ și eterni,/ și jubilând,/ ca 
flacăra zvâcnită din/ cenușă” – Poemul 26, din Nir-
vana), Nicolae Turtureanu împărtășea lipsa de iluzii 
a lui Eminescu. Ori, mai accentuat încă, spaima 
blagiană de „Nimicul, marele”, care „i-a invadat gră-
dina”, în sens voltairian. Șocul său thanatic se pro-
pagă în unde. Se răsfrânge asupra vieții, dar și 
asupra iubirii („și-o spaimă-a rătăcirii, ca într-un labi-
rint”; „iubirea înflorită ca o spaimă”). Singura breșă 
salutară în acest edificiu solid și impasibil al morții 
este, cu toate acestea, un firav, dar persistent, sim-
țământ al transcendenței („același gând de trans-
cendență-l ronțăi…”).  

Paradigma mitului lui Orfeu și Euridice, care 
transpare, în mobilitate și cântec, pe tot parcursul 
volumului, se intersectează percutant cu paradigma 
mitului autohton al strigoiului, al ființei neîmpăcate, 
ce pendulează între două lumi. Printr-o asemenea 
voce, afirmând: „Eu am o cheie universală”, se face 
intrarea în casa și în poezia de doliu a lui Nicolae 
Turtureanu. Femeia ne(re)cunoscută, aparent fără 
identitate, dar capabilă de cea mai profundă intimi-
tate, căci îl știe pe poet mai bine decât oricine, îna-
intează șăgalnic, atletic, decis, pentru a-și revărsa 
asupra acestuia, în clipa de grație, dragostea ne-
sfârșită:  

„Cu ce se ocupă tânărul domn,/ scrie o elegie, o 
odă,/ o poemă ironică, un haiku,/ după ultima și cea 
mai veche modă?/ Oh, nu-mi răspunde/ și-mi pune 
un deget pe gură/ un deget transparent, lipicios/ – 
cât de pură este privirea ei și ce tandră/ mă înfășoa-
ră” (Portretul altei necunoscute).  

Precum în subconștientul colectiv, în cel al eului 
liric, este foarte puternică credința în posibilitatea 
revenirii dintre umbre. În casă sau prin alte locuri 

dragi. Sub alte forme, dar în ipostaze în care, dez-
velindu-și esența sufletească, ființa mult dorită, ce 
izbutește să-și învingă condiția, devine recognosci-
bilă în lumea sa originară. Un asemenea episod 
enigmatic, în care Ea subjugă copacii, este doldora 
de superstiții (legământ, farmec, blestem, vrajă). 
Dar, adânc înrădăcinat în cultura tradițională a ro-
mânilor, ilustrând comuniunea omului cu natura, 
acest tablou suprarealist, cu trimiteri clare la spiritul 
mioritic, acest tablou de o frumusețe inubliabilă, pro-
bează, în același timp, inventivitatea și expresivita-
tea sufletului salvat din tenebre, ivit, în chip miracu-
los, din abisurile ce nasc păsări, și cântece, și zbor, 
în fața unui, mai mult sau mai puțin credibil, tăietor 
de lemne. Este foarte ingenioasă tehnica introduce-
rii peisajului sinestezic în poem. Martorul devine na-
ratorul care istorisește strania întâmplare naratorului 
intradiegetic – eul liric –, fiindcă lui i se adresează, 
întru deplină edificare, tâlcul poveștii. Emoțiile de-
vastatoare stârnite de fabuloasa scenă a dirijării co-
pacilor-coriști grefează pentru totdeauna dorul de 
femeia iubită („Mă dor, de dor, și brațele și ochii”) pe 
structura mitică a jindului orfic:  

„«Ea e Ea, nimeni nu-i știe numele,/ sau poate 
i-l știe cineva, dar nu-l spune,/ o fi vreun legământ, 
poa’ să fie vreun farmec/ sau vreun blestem. Îi spui 
numele și, iaca,/ ți se duce gura la ureche/ sau cine 
mai știe ce altă nenorocire...»/ «Și dumneata zici 
c-ai văzut-o?»/ «Numai din spate. Nu i-am văzut fa-
ța,/ că era întoarsă spre coriști, vreau să spun:/ spre 
copacii aceia. Era îmbrăcată-n fotă și ie/ și-i zbura 
din piept o ciocârlie,/ sau o mierlă,/ sau o privighe-
toare,/ câte-o rândunică, vreun lăstun,/ avea buzu-
narele pline de grieri/ și-ntr-o mână o nuielușă 
de-alun.../ iar corul.../ Erau brazi și păltinași,/ erau 
stejari seculari, erau mesteceni și plopi/ tremurători, 
erau arțari cărora abia le mijeau/ mustățile și sal-
câmi/ adulmecând/ izvoarele./ Unii sprijineau adân-
curile,/ alții soarele./ Și toți o sorbeau din ochi, ca și 
cum ar fi fost/ sub o vrajă./ Nu-i vedeam decât mâi-
nile,/ când se desfăceau ca niște aripi,/ gata să 
zboare,/ și-i cuprindea pe toți,/ ca o ninsoare,/ ca și 
cum ar fi vrut să-i îmbrățișeze/ sau, dimpotrivă, îi țis-
tuia și-i amenința/ ca pe niște copii./ Iar ei, copacii 
aceia falnici, care ar fi putut/ doar cu o singură 
creangă/ s-o strivească,/ i se supuneau fără a crâc-
ni/ și cântau de mama focului/ și-a norocului/ acea 
cântare dumnezeiască»” (Nu știu nimic despre Ea). 

Scris ca în transă, acest tablou reflectă o reve-
rie, un vis de desăvârșire umană și artistică, în soli-
daritate cu pădurea, cu păsările cântătoare, dar, 
mai ales, cu Ea. Oriunde s-ar afla.  

Rob al feminității, al nurilor irezistibili ai „dirijoa-
rei”, subiectul liric o invocă întru salvarea sa și a iu-
birii lor, cântate de ape tainice: 

„Ia-mă la piept, iubito! Dă-mi de la tine vocea/ și 
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fă-mă să-mi cânt cântul, sub magica-ți baghetă!/ 
Doar tu știi cum – departe? aproape? – spune-mi 
unde!/ își susură izvorul iubirea lui secretă” (Melc I – 
revenire). 

Freamătul așteptării definește Penultimele ver-
suri de dragoste, fiind reperabil la mai multe nivele. 
Precum apele ce fierb la suprafață, freamătul textu-
alizării survine la nivelul expresiei poetice. Predis-
poziția ludică („parcă sunt un copil jucându-se/ cu o 
copilandră”), neastâmpărul și bucuria „dirijării” com-
ponentelor textuale – în consonanță cu râvna de a 
reveni la fericirea de odinioară – se reunesc, pentru 
ca silabele, cadențele, tăcerile să „cânte” sub „ma-
gica baghetă” a poetului. Aici, unde se lămurește re-
levanța elementelor ultime ale compozițiilor poetice, 
se pot identifica manevre stilistice specifice lui Nico-
lae Turtureanu: în punțile intertextuale, în intervenția 
în structuri poetice consacrate, în jocul de cuvinte, 
în figuri fonetice sprințare etc.  

Intertextualitatea se manifestă prin citarea unor 
versuri/ expresii/ titluri celebre: sur le pont d’Avignon 
(„În pădurea Agafton/ sună-un clopot monoton/ – 
sur le pont d’Avignon –”); la vie en rose („Te am citit 
în ziua șoricie,/ am degustat poemul ca pe-un vin,/ 
și m-aș fi vrut din nou paznic la vie,/ la vie en rose, 
din chivotul divin”); la loc cu verdeață, unde nu-i în-
tristare, nici suspin („La iarbă verde, zise mama,/ la 
loc cu verdeață,/ unde nu-i întristare,/ nici suspin,/ 
dar e ceață/ și voi mă vedeți/ pe zi ce trece/ tot mai 
puțin”); un veac de singurătate („Am așteptat – ori 
mi s-a părut?/ un veac de singurătate absolută/ în 
atmosfera oarbă-surdo-mută”); prin intervenția, cu 
notabile substituții, în versuri/ locuțiuni/ zicale: 
(„Niciodată doamna nu fu mai frumoasă”; „mi-a 
ajuns cuțitul la gât”; „băuse, până la jumătate, paha-
rul/ cu amar și cu pelin”); prin permutări în structura 
unor proverbe („Toamna se numără cojoacele/ Iar-
na bobocii își scutură”); prin aluzii la motive literare 
(„deși am fi vrut cu toții o altă soarte”; „Și-atunci, am 
născut-o eu. Am renăscut-o./ Mie însumi mi-am re-
dat-o”; „învăța să meargă din nou/ copăcel-copăcel) 
etc. Jocurile de cuvinte mizează pe omonimie, în 
contexte în care s-ar potrivi ambele elemente din 
perechea omonimică, dar în care următorul vers ne 
arată despre care dintre ele e vorba („Eu îți vorbesc 
în dacă,# tu numai în etruscă”; „Camere reci, ca 
într-o ghețărie,/ deși e vară și e sus plafonul/ #de 
nori”); sau pe utilizarea ambelor omonime în sec-
vențe succesive („Când am început să citesc scri-
soarea/ mi-a căzut un braț/ de la ochelari/ apoi mi-a 
căzut și celălalt braț/ drept din umăr”; „însă eu am 
avut cal – o bicicletă cu patru roți, vie, cu care mer-
geam la vie”); dublete etimologice („Acesta-i cercul 
sau circul”); creații lexicale: a copilări, ca verb tranzi-
tiv („Am făcut-o pruncă./ Am copilărit-o”), adjectivul 
derivat șoricie, utilizat ca epitet cromatic („Te-am ci-

tit în ziua șoricie”); substantivul moțional melcă 
(„Vreau să mă-ntorc la mine-n închisoare./ Să fiu iar 
melcă”); adjectivul compus termopanicate, cu tentă 
umoristică („fluturi de noapte/ se loveau de geamuri-
le termopanicate”), roșu-proroșu, cu valoare super-
lativă („Iau, în dreapta, un ou roșu-proroșu/ și-l cioc-
nesc de cel verde, din stânga, clamând:/ Hristos a 
Înviat!/ Adevărat a Înviat!/ îmi răspund tot eu mie în-
sumi,/ cu viața spre moarte trecînd/ Prima zi de 
Paști, 2012”) etc. Figurile fonetice contează pe efec-
tul aliterațiilor („sulina sub lumina lunii”) și al accen-
telor suplimentare, obținute prin despărțirea unui le-
xem-cheie în silabe („Sin-gu-ră-ta-te”). 

Un altfel de freamăt este cel erotic. Acesta revi-
talizează amintirea, dă sens, retrospectiv, diadei 
vremelnic sfărâmate. Senzualitatea, voluptatea 
transgresează uniunea trupească. Devin semnele 
trăirii, a unuia prin celălalt, într-un cuplu ce subli-
mează într-o unitate de neînvins. Nici de timp, nici 
de moarte. De nimeni și de nimic: 

„… Atunci, brusc, îți închid gura/ cu gura mea 
bolnavă de delicii./ Crește în noi, de ger, tempera-
ture,/ sânii-și boltesc, sub palma mea, aricii,// coap-
sa ți se cabrează ca o coardă/ de viță veche. Și-ți 
sorb asprii struguri./ Focuri pe culmi au început să 
ardă/ trupurile noastre – înstelate ruguri.// […] Și gu-
ra mea prin gura ta sărută,/ și trupul meu prin trupul 
tău renaște” (Linia fierbinte).  

Prevalează însă gustul amar al paradoxalei în-
frângeri, care, finalmente, transformă discretul frea-
măt în revoltă mocnită împotriva destinului:  

„Aveam atât de multe a ne spune…/ nu ne-ar fi 
ajuns nici șapte guri!/ Eu mă rugam: Doamnă a Se-
curii, du-ne-n/ hățișul secularelor păduri.// și lasă-ne 
să agrăim în dodii,/ cuvintele să-și prefireze mie-
rea…/ Iar tu îți deschideai a gurii rodii/ Și pe-amân-
doi ne-a-mbrățișat tăcerea…// Mă dor, de dor, și 
brațele și ochii./ Tu, dirijoare de copaci și îngeri,/ 
Mumă-a Pădurii, fiică-a Maicii Dochii,/ lăcaș de 
somn, iconostas de plângeri// sub semnul V – al 
marilor înfrângeri” (Semnul V). 

Din toate aceste planuri, din „nepătrunsul între-
pătrunderilor” posibile, răzbește spre cititor o durere 
atroce, de nestăvilit. Cu toată splendoarea evadării 
în mit, exprimată suprarealist, nota semantică do-
minantă a acestui volum rămâne realismul acerb: 
sin-gu-ră-ta-tea.  

Penultimele versuri de dragoste sunt o lamenta-
ție lirică. Sau un imn închinat frumuseții, candorii și 
senzualității feminine. Nicolae Turtureanu ignoră ti-
parele clasice, preferând să valorifice maleabilitatea 
materiei poetice. Poezia lui are o curgere lină, ne-
monotonă totuși, o cadență firească, se desfășoară 
într-o cuceritoare armonie între idee și imagine, în-
tre sunet și tăcere, între adevăr și fantezie, între 
previzibil și neprevăzut. 
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 Theodor CODREANU 
 
 

NICOLAE PANAITE: POSTMODERNISTUL PREMODERN 

 

 
S-a spus despre Nicolae Panaite că este un 

postmodernist atipic în aşa măsură, încât se simte 
sufocat de apele umflate ale noii mode, încă de la 
debut: „Postmodernismul, ca nişte ape/ ieşite din 
matcă,/ îmi inundă casa;/ de streşini mă prind/ ur-
cându-mă pe acoperiş,/ până deasupra hornului”. 
Din atare pricină, neputându-l smulge de-adevă-
ratelea dintre optzecişti, ar trebui să vorbim despre 
poezia lui ca despre a unui postmodernist premo-
dern, formulă aparent surprinzătoare pe care o da-
torăm prozatorului şi savantului româno-american 
Constantin Virgil Negoiţă. De fapt, formula stilistică 
ce precede paradigma transmodernismului funda-
tă pe ethosul transdisciplinarităţii. Nicolae Bârna 
crede că principala diferenţă dintre Nicolae Panai-
te şi cei din generaţia lui stă în aceea că pariul nu 
ţine de stilistică, ci de „poziţionarea filosofică”. Nu-
mai că „poziţionarea filosofică” se dovedeşte a fi 
una religioasă, îndrituindu-l pe autor să-l aşeze în-
tre neomoderniştii cvasimistici Ioan Alexandru, 
Daniel Turcea şi Nicolae Ionel. Spiritualitatea creş-
tină este, într-adevăr, un argument forte în delimi-
tarea poetului de confraţii postmodernişti, în majo-
ritatea lor hiperraţionalişti bătând spre zona ateis-
mului moştenit dinspre educaţia marxistă de care 
au beneficiat în socialism. Iată de ce dimensiunea 
religioasă ar trebui să fie reper de revizuire critică 
privitor la mulţi scriitori ai generaţiei ’80, între ei – 
majoritatea moldoveni trecuţi prin bacovianism, 
cum e şi cazul lui Nicolae Panaite. Seceta (2015), 
după cum am încercat să demonstrez în cronica 
de-atunci, mi se pare cea mai bacoviană carte a 
poetului ieşean. Or, bacovianismul nu este ateu, ci 
expresie a unei crize existenţiale pe care a resim-
ţit-o, cel dintâi, la noi, cu asupra de măsură, Emi-
nescu, iar în Europa primii expresionişti, în frunte 
cu Georg Trakl. 

Pe de altă parte, Nicolae Bârna (dar nu numai 
el) susţine că avantajul obţinut de Nicolae Panaite 

ar fi limbajul foarte liber „faţă de prescripţiile orto-
doxismului dogmatic”, iarăşi o prejudecată ideolo-
gică a criticii marxiste care a ţinut să se delimiteze 
de „gândirismul” lui Nichifor Crainic şi al colabora-
torilor de la „Gândirea” interbelică. Proprio motu, la 
mijloc este vorba despre o confuzie între trei nive-
luri de Realitate diferite: dogmatica ortodoxă, filo-
sofia şi poezia, teza finală fiind obsesia panestetis-
mului modern, cea a superiorităţii de grad a poezi-
ei în raport cu filosofia şi dogma teologică. Nu în-
tâmplător această răsturnare s-a produs după 
anunţul răsunător al lui Nietzsche că Dumnezeu a 
murit. Consecinţa: sleirea metafizicii şi „moartea” 
creştinismului prin secularizare, fenomen care-l 
determina pe Eminescu să exclame: „Ireligiozita-
tea, abstracţie făcând de dogme, se întinde într-un 
mod înspăimântător în secolul nostru”. Răsturna-
rea valorilor de către moderni a făcut posibil răs-
punsul biruitor la întrebarea lui Georg Lukács din 
1919, pe când proiecta „revoluţia sexuală”, în cali-
tate de comisar în probleme de educaţie, în scurtul 
regim bolşevic de la Budapesta: cine ne va scăpa 
de cultura şi de civilizaţia burgheză europeană? 
Cum experimentul comunist n-a reuşit, idealul 
marxismului cultural a rămas în sarcina Europei 
occidentale înseşi, în zilele noastre, prin ideologia 
„corectitudinii politice”. 

În bună măsură, izbânda panestetismului mo-
dern a ispitit chiar şi pe unii prelaţi, exemplul edifi-
cator fiind abatele Brémond (1865-1933), creatorul 
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conceptului de poezie pură, prin care însă acesta 
înţelegea atingerea inefabilului emoţiei, pentru ca 
la teoreticienii moderni să însemne puritatea lim-
bajului suficient sieşi, fără referenţialitate. Dar ros-
tul oricărui limbaj, cu atât mai mult cel poetic, este 
să comunice ceva, referenţialul zero (obscuritatea 
maximă) fiind atribuit, în celebra distincţie a lui Tu-
dor Vianu (Dubla intenţie a limbajului şi problema 
stilului), nebunilor. În consecinţă, poezia nu este 
nici filosofie, nici teologie, ci ontoestetică, precum 
a intuit şi G. Călinescu în Principii de estetică 
(1939), chiar dacă nu ajunge la acest concept. Alt-
fel spus, în limbaj teologic – o perihoreză, acea tai-
nă, de nepătruns cu uneltele raţiunii, a dogmei 
Sfintei Treimi, ca întrepătrundere a celor trei per-
soane divine. Dar în vreme ce poezia se abando-
nează limbajului integral (în sensul dat cuvântului 
de Eugeniu Coşeriu), celelalte limbaje sunt particu-
larizante. Dificultatea începe de acolo că marii po-
eţi integrează şi cele mai evoluate şi mai complexe 
limbaje create de om: cel filosofic şi cel teologic. 
Eminescu s-a vrut deopotrivă poet şi filosof, având 
şi conştiinţa supremă a dogmei (vezi Preot şi filo-
sof, precum şi citatul de mai sus), conştiinţă pe ca-
re o mai întâlnim la Blaga şi la Ion Barbu, primul 
ridicând poezia în ceea ce a numit eonul dogmatic, 
iar celălalt ridicând ermetismul filologic al lui Mal-
larmé şi Valéry pe treapta de sus a ermetismului 
canonic: Întocma – dogma (vezi Oul dogmatic). 
Toţi trei au „reabilitat” dogma ca supremă formă de 
cunoaştere, recunoscându-i întâietatea în faţa filo-
sofiei şi poeziei. Comparativ cu aceştia, critica mi-
noră s-a grăbit să privească cu trufaşă superiorita-
te către gândirea dogmatică, aidoma cu ideologii 
marxişti-leninişti, acuzaţi, la rându-le, de dogma-
tism! Între dogmatism şi dogmă este o distanţă de 
eră geologică. 

Am recurs la acest comentariu spre a veni în 
întâmpinarea afirmaţiei lui Nicolae Bârna că limba-
jul poetic al lui Nicolae Panaite ar fi superior „faţă 
de prescripţiile ortodoxismului dogmatic”. Atunci ce 
ne facem? Privim de sus un teolog de geniu ca 
Dumitru Stăniloae care a dat fundamentala carte 
Teologia Dogmatică Ortodoxă (1978)? Un poet ca-
re ar privi cu asemenea ochi către dogmatica orto-
doxă cum ar mai putea să fie considerat „religios”? 
Confuzia e între niveluri de Realitate sau între 
puncte de vedere (vezi definiţia inteligenţei a lui 
Mihai Ralea, Valori, 1935), recte între limbaje dife-
rite, care însă consonează „perihoretic”. Iar aceas-
tă consonanţă, în măsura puterilor spirituale ale 
autorului, e prezentă şi-n poezia lui Nicolae Panai-
te. În primul rând, prin tematică, trăiri şi stilistică 
personală. Trecând prin seceta existenţială mo-
dernă şi postmodernă, poetul o poate transfigura, 
cu uneltele sale, în ziua cea verde, potolindu-şi se-

tea cu apa cea vie din fântâna de pe casă: „În 
noaptea unei zile verzi,/ suflarea cuvintelor ieşea/ 
prin fântâna de pe casă,/ potolindu-şi setea;/ pie-
trelor le crescuseră crengi;/ florile lor sunt balsam/ 
pentru roşeaţa şi durerea ochilor/ şi pentru aritmii-
le/ ce bat în retragere” (Fântâna de pe casă). 
Condiţia poetului, ca intermediar între cer şi pă-
mânt, este aceea de a coborî din ermetismul dog-
mei în simbol şi metaforă, în poetica elementelor 
(Gaston Bachelard), pentru ca aceia nematurizaţi 
încă în faţa dogmei să aibă acces la hrana de mie-
re şi lapte a cuvintelor. Aşa a procedat Iisus cu 
mulţimile, dar şi cu apostolii, când încă nu erau 
creştini, nepătrunşi, adică, de lumina schimbării la 
faţă. El le vorbea în pilde spre a se face înţeles, 
căci la început a fost cuvântul. De aceea, poetul 
nu creează conform teoriei că poezia este abatere 
de la gradul zero al scriiturii (cum susţin poeticienii 
moderni), ci recuperând ceva din plinătatea cuvân-
tului dintâi (Eugeniu Coşeriu). Încercare, o numeş-
te Eminescu, înscriere în linia cercului, a adevăru-
lui. Nicolae Panaite simte asta, când duce mai de-
parte gândul fântânii de pe casă (oare nu va numi 
Heidegger limba ca fiind Casa Fiinţei?): „Pe ma-
nuscrise, uneori,/ văd amprentele lunii,/ suflu şi su-
flu asupra lor/ ca la aprinderea unui foc/ pe o vre-
me mohorâtă,/ ele cresc, cresc…// Frunzişul lor 
mă împresoară ca un cerc/ din săbii de lumină/ 
înalte şi bine ascuţite;/ încerc să mă ating, (subli-
nierile mele, Th.C.)/ degetele/ nu mai întâlnesc ni-
mic în cale” (Fântâna de pe casă). Poetul mărturi-
seşte că a trăit ziua verde „prin toate formele ei de 
relief” şi, cu toate acestea ştie că nu e decât o cli-
pă eminesciană suspendată: „Ziua verde de acum/ 
e aşa de mică,/ încât noaptea pare o imensitate/ 
iar stelele nişte lacăte luminoase;// deschiderea lor 
e la fel de grea/ ca număratul peştilor dintr-un râu./ 
Târziu am aflat descuierea/ care rodise prin pro-
pria-mi umbră” (Ziua verde). 

Marea ispită a poetului rămâne să recreeze 
lumea din cuvânt: „Cuvintele scot capul din febră/ 
ca nişte pui de ţestoase din nisip;/ se aude un 
murmur de cântec./ e uvertura vremii zămislitoare” 
(E uvertura vremii zămislitoare). Ca şi la Arghezi, 
cuvintele sunt fiinţe vii care suferă, lucrează, se 
bucură: „Mânate de spaime şi frig,/ cuvintele, pre-
cum albinele lucrătoare,/ vor alcătui un fagure;/ 
prin hexagoanele lui/ îmi voi cunoaşte bătăile ini-
mii/ şi mersul pe ape.// O sanie cu tălpile/ de sân-
ge/ mă va încercui” (Umbra). Cercul lui Nicolae 
Panaite este problematic, ca şi la Eminescu, osci-
lând între cercul strâmt, omenesc, şi cercul cos-
mic. Cel dintâi nu mai aduce norocul cuplului Cătă-
lin-Cătălina, ci însingurare, una îndoită ca în cea-
surile lui Salvador Dali: „Singurătatea-mi s-a-ndoit/ 
până a ajuns ca un cerc,/ din care eu, ca dintr-un 
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schit,/ să ies de-o viaţă tot încerc!” (Pe râul verbelor gestante). Mântu-
irea rămâne tot verbului: „Pe râul verbelor gestante,/ ne-om circum-
scrie neliniştea/ cu sfere, noime şi secante/ ce şi din foc le voi salva”. 
Spaimele, singurătăţile sunt toate ale inimii, lăcaş al iubirii şi al luminii, 
ascunse „în casa/ pe care doar tu o luminezi.// La flacăra ei/ scriu ca 
pe o limbă de clopot/ acest poem/ cu o cerneală a spaimelor” (Un nou 
vocabular). Căci „Zăpada ce ne acoperă acum/ e tocmai gunoiul/ pe 
care l-a aruncat Dumnezeu/ după ce a măturat cerul” (Pe unde treci). 

Iar ca să aduc un suprem argument al „postmodernismului pre-
modern” al lui Nicolae Panaite, acesta este preferinţa irezistibilă pen-
tru figurile poetice tradiţionale, părăsite de postmodernişti, cărora le 
dă un nou suflu. Între toate, se-ntoarce cu precădere la maica metafo-
rei – comparaţia. Aş putea spune că, după Alecsandri, Nicolae Panai-
te este un mare poet al comparaţiei. Aproape că nu există poem care 
să fie văduvit de comparaţie şi de vecinele ei întru logica analogiei, de 
la comparaţia solitară până la cea înlănţuită, augmentativă: „Te-am 
aşteptat/ aşa cum străjerul aşteaptă dimineaţa,/ cum mugurul/ aşteap-
tă primăvara,/ cum pământul crăpat/ aşteaptă slobozirea ploii,/ cum 
lehuza doreşte/ să-şi vadă întâiul născut.// Venirea ta a fost/ ca un cu-
rent pe sub uşă…” (Poem de dragoste). Şi nu e vorba de o caracteris-
tică a proaspătului volum Ziua verde, ci de o constantă stilistică. Iată 
un exemplu din Seceta: „La crucea drumurilor/ şi la fântâni,/ ascultam 
desluşirea lor;/ vedeam rostirile/ ca-ntr-un uriaş submarin/ ce înainta 
prin ploaia neagră/ cu tot cu bulgării ca de plumb/ ce cădeau peste ta-
tăl meu./ Secretele lor erau ca o naştere grea/ ce se petrece toată via-
ţa,/ ca o polenizare între humă, lumină şi noapte.// Carul parcă mer-
gea singur,/ fără tatăl meu./ Noi, prin ploaia neagră,/ aduceam cu un 
deal negru,/ mergător.” (Carul). Se remarcă şi procedeele diverse de 
a construi comparaţia. 

Nicolae Panaite ştie, totodată, că există riscuri mari, abuzând de 
procedeu. Altminteri, orice limbă, cu atât mai mult româna, mereu în 
creştere, sedimentatoare de expresii, locuţiuni, poncife, figuri intrate în 
limbajul comun ale unor scriitori clasicizaţi şi mană salvatoare pentru 
circuitul intertextual atât de drag postmoderniştilor etc., toate pot crea 
o saţietate sterilizatoare care împinge în epigonism. Mai mult de atât, 
există primejdia ca o limbă să se sufoce sub presiunea locurilor co-
mune (s-a vorbit de limba de lemn, de plastic) şi să moară. Atunci, 
doar poetul mai poate, prin strigătul iubirii, s-o salveze: „într-o zi, când 
totul/ se va termina de spus,/ încât nici vindecările nu ne vor mai în-
gădui,/ te voi chema/ până strigătul va lua/ forma chipului tău/ iar lam-
pa cu sânge va arde” (Într-o zi). Strigătul, chemarea se adresează 
poate iubitei, dar cu siguranţă Mântuitorului, Cel cu lampa de sânge. 
Nu mă miră strădania evidentă a poetului de a birui poncifele, de a 
renunti cuvintele într-o alchimie personală: „Pe rouri de sânge plutesc 
cuvintele/ precum lebedele.// Tu de artă te apropii/ ca un întors de la 
război de copilul/ pe care niciodată nu şi-l văzuse,/ ca un fluture prin 
beznă de lumina unei lămpi” (Aud plesnind…). Astfel vine poemul: 
„poemul ce vine/ încă nu-i cunosc înfăţişarea,/ i-am auzit doar vuietul,/ 
asemănător unui viscol, asemănător unei adieri” (Poemul ce vine). 
Astfel, „De atâtea suiri şi ecouri,/ venirea ta este abia perceptibilă./ Îm-
preună vom învăţa un nou vocabular/ al muzicii materne” (De atâtea 
suiri). 

Poet al concentrărilor şi decantărilor, autor a zece volume de ver-
suri, dintre care două antologii, Nicolae Panaite se află, prin ultimele 
două cărţi, pe culmea maturităţii sale artistice, aşteptând de la domnia 
sa noi împliniri. 
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 Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 

DESPRE RĂBDAREA AȘTEPTĂTORILOR 
(Aurora Liiceanu) 

 
 
 Unul dintre cele mai cunoscute personaje ale 

mitologiei antichității elene este Ulise, a cărui via-
ță nelipsită de peripeții și încercări a fost subiectul 
epopeii Odiseea, a lui Homer; încă din antichitate, 
Ulise a fost considerat de unele școli filosofice ca 
fiind modelul înțelepciunii și al virtuții: „Toate rătă-
cirile lui Ulise, dacă vrem să privim de aproape, 
nu sunt decât o vastă alegorie. Ulise este ca un 
instrument al tuturor virtuților pe care și l-a făurit 
Homer și de care se servește pentru a preda înțe-
lepciunea: căci el detestă viciile care rod omeni-
rea”, scria Heraclit din Efes. Peripețiile lui Ulise 
sunt grăitoare pentru concepția grecilor din vechi-
me despre virtute; în rătăcirile sale pe mare, după 
ce este pradă furtunilor și valurilor mării timp de 
nouă zile, Ulise ajunge pe insula lui Calipso, cea 
care ascunde, nimfa care îi oferă găzduire, care 
l-a iubit și păstrat la ea timp de zece ani, după al-
te izvoare șapte ani sau chiar un an, intensitatea 
trăirii estompând cadrele strict temporale. Acolo 
Ulise întâlnește desfătarea, cade pradă asaltului 
lumii senzațiilor, plăcerii, dorințelor, pasiunii, deși 
în străfundul sufletului păstra dorința de a reveni 
în Itaca, acolo unde Penelopa țesea și destrăma 
așteptându-și iubitul soț, rătăcitor pe mare. Dar 
atracția pe care o exercita nimfa era prea puterni-
că pentru ca Ulise să se desprindă de Calipso 
prin propria voință. Zeus l-a trimis pe Hermes, po-
runcindu-i lui Calipso să-l elibereze pe Ulise, să-l 
lase să plece, să-i dea lemn pentru a-și face o 
plută: „Ulise a avut multă greutate să se desprin-
dă de nimfa cârlionțată pe lângă care existența 
avea oarecare dulceață”, notează Felix Buffiere.  

Complexitatea unei relații, a unei întâlniri, a 
unei conviețuiri poate fi un subiect de carte doar 
dacă aduce în discuție ambele personaje, dincolo 
de diferența de notorietate dintre personaje. Fără 
a coborî prea mult în timp, secolul al XX-lea oferă 

asupra subiectului amintit câteva exemple demne 
de interes. Unul dintre acestea, conviețuirea din-
tre Vera Nabokov și Vladimir Nabokov, a fost su-
biectul unei recente cărți semnate de Aurora Lii-
ceanu. Autoarea revine asupra temei așteptării ca 
alegere voluntară a unei persoane în noua sa 
carte Așteptarea Penelopei, Iași, Polirom, „Seria 
de autor Liiceanu”, 2019, 200 p. O carte despre 
așteptători, despre trei femei: Penelopa, soția lui 
Ulise, Hadley, prima soție a lui Ernest Heming-
way, și Eszter, eroina lui Sandor Marai, dar și trei 
bărbați, Gatsby al lui Fitzgerald, Ariza, din Dra-
goste în vremea holerei, și Donald Keene. O car-
te despre așteptare ca alegere voluntară, despre 
așteptători, după cum îi numește autoarea. Dar 
cine sunt acești așteptători? Sunt cei care „au 
ales să aștepte și, analizându-le viața interioară 
în timpul așteptării, comportamentul, mi-am dat 
seama că așteptarea este un proces complex, în 
care așteptătorul se confruntă, ca într-o aventură, 
cu obstacole: ezitări, neliniști, tentația de a renun-
ța, descurajări, presiuni externe și tristețe. Uneori 
e plin de optimism și speranță. [...] Așteptarea pa-
re să fie o realitate rezistentă la trecerea timpului, 
care-l însoțește permanent pe așteptător, chiar 
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dacă viața sa de toate zilele merge înainte, curge 
și acest lucru îi salvează mințile.” 

În rătăcirile sale pe mare, Ulise poartă în su-
flet dorul de Penelopa, de Itaca lăsată pentru a 
lupta în războiul troian, dar odată plecat trebuie 
să reziste cântecului dulce și chemărilor sirenelor: 
„Ulise lăudate, vino-ncoace,/ Oprește vasul să ne 
auzi cântarea,/ Căci nu vâsli vreun om pe-aici cu 
vasul/ Vreodată fără să ne-audă glasul/ Ca mie-
rea de plăcut din gura noastră./ Și cum ne-aude, 
oricine se desfată.” Întâmplările lui Ulise au fost 
tălmăcite de gânditorii antici, cei mai mulți consi-
derând mitul sirenelor ca ispită a „cunoștinței”. În 
vestita sa lucrare, Stromate, Clement Alexandri-
nul își îndemna contemporanii să ocolească 
„această insulă funestă, acoperită de oseminte și 
cadavre, unde cântă o frumoasă curtezană, plă-
cerea.” Ulise întruchipează condițiile înțelepciunii 
și idealul perfecțiunii, dar pentru aceasta a trebuit 
să suporte legarea strânsă de catarg, iar tovarășii 
să nu poată asculta suavul glas al sirenelor... În-
cercările, tentațiile nu îl abat pe Ulise de la gândul 
că locul său este în Itaca alături de Penelopa: „De 
la ea a plecat, ca dintr-o patrie pentru a ajunge 
acolo (șederea la Calipso) și trebuie să revină la 
ea, în afara căreia nu se află adevărata înțelep-
ciune. Vom avea evidența că această filosofie es-
te Penelopa, când vom vedea pânza rând pe 
rând țesută și desfăcută de ea”, scria Eustathius, 
care compara țesutul cu înlănțuirea silogismelor. 
De cele mai multe ori, Penelopa este privită ca 
exemplu de fidelitate, de așteptare, deși aștepta-
rea nu este nici obligatorie, nici necesară; para-
doxal, Penelopa este liberă, putând oricând să 
înceteze să-l aștepte pe Ulise. Țese și destramă 
pânza așteptându-l pe Ulise și pentru a respinge 
numeroșii pretendenți, refuzând să cadă pradă 
seducțiilor noutății și tentațiilor superficiale: „Pe-
nelopa perseverează, cu siguranță, dar perseve-
rența sa nu este o constanță mediocră care s-ar 
supune unei reguli: ea ocrotește iubirea sa în 
esența ei primă; ea face din patul său conjugal 
spațiul unei întâlniri iubitoare. Ea este răbdătoare, 
sigur, dar nu se închide într-o fixitate statică și 
prozaică”, scrie Michela Marzano. Despre Pene-
lopa și așteptările sale s-a scris mult, deși nu tot 
atât de mult pe cât s-a scris despre rătăcirile lui 
Ulise. Acum, în plin avânt feminist, se scrie mai 
mult despre Penelopa, iar Aurora Liiceanu amin-
tește scrierile lui Margaret Atwood sau Ludmila 
Ulițkaia. Penelopa nu mai apare doar ca soție aș-
teptătoare, ci și ca femeie care a răspuns avan-
surilor unor pretendenți, deși nimeni nu a adus în 

discuție fidelitatea ei, fidelitatea aflată la întretăie-
rea drumurilor între iubire și dorință, între tentație 
și încredere, între ispită și refuz. Dar despre fideli-
tate trebuie vorbit în spațiul în care se regăsesc 
ambii parteneri fără a renunța la propria autono-
mie, un spațiu al ospitalității sinelui și al primirii 
propriilor lipsuri, un spațiu de locuit, nu o stare în-
țepenită, ci un interval care oferă fiecăruia posibi-
litatea să fie viu și doritor. 

Aurora Liiceanu scrie despre așteptarea înde-
lungată, despre prezența absenței, despre aștep-
tări de 100 de zile, de douăzeci de ani, de cinci 
ani, de 51 de ani, 9 luni și 4 zile... Scrie despre 
tumultuoasa viață a lui Lou Andreas-Salomé, că-
sătorită cu Friedrich Carl Andreas, dar o căsătorie 
castă, „presărată cu multiple relații extraconjugale 
ale ei, ea fiind o aventurieră intelectuală monde-
nă”, iubită, muză și parteneră a unor bărbați cele-
bri, ca Nietzsche, Freud, Rilke sau Wagner. Scrie 
despre Fermina Daza și Florentino Ariza, perso-
najele lui Gabriel Garcia Marquez, despre iubiri 
ocazionale și multe femei în pat, dar doar una în 
suflet, despre așteptarea care nu poate să nu te 
ducă cu gândul la timp, la răbdarea ca pasiune 
pentru durata consimțită: „Trecutul, prezentul și 
viitorul sunt constructe ale minții umane pentru a 
ordona și simplifica lumea în care trăim, dar și 
pentru a înțelege viața. Timpul cosmic este ace-
lași pentru oricine, dar timpul uman diferă de la 
om la om. Raportarea la timp, felul în care timpul 
modelează memoria și identitatea sunt realități 
ale interiorității, ele se construiesc în peisaje tem-
porale proprii fiecărei persoane. Sunt rezultatul 
experienței individuale, subiective, a timpului”, 
constată Aurora Liiceanu. A înțelege condiția 
umană înseamnă înainte de toate a reflecta asu-
pra timpului, asupra timpului nașterii, al maturității 
și al morții. Ființa umană nu ajunge la ea însăși 
decât cu prețul efortului și al așteptării, al ucenici-
ei și al repetiției pentru a atinge bucuria ca astăzi 
să fie mai departe decât ieri. De-a lungul acestui 
lung drum al existenței, omul cunoaște momente 
în care clipa este trăită pentru ea însăși, dincolo 
de nostalgii și regrete, speranțe și neliniști. Ce-
zanne spunea ca pictorul pentru a prinde clipa 
trecătoare în deplina sa intensitate, trebuie să ui-
te totul. A prețui răbdarea nu înseamnă a priva 
omul de frumoasa aptitudine de a trăi clipa, pre-
zentul. Dacă omul pierde sensul răbdării el nu 
mai știe să trăiască timpul celuilalt, căci trăirea fi-
ecăruia se modulează într-un chip particular, du-
pă temporalitatea fiecăruia. Doar veghetorii vor 
percepe aurora pentru că știu că nu sunt singuri... 
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 Lucian-Vasile SZABO 
 
 

LOGOCENTRISME, CU SIMONA CONSTATINOVICI 

 
 
Poate fi sinceritatea o metodă critică? Este 

necesară? Reprezintă un risc sau mai degrabă o 
formă de alint a cronicarului? Poate fi o tehnică 
de captare a atenției și de persuadare a lectorului 
sau o formulă de argumentare a unei opinii deja 
structurate? Sunt întrebări pe care nu poți să nu ți 
le pui atunci când parcurgi Logocentrisme, cu 
subtitlul „33 de cronici literare la timpul prezent”, 
un volum consistent semnat de poeta, criticul și 
universitarul timișorean Simona Constantinovici. 
Vorbim de sinceritate atunci când eseista recu-
noaște direct, fără niciun fel de fandoseală, că 
scrie despre cărțile unor prieteni. Știe că sunt 
capcane la tot pasul. Pare însă să se teamă nu 
de o presupusă abolire a instanțelor critice, ci de 
afectarea amiciției, de afectarea unor relații în ca-
re se simte confortabil. În volumul apărut la dina-
mica Editură a Universității de Vest din Timișoara 
precizările sunt făcute cu acuratețe. Nu poate re-
nunța la analiza cărțile unor astfel de autori, nu 
poate dezerta fără a avea sentimentul trădării. Si-
tuația rămâne complicată: „Viorel Marineasa îmi 
este, neîndoielnic, prieten. Robert Șerban, la fel. 
E foarte greu, cred că sunteți de acord cu mine, 
să scrii despre cărțile prietenilor. Abia aștepți să 
le citești la cald, să le iei cu tine peste tot, să le 
muți prin casă, să le recomanzi altor prieteni, ne-
filologilor, și așa mai departe. Nu știu exact cum 
ar trebui să scriu despre un volum captivant de 
interviuri”. Și totuși scrie, scrie o cronică spumoa-
să despre volumul celor doi, maeștri ai cuvântului 
și metaforei cu care este greu să ții pasul.  

Însă, în ciuda amiciției declarate, rabat nu 
există, deoarece scriitorii intrați cu celeritate în 
atenția cronicarului sunt dintre cei consacrați ar-
tistic, câțiva chiar în afara cadrului literar (până la 
un punct). Simțul critic nu numai că nu este aban-
donat, ba chiar apare și exigență sporită în anali-
ză, autoarea simțindu-se nevoită la eforturi anali-

tice suplimentare. Astfel se conturează metoda 
critică a Simonei Constatinovici, pornind de la o 
lectură atentă a textelor, un cititor ideal așa cum 
trebuie să fie orice cronicar și cum merită fiecare 
autor și fiecare carte interesantă. Rigoarea se 
vede în fiecare rând scris, atenția fiind îndreptată 
nu spre ceea ce ar putea părea că nu funcțio-
nează în texte, ci spre relevarea originalității fie-
cărei lucrări în parte, fie că este un lung și multi-
stratificat roman, fie un poem capricios de câteva 
rânduri. Seriozitatea este dovedită și de modul 
cum este structurat volumul, pe genuri literare. 
Apoi se așează fiecare text, urmând și simetrii in-
terioare, nedetectabile, texte apărute anterior, în 
cea mai mare parte, în revista electronică 
LaPunkt, coordonată cu măiestrie de Cristian Pă-
trășconiu, eseist energic al timpurilor noastre și 
autorul scurtei prefețe din volum, cu un titlu și in-
citant și provocator: Mult mai mult decât „like”. 

În capitolul dedicat poeziei îi regăsim pe: Șer-
ban Foarță, Adrian Bodnaru, Ioan Es. Pop, Vasile 
Dan, Robert Șerban, Moni Stănilă, Tudor Crețu, 
Robert Șerban, Raul Bribete, Ana Pop Sârbu & 
Ilie Gyurcsik, Gilda Vălcan, Adela Dragomir și Ela 
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Jakab. Nu există diferență de tratament între nu-
mele pomenite, deși, evident, există diferențe pri-
vind notorietatea. 

Chiar din primul text, S. Constantinovici se 
vede provocată, având a-și evidenția talentul 
analitic pe două volume dedicate atât aventurilor 
lirice, cât și subtilităților fotbalistice, amintind de 
„mingea ca argument” a/ al lui Constantin Noica. 
Dificultatea este sporită de împricinați, versifica-
tori ludici, polisensuali și polisenzuali, adică Șer-
ban Foarță cu placheta Fotballetto și Adrian Bod-
naru cu Poliversuri, adică versuri cu... pierduta 
echipă Poli! 

Zona de proză se ocupă, cu un subiectivism 
manifest și elevat, de autori complecși, cumva 
atipici, din cei capabili să ofere narațiuni novatoa-
re, fără a fi neapărat ostentative. În subsecțiunea 
roman sunt luate la rând cărți semnate de Herta 
Müller, Marta Petreu, Daniel Vighi, Constantin 
Abăluță și Bata Marianov. Cititul devine un fel de 
terapie, lectorul consonând emoțional cu autorul, 
o apropiere ce poate fi periculoasă, așa cum este 
cazul romanului Astăzi mai bine m-aș fi întâlnit cu 
mine însumi, al H. Müller, ceva „care să mi se po-
trivească, să-i cadă bine, cum ar veni, stării mele 
interioare alterate, golului imens”, un fel de „mini-
terapie instinctuală”. Vorbind despre Supa de la 
miezul nopții, romanul Martei Petreu, un exercițiu 
de admirație devine necesar, deoarece „autoarea 
narează cum respiră”, de unde și frumusețea 
acestei scrieri aparte. Cu trilogia Corso, propusă 
de Daniel Vighi, capacitățile analitice ale cronica-
rului sunt solicitate până la incandescență. Nu 
doar obligația de a nu dezamăgi un prieten, nu 
este de doar ambiția de a răspunde de la egal la 
egal unui coleg universitar, ci de a înțelege și ex-
plica una dintre cele mai importante cărți al litera-
turii române contemporane. Se înaintează pas cu 
pas, cu reveniri detaliate, deoarece romanul este 
construit pe mai multe nivele. Planurile se întreta-
ie, sunt create debușee, povești în povești, per-
sonaje ce evadează din planul real, redefinind un 
teritoriu imaginar construit și cu numeroase inser-
ții/ inovații lingvistice, familiare protagoniștilor, 
surprinzătoare pentru unii cititori. Concluzia: „O 

carte, până la un punct, năucitoare! Epopee post-
modernă în căutarea unei libertăți absolute”. Nu 
aș fi în totalitate de acord cu autoarea, atunci 
când generalizează suprarealismul tripticului ro-
manesc. E suficient să ne amintim că întâmplările 
de la care se pleacă și prin care se definesc per-
sonajele sunt reale. 

Cronicarului nu-i scapă din vedere contextul 
mai larg al prozei, în secțiunea autobiografică 
discutând cartea de memorialistică a unui autor 
nescriitor. Prin meandrele istoriei. Memoriile unui 
luptător pentru libertate, de Caius Muțiu, este o 
carte ce se detașează din valul scrierilor reme-
morative despre ororile trecutului, multe fade și 
repetitive. Cu un ochi atent și exersat, lectorul se 
oprește asupra aspectelor relevante, evidențiind 
atât literalitatea volumului, cât și relevanța docu-
mentară, profunzimea trăirii, dar și aspecte sen-
zaționale. Pentru aceasta este necesară detașa-
rea, punerea emoției în paranteză: „La polul 
opus, Caius Muțiu vorbește, în fraze scurte, de-
spre atrocitate, atunci când descrie, cu simplitate 
și o anumită doză de cinism, episodul tranșării 
turnătorului în bucăți mici și transportarea lor în 
afara minei, pentru a putea fi ulterior incinerate în 
cuptorul unde se făcea pâinea”. 

Foarte utile sunt paginile despre Tudor Crețu, 
surprins cu o carte debusolantă, intitulată Jurnal 
fantasmatic, despre o realitate capabilă să vlăgu-
iască, iar cronicarul intră în acest labirint al lucru-
rilor mici, sufocante, deoarece în și sub ele se as-
cunde devălmășia lirică. Registrul se schimbă, 
senzația de jupuire a realului este parțial înlocuită 
cu cea a strivirii, a deformării, cadrelor posibil tih-
nite, populate de spectrele insațiabile ale unor 
personaje dominante în istorie, prezente însă și 
acum, aspect evidențiat când se apleacă asupra 
pieselor de teatru grupate de Daniela Rațiu în 
Măcelarul îi citea pe ruși. Astfel, cartea Simonei 
Constantinovici arată nu doar talentul scriitori-
cesc al autoarei, capacitatea de a interpreta dra-
matizând, (re)punând în scenă diverse istorii, ci 
devine o lectură aproape obligatorie pentru toți 
cei interesați de marea literatură. 
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Frăguța ZAHARIA 
 
 

EVOLUȚIA SPIRITUAL-AXIOLOGICĂ ȘI VERBELE LOGOS-ULUI 
(Ioan Buduca) 

 
Amplă desfășurare pe parcursul a peste 400 de 

pagini, volumul lui Ioan Buduca – Eseuri de antro-
posofie – propune o adevărată constelație de stu-
dii, având drept concept central „eul spiritual” în ju-
rul căruia gravitează noțiuni și idei precum: conști-
ință, antroposofie, verbele Logosului, Bine, Adevăr, 
Frumos etc.  

Sub semnul întrebării-răspuns al dialogului inte-
rior sau, în termeni socratici, încercării de descope-
rire a sinelui, a ascultării glasului „daimonului” tra-
dus prin conștiință, autorul, cu limpezimea și lucidi-
tatea discursului aflat într-o fericită alăturare filoso-
fico-religioasă, ne vine în întâmpinare cu ceea ce, 
pe drept, o putem numi veritabilă și profundă abor-
dare a problemelor esențiale ale Omului în genere. 
O continuă dialectică: Libertate și robie, Bine și rău, 
Frumos și urât, Adevăr și falsitate, sau așezare „fa-
ță în față” pentru a evidenția caracterul nepieritor și 
dimensiunea universală a celui dintâi termen. Un 
necontenit balans între sensibil-inteligibil, rațiu-
ne-credință, știință-gândire filosofică – laborioasă 
cercetare cu parcurs genealogico-istoric în lumea 
ideilor și un veritabil dialog al omului cu Divinul întru 
finalitatea spiritualizării și desăvârșirii umane. Pre-
cum și o provocare de a ne reaminti, de a conjuga 
concepția filosofică antică, medievală, modernă cu 
cea religioasă și a le regândi în conformitate cu ne-
cesitățile și provocările actuale, mai ales în termeni 
de etică, într-o autentică și continuă căutare de si-
ne. 

Ca un corolar, problematica deschisă, descrisă 
și analizată în Eseuri de antroposofie, chiar și nu-
mai din unghiul și sub raportul incitării la reflecție 
asumată în sens propedeutic, este un bun câștigat 
de noi, cititorii pasionați de filosofie și preocupați de 
soarta și viitorul Lumii, al Omenirii atât de încercată 
în aceste vremuri tulburi și tulburătoare ale globali-
zării care vine, pe de o pare cu o viziune optimistă, 
dar, în fapt, cu multe neajunsuri și conflicte iscate 

de însuși progresul și realizările tehnologice, avatar 
al inteligenței și perseverenței noastre întru cu-
noaștere. Mult prea evidentul fenomen al globaliză-
rii, împreună cu impactul său asupra relațiilor uma-
ne, arată că revoluția informațională a deschis noi 
perspective și noi posibilități, simultan cu relaționa-
rea tot mai strânsă și intensă dintre oameni. Ținând 
seama de diferențele culturale, majore în unele ca-
zuri, grila de interpretare occidentală nu mai poate 
fi considerată singura corectă. Alteritatea culturală 
nu este inferioară și necesită respect, iar la nivelul 
interacțiunii umane sunt promovate virtuți precum: 
toleranța, respectul, reciprocitatea, încrederea etc. 
Leonard Swidler remarcă, în mod pertinent, că noul 
context implică apelul la dialogul. „Noile noastre 
concepții despre structura ultimă a realității, despre 
formulările adevărului și despre dezvoltarea sinelui 
uman, precum și despre exponentul său etic, pla-
sează reciprocitatea și relaționalitatea chiar la te-
meliile lor și indică, în mod inevitabil, nevoia de dia-
log. Fără el, comportamentul etic este împietrit și, 
în cele din urmă, se fărâmițează sinele, rămâne 
nedezvoltat și nu ajunge niciodată deplin umani-
zat”1. Nevoia de modestie, după cum bine se ex-

                                                           
1 Leonard Swidler, După absolut, Cluj-Napoca, Editura Limes, 
2002, p. 40. 
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primă același autor, trebuie să ne ghideze în noile 
relații. Mai mult, dacă vrem să trăim experiența 
dreptății, a respectului cuvenit, a încrederii, trebuie 
să cultivăm aceste virtuți în relațiile cu alți oameni. 
„Responsabilitatea individuală nu se ivește în vid”2.  

În virtutea celor afirmate mai sus, Ioan Buduca, 
interogându-se asupra a distincției dintre bine și 
rău, dar punând accent pe dimensiunea interioară 
a ființei umane, pe conștiința omului – în deplina ei 
triadă presupusă de unitatea internă individuală, li-
bertatea de decizie și angajament și activitatea cre-
atoare, argumentează: „Avem a conștientiza că po-
liticul este doar o lume (…) în care marea majorita-
te a oamenilor consideră că alții sunt responsabili 
pentru eșecurile lor, pentru împlinirile lor, pentru ne-
fericirile lor. (…) Însă există și o lume în care, înain-
te de a-i judeca pe alții, ne judecăm pe noi înșine, 
deja o lume morală, o lume în care ce este drept și 
ce este nedrept își au îndreptățirea în discernă-
mântul eului nostru” (p. 5). Afirmație, am putea spu-
ne, care ne plasează în sfera imperativului catego-
ric kantian, numit și practic: acționează astfel ca să 
folosești umanitatea atât în persoana ta cât și în 
persoana oricui altuia totdeauna în același timp ca 
scop, iar niciodată numai ca mijloc. Când se face 
trimitere la dreptate și democrație în spațiul moral 
al politicului, aceasta „atinge tărâmul fraternității și 
al fraternizării, dezavuându-ne astfel secretul celui 
de-al treilea principiu din trinomul égalité – liberté – 
fraternité: 1. legea constrângătoare, 2. eliberarea 
de constrângeri exterioare, 3. comunitatea celor ca-
re judecă prin constrângeri exterioare” (p. 5). Con-
siderată în relație de opoziție cu păcatul, libertatea 
– despre a cărei distanțare consemnează legea – 
nu are nimic în comun cu sfera politică sau cu mo-
ralitatea individuală. Conținutul său este unul pur 
spiritual sau, cum subliniază autorul, ea semnifică 
„a fi în deplin acord cu libera voire a lumilor spiritua-
le” (p. 6). „Libera voire a lumilor spirituale are fața 
pozitivă a libertății: a voi înseamnă, aici, a voi întot-
deauna ceea ce trebuie, ceea ce este necesar” (p. 
7). Metamorfoza libertății negative într-una pozitivă 
reprezintă însăși „pre-destinarea specifică a entității 
care suntem”, întrucât evoluția noastră are drept 
sarcină tocmai această „îmbogățire a uraniului li-
bertății”, îmbogățire care aduce cu sine noutatea 
conștientizării iubirii spirituale. Este esențială preo-
cuparea pentru aflarea justificării dreptului la exis-
tență al individului în relația dintre individualitate și 
iubire, dar nu în sensul izolării și închiderii în sine, 
ci al meritului, al devotamentului și al apropierii de 
celălalt, efort care epuizează problema întemeierii 
ontologice a vieții personale. Cele trei scopuri subi-

                                                           
2 Ibidem, p. 39. 

ective – unitatea internă, spontaneitatea și activita-
tea creatoare – trebuie să se impună și ca scopuri 
obiective ale vieții universale și „să facă să con-
veargă individul și lumea în realizarea idealului su-
prem al libertății”3. 

„Cândva, în viitor, a gândi, pentru noi, va fi tot-
una cu a crea” (p. 8), susține Ioan Buduca. Cu alte 
cuvinte: „Gândul despre volumetria spațiului devine 
volumetria spațiului” (p. 9), iar modul în care deve-
nim co-creatori este redat, la pagina 9, astfel: „eul 
hristic își mărește volumetria prin capacitatea noas-
tră de a adăuga gânduri noi în spațiul Eului cos-
mo-spiritual”. Și, revenind la cele trei valori morale 
– Adevărul, Frumosul și Binele, consideră că pro-
funzimea explicației antroposofice este singura în 
măsură a le fundamenta. Datorită faptului că în stă-
rile de somn profund ne găsim „în lumile spirituale 
unde se află și corpul astral al (…) tuturor formelor”, 
doar acolo „trăim adevărata cunoaștere (întâlnire)”, 
în starea de veghe doar le recunoaștem. „Adevărul 
lucrurilor vii îl cunoaștem dincolo și îl aducem cu 
noi în memoria noastră subconștientă” (p. 10).  

Relativ în consonanță cu reflecția precedentă, 
în studiul Relația om-natură în concepția româ-
nească asupra lumii, când declară că „demnitatea 
omului stă în exercițiul libertății, care îi garantează 
sustragerea de sub determinările mediului și ale 
necesităților”4, Constantin Micu Stavila ne semna-
lează o cale întru depășirea impasului moral spre 
desăvârșirea de sine cu demnitate. Ideea realității 
interne a eului, a libertății și transcendenței lui spiri-
tuale față de lumea fizică, trebuie să aducă un plus 
de claritate în descrierea fenomenologică a tuturor 
acțiunilor, evenimentelor dar și în interpretarea lor 
axiologică. Printre manifestările vieții se remarcă 
una care cuprinde toate modurile posibile de expri-
mare ale facultății originare de transcendere și dă-
ruire, prin care ființa e aptă de a se afirma în unita-
tea conștiinței de sine, ca principiu de armonie și 
relație sau conștiință a lumii, și anume acea însuși-
re misterioasă a iubirii. Potrivit naturii sale spiritua-
le, având conștiința demnității și unicității persona-
le, omul va asuma și își va urmări rostul în lume, 
acea menirea de realizare spirituală a cunoașterii 
și desăvârșirii de sine, în baza aptitudinii de con-
centrare și analiză interioară profundă. Condiţiile 
indispensabile ale vieții personale – unitatea inter-
nă, activitatea creatoare și libertatea –, convertite 
în valoare prin efectul iubirii, constituie esența per-
sonală și totodată universală a Frumosului, Adevă-
rului și Binelui. Toate își au izvorul în iubire și nu 

                                                           
3 Constantin Micu Stavila, Descoperirea vieții personale,  
București, Paideia, 2006. 
4 Idem, Relația om-natură în concepția românească asupra 
lumii, București, Tipografia Cărților Bisericești, 1943. 
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sunt decât descoperirea prin ea a valorii vieții personale. Fără iubire, 
adică dorința de Bine, Adevăr, Frumos – esențe ultime ale acesteia – 
însăși puterea de a fi și de a crea a lui Dumnezeu ar fi complet lipsită 
de valoare. Apelul la semnificația creștină a conceptului de iubire con-
feră relevanţă trăsăturilor înscrise în sfera pozitivă a atributelor umane.  

Privitor la rostul evoluționar al intuiției Binelui, Ioan Buduca preci-
zează: „Drumul înapoi de la fizic la eteric, de la eteric la astral, de la as-
tral la conștiința eului (…) n-ar fi fost posibil dacă la începutul (în princi-
piul lui) n-ar fi fost Logosul întrupat. Acest drum trece prin frumosul mo-
ral (fantezia morală) și se îndreaptă spre adevărul moral (intuiția mora-
lă). Adevărul moral va lua forma conștienței în care necesitatea cos-
mo-spirituală și libertatea pământesc-umană vor fi totuna.” În ce mod 
vom afla necesitatea cosmo-spirituală? În același mod cu înțelegerea 
ființei Logosului întrupat, „care s-a revelat, în clar, a fi inteligibilă și prin 
lucrările creierului, și prin lucrările inimii, și prin rațiune, și prin iubire. 
Și-și, nu ori-ori. Vechea clarvedere se va întoarce în evoluția umană ca 
una conștientă de sine datorită acestui și-și”. Sau în înțelesul dat de 
Constantin Micu Stavila: iubirea este poate corolarul cel mai direct al 
cunoașterii căci ea nu face decât să încheie un circuit pe care cunoaș-
terea îl deschide... Ce anume simbolizează acest „și-și”? Din eseul 
„Conflictualizarea feedbackului” reiese că feedback-ul „stă pe logica 
și-și, adică pe mișcarea vie a unui terț inclus” (p.302). Ideea de feed-
back poate fi conștientizată nu doar în cibernetică, neuroștiințe etc., ci 
și în istoria vie a ideilor (spre exemplu, descoperirea paradoxului ma-
tematic de către greci). Prin urmare, apare firesc faptul că „și conștiința 
determină viața, și viața determină conștiința” (p. 303). Așezat în cen-
trul cunoașterii, feedback-ul își impune evidența, odată cu restaurarea 
tripartiției platoniciene, tripartiției constituționale a ființei umane: spi-
rit-suflet-trup.  

În final, câteva rânduri despre teoria Logosului pliată pe conceptul 
de feedback, desprinsă din eseuri precum: „Cele șapte verbe ale Logo-
sului”, „Conflictualizarea feedback-ului”, „Histrologie antroposofică” 
etc., care ne duce cu gândul la Fenomenologia spiritului (Hegel). Cele 
șapte verbe ale Logosului (trăiește, simte, judecă, înțelege, cunoaște, 
creează) spun povestea omului pe verticala „evoluției sale cosmo-spiri-
tuale”. Conștiența, personajul principal al acestei adevărate epopei re-
prezintă o realitate omisă de narațiunile scrise de oameni și este „ase-
mănătoare celei a mineralelor de astăzi”. Facerea noastră este evolu-
ționară și depinde de însăși experiența noastră. Prin experiență deve-
nim „co-creatori ai facerii noastre”. Creatorul nu este atotputernic în 
chip magic, ci atotputernicia sa admite „o desfășurare de putințe” (p. 
294). Următorul mare salt al raționalității științifice „va fi înțelegerea ete-
rurilor” (p. 300). Grație personalizării codului eteric al Pământului de 
către Eul prezent în Trupul învierii, de înalte forțe ființial-spirituale, 
„temporalitatea Pământului nu va mai curge către starea sa de cada-
vru, ci va întineri” (p.301). 

Prin apel la sintagma compte-sponvilleană „etica recomandă”1, se-
sizăm, în demersul lui Ioan Buduca, acea ghidare antroposofică, văzu-
tă în firescul și legitatea ei, tinzând către desăvârșirea naturii umane, 
oarecum pliată pe structura argumentativă a libertății sesizată în triun-
ghiului etic ricœurian, și anume: „libertatea mea, libertatea ta, norma”2. 

                                                           
1 André Comte-Sponville, Petit traité des grandes vertus, Paris, Presses Universi-
taires de France, 1995. 
2 Paul Ricœur, Soi-même comme un autre, Paris, Le Seuil, 1990. 
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Vasile IANCU 
 
 

PROFILURI SCRIITORICEȘTI PLURALE ÎNTR-O AȘTEPTATĂ TRILOGIE 
(Adrian Dinu Rachieru) 

 
Al doilea volum semnat Adrian Dinu Rachieru 

din înștiințata trilogie Romanul politic și pactul ficți-
onal (Junimea, Iași, 2018) se înscrie, cred, într-un 
gen de istorie și critică literară care se înrudește, 
în straturile ei adânci, expresive – s-a mai sugerat 
– cu „Istoria …” călinesciană. Fără a fi neapărat o 
istorie a literaturii române postbelice, în accepțiu-
nea sa istoricistă, originala lucrare cuprinde scrii-
tori, tendințe, opere, mai mult sau mai puțin tributa-
re ideologicului, foarte puține neatinse de acest vi-
rus mizerabil. Opere create, fatalmente, într-o mă-
sură covârșitoare, în regimul comunist. De aici și 
referințele – o spunem dintru început – la compro-
misurile scriitorilor (de roman, în primul rând, că 
despre el e vorba în opul criticului și istoricului lite-
rar, universitarului, sociologului și eseistului A. D. 
R.), atât în plan artistic, dar și în acela moral (cu 
excepțiile știute, să le numeri pe degete). Apropo 
de moralitate, autorul nostru face, la un moment 
dat, necesara deslușire, mai exact, exprimând un 
punct de vedere, în cazul scriitorului trăitor într-un 
sistem totalitar, între imoral și amoral.  

Dacă în primul volum se aplecase asupra ro-
manelor din numitul „asalt al șaizeciștilor” și, în-
tr-un chip aparte, asupra biografiilor scriitorilor (în 
total, 25 la număr), acestea, biografiile, razant și, 
totodată, sagace și cumpănit privite, în prezentul 
op sunt luați în vizorul interpretativ 32 de prozatori. 
Clasificați, așa zicând, în trei capitole: „Efigii”, „Ro-
manele poeților” și o „Addenda”. E semnificativă 
precizarea limpezitoare, justă, în vederile noastre, 
privind romanul politic, din „Argumentul” lui Adrian 
Dinu Rachieru: „Sintagmă contestată, lipsită de 
sens (pentru unii), definită inflaționar, plurivoc, de-
rutant, fie utopic, fie ca formulă romanescă, printre 
altele, e drept, comercializată, romanul politic poa-
te fi acceptat, în sens maximal, drept un roman al 
condiției umane. (…) Așa fiind, prin retroproiecție, 
examinând/ revizitând producția românească, fil-

trată estetic, negreșit, vom fi de acord că, răstim-
pul istoric cercetat, dar și în postcomunism, roma-
nul politic a fost și este un fenomen literar repre-
zentativ. (…) În interiorul speciei, îmbinând docu-
mentul și ficționalul, acceptând limitarea externă 
(cf. Mihai Zamfir) ca baraj temporal, romanul poli-
tic, ocolind realitatea, era mai degrabă un roman 
istoric, al trecutului proxim”. Și încă o clarificare, 
indiciu al aceluiași spirit critic ponderat: „Vom re-
pertoria/ discuta cazuri în proiecție istorică, cu ar-
gumente pro și contra, urmărind fluctuațiile de re-
cepție, inventariind opiniile criticii/ criticilor, respin-
gând hilara teză a golului cultural. Denunțând, cu 
probele la vedere, dogmatismul sufocant și macu-
latura realismului socialist, rebuturile glorificate de 
pontifii vieții literare, literatura șablonardă”. Un ar-
gument elocvent, probabil, cel mai elocvent, în 
sensul ăsta, îl reprezintă „toboșarul” Mihai Beniuc, 
comunistul incorigibil, cel care avea în programul 
său poetico-politic să izbească cu barda, mai ma-
rele Uniunii Scriitorilor ani mulți, cel care l-a umilit 
pe Blaga, într-un roman ca un infam denunț politic, 
Marele Anonim, iar într-un fragment publicat în 
„Gazeta literară”, Marele Imbecil. Descalificant 
gest. 
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Capacitatea criticului de a sintetiza notele defi-
nitorii ale scriitorilor/ romancierilor portretizați în 
efigii, de ținut minte, se vede chiar și din titlurile 
comentariilor: Un agitator onirograf: Dumitru Țepe-
neag; Petru Popescu și romanul popular; Dinu Să-
raru: dialogul cu realitatea și jargonul activist; Un 
fals reformator: Alexandru Ivasiuc; Paul Goma și 
ego-literatura; Vasile Andru, un isihast itinerant; 
Octavian Paler sau erudiția mitologică; Un mara-
tonist: Gheorghe Schwartz; Mihai Sin și ispita ro-
manului total; Eugen Uricaru: Istoria unei ficțiuni 
ș.a.m.d. Iar în segmentul „Romanele poeților” 
aflăm, la fel, definiții ca acestea: Vintilă Horia, un 
autor total; Un profet apocaliptic: Constantin Virgil 
Gheorghiu; Lucian Blaga în obsedantul deceniu, 
A.E. Baconsky, un pedagog cosmopolit; Mihai Be-
niuc, un toboșar de altădată, Matei Călinescu și 
cultura cititului etc. 

Ne oprim, deliberat, la trei „cazuri” pentru a 
creiona, fie și într-un succint comentariu, adecvat, 
desigur, spațiului tipografic, câteva trăsături defini-
torii ale criticului cu evidentă înzestrare prozastică: 
expresivitatea interpretărilor, dreapta rațiune și 
erudiția. Sigur, critica fiind și ea supusă unui ine-
rent subiectivism (bunăoară, glosele apreciative la 
scrierile lui Ion Marin Almăjan, care slujesc unui 
program bănățean, la romanul antropologic al lui 
Paul Eugen Banciu, la tema destinului din romane-
le lui Daniel Drăgan ș.a.), altminteri n-ar fi parte a 
literaturii, ghicim și gustul cititorului profesionist, și 
criteriile care îl călăuzesc în demersul scriptori-
cesc, între care, cel estetic primează, și valorile 
culturale și principiile morale în care crede. Ori-
cum, peste toate, radicalismul îi este străin lui 
Adrian Dinu Rachieru. Cel puțin, așa percepem noi 
discursul său.  

Primul pasaj din efigia celui care ne-a dat ro-
manul „Prins” spune, parcă, totul: „Dezinvoltura 
americănească, sportiv-combativă, afișată cu mult 
înainte ca imberbul Petru Popescu să rămână în 
S.U.A. (ceea ce se va întâmpla în 1979), observa-
tă, primul, de Alex Ștefănescu, mobilitatea intelec-
tuală, fronda citadină și, bănuim, nu în ultimul 
rând, suportul paternal, Radu Popescu fiind ilega-
list, jurnalist de stânga și reputat cronicar teatral (o 
vreme chiar redactor-șef al revistei Teatrul), îl sor-
teau, negreșit, unui succes fulgerător. Care, totuși, 
nu s-ar fi produs dacă tânărul scriitor, prinzând anii 
mini-liberalizării, n-a fi dovedit aplomb, inteligență, 
hărnicie, cultură, străjuindu-i ascensiunea, dobân-
dind, rapid, o popularitate greu de imaginat în chin-
gile regimului totalitar (poet, prozator, traducător, 
eseist, scenarist)”. Citându-l pe un congener întru 
istorie și critică literată din aceeași cetate universi-
tară, P. Popescu n-a ales exilul, ci succesul. Iar 
romanul „Supleantul”, publicat în 2009, așadar, 

după revenirea în patria originară, citit pe nerăsu-
flate de amatorii de dezvăluiri senzaționale, și ast-
fel de dezvăluiri țin de o artă anume, a suscitat un 
succes impur, „decăzând în romanul popular”.  

Abordându-l pe Octavian Paler, romancierul, 
ca să luăm un alt exemplu de sintetică interpreta-
re, A.D. Rachieru scrie acest pasaj simptomatic: 
„În fine, proza sa moralistă și calofilă e îndatorată, 
credem, jurnalelor de călătorie, cu apetit enciclo-
pedic, cheltuind erudiție mitologică, dense în nu-
me, citate, referințe. Norocosul caminante are șan-
sa unor clarificări, descoperind drumul spre sine. 
După cum, încrezător în mântuirea prin cărți, poa-
te rezista obscurantismului ideologic, scriitorimea 
fiind curtată și hăituită”. Criticul de la Timișoara 
menționează și o altă față a eseistului Paler, la 
drept vorbind, ascunsă, știu ce spun, cu toate sluj-
bele sale importante în regimul comunist (cea din 
urmă, redactor-șef la ziarul „România liberă”, bine 
cunoscută nouă, pensionat forțat prin decizia Ca-
binetului Doi de la Comitetul Central): „Dilematic, 
șovăielnic, pedepsit de partid și interzis, Paler se 
radicalizează și, după ’89, se angajează într-o pu-
blicistică pătimașă, cu opinii ferme. Ebuliția publi-
cistică, venind după anii de dresaj, marca, la scara 
societății românești, ieșirea din indiferență, că-
zând, însă, într-o libertate murdară”. Ceea ce nu e 
cazul lui Octavian Paler, care a ridicat articolul de 
opinie la nivel superior, învecinat, articolul de pre-
să, cu eseul. 

Pentru Vintilă Horia, intelectualul rasat, spirit 
enciclopedic, exprimându-se, literar, filosofic, în 
mediul academic și scriitoricesc, în patru limbi, cu 
un comportament de om liber, autorul „Romanului
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politic…” are o prețuire aparte. Și, considerăm, justificată. După ce fa-
ce o inițiere – pentru cititorul puțin informat – în opera și viața acestui 
spirit „total”, oprindu-se ceva mai mult asupra romanului distins cu 
premiul Goncourt, „Dieu est né en exil” (nedecernat, urmare a inter-
vențiilor ticăloase, nedrepte din partea regimului comunist de la Bucu-
rești și a presei literare stângiste, mai exact, marxiste, din Franța), 
A.D.R. conchide: „A venit momentul reabilitării unui autor total și, din 
păcate, necunoscut (ignorat, de pildă, în istoria manolesciană) a cărui 
faimă se leagă, se pare, doar de scandalul Goncourt”. Când Vintilă 
Horia poate fi pus, pe bună dreptate, așa cum judecă și Cornel Ungu-
reanu, alături de vestita triadă interbelică: Eliade, Cioran, Eugen Io-
nescu. O notă: invocând istoria literară pomenită mai sus, A.D. Rachi-
eru semnalează, nu o dată, că destui scriitori de incontestabil relief li-
terar sunt trecuți cu vederea în această lucrare exegetică. 

Lapidare, dar pregnante incursiuni în biografiile scriitorilor comen-
tați, observațiile de sociologie literară (vorbește specialistul), ici-colo, 
câte o nuanțată picanterie (nu anecdotă!) din lumea scriitoricească, 
portretele moral-spirituale, stilul, când prozastic, când rece analitic, 
povestirea expresivă, chiar dacă în câteva fraze, a conținuturilor ro-
manelor aduse în discuție, toate astea, îngemănate cu referințele de 
istorie literară, mai larg, culturale, citările foarte frecvente, uneori, su-
praabundente, din alți critici literari dau întregului volum suculență și 
farmec, verosimilitate, într-un cuvânt, valoare. S-a spus că prozatorul 
Adrian Dinu Rachieru și-a pus amprenta și-n această lucrare și că 
personajele sale sunt scriitorii. Ne place să privim Romanul politic și 
pactul ficțional drept ceea ce este.  

În loc de încheiere, avem un microstudiu despre „Literaturile” lite-
raturii române postbelice (Cluj-Napoca, Editura Școala Ardeleană, 
2017), lucrarea lui Ion Simuț. Care, între multe ipoteze de lucru și ju-
decăți de valoare propune o interesantă clasificare a „celor patru lite-
raturi” din anii regimului comunist: oportunistă, evazionistă, subversivă 
și disidentă, înglobând și literatura exilului românesc. 
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 Cristina CHIPRIAN 
 
 

MOARTEA E VIE ȘI EA 
(Maria Pilchin) 

 
Volumul Mariei Pilchin (Zarathustra e femeie, 

București, Cartea Românească, 2018) desființează 
câteva locuri comune ale poeziei așa zis „feminine”. 
Cotidianul invadează mitologia, afectivitatea traver-
sează metafizicul, vocea lirică evocă și dezvoltă 
personaje evoluție epico-lirică. Chipuri feminine re-
fac un parcurs uman supus emoției perpetue și eva-
luării autocritice. Imaginarul operează dur asupra 
spiritului, care se ascunde cu greu în spatele unui 
trup desacralizat.  

Grupajul de secvențe lirice conturează femeia 
care își maschează inutilitatea, fetița abandonată 
care își adoră vechea păpușă, tatăl rătăcitor, vânză-
toarea de fructe dă naștere fructului oprit, poezia ca-
re răscumpără universul. Numele se desprind sonor 
din simbolicul „Zarathustra”, care desemnează ceva 
concret, cu semnificații mult îmbogățite. 

Primul chip este al Zaharei, femeia bătrână care 
intuiește deprecierea universului ca pe o condiție a 
perpetuării: îi e frică de oameni, dar zâmbește soa-
relui, străbate un drum suficient de lung și anevoios 
pentru a se închide într-o locuință înghețată, deru-
lează amintiri sau oportunități ratate (deschide ochii 
cum ai trage aer cum ai trage ața în ac). Urmează 
Anteea, fetița care o poartă cu ea pe Zara, păpușa 
umanizată printr-o fantă decupată în dreptul gurii. 
Gestul de a hrăni simbolic și de a ocroti o ființă de 
care nimeni nu are nevoie transformă cotidianul în 
grotesc, apoi în tragic. Fetița este o mamă bună, în-
crezătoare în destinul ei, dar realitatea revelată pri-
mează, iar Anteea o exilează pe Zara în apele râu-
lui, pentru că își pierduse haloul de perfecțiune (co-
boară spre apă încet ca la botez). 

Al treilea chip este acela al tatălui cvasi absent, 
invocat ca o divinitate a timpurilor moderne, supusă 
morții: „Nietzsche zice c-ai murit”. Litania accentu-
ează nevoia de credință ca încredere în sine („nu 
mor zeii când vor scribii”). Se constituie o altă Trei-

me: tatăl, fiica și duhul – care coboară pe pământ și 
pășesc pe strada atât de pământeană. 

Al patrulea chip este acela al Zarathustrei, vân-
zătoarea de fructe paradisiace și de iluzii. Zara-
thustra este însuși cuvântul, aflat în misterioasă re-
lație cu ploaia și curgerea armonioasă. Zarathustra 
predică în pustiul pieței de fructe și face elementele 
să se recompună. Forma fructelor reproduce forma 
perfectă a trupului ei seducând ochii nedefiniți ai 
universului lacunar, iar ea scrie poeme pe gutui, pe 
care le mănâncă. Zarathustra pierde uzul rostirii și 
rostul adevărurilor atunci când se întâlnește cu Ioan 
cel cu gură de aur. Femeia îndrăgostită dobândește 
arta cântului, apoi puterea germinației universale. 
Pierzând solitudinea, ea a ales liniștea, în timp ce 
oamenii merg în continuare spre distrugere. 

Curgerea, desfășurarea și efortul de a naviga 
selectează mesajul acestor existențe esențializate: 
poetul vine către cititorul operei sale ca apa care ur-
că muntele. Este o întâlnire de dragoste în care 
descifrarea sensurilor este o dezbrăcare de aparen-
ță. Astfel creatorul devine ființă textuală împlinită, 
care a dat naștere unui tremur neașteptat textului 
iubit – în fapt un text nupțial, ce se încheie ca un 
contract în eternitate.  

Ignorând barierele lumii reale și pe acelea ale 
imaginii comune, Maria Pilchin oferă cititorilor săi 
tandrețea atingerii semnificației dintre spații și litere.  
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Stelian ŢURLEA 
 
 

TRIMISUL SPECIAL 
(George Arion) 

 
 
Iașii anului 1887 sunt terorizați de un criminal în 

serie care omoară numai prostituate, sugrumându-le, 
după care le prelevează, chirurgical, cu bisturiul, ase-
menea unui medic foarte priceput, diverse organe – 
splină, pancreas, rinichi, ficat. E un individ cu totul 
special. „Are o personalitate accentuată, dar nu se 
zbate să-i fie recunoscută. Nu-l interesează gloria. De 
obicei, ucigașii în serie sunt provocatori, sfidează an-
chetatorii, lasă probe pentru a intra în competiție cu 
polițiștii și a le dovedi că nu pot fi prinși.” „Individul are 
o problemă cu sine însuși și n-o poate rezolva decât 
ucigând.” 

Pentru a-l prinde, este trimis de la București un 
agent special școlit la Saint-Cyr, în Franța, Sebastian 
Dron, un tânăr care se enervează ușor,  

are comportamentul unui dandy, îi place absintul, 
fumează și cucerește cu ușurință femeile. Firește, este 
un anchetator tenace și inteligent. Dar care e deturnat 
curând de la principala căutare și implicat în multe alte 
afaceri mărunte într-un oraș în domnesc minciuna, co-
rupția, conflictele de interese, trădarea, calomnia, de-
lăsarea. Sebastian Dron trebuia să ajungă incognito, 
dar nici nu descălecase bine în oraș și toată lumea știa 
de misiunea lui, aștepta să-l vadă, să-l pipăie, să-l invi-
te la masă, să-i ia interviuri – și chiar și criminalul e la 
curent cu sosirea lui Dron și-i urmărește din umbră 
mișcările.  

George Arion imaginează un personaj care ar pu-
tea fi iubit în timp, dacă îl va menține în viitoarele sale 
cărți, asemenea lui Andrei Mladin. Pentru că e viu, 
simpatic, în ciuda defectelor (poate tocmai mulțumită 
lor!), e firescul inteligent. „Buchisise cărți de criminalis-
tică, participase la cursurile unor profesori care știau 
totul despre crimele și criminalii din toate secolele, în-
vățase să tragă cu pistolul și cu pușca, ore în șir exer-
sase cum să folosească pumnalul și sabia, fusese su-
pus la interogatorii barbare, ca să știe cum să-l păcă-
lească pe cel mai abil anchetator dornic să-I smulgă 
secretele, cunoscuse tot ce se putea cunoaște despre 
tehnicile de supraviețuire, învățase scrierea cifrată și 
cum să spargă coduri. Ca pregătirea să-I fie cât mai  

 
 
 
temeinică, studiase filosofie, literatură, artă, astfel încât 
să fie capabil să poarte o discuție elevată în cel mai ra-
finat salon, unde s-ar fi putut refugia un individ pe ca-
re-l urmărea. I se aduseseră din țară cărți, reviste și zi-
are, ca să nu se rupă total de meleagurile unde văzu-
se lumina zilei.” 

În jurul lui Sebastian Dron roiesc o mulțime de 
personaje, bine conturate în ciuda rolului lor episodic. 
Întâmplările care parazitează căutarea criminalului 
presupun noi piste de căutare, cele mai multe aban-
donate repede, ca și cum autorul ar fi uitat povestea 
pe care ne-o propusese. Dar toate la un loc dau ima-
ginea excelentă de țesătură uriașă, de viespar, de col-
căială a vieții. Nu lipsește umorul: există un personaj, 
Gore Poenaru, amintit în mai multe rânduri, care nu 
face altceva decât să profereze neadevăruri despre 
erou – cum că ar fi spus despre cutare că e carierist, 
sau incult, sau afemeiat sau urâtă etc – dar nu-l ve-
dem niciodată în carne și oase, rămâne în planul se-
cund, o umbră.  

Urbea însăși e descrisă admirabil: „Se blestemă 
că venise într-un oraș pe care nu-l înțelegea și care-l 
obosea, unde toate se petreceau anapoda – șapte 
dealuri cu străzi care porneau când te așteptai mai pu-
țin și se afundau când ți-era lumea mai dragă, fără 
nume și numere, grădini care ascundeau case luxoa-
se sau niște maghernițe, prefecți de poliție care pu-
neau bețe în roate propriilor anchete, muscali care nu 
erau muscali, doamne din lumea bună care cădeau la 
așternut cu bărbați abia cunoscuți, ucigași care se pri-
cepeau la chirurgie, nebuni scăpați din ospiciu, călu-
gări cerșetori apărători ai asasinilor… Urbea asta în 
care toate erau cu sus-n jos se căpătuise și cu un tri-
mis special, o hahaleră cu ifose de mare criminalist, un 
alt travestit printre atâția alți travestiți. Iașii în carnaval? 
Ba bine că nu! Nimeni nu era ceea ce pretindea că es-
te, fiecare încerca să-l păcălească pe celălalt, minciu-
na era la ea acasă… Fals, fals, fals… Totul era fals.” 
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 Adrian G. ROMILA 
 
 

ABSENȚĂ, RUPTURĂ ȘI DISCONTINUITATE: SALVAREA PRIN CARTE  
ÎN CULTURA ROMÂNEASCĂ PREMODERNĂ 

 
 

La o privire rapidă și lucidă asupra culturii româ-
nești de dinaintea secolului XIX, putem observa ușor 
consecințele firești ale unui context istoric deosebit de 
potrivnic evoluției firești pe care au cunoscut-o culturi-
le occidentale. Poziționat ca placă turnantă între im-
perii, teritorializat pe granițe mobile, fragmentat de 
războaie și de cuceriri din afară, dezvoltat inegal ca 
matrice etnică între lumea latină și cea slavă, aservit 
mai mereu puterilor vecine, lipsit până târziu de con-
știința unei coerențe naționale și, deci, a unor inițiative 
politice proprii, ros de lupte interne și de schimbări im-
previzibile, spațiul românesc nu putea aștepta prea 
curând o așezare culturală de vreun fel. Pre-
dominanța prelungită a oralității și a elementelor de 
folclor (rezultante directe ale caracterului arhaic-rural 
al civilizației), exclusivitatea aproape unanimă a am-
prentei religioase bizantine și post-bizantine de idiom 
slavo-chirilic, absența educației instituționalizate (pri-
mele rudimente de școală oficială apar abia în secolul 
al XVII-lea, sub domnia lui Vasile Lupu în Moldova și 
a lui Constantin Brâncoveanu în Muntenia, iar prima 
universitate abia în 1835, la Iași, la inițiativa lui Mihail 
Sturdza), decalajele temporale uriașe în importul și 
asimilarea elementelor de cultură laică, absența unei 
piețe a ideilor (ea însăși rezultat al absenței unui pu-
blic educat, interesat și colportor de idei) ar fi câteva 
dintre caracteristicile culturii românești premoderne. 
Ea intră într-o oarecare dezvoltare abia după 1800, 
odată cu procesul (greoi) de occidentalizare, de secu-
larizare și de imitație a modelelor culturale franceze, 
italiene și germane, în special în provinciile Moldova 
și Muntenia (în Transilvania marginalizarea națională 
a constituit o piedică până la Primul Război Mondial). 
Corifeii Școlii Ardelene, generația pashoptistă mun-
teană și cea junimistă moldoveană au contribuit din 
plin la nașterea unei veritabile culturi moderne româ-
nești și la impulsul avansării ei până astăzi, ajutați, 
desigur, de catalizatori externi și de evenimente politi-
ce faste precum Mica Unire (1859), instaurarea mo-
narhiei casei de Hohenzollern-Sigmaringen (prin adu-
cerea lui Carol I, în 1866), Independența (1877) și 

Marea Unire (1918). „Teoria sincronismului” și „legea 
imitației”, lansate de Eugen Lovinescu în 1924 (tot 
după model francez) se poziționează complementar 
față de maioresciana „teorie a formelor fără fond” și 
definesc relevant evoluția culturii și civilizației româ-
nești în zorii modernității. 

Absență a fundamentelor intelectuale, ruptură a 
granițelor geo-etno-culturale, discontinuitate a firave-
lor întreprinderi sunt trei atribute ce caracterizează, 
așadar, ceea ce s-a întâmplat în provinciile românești 
cel puțin până la 1800. Figuri precum Nicolaus Ola-
hus, Nicolae Milescu Spătarul, Miron Costin, Dimitrie 
Cantemir și Ioan Budai-Deleanu sunt singulare, dispa-
rate, fără prelungiri interstițiale și fără consecințe ulte-
rioare care să ateste coerențe. Abia de la un Ion Heli-
ade-Rădulescu, Bogdan Petriceicu Hasdeu, Garabet 
Ibrăileanu și Titu Maiorescu am putea vorbi de o con-
strucție și o evoluție culturală autentică, cu toate sin-
copele și decalajele inerente unui spațiu aflat mai de-
grabă „supt vremi” decât sub biruința gândului. Acest 
mecanism precar de constituire a unui cumul de idei, 
corelat cu o tradiție defectă a circulației lor, a fost de-
finit de Horia-Roman Patapievici în 2017: non sequitur 
(„fără urmare”). Era diagnosticul sever sub care auto-
rul eseului Despre idei și blocaje1 plasa cultura româ-
nă în general, nu doar într-o epocă anume, un diag-
nostic care ne explica ramificat și aproape fără rest 
„bovarismul cultural” de la începuturi până la post-mo-
dernitate. 

Și totuși, până la pionieratul providențial al gene-
rațiilor secolului XIX câmpul culturii românești nu e 
atât de dezolant pe cât pare. Teza mea de aici are 
două afirmații „tari”: 

1. putea fi și mai rău, adică, privind în pre-mo-
dernitatea noastră întârziată, am fi putut recupera 
mult mai greu mergând spre a doua jumătate a vea-
cului XIX, dacă nu ar fi existat un creuzet minim în ca-
re să se adune bunuri spirituale și din care să rezulte 
tot ceea ce s-a realizat o dată cu eforturile generațiilor 
pe care le-am amintit mai sus (ardeleană, pașoptistă, 
junimistă), și, în consecință: 

https://www.lapunkt.ro/2019/12/absenta-ruptura-si-discontinuitate-salvarea-prin-carte-in-cultura-romaneasca-premoderna/
https://www.lapunkt.ro/2019/12/absenta-ruptura-si-discontinuitate-salvarea-prin-carte-in-cultura-romaneasca-premoderna/
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2. ceva a asigurat puntea între pre-modernitatea 
și modernitatea românească, între golurile și fragmen-
tările disparate de dinainte de 1800 (iau orientativ ca 
punct originar secolul XVI, când limba română devine 
treptat o limbă uzuală în spațiul public) și fluxul pro-
gresiv al realizărilor de după. 

Prin urmare, ce ne-a salvat de la o și mai mare 
precaritate culturală? În ce constă acel ceva care a 
menținut minimal firava linie a unei continuități spiritu-
ale, încercând să păstreze și, acolo unde s-a putut, să 
transmită conținuturi de idei? 

Cartea religioasă, răspândirea manuscriselor și 
mai apoi a tipăriturilor în limba română, în urma activi-
tății unor ierarhi ortodocși conștienți de valoarea circu-
lației textelor în limba națională, de-o parte și de alta a 
Carpaților – iată ce cred eu că a constituit puntea de 
legătură între eonurile răsfirate ale culturii autohtone. 
Este exact ceea ce lingvistul Eugen Munteanu a nu-
mit „textualizare”: „Prin textualizare se înțelege produ-
cerea, într-un idiom oarecare, a unei cantități de texte 
«literare» suficient de mare pentru a declanșa apari-
ția, printre agenții culturali activi, a conștiinței că idio-
mul respectiv este demn și capabil să exprime conți-
nuturi intelectuale complexe și superioare de ordin in-
telectual, științific, religios, artistic, politic etc.”2. Para-
doxal, absența educației instituționalizate, a unei piețe 
de idei și a agenților culturali în secolele XVI-XVII a 
dus, la noi, la un cult al cărții, pe cât de rare în rândul 
maselor, pe atât de prețioase. 

Sigur, acest cult al cărții emerge și la noi, ca și-n 
Occidentul catolic, direct din scriptoriile medievale, 
unde paginile erau ornate cu miniaturi, unde literele 
erau înflorate în arabescuri și coperțile erau îmbrăcate 
în metal prețios. Astfel, cartea devenea un obiect fru-
mos în sine, nu doar un instrument al lecturii, un ob-
iect destinat a sluji în decorul și-n coregrafia sacră a 
slujbelor Bisericii și a trimite la Frumusețe, ca nume 
divin. Așa s-au născut bijuterii precum Tetraevanghe-
liarele slavone ale lui Gavriil Uric de la Neamț, Nico-
dim de la Tismana (sec. XV) sau Anastasie Crimca 
(sec. XVII). Numai că în Occident cultura religioasă 
nu a avut nevoie să salveze ceva, ea a mers în para-
lel cu cea laică și a controlat-o tocmai fiindcă era la fel 
de puternică. Așa s-au născut arta, știința, medicina și 
tehnologia modernă, așa s-au făcut marile descoperiri 
cosmice și geografice. În Apus secularismul, chiar da-
că era ținut în frâu de puterea ideologică și politică a 
Bisericii catolice (cel puțin până la Renaștere și Re-
formă), a făcut să apară de timpuriu filosofia, arta și li-
teratura europeană. În Occident poezia, romanul, as-
tronomia, aritmetica, metafizica, gnoseologia, ontolo-
gia, geografia, ezoterismul, astrologia, alchimia, arta 
plastică au preluat precedentele antice greco-latine și 
au interferat adesea violent cu teologia și cu imago 
mundi derivată din Biblie. Or, la noi, beneficiari ai unei 
ortodoxii populare, mai degrabă orale decât scrise, 
desprinse aproape total de tradițiile academice bizan-
tine, indiferente la schimbările de paradigmă intelec-
tuală și foarte tolerante în fața cutumelor locale, pri-

mele cărți tipărite au ieșit sub streașina Bisericii, slu-
jind nevoilor ei liturgice și dogmatice, dar trezind, trep-
tat, în sufletul acelor puțini cititori, și interesul pentru 
textul transmițător al Cuvântului viu. Asta a făcut ca, 
de pildă, trecerea de la geocentrism la heliocentrism 
și celelalte mari zguduiri intelectuale din Apus (infinita-
tea Universului, necoplanaritatea sferelor cerești, gra-
vitația, sfericitatea Pământului, explozia Empireului di-
vin circumterestru, anatomia corpului uman etc.), răs-
pândite mai ales prin tipărituri laice, să nu producă 
niciun efect la noi și-n celelalte ortodoxii provinciale 
(sârbă, rusă, bulgară). După dispariția centrului con-
stantinopolitan, începând cu secolul XV, Biserica Ră-
săriteană a fost mai degrabă ocupată cu apologia și 
intimizarea vieții duhovnicești, cu păstrarea autonomi-
ei bisericești și a dogmelor sinodale (în condițiile do-
minației otomane), cu zidirea de mănăstiri, cu antolo-
giile filocalice, psalmice și catehetice și cu mântuirea 
personală decât cu damnarea ereticilor care ar avea 
opinii neconforme cu imagologia Scripturilor. În acest 
context lipsit de iradierea benefică a școlilor, opac la 
marile mișcări de idei din Europa, dar securizant și efi-
cient în ce privește interiorizarea Cuvântului întrupat 
au început la noi să se tipărească și să se răspân-
dească texte în limba română. Lupta pentru apărarea 
ortodoxiei în fața propagandei protestante (dar cu un 
impuls absolut remarcabil în ce privește traducerea 
Bibliei și folosirea limbii naționale în cult), concurența 
între catehismele tipărite și răspândite de diferite con-
fesiuni, rezistența românilor ortodocși din Transilvania 
în fața autorităților străine intolerante, tendința tot mai 
accentuată de emancipare de sub tutela limbii slavo-
ne, înmulțirea lăcașelor și, deci, creșterea nevoii de 
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carte liturgică, toate au dus la înmulțirea textelor și a 
traseelor de circulație. Activitatea tipografică a unor 
personalități precum diaconul Coresi, Mitropoliții Do-
softei, Varlaam, Petru Movilă, Antim Ivireanul, Da-
maschin și Chesarie de Râmnic a răspândit în rândul 
clerului și al credincioșilor știutori de carte psaltiri, mi-
nee, cazanii, liturghiere, evangheliare, catehisme, ha-
giografii, „mărturisiri” și „cărți de învățătură” care, ală-
turi de miscelaneele cuprinzând legende greco-latine 
și povești populare, au asigurat o minimă dimensiune 
intelectuală într-un spațiu al frământărilor istorice și au 
cultivat atașamentul față de obiectul cărții − cu cât mai 
rare, cu atât mai prețioase. Ecourile acestor texte au 
trecut, sincronic și diacronic, în dialogurile filosofice 
și-n alegoriile epice ale lui Dimitrie Cantemir, în nara-
țiunile din primele letopisețe moldovenești și munte-
nești, în traducerile libere și atât de frumoase ale 
psalmilor lui Dosoftei, în poemele filosofice ale lui Mi-
ron Costin și-n literatura de la începutul secolului XIX, 
când cultura română se laicizează și își găsește dru-
mul firesc, sub influența salutară a câtorva mari culturi 
europene. Scene cu personaje printre cărți sau pentru 
care cărțile sunt importante (a se vedea, de pildă, 
personajul romantic Dionis din proza lui Eminescu, 
mama lui Nică din Amintiri… sau Kesarion Breb, pur-
tătorul de hieroglife al lui Sadoveanu sau, de ce nu?, 
nenumăratele și variatele metafore postmoderne ale 
scriiturii și ale cărții ca obiect textual psihanalitic din 
proza lui Cărtărescu) își pot avea originea aici. 

Ar mai fi câteva lucruri de adăugat. Deprinderea 
unei hermeneutici alegorice, atente la sugestie și la 
culoare în defavoarea literei, precum și caracterul oral 
al pedagogiei creștine răsăritene, bazată pe relația di-
rectă duhovnic-ucenic, au căpătat prin extinderea ti-
păriturilor și a obiceiului de a citi o altă nuanță. Ele au 
lăsat cititorului o distanță, o zonă de libertate și de 
mister, sugerând posibilitatea unei depășiri încercate 

la fiecare act al lecturii. Afirmă Anca Manolescu într-o 
carte dedicată chiar transmiterii experiențelor spiritua-
le prin modelele vii sau prin cele scrise: „scriitura ca-
pătă un binemeritat loc secund, la egalitate cu dialo-
gul viu, cu întâlnirea formativă. Un caracter secund nu 
fiindcă e subaltern, ci fiindcă e vectorial. Dacă e au-
tentică, scriitura spirituală trimite convingător către po-
lul realului. Îl împinge pe cititor să o aplice, să o urme-
ze, să se întoarcă spre propriul interior și să caute 
acolo suflul intern al scrierii”3. Traducerea Bibliei în 
1688, care a completat circulația anterioară a frag-
mentelor traduse din Scripturi, a contribuit și ea atât la 
prestigiul textului scris, în general, cât și la cel al idio-
mului pe care l-a răspândit. „În jurul anului 1780”, 
afirmă Eugen Munteanu, „limba cărților bisericești ti-
părite se prezenta ca un instrument de cultură perfect, 
o varietate de sermo exemplaris nu doar flexibil, rafi-
nat și foarte bogat, dar și unitar din punct de vedere al 
normelor. Aceasta este varietatea pe care, la îndem-
nul lui Ion Heliade Rădulescu, generația pașoptistă a 
construit româna literară modernă”4. Și, aș adăuga 
eu, această varietate a salvat ceea ce era de salvat 
pentru a avea pe ce întemeia, în sfârșit, în zorii mo-
dernității românești, o cultură adevărată. 

 
Note: 
1. Horia-Roman Patapievici, Idei și blocaje, București, Hu-

manitas, 2017. 
2. Eugen Munteanu, Reforma și începuturile limbii române 

literare, în „Dilema veche”, Nr.713/2017, p.20. 
3. Anca Manolescu, Modelul Antim, modelul Păltiniș. Cer-

curi de studiu și prietenie spirituală, București, Humanitas, 2015, 
p.324. 

4. Eugen Munteanu, idem, p.21. 
 

Text prezentat în august 2019, în cadrul colocviului anual 
organizat la mănăstirea Putna de „Fundația Credință și Creație”. 

Acad. Zoe Dumitrescu-Bușulenga. Maica Benedicta” 

 

Avocat Dumitru BOROȘ, primarul urbei lui Tache, Ianke și Cadâr, acordă diploma de cetățean de onoare  
artistului plastic Dragoș PĂTRAȘCU (Universitatea de arte „G. Enescu”), scriitorului Simion BOGDĂNESCU 

(Colegiul „M. Eminescu” din Bârlad) și baaadeanului ieșean Lucian VASILIU, în prezența d-nei profesor  
Elena MONU și a d-lui profesor Vlad NEDELCU, ambii consilieri ai Comisiilor de cultură din Bârlad și, respectiv, Iași 
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Leo BUTNARU 
 (Chişinău) 

 
 

FIAT! SAU POEZIA, INCLUSIV ERMETICĂ 
 
 

Poezia ermetică nu e una cu intrare liberă. 
Uneori ea nu are nicio intrare. Și nici nu se știe da-
că a intrat sau nu ceva în interiorul ei. Sau dacă o 
fi ieșit ceva din ea, după care cuvinte ciudate au 
zidit intrările. 

Poezia ermetică e una în fața căreia să-ți pui 
întrebări, posibilele răspunsuri însemnând tocmai 
eventualul conținut al poeziei ermetice, aproape in-
tegral creată de cititor doar cu foarte parțiala parti-
cipare a autorului care în fața propriei sale isprăvi 
de cuvinte are privirea, inima și cugetul temătoare. 
Pentru că nimeni nu se poate afla în preajma poe-
ziei, în poezie, fără să se înfricoșeze puțin și cam 
în aceeași măsură să și mintă. Că ar înțelege-o, 
sau nu ar înțelege-o deloc.  

Astfel, până revin la normalitate, la firescul co-
tidianului, cei în oarecare relații cu poezia au un 
comportament ușor ambiguu care, de fapt, e chiar 
starea de emanare, de evacuare a poeziei sau pă-
rerii acesteia din firea lor.  

În genere, regalei, ba mai mult – cosmicei ge-
nerozități a prezenței poeziei noi îi răspundem 
ușor înfricoșați, timorați, ambiguu. Încât, indiferent 
încotro va coti sensul acestui text, în limpeziș sau 
și spre mai multă obscuritate, eu știu una și bună, 
anume – care va trebui să fie finalul narațiunii în 
cauză.  

Repet: indiferent de meandrele ei, de surprize-
le sau dezamăgirile cu care ar jindui să se finalize-
ze, acea încheiere va fi una pentru toate cazurile, 
previzibile sau imprevizibile: 

– De regulă, eu mă enervez foarte rar. Doar 
absența poeziei mă mai scoate oarecât din sărite. 
E un fel de a-i sări poeziei în ajutor. Această scoa-
tere din sărite. Să apară poezia, adică. De parcă, 
atunci, la Geneză, Domnul ar fi rostit (și): 

– Fiat carmen! 
P.S. Poate că ar trebui să spun și de unele 

efecte colaterale subiectului de bază. Să zicem, de 

a, ca din senin, protesta cu vehemență, când în 
minte îți revine chestiunea cu poezia ermetică. Dar 
de ce să protestez? mă întreb eu. Pe deasupra, cu 
vehemență... 

 

De la heralzii negri la troleibuz spre cer 

La Paris, în Cimitirul Montparnasse, pe când 
eram în căutarea mormântului lui César Vallejo, 
mă gândeam că locul respectiv ar purta o distinctă 
patină a timpului, pentru că poetul peruvian s-a 
stins în anul 1938. Însă presupunerile mele nu au 
avut șansă în fața pietrei de mormânt din granit 
verzui, pusă parcă ieri, 22 aprilie 2010. De ce zic – 
ieri? Pentru că ieri a fost zi de joi, iar într-un poem 
Vallejo scrisese: Muri-voi la Paris/ într-o zi cu ploa-
ie multă.../ probabil într-o joi, ca azi... Sumbra sa 
premoniție s-a adeverit întru totul, chiar cum spune 
versul plin:...într-o joi, ca azi, de toamnă.  

Am iubit și iubesc în continuare creația acestui 
herald al metaforelor grele. Țin minte că, în junețile 
mele, îl citeam într-o cazarmă de pe malul râului 
Bug, la Nikolaev, volumul intitulându-se „Ciornîie 
gheraldî” (Heralzii negri), de un dramatism cutre-
murător. Și iată-mă la Montparnasse, în fața grani-
tului verzui, pe care e scris, simplu: „César Vallejo 
– qui souhaita reposer dans ce cimetière”. Însă, 
inițial, din diverse motive, dorința sa nu a fost res-
pectată, în 1938 fiind înmormântat în cimitirul 
Montrouge, după care, în 1970, transferat la Mont-
parnasse (de unde explicația de ce lipsea… patina 
timpului). Și o frază dint-un bilețel lăsat de cineva 
pe piatra verzuie: „M-am născut într-o zi când 
Dumnezeu era bolnav” (Nací un día que Dios 
estuvo enfermo), – vers cu care începe și se în-
cheie ultimul poem din „Heralzii negri”, iar în par-
tea de jos a dalei – enigmaticul epitaf pe care l-a 
lăsat soția sa, Georgette: „J’ai tant neigé pour que 
tu dormes”.  
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Este unul dintre marii scriitori pe care nu doar l-am citit, ci, cred, 
l-am și… meditat, contemplat, esențializat, cumva, în conștiința și sen-
sibilitatea mea, zicându-mi că instinctul indistinct al sumbrei inspirații îi 
spusese sibilinicului poet ziua fatală – într-o joi ploioasă la Paris. 
(„Adio, Champs Élysées, adio, ciudate raite pe stradela Luna; și naș-
terea mea pleacă, și moartea – împreună”.)  

Deja damnat, profetic, în sincopatul dus-întors al respirației gâfâi-
toare în naveta ei infinitezimală dintre viață și neant, Don Quijote-
César ca oricare ins slab de înger cerca să-și imagineze joia lui de 
ieri, răpusă de uitarea cruntei beții de viață, pentru ca Suprema Voință 
permițându-i, prin proprie voință, de om, să mai îndure hazardul câ-
torva zvâcniri sau simple gesturi sub botnița statuilor (patina verde și 
excrementele hulubilor), astfel sfidând în parafrază fraternul „de 
te-ndeamnă, de te cheamă” la Paris cu larma pietrificată a monștrilor 
notre-dame-zi, sub orbirea cărora în eterne zaruri creierul e numărul și 
numele de anagramă al ecoului de ere suprapuse (ere-eire-rere-iere-
ecre-creier...), anti-metabolic și, concomitent, anabolic pentru un he-
rald care în clipa morții își câștigă demn înfrângerea prezisă... – în 
această atmosferă de lirică neagră a modernismului cu cromatica ei 
de cimitir. Din numele Asociației internaționale a scriitorilor pentru 
apărarea culturii, la înmormântarea lui Vallejo a vorbit Louis Aragon.  

Pe când să plec... „fizicește” de Vallejo, însă fără a mă despărți in-
tim, sufletește de el, dau de mormântul marelui campion mondial 
Aleksandr Aliohin – pe o tablă de șah, scris: „Gloria Franței și a Rusi-
ei”. Și această întâmplare cu marele șahist avea să-mi prelungească 
nedespărțirea de poeții care își preziseră, intuitiv-magic ca și cum, cli-
pele de pe urmă ale existenței pământești, clipele fatale. Un rus, mare 
șahist, îmi aminti de un alt rus, mare poet, pre nume Genrih Sapghir 
care, în 1999, publicase poemul „Frontiera stranie”, ce conține și ver-
sul „Troleibuz spre cer”, pentru ca, în octombrie același an, să moară 
într-un troleibuz, pe când ținea cale spre biblioteca din Moscova, unde 
urma să fie prezentată antologia sa „Poezia tăcerii”. Iar noi să punem 
alături elementele ce intercomunică/ interacţionează atât de vibrant, 
dureros, poetic spre finalul vieții poetului Ghenrih Sapghir: frontieră 
stranie, troleibuz spre cer, poezia tăcerii... 

Cu gândul la Vallejo și Sapghir îmi ziceam că, posibil providențial, 
premonițional, „de regulă” (dar se poate și fără ghilimele), viața poeți-
lor, mai ales în finalul ei, este sui generis tragic de poetică. De un ne-
gru... luminos.   
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 Dr. arhitect Ioan OANCEA 
 
 

FORŢA ORAŞULUI ABSENT. 
IAŞI, NE-DESĂVÂRŞIREA UNUI MODEL 

 
 

În trăirile noastre urbane facem distincţia func-
ţională între percepţie şi imagine. Oraşul poate fi per-
ceput numai în fragmente, în timp ce imaginea se re-
constituie în ansamblu sau parţial, în memoria perso-
nală şi în memoria comunitară. În aceste imagini 
aflăm oraşul adevărat, întrucât forţa lui se află în 
asemenea absenţe, diferite structural de percepţie. 
Prin urmare oraşul cu trecutul, prezentul şi viitorul lui, 
cu proiectele şi năzuinţele individuale sau comunitare, 
cu împliniri şi neîmpliniri, cu miturile, legendele şi po-
veştile lui se află dincolo de vârful perceptiv al aisber-
gului, în adâncul, în labirintul, în subteranele memori-
ei. Principala şi actuala problemă este necesitatea 
cercetării continue a orașului profund pentru a-i actua-
liza valorile, pentru a le face vectori activi ai vieţii de 
azi şi de mâine. 

Un mare arhitect român, George Matei Cantacu-
zino, a studiat o viaţă întreagă Iaşul pentru a-i înțele-
ge și a-i pune în valoare energiile ideatice. Ele sunt 
sintetizate într-un text de excepţie scris în anii şaizeci 
ai secolului trecut numit „Oraşul Iaşi, un peisaj”1. Cu 
sensibilitate creatoare, cercetând şi comparând, de-
senând şi proiectând, Cantacuzino concluzionează că 
Iaşul este model al civilizaţiei urbane româneşti, com-
parabil ca valoare şi prestigiu cu Ispahanul, Florenţa 
sau alt oraş în care cultura unui neam şi-a găsit o feri-
cită expresie specifică. Evident, o asemenea valoriza-
re incită, invită în lumea ideilor din memoria comunita-
ră pentru a permite adevărului să ne caute. E o cale 
cu nestemate de preţ. Pentru căutătorii, creatorii sen-
sibili, ceea ce este mai de preţ se întipăreşte în suflet. 

Platon ne avertizează că ceea ce este mai de 
preţ, scris în suflet, nu poate fi comunicat întrucât 
transferând ceea ce este în suflet pe vectori mult mai 
rudimentari ca sufletul, cum sunt rostirea sau textul, 
se pierde esenţialul. Plotin preia ideea, o dezvoltă şi 
propune o rezolvare inedită. Dacă dorim să comuni-
căm ceea ce este mai de preţ în suflet, spune el, este 
absolut necesară conversaţia fără sfârşit, cu noi înşi-
ne, cu ceilalţi, într-o misterioasă ubicuitate în spaţiu şi 
timp. Se defineşte astfel acel principiu al conversaţiei 

fără sfârşit între oameni şi culturi considerat de Ro-
man Patapievici modalitatea esenţială de existenţă a 
civilizaţiei occidentale.2 

Conversaţia noastră este despre oraş, despre 
comunitate implicit despre personalitatea oraşului şi a 
comunităţii, despre realitatea împlinirii acestor perso-
nalități prin proiecte. „Istoria modernităţii – spune Paul 
Zumthor – ne învaţă că o comunitate lipsită de proiect 
colectiv – de reprezentări mitice ce pot duce la acţiu-
ne – nu poate fi guvernată”.3 Dar ce este un aseme-
nea proiect? Cunoscutul arhitect american Louis 
Kahn defineşte proiectul un infinit constrâns în finit, 
redeschis spre infinit, readus în finit într-un proces ca-
re continuă până când finitul exprimă infinitul. Pentru 
a ajunge la o asemenea performanţă creatorul trebuie 
să transfere proiectului ceea ce este mai de preţ în 
suflet. 

Proiectele sunt consecinţele viziunilor, specii ima-
gistice născute la interfaţa, interferenţa, interconexiu-
nea, în final, contopirea a două lumi, lumea preponde-
rent materială a spaţiului geografic, a contextului, a 
nevoilor reistice exprimabile prin teme de proiectare şi 
lumea preponderent spirituală a culturii în ansamblu şi 
a culturii specifice spaţiului de în-fiinţare a proiectului. 
Viziunea conferă proiectului trup şi suflet şi este liantul 
comunităţii înţeleasă ca structură treimică alcătuită din 
ctitori, creatori şi cetăţeni. Este treimea ideală. Ea 
funcţionează, din nefericire, numai în momentele de 
graţie ale istoriei. Astăzi vorbim mai degrabă de trei 
componente sociale: investitori, specialişti şi locuitori, 
adunate laolaltă de interese materiale. 

Cele două structuri sunt în opoziţie pe toate pla-
nurile. Ctitorul este interesat de valoarea estetică, cul-
turală, de perenitatea proiectului spre deosebire de 
investitor care are ca obiectiv profitul, cât mai mare şi 
cât mai rapid. Creatorul, în căutarea originalului, a 
noutăţii, îşi susţine ideile pe cunoaşterea şi valorifica-
rea tradiţiei în domeniu întrucât ştie că pot exista nu-
mai două specii de noutăţi, una în armonie cu tradiţia 
şi în continuarea ei şi alta născută din nimic, producă-
toare de confuzie şi nedeterminare în spaţiul de viaţă. 
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Specialistul este un rezolvator de probleme utile, con-
crete, în termene aproximate economic. Cetăţeanul 
este participantul activ la viaţa culturală a cetăţii, este 
un trăitor al viziunilor comunitare, spre deosebire de 
locuitorul rezumat la confort material. Este limpede că 
vectorii dintre părţi sunt determinaţi de comunicare în 
plan spiritual, în primul caz şi de interese materiale în 
al doilea caz. 

Cu aceste idei se poate începe o conversaţie de-
spre forţa ne-desăvârşită a Iaşului. Oraşul Iaşi este 
consecinţa a şapte atitudini vizionare succesive defini-
torii pentru imaginea actuală a capitalei culturale a 
Moldovei. 

Prima viziune este a voievodului necunoscut dina-
inte de întemeierea statului moldovean. El alege locul 
de naştere a urbei, la origine o cetate naturală strate-
gic aşezată între ape şi dealuri împădurite, cu deschi-
dere spre răsărit.  

Locul nu este ales întâmplător întrucât are arheo-
logie complexă continuă pe multe mii de ani. Este un 
spaţiu paradisiac cu pondere majoră în imaginea ora-
şului până în prima jumătate a secolului trecut când, 
printr-o dezvoltare urbană intensivă, dictată de nevoia 
de eficienţă, a început să fie agresat atât de puternic 
încât şi-a pierdut mult din caracter şi a rămas în 
ne-desăvârşire. Urmează momentul în care Alexan-
dru cel Bun construieşte Curtea domnească de la 
Iaşi. El este deja unul dintre popasurile negustoreşti 
importante pe drumul medieval dintre bazinul Mării 
Baltice şi cel al Mării Negre intersectat de altul între 
Transilvania şi Crimeea. 

Aşa au apărut hanuri şi numeroase bresle, oraşul 
căpătând, ca orice oraş important, un puternic carac-
ter cosmopolit. În concluzie, Iaşul îşi datorează înce-
puturile, existenţa prosperă, situării la intersecţia dru-
murilor cu importanţă europeană. Aceste drumuri 
s-au rupt o dată cu apariţia lagărului sovietic astfel în-
cât astăzi, raportat la occident, oraşul se află la capă-
tul unui drum nemodernizat. 

A treia, este viziunea voievodului Alexandru Lă-
puşneanu. El stabileşte la Iaşi capitala Moldovei isto-
rice. Decizia nu a fost luată, cum spun unii istorici, din 
cauza puterii otomane pentru a-i ţine mai uşor sub 
observaţie pe domnitorii ţării, ci este consecinţa faptu-
lui vizibil, indubitabil, că oraşul are importanţă eco-
nomică mare, poate cea mai mare între oraşele Mol-
dovei şi se află în centrul statului, la egală distanţă de 
hotare, beneficiind de toate avantajele unei aseme-
nea situări. 

După unire Iaşul şi-a pierdut rolul de capitală, re-
căpătat provizoriu în timpul primului război mondial. A 
rămas în schimb cu renumele de capitală culturală a 
României susţinut astăzi parţial de realitate. 

Viziunea a patra este imperială şi este datorată 
voievodului Vasile Lupu. Acest ambiţios domnitor sus-
ţinea reţele comerciale din Siberia până în Ţările de 
jos, din Cracovia până la Istanbul reuşind să adune 
suficiente resurse pentru investiţii de prestigiu. Ce ar fi 

fost Iaşul fără mănăstirile Trei Ierarhi şi Golia, palatul 
şi feredeul domnesc şi multe altele?  

Aceste investiţii definesc oraşul ca spaţiu al sinte-
zelor culturale, cu influenţe venite de la mari depărtări 
şi întrupate în realizări de arhitectură pline de farmec. 
Un comentariu aparte îl merită băile turco-romane, 
aflate astăzi în curs de restaurare. Ele au fost puse în 
funcţiune într-o perioadă când occidentalii inventau 
perucile, pudra şi dezvoltau industria parfumurilor în-
trucât nu se spălau decât o dată sau de două ori în 
viaţă, la recomandarea medicilor. Palatul Versailles 
bunăoară, nu avea grupuri sanitare. În timpul marilor 
baluri se foloseau în acest scop una dintre scările 
somptuoase de intrare. 

Evident că nici această preocupare activă pentru 
proiecte măreţe, dovedită de Vasile Lupu, nu a fost 
constantă în evoluţia istorică a Iaşului. 

Ultima viziune de ctitor o datorăm regelui Carol I. 
El declară Iaşul capitala culturală a României şi-l con-
sideră, public, oraşul lui de suflet. Ca orice rege res-
pectabil, în general regii sunt respectabili, nu a rămas 
la nivel declarativ şi a susţinut trei investiţii reprezen-
tative, la acea vreme, cele mai mari din ţară pe profilul 
lor, anume: impozanta clădire a primei universităţi din 
ţară, monumentala Catedrală a Mitropoliei şi Palatul 
Administrativ, actualul Palat al Culturii.  

Acest suflu regal, de a împodobi oraşul cu clădiri 
simbolice s-a pierdut. Odată cu regele Carol I se în-
chid viziunile de mari ctitori care încercau să dea uni-
citate Iaşului prin crearea de valori autentice. 

Comuniştii au venit cu negarea tradiţiei, a istoriei, 
a peisajului, ca orice doctrină comunistă care se res-
pectă. Cu toate acestea planurile de dezvoltare forţa-
tă, Iaşul a crescut într-un timp scurt de patru ori, au 
beneficiat de existenţa unui atelier de urbanism prin 
intermediul căruia s-a născut ideea dezvoltării de tip 
metropolitan, cu metropolă şi oraşe satelit, idee vala-
bilă şi astăzi deşi, între timp, a fost dată întâmplării. 

Ultima viziune este de fapt o lipsa de viziune. Ea 
cumulează ne-desăvârşirile istoriei într-o formulă hao-
tică, lipsită de perspectivă.  

În concluzie, dacă cercetăm imaginea oraşului, 
căutându-i poveştile semnificative descoperim, sur-
prinzător, o mulţime de proiecte uitate. Analizându-le 
cu atenţie le redescoperim vitalitatea, înţelegem că 
sunt necesare pentru comunitatea de azi şi de mâine. 
Problema dramatică cu care ne confruntăm este dis-
pariţia ctitorilor, a vizionarilor şi cetăţenilor. Aşa încât 
refacerea unităţii treimice ctitor, creator, cetăţean este 
fundamentală pentru păstrarea şi perpetuarea sănă-
tăţii unei comunităţi. Altfel suntem supuşi iminentului 
pericol de Alzheimer colectiv. 
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Eugen URICARU 
 
 

GIURGIU 
 

 
Unul dintre orașele atipice de provincie profun-

dă ale României este Giurgiu. Să mă explic. Acest 
oraș are circa 70.000 de locuitori acum, prin anii 
1920 nedepășind 25.000 Nu are Universitate, nu 
are edificii impozante, nu are o piață centrală care 
să te copleșească. Tot ce este mai impunător, adi-
că bisericile, sunt ridicate după 1830, anul când în 
fapt vechea raia turcească a revenit la teritoriul 
românesc. Dar lucrurile sunt mai complicate și mai 
profunde. Așezarea este semnalată încă din neoli-
tic, iar capitala marelui rege Burebista se afla la 
Popești, în zona orașului de astăzi. Tot aici Justi-
nian a construit o cetate cu numele Theodorapolis, 
probabil foarte importantă, altfel nu ar fi denumit-o 
cu numele Împărătesei sale prea iubite. Asta se în-
tâmpla în jurul anului 500. Codex Parisinus con-
semnează cetatea Zorio, în acel moment abando-
nată, pe la 1400 și ceva, părăsirea datorându-se 
luptelor neîncetate între trupele otomane, pornite 

să supună nu doar Balcanii ci și Europa Centrală, 
și armata marelui Voievod, Mircea cel Bătrân, un 
întregitor de țară. Finalmente, Giurgiu este cucerit 
de otomani pentru 400 de ani, la 1420. Asta nu în-
seamnă că nu a fost martorul a nenumărate con-
flicte, războaie și campanii, mai cu seamă rusești. 
E de pomenit campania lui Mihai Viteazul care se 
încheie la Giurgiu cu o răsunătoare victorie a voie-
vodului muntean, victorie ce i-a întărit credința că 
este posibilă o stăvilire a lavinei otomane și edifi-
carea unui stat puternic al tuturor românilor. Acest 
oraș este un martor viu al unei înfruntări seculare 
între două feluri de a înțelege lumea și de a o ad-
ministra. Peste Dunăre, Imperiul otoman își orga-
nizase vilaietul, Bulgaria de astăzi fiind până în se-
colul al XX-lea o parte integrantă a Imperiului. Pe 
partea nordică a fluviului, otomanii nu au reușit de-
cât implantarea unei raiale, asemenea la Brăila, 
unde ordinea turcească era slăbită și subminată

 

Turnul Ceasornicarului 
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de rezistența încăpățânată a valahilor. Un simbol al acestei rezisten-
țe este, fără îndoială, biserica din subterana unei geamii care apoi a 
devenit ea însăși biserică ortodoxă cu hramul Adormirea Maicii 
Domnului, fapte ale anilor 1770. Astăzi mai există Turnul Ceasorni-
carului și un fragment din zidul cetății otomane care mai amintesc de 
vremea când țara zăcea turcită, cum spunea poetul. 

Mausoleul Eroilor, ridicat după primul război mondial, adăposteș-
te osemintele a peste 600 de militari români și germani căzuți în bă-
tăliile primei conflagrații mondiale. Nu departe de Giurgiu au avut loc 
înfruntări de război care au intrat în istoria militară a românilor – șar-
ja de la Prunaru în care cavaleria română a făcut ultimul act de bra-
vură înainte de cedarea Bucureștilor este un fapt eroic și celebru. 
Observăm, deci, că Giurgiu a fost întotdeauna un loc în cale s-a ho-
tărât la momente de mare cumpănă soarta românilor. Poate nu în-
tâmplător, prima cale ferată din România a fost construită în 1869 
pentru a lega Bucureștiul de Giurgiu. Din păcate și nu întâmplător, 
această cale ferată nu poate fi folosită astăzi deoarece în anul 2005 
podul de la Grădiștea s-a prăbușit și nici până astăzi el nu a fost re-
făcut. În schimb viteza de deplasare pe calea ferată în România es-
te aceeași cu care se deplasa primul tren în 1869 de la București la 
Giurgiu, sau invers. În 1954 la Giurgiu s-a construit primul pod peste 
Dunăre care leagă orașul de malul bulgăresc, la Ruse. Mulți ani de 
zile acest pod a fost singura legătură rutieră a României cu Balcanii 
până la construcția mereu amânată a podului de la Calafat. 

Giurgiu este și orașul în care s-au născut oameni de cultură de 
prim rang. Dacă peste Dunăre, la Ruse, s-a născut Elias Canetti, vii-
torul laureat al Premiului Nobel, de partea românească s-au născut 
Tudor Vianu, Ion Vinea, Nicolae Dărăscu, Miron Nicolescu, ilustrul 
matematician, și I.A. Bassarabescu, alt membru al Academiei Ro-
mâne. Are cu ce și cu cine să se mândrească acest oraș atipic de 
provincie, aflat la 55 de kilometri de București și având atâta perso-
nalitate, totuși. Fără orașe ca Giurgiu, Dunărea ar fi un mare fluviu 
care străbate pustietăți. Dar nu este și nu poate fi așa, deoarece 
Giurgiu există ca loc plin de viață de câteva mii de ani. Și va exista 
în continuare. 
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Grigore ILISEI 
 
 

CASA DE LA VOVIDENIA – SĂLAȘUL IERARHILOR 
 

Casa de la Vovidenia a însemnat pentru Sadoveanu locul unor trecute și 
mari bucurii, dar și a unor sfâșietoare dureri; a însemnat simțirea din ce în ce 
mai vie a unei prezențe halucinante, ce va dăinui chiar și atunci când zidurile 
acestei case se vor fi ruinat și noi, cei de azi, vom fi trecut în ceața veșnică. 

Profira Sadoveanu 

(Din cuvântul rostit la Vovidenia,  
la 10 ani de trecerea în eternitate a scriitorului) 

 
 
Din șoseaua ce leagă Târgu Neamț cu Poiana 

Largului și Piatra Teiului, acea bornă geologică de 
la coada Lacului Bicaz, se desprinde imediat după 
bifurcarea spre Nemțișor un drum ce ia, după scur-
ta, dar repedea scoborâre, alură de cale regală. 
Traversa de pământ, piatră, cândva, acum de as-
falt, se așterne domol între tipsia de pe malurile pâ-
râului Neamțu și costișa cu urcuș îngânat, coperită 
cu poclăzi molatice de fânețe cu urzeală florală, în-
trerupte de pâlcuri de arbori și arbuști ca niște ta-
bunuri vegetale, ori de copaci singuratici cu ale lor 
coroane împătrești. Dincolo de dunga colinei se 
bănuiesc culmile semețe, contraforți ai catedralelor 
alpine. Toată această vale, cu deschiderea ei mag-
nifică, e măreția în întruparea sa deplină. Străbați 
spații parcă nemăsurate și ți se făgăduiește, înain-
tând, descoperirea unui mirific tărâm al frumuseții și 
al păcii depline. Minunea se întâmplă. La capătul 
umbletului lin, unul ca de împărtășire din potir fer-
mecat, se ivesc în stihare de alb, negru, roșiatic, 
verde, zidurile Mănăstirii Neamțu, cu înfățișare de 
cetate, potcapul cel măreț al agheasmatarului și câ-
teva rânduri de case, unele abia săltate de la pă-
mânt, altele semețe, ce se pierd în oștirea de co-
paci seculari ai codrului ce întunecă zarea. E un li-
man al liniștii pure. Psalmodierile rugii monahilor și 
zumzetul de stupină călugărească a lucrării ziditoa-
re respiră la rându-le tihnă binecuvântată. Mănăsti-
rea Neamțu, mănăstirea mănăstirilor, cum o nu-
meam în filmul de televiziune pe care l-am realizat, 
e o plăsmuire măiastră într-un ochi de pădure bă-
trână cu miroznă de loc neprihănit. Dar înainte de a 

ajunge la acest sălaș sfânt, pe dreapta, se contu-
rează impunătoare, cu o zveltețe de țanc montan 
silueta Bisericii Seminarului închinată Sfântului 
Ioan Iacob Hozevitul de la Neamțu. Pe partea cea-
laltă de drum, la stânga, se deschide un drumeag 
ce suie sprinten spre Schitul Vovidenia. Nu se ză-
resc din șoseaua mare turlele ca niște catarge de 
corabie din cele urieșești ale Bisericii, aidoma celor 
de la Lavra Pecerska, așa cum a dorit-o a fi ctitorul, 
Episcopul de Roman Ioanichie, fost stareț al Neam-
țului, tuns în monahism la Schitul Slătiorul, pe care 
vlădica l-a rebotezat după fapta sa întemeietoare 
cu numele de Vovidenia, hramul bisericii târnosită 
în mijlocul veacului al XIX-lea. Din calea regală ce 
șerpuiește spre Mănăstirea Neamțu nu se arată în-
să vederii aceste mărețe turle și nici noile tocmiri 
mai falnice ridicate în ultimul deceniu și jumătate 
prin strădaniile arhimandritul Mihail Daniliuc și ale 
micii, dar vrednicei sale obște. Schitul Vovidenia 
s-a cuibărit parcă anume în această văioagă spre 
a-și tăinui așezarea, situată însă nu departe de lu-
me, așa cum remarcă inspirat Patriarhul Daniel în-
tr-o predoslovie la una din edițiile albumului „Schitul 
Vovidenia, altarul din poiana liniștii”, semnat de 
Preasfințitul Timotei (Aioanei) Prahoveanul. În acel 
text de întâmpinare autorul descrie chinovia ca fi-
ind: „Treaptă de urcuș între Neamț și Pocrov, Schi-
tul Vovidenia simbolizează retragerea fără îndepăr-
tare și discreția fără izolare.” 

Nu se observă din drumul principal nici o altă 
minunată construcție, ce-i avanpost al Bisericii cu 
cinci turnuri horite, casa Mitropolitului Visarion Puiu, 
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ierarhul martir. Privind de la o oarecare distanță 
contururile sale rafinat închegate, casa aceasta pa-
re „un ceardac al dealului Vovidenia cu monumen-
talitatea ei odihnitoare și armonioasă”, așa cu o zu-
grăveam în cronica la albumul pomenit mai-nainte. 
Cele două așezăminte, cu nobila și încântătoarea 
lor configurare, nu se dezvăluie din drumul cel ma-
re, dar după un scurt urcuș pe drumeagul ce brăz-
dează colina, străjuit de copaci venerabili, străjuind 
ca niște oșteni întâmpinând alaiuri domnești, ori ar-
hierești, te cuprinde presimțirea că în curând ceva 
deosebit urmează să te aștepte. Și chiar așa se și 
petrece. Privești și pe măsura suișului apar chipeșe 
făptuiri ziditoare. Întâi se scaldă în privire o casă cu 
o croială princiară, adăpostul vlădicesc al lui Visari-
on Puiu, apoi se etalează cu grandoarea sa Biseri-
ca Vovidenia. Mitropolitul Visarion Puiu ridicase 
această reședință spre a fi coperiș de retragere în 
anii senectuții după zbuciumul unei vieți pline de 
cumpene și grele încercări. Trăgea nădejde că 
odată ajuns aici se va bucura de liniștea binecu-
vântată a acestui pământ al isihiei. În cuvântul rostit 
la inaugurarea casei printr-o ceremonie la care par-
ticipa și Mitropolitul Nicodim Munteanu, Vlădica Vi-
sarion mărturisea că s-a simțit chemat de această 
vatră monahicească după călătoria din 1900 ca 
student la teologie la Mănăstirea Neamțu la în-
demnul arhidiaconului Varlam Arghirescu de la Mi-
tropolia Iașilor. Atunci, a spus Mitropolitul Visarion 
Puiu, încolțise dorința de a viețui într-un asemenea 
locaș. „Înclinam pururi spre această mănăstire, ca-
re mă copleșea prin trecutul ei atât de însemnat 
pentru istoria bisericii și a neamului nostru româ-
nesc, prin clima dulce și binefăcătoare, cum și prin 
frumusețile înconjurătoare, între care au așezat-o 
aici marii săi ctitori, voievozii mușatini, Petru și Ște-
fan cel Mare, acum peste patru veacuri în urmă.” 
Hotărârea de a ridica la Vovidenia un „adăpost 
pentru a sălășlui în caz de bătrânețe” a fost luată în 
1926 de ierarhul Visarion Puiu, cel care păstorise 
în trei eparhii. Construcția a fost realizată 11 ani 
mai târziu, în 1937. Lucrările au durat un singur an. 
Proiectul a fost conceput de un arhitect austriac, 
dimensiunile nefiind impresionate, dar casa lăsând 
impresia de grandoare fără a se depărta prea mult 
de bunăcuviința caracteristică vetrelor de locuit ale 
locului. Se integra osmotic în peisaj, răsărind ma-
jestuoasă ca o podoabă de preț a dealului cu dul-
cele său clin. Din ceardac privirea putea cuprinde 
imensa deschidere a toposului. Se intră într-un an-
treu nu prea spațios, de unde pornesc ca într-o îm-
brățișare de horă odăile largi, primitoare, înalte, ce 
curg din una în alta. Mitropolitul Visarion Puiu nu 
s-a bucurat prea mult de îmbietorul lui cămin de la 
Vovidenia. După ce Regele Carol al II-lea l-a silit să 

se retragă din scaunul de Mitropolit al Bucovinei, 
mai ales din cauza diferendului privitor la Fondul 
Național Bisericesc, Visarion Puiu a stat o vreme la 
Vovidenia, în casa sa. Nu sunase ceasul bătrâneții, 
însă Mitropolitul se grijise de veșnicia sa, coman-
dând și aducând la Vovidenia o placă tombală din 
piatră masivă, ce trebuia să acopere mormântul 
său din cimitirul Mănăstirii Neamțu. N-a mai fost de 
trebuință, pentru că vremurile amarnice l-au purtat 
pe ierarh în pribegie spre zări ale străinătății. Piatra 
de mormânt amintește de trecerea sa pe aici. Se 
află în gropnița lavrei nemțene. Visarion Puiu a fost 
numit Episcop al Transnistriei. Această misiune a 
fost una a nenorocului și cauza suferințelor de care 
avea să aibă parte. Nu doar că nu s-a înfruptat din 
liniștea priporului monahal al Vovideniei, la care 
râvnise atât de mult, dar nici n-a mai călcat pe pă-
mântul țării, lumina sufletului său. Condamnat la 
moarte în contumacie în Procesul Marii Trădări Na-
ționale, deși în sarcina sa nu existau fapte care să-l 
încrimineze, Mitropolitul Visarion Puiu a dus pe 
umeri, în Franța, unde a se stabilise, o cruce grea, 
cea a ingratitudinii unora dintre frații din exilul ro-
mânesc. Abia după 1990 osemintele sale au fost 
neînhumate la Paris, în Cimitirul Montparnasse, în 
cripta Bisericii românești din capitala Franței. În 
1964 fusese înmormântat în apropiere de Paris, în 
țintirimul unei mănăstirii catolice, care se îndurase 
să-l găzduiască.  

O soartă tragică i se hărăzise și casei de la Vo-
videnia. Noii stăpâni ai țării voiau să șteargă toate 
urmele ierarhului. Puțin a lipsit ca această intenție 
să devină realitate. Casa urma să fie trecută sama-
volnic din proprietatea Mănăstirii Neamțu în cea a 
Gospodăriei Colective din Vânători. Se pusese 
gând rău și Schitului Vovidenia. Dar casele și si-
hăstriile stau sub stelele lor păzitoare. Monahii 
Neamțului au avut o idee salvatoare, să-i ofere lui 
Mihail Sadoveanu, un admirator și prieten al mă-
năstirii, casa de la Vovidenia spre a fi loc de odihnă 
și creație. Scriitorul a primit cu brațele deschise 
propunerea. Era un minunat și neașteptat dar și, 
totodată, rodul unei lucrări tainice, dumnezeiești, să 
i se încredințeze, că să-l salveze de la naufragiu, 
cuibul cel drag al prietenului său din copilărie, de la 
Pașcani, Visarion Puiu. Presimțea că viețuind acolo 
va fi fericit. Învățaseră amândoi cu un dascăl le-
gendar, domnul Busuioc. Se înfiripase între cei doi 
școlari o legătură din cele pure, cum doar la vârsta 
aceea e cu putință, și ecourile acesteia nu se stin-
seseră odată cu trecerea anilor. Dăinuia o fraterni-
tate a obârșiei comune. Sadoveanu spera că, în-
torcându-se, fie și vremelnic, în Moldova își va ogoi 
tânga niciodată potolită a izvoarelor. Dar n-a fost 
de loc ușor ca vrerea monahilor și a scriitorului să 
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se plinească. Oficialii timpului nu agreau cu nici un 
chip ca un demnitar înalt al statului să aibă reședin-
ța într-o mănăstire. Profira Sadoveanu, fiica cea 
mult îndrăgită și confesorul din ceasurile de taină, 
își amintește că diriguitorii comuniști i-au propus ta-
tălui ei să meargă la Timișul de Sus, pe valea Pra-
hovei, într-o somptuoasă proprietate. Sadoveanu a 
respins categoric oferta, cum a afirmat Profira Sa-
doveanu în rostirea sa din Muzeul memorial „Mihail 
Sadoveanu” de la Vovidenia, la zece ani de la tre-
cerea tatălui ei la cele veșnice, evocând și motive-
le: „... la Timiș, câinii nu erau în stare să te latre ră-
gușit de după zăplazuri putrezite și nici broaște să 
orăcăiască asurzitor în bălți acoperite de lintiță. Nu 
scârțâiau care pe drumuri desfundate și nici nouri 
de colb care să te înece în pulberea lor nu se ve-
deau. Vaci nu treceau tăpălăgos pe cărărușă mâ-
nate de câte un călugăr bărbos. Nici oi cu lâna în-
câlcită nu behăiau pe câmpuri și pe văi sunând din 
tălăncuță. Coase nu fâșiiau pe dealuri plecând în 
valuri iarba împletită cu sânziene, ciori și margare-
te. Nici toace nu sfărâmau odihna vremii, împrăști-
ind-o în văzduh, iar clopote bondari și clopoțele al-
bine nu zburau prin ceruri, roind și zbârnâind. Aco-
lo, la Timiș, era tihnă civilizată, fără nici un cusur. 
«– Nu-mi place, a zis posomorât Sadoveanu, eu 
vreau la Neamț. Numai acolo, ori mă întorc în Bu-
curești.»” 

Mihail Sadoveanu a ajuns prima oară la Schitul 
Vovidenia în anul 1928. Îl vizitase atunci pe un bun 
prieten al său din Iași, Naum Popovici, care luase 
calea călugăriei și viețuia la Vovidenia. Ieromona-
hul Natanail, numele său de monah, avusese o via-
ță plină de meandre, de ascunzișuri, de dezamăgiri 
și chiar de pătimiri. Își găsise liniștea sufletească în 
obștea Vovideniei. Destinul acestui amic, unul ro-
manesc, îl impresionase adânc pe Mihail Sadovea-
nu. Istoria prin care trecuse Naum Popovici se ce-
rea scrisă. Sadoveanu a purces la așternerea po-
veștii acestui om în pagină de roman, țesând un 
epos cu sonorități de clopot mănăstiresc, al sondă-
rilor sufletești cele tainice și al deslușirilor cu valoa-
re de simbol. Romanul tălmăcea prin însuși titlul 
său, „Demonul tinereții”, drama prin care trecuse 
eroul cărții, pe care meșterul scrisului o așezase în 
rama mitului. Scriitorul se dusese la Vovidenia să 
reîntâlnească un om știut și se trezise se trezise în 
fața altei făpturi, al cărei chip exterior și interior se 
modelase în lumina lui Dumnezeu. Se vede că scri-
itorul n-a fost tulburat doar de vederea prietenului 
său, ci fusese fermecat și de minunăția locului și 
așezământului monahal. De câte ori poposea la 
Neamțu se abătea și pe la Schitul Vovidenia. De-
venise un loc drag și atunci când călugării nemțeni 
i-au propus în 1947 Casa de la Vovidenia a Mitro-

politului Visarion Puiu drept loc de odihnă și creație, 
n-a șovăit, ci a primit oferta ca pe o binecuvântare 
dumnezeiască. Știa că era chemat nu doar să se 
bucure la Vovidenia de ceasuri fără egal de desfă-
tare, ci să și salveze așezământul vlădicesc de la 
pieire, precum și să asigure dăinuirea schitului. 
Primise darul și ca pe o datorie și s-a făcut a nu 
auzi împotrivirea mai-marilor regimului. Acest fapt a 
fost probat cu documente prin cercetări asidue și 
acribioase de custodele din ultimele decenii al Ca-
sei memoriale „Visarion Puiu” și al Muzeului Memo-
rial „Mihail Sadoveanu”, egumenul Schitului Vovi-
denia, arhimandritul Mihail Daniliuc. Hotărârea 
Sadoveanului de a se statornici în mare parte din 
an la Vovidenia a reprezentat un gest de solidarita-
te tăcută cu Mitropolitul care luase poteca pribegiei 
amare, având de dus și povara condamnării la 
moarte în contumacie. Arhimandritul Mihail Daniliuc 
a descoperit în arhiva CNSAS documente atestând 
încercarea lui Sadoveanu de a lua legătura la Paris 
cu fostul lui coleg de școală de la Pașcani, Mitropo-
litul Visarion Puiu. 

În 1948 Sadoveanu era locatar al Casei de la 
Vovidenia. Se crease pentru șederea aici un cald 
univers domestic și de lucru. Era cu adevărat o re-
ședință princiară. Sadoveanu avea să lucreze la 
Vovidenia două dintre cărțile reprezentative al 
acestei perioade de creație, „Nicoară Potcoavă” și 
„Nada Florilor”. În acest loc, împreună cu o colabo-
ratoare devotată, fiica lui Profira, a pregătit pentru 
tipar seria de „Opere”. La Vovidenia scriitorul se 
hodinește, hălăduiește prin locuri pitorești, primește 
prieteni și figuri de vază ale timpului, de la Dej la 
Maria Tănase, de la Corneliu Baba la confrații lui 
apropiați, Gala Galaction și Demostene Botez. Ie-
șenii îi calcă des pragul. George Lesnea, un fel de 
copil de suflet al scriitorului, îmi povestea într-unul 
dintre interviurile cărții „Cu George Lesnea prin 
veac” cum s-a dus cu fiul lui Bogdan la Vovidenia 
să stea la taifas cu cel pe are îl asemuia în această 
evocare „cu un scit care călărea pe spații nesfârși-
te”. „În ziua plecării Sadoveanu a dat o masă în 
cinstea mea. Trebuind să plec în dimineața urmă-
toare, m-am dus să-mi iau rămas bun. Am intrat în 
dormitorul lui. Pe masă o carte: «Istoria românilor». 
Era deschisă, m-am uitat, la capitolul Ștefan cel 
Mare. În ultimii ani ai vieții sale Sadoveanu era pre-
ocupat de destinul lui Ștefan cel Mare, despre care 
a scris ca nimeni altul.” 

În acei ani petrecuți la Vovidenia legăturile cu 
schitul au fost vii, intense, deși învăluite într-o dis-
creție de înțeles, date fiind împrejurările istorice. 
Unii dintre viețuitorii schitului fuseseră angajați ca 
personal de grijire a casei. În ceasurile dimineții Mi-
hail Sadoveanu se așeza deseori într-o strană a bi-
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sericii schitului și asculta slujba în toată curgerea 
ei. Seminariștii, aflați peste drum, urcau dealul să-l 
colinde de Crăciun pe conu Mihai, cum continua 
să-i zică lumea și în acele vremuri tovărășești. Co-
lindătorii îl aveau în frunte pe părintele profesor 
Ioan Ivan. Colinda laolaltă cu elevii săi cu acel mi-
nunat glas ce parcă suia la ceruri. Cu părintele pro-
fesor, care era și directorul Seminarului, Sadovea-
nu se dedulcea din când în când și la câte un tai-
fas. Ascultând colindele, alături de coana Valerica, 
de copii săi, Sadoveanu părea că se călătorește în 
vârstele cel de demult. Nu mai puțin bucuros era 
când primea vizita ierarhilor locului, a lui Sebastian 
Rusan, sau Iustin Moisescu. Cele mai pline de dul-
ceață rămâneau ceasurile de zăbavă a gândului. 
Stătea pe ceardac și scruta zările, asculta concer-
tele viețuitoarelor iazului de mai jos și retrăia ceea 
ce fusese frumos și însemnat în existența sa. Casa 
de la Vovidenia a fost și un tărâm fericit pentru 
mulți dintre prietenii cei mai de la inimă. Uneori s-a 
întâmplat, ca în cazul Ștefanei Velisar Teodoreanu, 
să fie și loc de tămăduire trupească și mai ales su-
fletească. Ionel și Lily fuseseră prieteni de drum 
lung. Parcă alcătuiau o familie. Când a fost cuprins 
de acea dragoste de amurg pentru Valeria, ea 
aproape o copilă, el un bărbat de 60 de ani, Conu 
Mihai s-a dus la Lily să-i mărturisească taina parcă 
de nemărturisit. Dar între cei doi nu aveau loc se-
cretele. În iarna marelui viscol al anului 1954, care 
l-a nimicit pe Ionel Teodoreanu, doamna Lily și ai ei 
naufragiau pur și simplu. Lumea se prăbușise pen-
tru seminția Teodorenilor. Șocul fusese așa de ma-
re că din ochii doamnei Lily izvorau roiuri de scân-
tei. Când simptomele acestea devastatoare s-au 
mai domolit, conu Mihai și coana Valerica au pof-
tit-o pe buna lor prietenă Lily să meargă să se liniș-
tească la casa de la Vovidenia. Greu s-a hotărât 
Ștefana Velisar Teodoreanu să dea curs invitației. 
Avea să constate la scurt timp după ce se instalase 
acolo, că i se hărăzise un colț de rai. Se dusese la 
Vovidenia cu nepoata de 5 ani, Livia, fiica lui Afane, 
soția de mai târziu a dirijorului de renume Cristian 
Mandeal. Aici, la Vovidenia, doamna Lily și-a regă-
sit pe cât a fost cu putință pacea lăuntrică. A scăpat 
din ghearele bolii și și-a putut relua îndeletnicirea 
scrisului, din care urma să-și asigure sursele exis-
tenței ei și a celor din familia sa atât de greu lovită. 
În toamna anului 1970, când Lily Teodoreanu a ve-
nit la Vovidenia, la Muzeul Mihail Sadoveanu la 
marcarea a 90 de la nașterea Sadoveanului, evo-
cându-l pe marele ei prieten, a spus că pentru ea 
casa aceasta nu e o casă muzeală, ci „casa bună-
tății și prieteniei.” Spovedania se regăsește în pa-
gini scrise cu pană măiastră în „Ursitul”, cartea de 
memorii a Ștefanei Velisar Teodoreanu, apărută în 

1979 la Editura Minerva. În însemnările intitulate 
„Noiembrie 1970”, e descrisă starea dintre vis și re-
alitate trăită în acea iarnă la Vovidenia ca într-un 
basm ce-i fusese ursit. „Toate îmi păreau ca pe un 
alt plan al vieții mele, pe un tărâm al înțelepciunii și 
al blândeții omenești. Mă temeam uneori că visez 
numai acele clipe, iar alteori, un scurt moment, îmi 
ziceam că, poate, ceea ce-a fost atât de năprasnic 
și cumplit în urmă a fost un vis rău; și atât doream 
să mă amăgesc, să-mi pierd memoria, să pot trăi în 
prezentul imediat, cu pași mici pe loc, să-mi ați-
pească fusul gândului, să nu mai toarcă lână nea-
gră, dar apoi mă rușinam de asemenea dorință și 
mă socoteam nevrednică de fericirea mea pierdută 
și de prietenia prietenilor mei.” 

În 1955 Mihail Sadoveanu suferă un atac cere-
bral, cu o recidivă în 1957. Aceasta din urmă se 
soldează cu o gravă infirmitate. Dar scriitorul nu re-
nunță la reședința sa de la Vovidenia. Petrece ră-
gazurile dintre tratamentele la spitale din țară și 
străinătate în casa din ținuturile nemțene. Străbate 
drumul lung și obositor de la București la Vovide-
nia, dar surmontează dificultatea călătoriei știind că 
odată ajuns în acest loc parcă va fi alt om sub bine-
facerea tihnei cea fără de pereche. Uriașul își pier-
duse graiul. Auzea, înțelegea, dar, din păcate, nu 
putea exprima prin vorbe trăirile lui atât de profun-
de. Ochii, cu lucirea lor albastră, glăsuiau cui știa 
să le priceapă tâlcul. Pulsau în lăuntricitatea făpturii 
sale emoții și aduceri aminte din cele mai felurite. 
Coana Valerica, Profirița, Constantin Mitru, fratele 
Valeriei, secretarul scriitorului, ceilalți apropiați erau 
mereu în preajma sa, stând de veghe, nu cumva 
ceva să-i lipsească, ori să fie tulburat, sau supărat. 
Asfințitul își vestea tot mai mult apropierea, Sado-
veanu, asemenea înaintașilor iscusit cititor al sem-
nelor cerului, pământului, viețuitoarelor, presimțea 
bătaia ceasului din urmă. Toamna anului 1961, cea 
a trecerii la cele veșnice, îl prindea la Vovidenia. Nu 
se îndreaptă spre București pentru iernatic până nu 
i se îndeplinește una dintre ultimele dorințe. Vrea să 
meargă la Fălticeni, în Grădina Liniștii, să intre în 
casa pe care a construit-o după planurile lui cu niște 
meșteri din Bunești, sat din apropierea târgului, din-
colo de Nada Florilor, în drum spre Suceava. Deși e 
din ce în ce mai marcat de boală, dorința sa e satis-
făcută. Momentul acesta de despărțire pentru tot-
deauna de un alt îndrăgit loc a fost descris de Aurel 
George Stino, fiul unuia dintre prețuiții dascăli ai lui 
Sadoveanu. Scriitorul a cerut ca profesorul făltice-
nean, cunoscut hermeneut al operei sadoveniene și 
mai ales al răsunetului toposului în creația din anii 
de ședere la Fălticeni, să fie de față la vizita sa în 
Grădina Liniștii. Acel episod al popasului de adio a 
rămas încrustat în memoria afectivă a profesorului 
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meu de franceză. Îl povestea din când în când, în momentele solemne 
din amfiteatrul liceului, iar câteodată și în orele de franceză, părăsindu-i 
pe Voltaire și Corneille spre a se deda evocării unor întâmplări din saga 
culturală a târgului de care era așa de mândru. În 1974 am purces la edi-
tarea primei cărți a dascălului meu, căreia, ca un mare admirator ce 
eram și sunt al Sadoveanului, i-am dat titlul de „Grădina Liniștii”. Volumul 
postum a apărut în 1974 la Editura Junimea. Între paginile memorialistice 
am regăsit scrisă cu acel patos temperat, dar intens, caracteristic autoru-
lui, istoria memorabilă a acelei zile de neuitat.” Sunt convins că maestrul 
retrăia intens anii petrecuți acolo, în fața munților din zările tainice. Asis-
tam la clipe mari. Și mi-au năvălit în minte vorbele scriitorului rostite cu 
prilejul sărbătoririi din 1930 de la Liceul „Nicu Gane”, fostul Gimnaziu 
„Alecu Donici”: «La Folticeni am supt apa vie a sufletului românesc.»” 

De la Fălticeni Sadoveanu s-a întors la Vovidenia și de acolo a luat 
drumul Bucureștilor. Avea să închidă ochii la 19 octombrie 1961. Lăsase 
cu limbă de moarte vrerea de a-și dormi somnul de veci la Vovidenia: 
„... aici la Neamț mă voi culca la fel cu cei de mult într-un somn al liniștii 
eterne”. Dorința sa a rămas literă moartă. Autoritățile vremii au conside-
rat că demnitarul care fusese Mihail Sadoveanu trebuie să fie îngropat la 
București, la Cimitirul Bellu. S-a petrecut întocmai. La casa de la Vovide-
nia n-a mai deschis nimeni ușa aproape patru ani. În 1964 Mitropolia 
Moldovei și Sucevei a transferat imobilul, urmare a unei solicitări, Comi-
tetului de Cultură și Artă București pentru a se amenaja Muzeul Memori-
al „Mihail Sadoveanu” sub egida Muzeului Literaturii Române. Spațiul 
memorialistic a păstrat intactă ambianța în care scriitorul petrecuse multe 
din zilele acelui deceniu și mai bine cât viețuise la Vovidenia. În odăile 
înalte, luminoase, parcă nu se clintise nimic din ceea ce constituise me-
diul de viață și scris al lui Mihail Sadoveanu, acel tărâm adamic. Părea 
că din clipă în clipă avea să cadă de la drum uriașul. Vizitator, ți-l închi-
puiai cu ochii minții cercetând de pe ceardac cu privirile sinilii zările în 
căutarea „Țării de dincolo de negură”. Umbra Sadoveanului plutea în ae-
rul încăperilor. Suna din corzi de scripcă în toată cuprinderea casei un 
duios cântec al amintirii. Lumea luminată din toată țara venea la Casa de 
la Vovidenia în cutarea duhului său și întru cunoașterea atelierului meș-
terului faur. Coana Valerica își stabilise reședința la Mănăstirea Văratic, 
în casa Maicii Benedicta Braga, ca să fie în apropiere de cuibul veșniciei 
celui care scrisese acele tulburătoare sonete, adunate sub titlul „Daim” 
(Domniței alese a inimii mele), ce-i fuseseră dedicate ca o mărturisire a 
unei iubiri mistuitoare și serafice, în același timp. Eternitatea lui Mihail 
Sadoveanu curgea în albia firescului. Toamnă de toamnă se strângeau 
la Vovidenia în conclav evocator criticii, istoricii literari și scriitorii ca să-l 
cinstească, tâlcuindu-i opera în acea de neuitat sărbătoare numită „Sa-
doveniana”. 

În 1998 Casa de la Vovidenia s-a întors în matca sa. A reintrat în po-
sesia proprietarului de drept, a Mănăstirii Neamțu. Vlădica de atunci, Pa-
triarhul Daniel, nu i-a schimbat rosturile, doar le-a lărgit, adăugând cadru-
lui evocator sadovenian, un altul consacrat celui care ridicase construc-
ția, Mitropolitul Visarion Puiu, reabilitat canonic în 1990 de Sinodul Bise-
ricii Ortodoxe Române. Prin acest act reparator de dreptate se întâlneau 
aici peste timp doi mari bărbați ai Măriei Sale. Urmele trecerii lor prin lu-
me se regăsesc într-o fericită împreunare. Un custode cu vocație și de-
voțiune, arhimandritul Mihail Daniliuc, egumen al Schitului Vovidenia, i-a 
conferit așezământului ca un pridvor al dealului ce suie spre schit atribu-
te de veritabil sanctuar al memoriei a doi ierarhi, unul al Cuvântului întru-
pat, altul al Cuvântului măiestrit încondeiat. 
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    Liviu Ioan STOICIU 
 
 

DIN ANUL REVOLUŢIEI. DE UZ STRICT PERSONAL (XXVIII) 
 
 

Transcriu mai jos alte pagini de jurnal dintr-un registru cu file „dictando” datat 1 iulie – 14 octombrie 
1989. Pagini îndoite pe vertical la jumătate, scrise mărunt de mână pe două coloane, cu stiloul, cu cernea-
lă 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 Bu-
cegi) alături de prozatoarea Doina Popa, soţie, şi de Laurenţiu, fiu, la 14 ani, elev; eu eram „oaia neagră” a 
autorităților (din cauza dosarului de urmărit informativ de la Securitate, deschis din 1981), bibliotecar la Bi-
blioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea – prescurtată aici BJ, Doina Popa era funcționar la Liceul 
industrial 1, ISEH Focșani, la 35 de ani…  

 
 

Al. Cistelecan a scris despre  
„L.I. Stoicismul cumințit”, curios,  
în anul când am cele mai mari necazuri 
publice din cauza... necumințirii 

 

Joi, 7 septembrie 1989 
Nici azi nu sosesc mai devreme de 8.30 la lo-

cul de muncă, la Biblioteca Județeană: nimic nou 
în tabieturi. Semnez condica de prezență și mă 
așez la birou, am o obligație, să termin de citit Mi-
hail Gălățanu, „Știri despre mine”, o carte de debut 
trecută cred pe nedrept cu vederea de critica 
noastră. Frunzăresc reviste literare adunate, cum-
părate de mine și lăsate la BJ. Prelucrez, totodată, 
colecția Veac nou (datorie de serviciu). Scriu o 
ciornă de epistolă către Marius Lazăr. La 10.30 
apare poetul Viorel Munteanu, mergem la o cafea 
amestec la „Mercur”, după ce văd presa la chioș-
curi. Uimitor, George Genoiu a căzut de la condu-
cerea revistei Ateneu, începând cu numărul 8 e 
trecut în caseta tehnică, drept coordonator, Petru 
Enășoae, președintele Culturii din Bacău, „patro-
nul” foii. Acest număr al Ateneului e egal cu zero: 
probabil că va trece pe ultimul loc în topul reviste-
lor literare de la noi. Nici măcar nu mă bucur de 
căderea lui George Genoiu, care m-a sfătuit părin-
tește, de la Panciu la Focșani, mergând împreună 
într-un autobuz, să fiu mai... abil public. Viorel 
Munteanu îmi cere 50 de lei, îi dau, are 100 acum 
datorie nouă, îmi vorbește iar încântat de iubita lui 

de 40 de ani, „frigida” (el e mai mic decât ea cu pa-
tru ani; și-au sărutat amândoi, după ce s-au spălat, 
sexele, „naivi”; firește, el a încercat să descopere 
dacă ea e îndeajuns de perversă, mi-a subliniat). 
Anul viitor, după ce-i va apărea cartea la Editura 
Litera, la București, e gata să se însoare cu ea, ci-
că, deocamdată scrie poezie pe brânci, speriat că 
ar putea să-și piardă mințile, e obsedat de asta. 
Azi îmi reamintește strategia lui, că publicând poe-
zii compromițătoare, știind că partidul și Securita-
tea sunt sensibile la așa ceva, poate să publice și 
poezii adevărate. Păcat că lasă într-atât de dorit 
caracterul lui, e incorigibil. Vrea să-și vândă apar-
tamentul proprietate personală și să-și cumpere 
mașină mică imediat ce se va însura! Mai aflu că a 
fost publicată cartea de debut a poetului Virgil Pa-
nait din Focșani, la Litera, căreia i-a pus preț 19 
lei. Și că Virgil Panait se va însura la sfârșitul 
acestei luni, mireasa fiind gravidă în luna a patra, 
dacă am înțeles bine, asta e situația... Revenit la 
11.30 la BJ, frunzăresc abonamentele sosite azi: 
ziarele centrale (a murit belgianul G. Simenon), 
Agricultura, Munca. Merg inutil după cafea la par-
carea cu plată a Hotelului Unirea (unde vin polo-
nezi) și la unitatea alimentară 8, „La doi stejari”, 
după ulei și zahăr, nu găsesc, iau fidea, macaroa-
ne și muștar (40 de lei). Sosit acasă, mănânc var-
ză, ircă, o clătită de la Memi, mama Doinei (clătită 
care nu-mi place; sunt dezolat, m-am învățat până 
într-atât cu mâncarea Doinei, că am ajuns să de-
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pind de ea) și o piersică (Doina ia piersici zilnic la 
ea, la serviciu, asta-i e mâncarea, în principal, se 
laudă). Mătur holurile și bucătăria și șterg cu bure-
tele ud linoleumurile, se face ora de plecare. La 
ora 14 sunt la BJ, plouă mocănește, curenții de 
aer rece stăruie și azi, vântul tăios îți taie orice 
chef. Transcriu câteva pagini din broșura lui Al. 
Vasiliu despre argou și citesc din Secolul 20 1-2-3/ 
1987. Scriu în ciornă lui Al. Cistelecan. Înainte de 
plecare apare prozatorul I.D. Denciu, citește „ma-
teriale” despre antropologie, a fost la Eforie Sud la 
căsuțe, e chiar mulțumit. Înaintea lui a fost pe la 
mine poetul Ioan Botezatu – mergem iar să bem o 
cafea la Casa Sindicatelor și iar găsim închis aici. 
Ioan Botezatu are crizanteme cu el, soția lui e 
mâine „sfântă” (Sf. Maria). Mă vizitează la ora 17 
și poetul Laurențiu Barbu, mă întreabă dacă am 
văzut răspunsul lui Mircea Iorgulescu la Poșta Re-
dacției pentru el, în SLAST. L-am văzut, îi răs-
pund, sper să-ți fie de învățăminte și să asculți de 
ceea ce-ți spun eu, nu de ceea ce-ți spun activiștii 
de la Cultură (CJCES, unde e un cenaclu): m-ai 
mințit că ai păstrat poemele așa cum mi le-ai ară-
tat mie și când colo ai fost luat peste picior fiindcă 
ai făcut ce ți-a spus de-al de Gh. Vioreanu sau 
Georgeta Carcadia. Fă ce știi, băiete, nu mă mai 
întreba pe mine când ai de gând să acționezi în 
plan literar... Azi îmi dă telefon profesoara de mu-
zică Lenormanda Florențiu: ai citit revista Milco-
via? Nu-mi vine să cred că Viorel Munteanu a pu-
tut să publice asemenea „anomalii literare” împre-
ună cu Dumitru Pircop sau Nicolae Bornaz... Vin la 
unitatea 8 și iau două franzele pe cartelă, apoi 
merg să plătesc întreținerea la noi, la apartament 
pe lunile iunie și iulie 1989, 230 de lei. Acasă la 
17.30: mănânc un ou prăjit, ircă și un pic de pepe-
ne. Mă culc pentru o oră: presiunea scăzută de 
afară îmi provoacă o stare de inactivitate, să nu 
spun lene... Ascult Europa Liberă (relațiile noastre 
cu ungurii sunt la fel de încordate și pe plan militar 
– „teoretic”...) și las televizorul să meargă pe pos-
tul din Chișinău (grevele continuă în RSS Moldo-
venească, rușii vor cu orice preț să aibă limba rusă 
de stat, comisia sosită de la Moscova le va aduce 
câștig de cauză, cu siguranță, atâta sfidare...). Du-
pă „Almanahul literar” de ieri, văd pe TV Chișinău 
o nouă emisiune care a adoptat limba română, 
grafia latină, „Unda tineretului”. Stau și pe TVR la 
un nou episod din „Misiunea”. Scriu în acest jurnal. 
De la ora 23 Laurențiu, fiul, stă cu vecinul lui Florin 
Chirițoiu la TV Chișinău la un film sovietic. Doina 
se culcă la 22.30. Azi am legat 22 de borcane cu 
celofan și sfoară udă (borcane pentru iarnă, cu vi-
nete și ircă ale Doinei). A dispărut apa caldă de la 
robinete. Transcriu pe cărți poștale ciornele scrise 

la BJ către cei doi cronicari literari ai volumului 
meu de versuri „O lume paralelă” (Marius Lazăr și 
Al. Cistelecan; Al. Cistelecan a scris despre „L.I. 
Stoicismul cumințit”, curios, tocmai în anul când 
am cele mai mari necazuri publice din cauza... 
necumințirii; i-am mulțumit pentru bunăvoință, poli-
ticos, și i-am atras atenția că la Focșani a fost lua-
tă cronica lui drept o punere la punct a mea, cu 
mare satisfacție), mă culc după ora 1: strănut, îmi 
curge nasul. Laurențiu are gâtul inflamat, iar amig-
dalele... Îi scriu în ciornă lui Ioan Moldovan. 

 

Îi scriu lui Ioan Moldovan  
pe o ilustrată: Îți țin pumnii în fața 
atâtor evenimente politice  
ce ne așteaptă, vai... 

 

Vineri, 8 septembrie 1989 
Plouă și azi mocănește până la ora 16. Caut și 

tot caut cafea naturală, ulei și zahăr sau ardei go-
goșari degeaba. La 8.30 la BJ, bărbierit proaspăt, 
mic dejun cu cacao cu lapte (Doina s-a dus după 
ora 6 să cumpere lapte, a avut noroc la coadă), 
unt, gem. Prelucrez și azi colecția Veac nou (obli-
gație strictă, o inventariez). Apare și azi poetul Vio-
rel Munteanu: e fericit, a vorbit cu Ion Bogdan Lef-
ter (director la Editura Litera, unde apar cărți pe 
banii autorului), cartea lui a trecut fără nici o pro-
blemă de cenzura Consiliului Culturii, în noiembrie 
ea va putea deja să intre în lucru. Trecem împreu-
nă pe la Casa Cărții, nu mă interesează noutățile 
(n-am bani), venim pe la Poșta centrală, iau abo-
namentele BJ, cumpăr Săptămâna, ne așezăm la 
cafeneaua-bar (sau ce o fi, din Piața Moldovei) 
„Mercur” la o cafea amestec: poetul (care îmi retur-
nează azi banii) îmi subliniază că pe cât e de fericit 
pe atât e de amărât, iubita lui de 40 de ani l-a alun-
gat ieri! Nici mai mult, nici mai puțin: că el cine se 
crede, cum își permite să o ia pe ia drept o târfă, o 
nebună și o fraieră? A țipat rău la el, cu ură, se pa-
re că poetul Virgil Panait, invidios cum e, l-a dat de 
gol. La plecarea cu coada între picioare, Viorel 
Munteanu i-a strigat că-i va trage un picior în fund 
dacă ea se va reîntoarce la el. Îi spun poetului că 
femeiușca asta îl iubește, de fapt, și că este un 
moment potrivit acum s-o ia în căsătorie, fiind atât 
de complexată. Totodată, poetul și-a cumpărat 
pantofi noi de comandă, de piele: obsedat la rân-
dul lui că se ducea la descurcăreața lui iubită ca 
un cerșetor... Apare, aici, la masa noastră, și Ște-
fan Ioneanu: îi era dor de mine, cică, va veni la BJ 
să-i arăt cronicile lui Marius Lazăr și Al. Cistelecan, 
el a fost la Sângeorz Băi și la Sibiu, la rude, are 
probleme cu stomacul, citește proză experimenta-
lă optzecistă cu plăcere în continuare. Întors la bi-
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rou, la BJ, mă trezesc mirat cu poetul Florin Bu-
descu, de care nu voi mai scăpa până la 12.30, 
aflu că a dactilografiat volumul lui dintâi de versuri, 
„Aventura și ordinea” și că așteaptă să plece la 
Editura Scrisul Românesc dacă Mircea Dinutz, cri-
ticul, a vorbit cu colegul lui de facultate, Florea 
Miu. Îl reped: știu despre ce e vorba, criticul tău 
n-a vorbit cu fostul lui coleg de facultate, neavând 
bani de cheltuit cu telefonul de acasă, nu ți se pare 
o obrăznicie să cheltuiască el bani pe telefon, 
când tu ar trebui să cheltuiești? Ce obligație are el 
față de tine? În sfârșit, îi dau și lui Florin Budescu 
ideea să trimită versuri la Suceava, la Festivalul 
Labiș, îi dau toate datele. Îl felicit pentru luarea 
restanței la facultatea lui tehnică de la Galați. Vin 
în pauza de masă la ora 12.45 acasă, mănânc 
singur ircă, telemea, roșie, dulceață. Laurențiu, fi-
ul, i-a dus bunicii lui, Memi o sacoșă mare cu pâi-
ne veche, ea va pleca azi la Ciușlea, o va felicita 
de ziua onomastică. Șterg cu buretele ud bucătă-
ria și holul. La 14.05 revin la BJ, citesc în amănunt 
Flacăra, Lumea, România pitorească și PCI. Pun 
la colecții abonamentele. Azi e nașterea Maicii 
Domnului, două colege se serbează (Zainea și 
Franciuc), bem cafea, gustăm dulciuri. La 16.15 îi 
găsesc în birou pe poetul Al. Pleșcan (a venit 
să-mi citească proză abia scrisă, îmi spune că e 
ceva ce n-a mai scris nimeni, nu am însă chef, 
m-am săturat de țâfna lui) și pe poetul Ioan Bote-
zatu, nimic nou, în garsoniera în care mai locuiește 
(în toamnă speră să capete apartament) ploaia se 
strecoară pe ici, pe colo... Cumpăr pâine. Sosit 
acasă, mănânc un ou prăjit, după care mă culc, 
dorm toropit până la ora 19, visez urât, permanent 
visez trăsnăi, munte, noroi, ape repezi, mare, duș-
mani... Pus pe picioare, ascult Europa Liberă, scriu 
aici, las televizorul să meargă la Chișinău (nouă 
afacere ceaușistă: prietenia cu Afganistanul; toc-
mai e Nico. Cea. în vizită oficială, avem ce vărsa 
iar bani cu nemiluita în gol de dragul „politicii de 
pace”, nu?). Doina doarme vreo trei ore. Laurențiu 
învață geometrie, merge pe la Geanina Rață (care 
îl meditează), scrie o poezie, citește, pierde vre-
mea. Eu trebuia să merg la ora 18 la un vernisaj, 
ordin de la directoarea BJ, nu m-am dus deoarece 
am aflat de la Emil Lămășanu că e vorba de un 
pictor (fără nume), cunoștință a primei secretare 
PCR Vrancea, e un vernisaj politic, nu mă intere-
sează. Azi stau cu ochii pe pereți, nu-mi arde de 
nimic. Doina citește roman. Afară plouă mocăneș-
te, s-a reluat, mă gândesc iar că e o lume la mare 
care e atât de tristă sau că noi am fi putut prinde o 
asemenea vreme, aproape de o săptămână e vre-
me urâtă. Copilul stă la film la TV Chișinău până 
înainte de ora 1. Îi scriu pe o ilustrată lui Ioan Mol-

dovan: Îmi închipui că te vei fi mutat definitiv, iubite 
poete, între timp de la Baia Mare (dascăl) la Ora-
dea (redactor la Familia: felicitări, te invidiez) și ai 
intrat în normal cu viața de fiecare zi: casă de pia-
tră! Totodată, îți țin pumnii în fața atâtor evenimen-
te politice ce ne așteaptă, vai... Mă culc și eu la 
ora 1, azi au fost 14 grade afară, înlăuntru sunt 22.  

 

Poetul Viorel Munteanu îmi spune că 
astă noapte i s-a spart apartamentul 
și a fost bătut măr în casă de un bărbat 
necunoscut, însoțit de o femeie! 

 

Sâmbătă, 9 septembrie 1989.  
Sunt trezit la 7.15 de un telefon incredibil: poe-

tul Viorel Munteanu e la receptor, îmi spune că as-
tă noapte, între ora 1 și ora 2, i s-a spart aparta-
mentul și a fost bătut măr de un bărbat însoțit de o 
femeie! Doamne ferește! Va veni la mine la servi-
ciu, deocamdată trebuie să-și repare yala de aca-
să. Iau micul dejun obișnuit și la 8.30 sunt la BJ, 
acum sosește și Viorel Munteanu: mă sperie, e 
plin de zgârieturi și umflături pe față, pe frunte! Îmi 
spune că a primit un pumn greu în bărbie, care l-a 
trântit în perete, un pumn în ficat și altul în coaste, i 
s-o fi fisurat o coastă, că-l doare rău. Arată groaz-
nic, de ce nu se duce la miliție? Se teme. Plec 
imediat cu el la o cafea amestec la „Mercur”: aud 
repetat că nu înțelege nimic din ce i s-a întâmplat! 
Pur și simplu... E răzbunarea iubitei lui? Cer amă-
nunte, aflu că ieri, după ce s-a despărțit de mine, 
s-a dus la Virgil Panait la atelier (în Piața Moldo-
vei) și i-a reproșat că nu și-a ținut gura și că „indi-
vida pe care el o tot pipăie”, colegă de serviciu cu 
„frigida de 40 de ani” (fostă iubită lui Viorel Mun-
teanu) a transmis mai departe cine știe ce minuni 
de a ajuns să fie alungat! Aici a băut un pic mai 
mult. Viorel Munteanu va pleca apoi în Cartierul 
Sud, va cumpăra două sticle de vin spumos și va 
veni singur acasă, unde va bea ce a cumpărat sin-
gur, de necaz, citind sau ascultând radio. Acasă, 
acum, a fost vizitat de o fetișcană, cunoștință care 
a stat cu el până după ora 22. S-a culcat băut și... 
a fost trezit după ora 1 de un bărbat și o femeie, 
necunoscuți! El, de vreo doi metri, ea drăguță, „cu 
niște picioare...”, amândoi, bruneți, „îmbrăcați bi-
ne”. Ea luase în mână un volum al lui dactilografi-
at, de pe noptieră... Poetul s-a trezit evident îngro-
zitor de speriat, beat serios încă, tremurând, neîn-
țelegând nimic: a încercat să întrebe – cine sunteți, 
de la Securitate? Ce vreți de la mine? Bâiguia: sau 
sunteți... Helgomar (șeful grevei de la 1977 din 
„romanele din urmă” ale lui Augustin Buzura). Vi-
sa? A crezut că și-a pierdut mințile. Sau v-a trimis 
vreo târfă... Și bărbatul și femeia au privit cu milă 
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la sărăcia apartamentului, au privit radioul cu fir le-
gat la calorifer (cum l-am învățat eu, să asculte Eu-
ropa Liberă), s-au mirat, nu au răscolit după ma-
nuscrise și nici nu au furat nimic, nu au vizitat 
apartamentul în totalitate... Viorel Munteanu i-a lu-
at peste picior și până la urmă, cică, a ajuns să-i 
dea bărbatului și un pumn: la care hăndrălăul a 
reacționat imediat, trântindu-l la pământ. Era nepu-
tincios... L-am întrebat pe Viorel Munteanu ce fă-
cea femeia necunoscută când el era lovit, nu-și 
amintește, poate că întorsese spatele... Culmea, 
poetul era intrigat că amândoi erau... finuți, bine 
crescuți, politicoși! E prea de tot... Măcar spu-
neți-mi de ce ați intrat peste mine cu forța. Păi, noi, 
i s-a răspuns, am bătut la ușă, dar dacă nu ai răs-
puns, am pus umărul... Poetul îmi spune că n-a 
auzit nimic când a fost spartă ușa. Și nu numai 
atât, pe la ora 5.30 s-a dus la o vecină a lui, o bă-
trână cumsecade, căreia i-a dat 50 de lei și a ru-
gat-o să-i facă o cafea, întrebând-o dacă ea a au-
zit ceva astă noapte – nu, ea n-a auzit nimic! De 
ce, totuși, ați intrat, i-ar fi întrebat iar Viorel Mun-
teanu, supărat. Am intrat să te cunoaștem, să-ți 
vedem apartamentul... Atât și nimic mai mult: cei 
doi au plecat așa cum au venit! Viorel Munteanu, 
dat cu capul de pereți, își revine, vine la ușa de la 
intrarea în apartamentul lui, vede yala căzută din 
orificiul ei, pune cuiele mari în lăcașurile lor vechi 
și se așază tremurând tot, zăpăcit complet, nu știe 
ce are de făcut, simte o nevoie nebună să mai ai-
bă pe cineva lângă el, îi e frică să mai stea în 
apartament, se îmbracă înfrigurat, iese din bloc, se 
duce la un telefon public și vorbește cu femeiușca 
de 40 de ani care l-a alungat, Dora-Dorina-Teodo-
ra (refuză să-mi dea de gol numele întreg), îi spu-
ne că are nevoie de îngrijiri medicale, fosta iubită îl 
ceartă că a deranjat-o din somn și că n-o intere-
sează problemele lui. Viorel Munteanu îi dă telefon 
altei foste iubite oculte de a lui, bolnavă de nervi, 
Mercedes, informatoare la Securitate (i-a spus 
chiar ea asta) – îl invită să dea telefon imediat la 
miliție și să spun exact ce i s-a întâmplat. Mai dă 
două telefoane, nu-mi spune cui, nu i se răspun-
de... De ce n-ai anunțat totuși miliția, îl întreb, intrai 
așa în legalitate. Îmi răspunde indignat: de ce să o 
anunț, să-mi tot ceară declarații și să mă hărțuias-
că de aici înainte permanent? Nu... Cu atât mai 
mult cu cât nu știa ce i s-a întâmplat, nici dacă n-a 
făcut la beție vreo prostie, doar nu se iau oamenii 
de tine degeaba? La violența la care a fost supus, 
cu siguranță a făcut ceva grav și el nu știe ce, 
nu-și amintește... Dacă e mâna Securității, miliția 
nici nu te ascultă. Cu atât mai mult cu cât era al-
coolic, se îmbăta de nu mai știa de el după al doi-
lea pahar, și nu se culca, făcea scandal. Ce i s-a 

întâmplat, Dumnezeule? Să fie Securitatea vrân-
ceană la mijloc? Dar de ce? În plan literar, public, 
s-a compromis, a publicat poezii cu „partidul” de i 
s-a făcut și lui greață, „și-a arătat atașamentul”... 
Să fi trimis Securitatea pe capul lui această feme-
iușcă de 40 de ani, fostă iubită? L-a dat ea pe mâ-
na Securității, spunându-le că el scrie și altfel de 
poezii decât acelea în care mulțumește partidului, 
el fiind același ce se grozăvește, recitând poeme 
cu dedesubturi unde vrei și unde nu vrei. Sau e 
„fratele Dorei” (necunoscut lui), însoțit să nu pară 
suspect când a spart ușa, pus să-i dea lui o lecție. 
Sau Viorel Munteanu a intrat într-o mafie pericu-
loasă: „Dora” având apartamentul ei plin de obiec-
te de lux străine drept bordel! O intimidare pentru 
poet... El pune și chestiunea poeziilor apărute în 
revista Familia, nu-l înțeleg. În orice caz, îi bănu-
iește pe toți că sunt „oamenii Securității”. Dar să țin 
minte: numai mie a venit să-mi spună ce i s-a în-
tâmplat cu adevărat, la toți ceilalți curioși le spune 
că s-a îmbătat urât și s-a lovit singur! Sincer, sunt 
îngrijorat la culme: deci, și așa se procedează la 
Focșani! Să intre noaptea peste tine, împingân-
du-se în ușa de la intrare până ce yala se desprin-
de din cuie... Va trebui să dorm cu securea lângă 
mine? Forțarea domiciliului stabil îl va trimite pe 
lumea cealaltă pe cel trimis... E un nou avertis-
ment pentru mine. Mare tâmpit acest Viorel Mun-
teanu că se expune cu mine la o cafea amestec și 
că mă vizitează la BJ, că spune cui vrei și cui nu 
vrei când vine și ce vorbim, inclusiv că eu îi îm-
prumut bani când e la ananghie. Spre stupefacția 
poeților Costică Ștefănescu și Virgil Panait, care-l 
știu de turnător pe Viorel Munteanu și mă cred ma-
re prieten cu el. Mai rău, Ștefan Ioneanu și Lenor-
manda Florențiu (cu care mă întâlnesc eu) sunt și 
ei văzuți de Viorel Munteanu ca indivizi periculoși, 
„turnători”, cunoscând-o pe „Dora” lui. Chiar așa... 
Ce încrengături, Dumnezeule! Încerc să-l pun cu 
picioarele pe pământ pe nefericitul poet, care s-a 
gândit și la pățania poetului Ion Baciu din Tulnici, 
mort peste noapte, în iulie 1989, tânăr, Dumnezeu 
să-l ierte (Ion Baciu, profesor, o fi avut necazuri cu 
Securitatea?): ce a făcut el de a pățit ce a pățit? 
Poeziile lui Viorel Munteanu „cu dedesubturi” sunt 
cuminți, de fapt... Nu, la mijloc e o amenințare or-
dinară: ori e ura vreuneia din fostele lui iubite (că 
mai este o asistentă medicală, tot mai mare decât 
el, care l-a amenințat), ori a încăput pe mâna unei 
mafii locale legată de prostituție. Din păcate Viorel 
Munteanu, mare băutor de alcool fiind, este o vic-
timă sigură și pentru Securitate... Revin la BJ sin-
gur, după ce îl sfătuiesc amical pe poet să mai la-
se naibii băutura și să-și pună zăvor la ușă sau un 
lanț de siguranță. 
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 Doru SCĂRLĂTESCU 
 
 

STIHURGOSUL CONACHI, CONTEMPORANUL NOSTRU 
 

Nu filosofarea stearpă, nu politichia cari Lănțuiește-n carceri 
sumbre izaltații, temerarii, Ci tu vecinicul amoriu între pagine îl cați, 
Cum în pagine nu moare trandafilii cei presați 

Mircea Cărtărescu 

 
 

Un atașament statornic față de luminatul lor 
înaintaș, ctitor al meșteșugului stihurghicesc națio-
nal, logofătul scriitor Costache Conachi, i-a condus 
pe tecuceni la organizarea (prin Casa de cultură a 
orașului, cu concursul salutar al organelor adminis-
trative locale) a Festivalului național de poezie ce-i 
poartă numele, care a ajuns, iată, în toamna lui 
2019, la a XXVII-a ediție. Confirmând teza fostului 
nostru profesor de estetică și teorie literară, Al. 
Dima, a „localismului creator”, evenimentul se în-
scrie într-o suită de preocupări ale unor intelectu-
ali, oameni ce au sfințit cu abnegație, perseverență 
și dezinteres aceste lucruri mănoase culturalicește 
ale Țării de Jos, începând cu profesorii interbelici 
G. G. Ursu (autor al unei substanțiale monografii, 
Tecuciul literar, din 1943) și Constantin Solomon 
(Documente tecucene, I-III, 1938-1941) și continu-
ând cu cercetători mai recenți ai vieții și activității, 
bogate în peripeții și realizări, ale „vestitului amo-
rez”, cum însuși se caracteriza, de la Țigănești. O 
substanțială Bibliografie Costache Conachi reali-
zată de tenacele istoriograf Ștefan Andronache în 
2000, urmând să fie adusă la zi, conform promisi-
unii domniei-sale, cuprinde contribuții semnate, în 
afara autorului (Avatariurile lui Eros în Tecuci, 
1996; Costache Conachi într-o ipostază mai puțin 
obișnuită..., 2013; De la nunțile domnești din ținu-
tul Tecuciului..., 2016), de Di onisie Duma (Când 
s-a născut Costache Conachi?, 1977), Ionel Necu-
la (Conăcheștii și Vogorizii, în prelungirea unor 
dispute de castă, 1979; Un roman de altădată, 
1989), Vladimir Radu (Costache Conachi în viziu-
nea criticilor literari, 1996), Ion T. Sion (Știri referi-
toare la poetul Costache Conachi, 1993)... 

Dar moldovenii în genere, spre cinstea lor, 

s-au implicat într-un adevărat demers insurecțio-
nal, aducându-l, într-o vreme de încă solide rezi-
duuri proletculte procustiene și de nocivă hege-
monie a canonului „estetic” realist-socialist, pe Co-
nachi în actualitate, cu excepționala ediție din 
1963 elaborată de doi reprezentanți de marcă ai 
școlii filologice ieșene, soții Alexandru și Ecaterina 
(Cati, cum o alintau ceva mai pe furiș colegii). Pot 
confirma, în calitate de martor, șocul produs de 
publicarea masivului volum Conachi de la EPL 
asupra cititorilor, din acei ani în care sentimentul 
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intim părea un apendice inutil, extirpat ca atare din 
trupul literaturii române, și când, să dai cu pușca, 
nu găseai vreo poezie de dragoste sau de natură 
mai frecventabilă în rarele publicații scriitoricești 
contemporane. Câte le mai scăpau printre degete, 
anemice tentative instrumentate cu mari precauții, 
erau drastic sancționate de cerberii de partid și de 
culturnicii obedienți ai vremii. „Scânteia” condamna 
bunăoară „greșala” tovarășei poete Maria Banuș, 
de altfel, unul din „starurile epocii proletcultiste” 
(Călin Teutișan), care, vorbind undeva despre te-
me precum natura și dragostea, le despărțise im-
pardonabil de „omul înaintat al zilelor noastre cu 
mărețele lui idealuri”. Deși mult mai orientat ideo-
logic, inițiator al grețosului encomion versificat la 
adresa noului regim (Cântec pentru tovarășul 
Gheorghiu Dej, 1951, Partidul m-a învățat, 1954), 
tovarășul poet Mihai Beniuc nu scăpa nici el de 
ochiul vigilent al cenzurii, al său Măr de lângă 
drum, cu toate poamele lui roșii, fiind ținta, după 
părerea noastră, a altor săgeți otrăvite slobozite de 
„Scânteia”: „e vorba de un șablon, de o simplă mo-
dă literară, un soi de pălărie vegetală pe care și-o 
pune poetul care n-are nimic important de comuni-
cat. El declară că e cutare specie de copac, că ră-
dăcinile lui sunt adânc înfipte în pământul țării 
(aceasta e partea «actuală», «politică» a poeziei) 
că frunzișul i se pierde în nori, că el se știe că e... 
nemuritor...” După care, ghilotina jdanovistă cădea 
drastic, fără drept de apel: „poeziile în genul celor 
de mai sus seamănă toate ca două picături de apă 
cu șabloanele poeziei burgheze evazioniste, sfriji-
te, înstrăinate de viața poporului”. Molima „depoli-
tizării” era diagnosticată și la tinerii scriitori, criticul 
Eugen Simion de exemplu fiind denunțat, acum de 
un coleg de breaslă, Cornel Regman, pentru abuz 

de terminologie străină de preocupările „omului 
nou”: „ipostaze lirice”, „stări lirice”, „vocații lirice”, 
„reprezentări lirice”. În lumina materialismului dia-
lectic marxist, lirismul este incompatibil cu „dictatu-
ra proletariatului”! Un alt ploieștean, Nichita Stă-
nescu era certat în ședințe de la Uniunea Scriitori-
lor pentru devierile sale „formaliste” și „evazionis-
te”, așa că autorul volumului Sensul iubirii, a trebu-
it să facă o adevărată echilibristică (nu că ludicului 
Nichita i-ar fi displăcut îndeletnicirea) pentru a-și 
promova viziunea lirică autentică, iar, pentru a 
ajunge la filonul aurifer (cu minunate poeme abso-
lut apolitice precum Dimineața logodnicilor, Cântec 
de dragoste la margine mării, Joc de unu, Lună în 
câmp, Meditație de seară, O călărire în zori...), citi-
torul urma să înlăture destule starturi de steril 
compuse din Vladimir Ilici, Partid, Comună (reitera-
tă obsesiv), chemarea lui Fucik, s irena lui Roaită, 
lupta pentru Pace, schele, ziduri roșii (culoare obli-
gatorie), furnale...  

Și acum, dintr-o dată, cu acest Conachi arun-
cat nonșalant pe piață de cei doi ieșeni, aflam că 
femeia poate fi nu numai un personaj „pozitiv”, un 
militant asexuat pentru idealuri leninist-staliniste, 
dar și o „ibovnică” nurlie, și că, în această calitate, 
ea poate avea nu numai carnet roșu de partid, dar 
și „obraji rătunzi, albi și rumeni, pepturi, sânuri cum 
mici țâță” și chiar o „bijuterie”, vorba lui Diderot, ob-
iect pe care, modest, poetul „îl tace”, fiindcă toată 
„lumea-l știe”. Copleșiți de atâta crâncenă „luptă 
de clasă”, descopeream că mai există și altfel de 
„războaie”, mult mai agreabile, relatate în terține 
zglobii: „Ochi, guriță, piept și sân,/ Voi, la care eu 
mă-nchin,/ Și tu rai ascuns pre tare,// Pomeniți ne-
contenit/ Cât zbucium și vânzolit/ Ați răbdat cu lup-
tă mare.// Cum sâmțăm că să bătea/ Inima ei supt 
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a mea/ Cu răsufluri îndesite,// Piept pe piept tot 
apăsând,/ Gură pe gură mușcând/ Țâțâșoare 
dezvălite”. Peste ani, Mihai Eminescu, un emul 
discret al iubărețului tecucean (vezi postuma Minte 
și inimă, cu pledoaria unei mătuși emancipate pen-
tru evadarea din corsetul prejudecăților, „Cum în 
vremea mea Konaki/ O spunea pe bătrânește”) va 
relua sub forma de sorginte orientală a gazelului, 
în stilul propriu inconfundabil, scenariul erotic de 
mai sus: „Un corp am fost îngemănat trăind o 
viaț-obscură,/ Demonic-dulce, amoros, spasmoti-
că, febrilă,/ Și sufletele noastre-atunci pe buze 
atârnate/ S-au contopit în sărutări, în dezmierdări, 
în milă,/ Parc-am trecut noi amândoi în noaptea 
neființei,/ Ne-am zugrumat în sărutări, ne-am omo-
rât, copilă!”. Privite, desigur, din perspectiva dez-
inhibaților cavaleri și cavalere ai/ ale misticului Or-
din al Clitorisului Liric Național, versuri precum ce-
le de mai sus sunt dezamăgitoare, dar, orice s-ar 
spune, Conachi e în această privință un întemeie-
tor și subscriem la teza din „cuvântul însoțitor” al 
lui Bogdan Crețu la o ediție Conachi, 2018, a Ju-
nimii ieșene, că „un Emil Brumaru, un Octavian 
Soviani (Din Dilecta) de aici își extrag resursele, 
din aceste prime semne de poezie eliberată de 
convenții”.  

Revenind la manifestările prilejuite de Festiva-
lul de la Tecuci, în același context al „urmelor” 
conachiene în literatura noastră contemporană, să 
reținem mărturisirea unuia din membrii juriului pen-
tru concursul privind volumul poetic de debut la 
Editura Junimea, cunoscutul poet de ținută post-
modernă, Nicolae Leahu, privind pasiunea sa mai 

veche pentru poetul tecucean. „Un ecou foarte viu 
al acestuia în poezia mea și a multor poeți din Ba-
sarabia există și astăzi”, a continuat scriitorul și 
universitarul din Bălți, citind, ca argument convin-
gător, pe scena Sălii Studio a Casei de Cultură, 
poemul de rezonanță levantină Borges îmbrățișân-
du-l pe Foarță, din ultimul său volum de versuri, 
Cronograful de la Bălțiburg. Tenacele stihurgos 
iluminist a fost mereu prezent în cele două zile ale 
toamnei culturale tecucene, în retrospectiva 1993-
2018 a Festivalului, evocările și portretele critice 
dedicate patronului spiritual, lansările de carte (vo-
lumul Averile după Conachi, cu producții ale Ce-
naclului „Calistrat Hogaș” din localitate), pelerinaj 
la mormântul și ruinele castelului poetului de la Ți-
gănești, recitalul poetico-muzical pe texte de Cos-
tache Conachi al formației compozitorului Mircea 
Călianu, reconstituirea dramatică prezentată de 
trupa „Shadow Theatre”, coordonată de profesoa-
ra Marga Duvac. Ca un corolar, s-a acordat în final 
dublul premiu pentru poezie laureaților Ildico Șer-
ban din Curtici – Arad și Vlad Mușat de la Ploiești 
prezentați cu căldură de președintele Juriului, scrii-
torul bucureștean Horia Gârbea: aflați nu chiar la 
prima lor tinerețe, aceștia sunt „două voci intere-
sante, distincte” ce urmează, prin publicarea pri-
melor lor volume de poezii, să confirme așteptările 
noastre. Totul s-a desfășurat sub supravegherea 
blând-exigentă a președintelui de onoare și cofon-
dator al Festivalului, poetul Lucian Vasiliu, originar 
din orașul vecin și prieten, Bârlad, director al editu-
rii Junimea și al revistei „Scriptor” din vechea și 
prestigioasa capitală a Moldovei. 
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Elvira SOROHAN 
 
 

DIONISIE VITCU ÎN LUMEA TEATRULUI 

 
 

Puțini actori de teatru ori film lasă impresia că 
au fost făcuți pentru un rol anume, după cum pu-
țini autori de teatru lasă impresia că au construit 
un personaj pentru un anume actor cu vocație 
pentru acel rol. Ambele destine și destinații se 
pot întâlni. Când am văzut filmul Neguțătorul din 
Veneția eram convinsă că Al. Pacino s-a născut 
pentru a-l juca pe Shylock, personajul lui Shake-
speare, iar autorul englez și-a imaginat acest ac-
tor pentru a da viață personajului său. În timp ce 
rolul lui Don Quijote pare să-i fi fost destinat lui 
Peter O’Toole. În teatrul nostru de comedie s-au 
ales Dem Rădulescu, Radu Beligan și Ion Lucian 
pentru a-l reprezenta pe Caragiale. Pe scena Na-
ționalului ieșean nu s-au mai repetat, și nu se 
arată că s-ar mai repeta, două roluri cu destina-
ție, Miluță Gheorghiu în Chirița imaginată de 
Alecsandri și Dionisie Vitcu în rolul lui Poprișcin 
din piesa lui Gogol Însemnările unui nebun. Sin-
teza impresiei puternice pe care a lăsat-o asupra 
spectatorilor acest din urmă amintit spectacol, în 
1975, se poate citi în cronica semnată de emi-
nentul devotat al teatrului, criticul Val. Condura-
che. Nimic mai expresiv decât această frază: „Am 
văzut, ca niciodată, o sală învinsă... Și la ieșirea 
din teatru aceeași liniște nesfârșită, aceeași 
noapte petersburgheză, oameni pășind prin mijlo-
cul drumului pustiu, în urma unei troici ca o nălu-
că, purtându-l pe Poprișcin.” 

Volumul Între Scorpion și Capricorn, publicat 
recent de actorul și poetul Dionisie Vitcu, nu este 
o autobiografie obișnuită. Cuprinzătoare ca text 
narativ foarte atractiv și bogat ilustrată, cartea es-
te o afectivă istorie a teatrului românesc pe dura-
ta a mai bine de jumătate de secol, în care intră 
cariera activă a actorului. Titlul trimite sugestiv la 
granița zodiacală a nașterii, amănunt explicativ al 
naturii și destinului autorului, în teatru și în socie-
tate. Nu e de neglijat nici subtitlul, „Ridică-te și 

mergi mai departe...” în existența care ți-a fost 
dată, ca să-ți îndeplinești vocația și să-ți amin-
tești, să conservi în scris ceea ce a fost, compa-
rativ cu ceea ce este. Plăcerea lecturii te face să 
recunoști în Dionisie Vitcu un mare povestaș de 
tip moldav, în descendența lui Creangă și un ex-
cepțional portretist. Figuri alese de actori și regi-
zori renumiți, acum intrați în istorie, coboară, de 
pe scenă și din viață, în paginile cărții de memo-
rii. Pentru cei ce i-au cunoscut imaginea lor capă-
tă viață în amintire, iar tinerilor cititori ei le spun 
ce a fost teatrul de calitate, sporindu-le exigența 
în fața a ceea ce mai este teatrul acum, cum au 
fost și cum mai sunt reprezentați clasicii muzei 
Thalia, în general, nu numai în comedie. 

Memoriile lui Vitcu înregistrează avatarurile 
vieții și formației sale ca actor de la copilăria în 
mediul rural, trecând prin școli și prin Institutul de 
teatru, intrarea și traiectoria carierei, până la ieși-
rea din scena teatrului. Aceasta e suprafața. Însă 
fără preț e profilul psihic și caracterial ce se de-
duce din necuvintele povestirii inundate de un li-
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rism contagios. Se reliefează un caracter de o 
naturală noblețe sufletească a țăranului cinstit, o 
sinceritate care îl izola într-o superioritate rar în-
țeleasă. I-a fost dat bătrânei actrițe Marietta Sa-
dova, venită la Iași, 1970, în poziția de regizor, să 
citească bine natura aparte a omului și actorului 
Dionisie Vitcu. Încrederea câștigată în el a fă-
cut-o să i se confeseze. Din datele mărturisite 
Vitcu a răsplătit-o cu refacerea biografiei esenția-
le a actriței, de la naștere până la sfârșitul vieții. 
Este acesta unul dintre cele mai impresionat scri-
se capitole ale cărții, structurată judicios pe eta-
pele carierei actorului, încă de student (București, 
Piatra Neamț, Iași) la care se adaugă efigiile pic-
tate verbal ale personalităților care l-au marcat 
benefic. 

Dacă înțelegem vocația drept calități persona-
le originale creatoare de valori, descoperite de al-
ții sau de posesor, atunci perspectiva realizării lui 
Vitcu nu era decât profesia de actor. La început 
nelămurită pentru el însuși, vocația își caută afir-
marea prin multe peregrinări școlare ca varii ex-
periențe. Ceva s-a limpezit definitiv în liceu, gra-
ție profesoarei de română, după care a luat deci-
zia crucială de a urma Institutul de Teatru. Emoți-
ile provincialului ajuns, nu fără peripeții și ezitări, 
să dea examenul de admitere la București, sunt 
cuceritor retrăite în povestire. Cum scrie în subtit-
lul cărții, mereu se ridică și merge mai departe 
mânat de vocație, căutând genul potrivit talentului 
său. Dintru început crede că natura l-a înzestrat 
pentru comedie, dorind aplauzele, mizând pe ca-
pacitatea de a stârni râsul, prin masca dăruită de 
natură, voce și rostire. Cu toate acestea, drama 
l-a consacrat. 

Mai mult voința decât ambiția de a se afirma îi 
interzice să refuze primele roluri, cele oferite la 
încadrarea în colectivul teatrului de la Piatra 
Neamț. După un moment de revoltă primește să 
debuteze în rolul unui călugăr beat, care n-a ros-
tit pe scenă „nici o vorbuliță”. Istorisește întâm-
plarea cu umor conținut în amintire, când un co-

leg hâtru îi spune: „ai fost genial”. Așa cum am 
încercat să-l înțeleg, Vitcu are un umor sentimen-
tal care are în spate un fel aparte de melancolie, 
de nostalgie a neîmplinitului. Melancolia privește 
înapoi, trăiește din amintire, nostalgia privește 
într-un viitor ce ar fi putut să fie, dar n-a fost. Am-
bele emoționează pe cititorul care le presimte în 
timpul lecturii, voind să înțeleagă natura particu-
lară a celui ce și-a scris memoriile de actor, retră-
indu-le. Am întârziat cu lectura la pagina 107, un-
de am recunoscut ceva din melancolia Eclezias-
tului în concluzia că „totu-i vânare de vânt „. Efec-
tul comic al jocului actoricesc nu presupune nea-
părat optimism stenic în viața de fiecare zi. Asta 
vrea să spună Vitcu în medalionul închinat lui Bir-
lic, cel care stârnea râsul la intrarea în scenă, dar 
în viața particulară era un om trist. 

Un moto ales cu noimă, scris sprinten umoris-
tic, sugerează fuga adolescentului de ceea ce 
nu-i era propriu, meseria de tractorist. E începutul 
sentimentului că în destin îi este programat altce-
va. Și tot la început, poetul, care locuiește în su-
fletul hipersensibil al lui Dionisie Vitcu, lasă să 
cadă în pagină un fragment dintr-o poezie a în-
toarcerii melancolice la timpul trecut al copilăriei: 
Începe: „Stau câteodată pe gânduri supus și te-
mut” și sfârșește: „Când doamne, au trecut câte 
au fost/ Și unde s-au dus, cu rost, fără rost.” Șco-
lile, primul spectacol văzut la Iași, liceul, încuraja-
rea credinței că nu poate avea o altă carieră de-
cât actoria, facultatea, profesorii și intrarea defini-
tivă în templul teatrului, care a fost pentru el un 
adevărat sanctuar, o religie, sunt povestite cu 
prospețime. Voind să se știe că a devenit ceea 
ce promitea să fie, la începutul carierei s-a întors 
cu spectacole în orașul liceului, la Dorohoi și 
chiar în satul natal, Ibănești. De-a dreptul impre-
sionantă, relatată cu nesfârșită duioșie, e scena 
bunicii bătrâne venită să-și vadă nepotul, ca să-i 
dăruiască cinci lei legați într-o batistă. Lectura în-
tregului volum, atât de bogat în substanță umană 
și pasiune artistică, e atât de instructivă încât îți 
vine să crezi că e literatură, mai valoroasă decât 
un roman citit doar cu interes profesional. Întâm-
plările sunt colorate în povestire cu un aparte 
umor sentimental, vital, individualizat. 

Crezul și jurământul de fidelitate față de teatru 
stau în centrul volumului. Formația, maeștrii, mo-
delele mari evocate în portrete nemuritoare fac 
substanța, ea însăși dramatică, plină de întâm-
plări spectaculoase, a cărții Între Scorpion și Ca-
pricorn. Vitcu nu se arată a fi fost un revendicativ, 
dar a fost mereu un revoltat cu dreptate. Și acum, 
la finele carierei, strigă împotriva „procustizării 
creației actorului” și a schimbărilor radicale din 
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 teatrul de astăzi, care, de multe ori, abdică de la calitate. Atitudinea 
socială a actorului se poate deduce și din povestirea întâmplărilor 
de după ’89, când a fost deputat în Parlament, distins în vestimenta-
ție național-populară. Denunță cu vigoare minciuna politică. O mare 
dezamăgire, motivată cu detalii despre un context care nu s-a 
schimbat. Îmi imaginez cu câtă participare acuzatoare a jucat el rolul 
Cameleonului, întruchiparea viciilor politicului, imaginat de Cantemir 
în Istoria ieroglifică, text dramatizat și regizat de regretata Cătălina 
Buzoianu. 

Din memoriile lui Dionisie Vitcu se pot extrage pagini întregi, un 
florilegiu de fraze despre arta teatrală și crezul actorului Vitcu. E un 
fel de imn închinat profesiei. Semnificativ, partea autobiografică e 
încoronată cu un astfel de imn datorat discretului, melancolicului 
poet Dionisie Vitcu. Îl reproduc în întregime pentru că spune aproa-
pe tot, cu sublinierile ce aparțin autorului: „Numai actorul/ singur în-
tre artiștii creatori dezleagă sămânța luminii la vreme de sară/ 
S-apleacă/ se-nalță/ pătrunde-nțelege/ dă farmec și sensuri iubirii în 
viața dulce-amară adaugă/ ia din prea plin și-acoperă golul când tai-
na cuprinde cuvântul/ s-ascunde și ține sub aripi simbolul.” Secven-
țe de poezie și proze ritmate încoronează cu sens mai multe capito-
le ale memoriilor. Cele o sută de pagini rezervate fotografiilor sunt 
un muzeu ilustrat al carierei talentatului actor încadrat în istoria tea-
trului românesc cu ilustrele, irepetabilele lui figuri excepționale. Este 
o carte ce se recomandă lecturii directe, bogăția ei documentar-
artistică și expresivitatea stilului depășind economia unei simple 
prezentări. Multipremiat pe merit, Vitcu intră în istoria teatrului româ-
nesc jucat pe scenă, televizat și radio difuzat. Dar, pe cât de mari și 
numeroase îi sunt meritele, tot pe atât de exemplară modestia. 

Cartea Între Scorpion și Capricorn. Ridică-te și mergi mai depar-
te..., mărturisire a unei pasiuni rar întâlnite, ar putea fi socotită un 
vade mecum pentru un tânăr actor chemat să-și trăiască profesia cu 
aceeași pasiune ca aceea care vibrează în paginile memoriilor lui 
Dionisie Vitcu. 

 

 

Negruzziada, ediția a IV-a. Primarul Iaşului, Mihai CHIRICA,  
înmânează premiul lui Ioan Aurel POP. Fotolucianogramă 
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    Mircea Radu IACOBAN 
 
 

O, TEMPORA! 

 
 

Cine mai știe câte ceva despre faimoasele baluri 
ale Teatrul Național din Iași? Mă tem că nimeni, nimic! 
Erau marele eveniment monden al anului, constituind 
un fel de ștampilă de autentificare pe certificatul de 
apartenență la high life-ul ieșean. N-ai fost la Balul 
Teatrului, nu ești menționat în carnetul Claymoor-ilor 
de Bahlui, înseamnă că mai ai de asudat și de dat din 
coate până la accedere în lumea bună a fostei Capita-
le moldave! Le scoate din uitare Laurențiu Șoitu, care 
a avut prevederea să păstreze textele interviurilor lua-
te de-a lungul anilor, pentru Radio Iași, Mărioarei Da-
vidoglu, societară și artistă emerită a Naționalului ie-
șean. Foarte prețios tezaur de informații pentru adevă-
rata (și târzia) deslușire a „Veacului marilor actori”, 
cartea învie o lume a scenei mistuită în fum și care, 
din nefericire, nu s-a prea bucurat de atenția camerei 
de filmat (televiziunea încă nu exista, cinematografia 
era la începuturi), rămânând să pâlpâie cât de cât 
doar în amintirile generației mele. Iar de răscolit prin 
arhive colbăite, puțini cutează s-o mai facă. Nici Mu-
zeului Teatrului nu mai există: după retrocedarea Ca-
sei Alecsandri, a devenit doar Colecție muzeală, adă-
postită, de nevoie, în încăperile Muzeului „Eminescu” 
din Copou. 

Zeci de nume ale unor slujitori ai scenei cândva 
faimoși sunt scoase din uitare datorită incredibilei me-
morii a Mărioarei Davidoglu, care, „la amănunt”, reîn-
vie convingător și pitoresc colorat o galerie de chipuri, 
destine și întâmplări nedrept abandonate în uitare – 
asta și fiindcă Naționalul ieșean este singurul care în-
că nu și-a alcătuit și publicat propria istorie... Balurile 
Teatrului aveau loc (cine să-și închipuie acum?) nu în 
holul principal și în foaiere, ci chiar în sala mare a im-
presionantului edificiu clădit după planurile lui Fellner 
și Helmer. Cum asta, că rândurile de scaune erau im-
posibil de scos? Actrița explică: „Teatrul avea un par-
chet care se așeza peste fotolii și care făcea legătura 
cu scena, acoperind întreaga suprafață. Parchetul era 
de nuc sau stejar, oricum unul pe care să alunece 
ușor dansatorii. Cele două loje din centru aveau și ele 
un dispozitiv care lega sala cu lojele, pe unde era in-
trarea în sala de dans pe câteva trepte.” O instalație 
care și azi ar fi greu de construit și de păstrat (de unde 
asemenea hală?), dar care, iată, funcționa! Auzisem 

despre ea și am căutat-o prin toate magaziile și sub-
solurile Teatrului: nici urmă! Tone de cherestea (nuc, 
stejar!) – nici în vechile inventare n-am găsit-o menți-
onată, de-ți vine să crezi că, precum decorurile, făcea 
parte dintre iluziile scenografice! În loje mai erau am-
plasate și mesuțele pentru „supeu”; greu de închipuit 
astfel de metamorfozare a venerabilei săli de specta-
cole! Dar iată că începe balul. Invitații luau loc mai în-
tâi la mese: iată-i pe Garabet Ibrăileanu, împreună cu 
viitorul ginere, Gh. Agavriloaie (fostul meu profesor la 
Filologie), în compania lui Mihail Sadoveanu și Grigore 
T. Popa (Universitatea de Medicină ieșeană îi poartă 
azi numele), fondatori ai revistei „Însemnări ieșene”, a 
filosofului Ion Petrovici, fost ministru, ultimul reprezen-
tant al școlii maioresciene. În alte loje, Otilia Cazimir, 
George Topârceanu, Mihail Codreanu, Traian Bratu 
(rectorul și președintele Senatului, căruia, în 1936, le-
gionarii aveau să-i taie urechile!), Neculai David, tână-
rul Gavril Istrate (viitorul decan de la Filologie), la fel 
de tânărul doctor Vlad Bejan, fondatorul de mai târziu 
al Băilor Nicolina și, desigur, înzorzonații ofițeri ai re-
gimentelor 13 Infanterie, 7 Roșiori și 4 Vânători, în 
frunte cu generalul Broșteanu. Erau și atunci partide, 
aprige dispute, polemici, numai că, la Balul Teatrului, 
politica n-avea acces: înaintașii știau să se distreze și, 
dacă era bal, bal să fie! Politica nu trecea pragul! Or-
chestra, desigur, militară, o adusese generalul Broș-
teanu. Care a și dat, militărește, comanda deschiderii 
dansului: „en avant quatre!”. Onoarea primului cadril a 
revenit perechilor Ionel Teodoreanu (cu dna Lupașcu, 
alias Lily Teodoreanu) și Păstorel (cu fiica profesorului 
Matei Cantacuzino). Ce lume de vis, în bună și armo-
nioasă înțelegere! Se alegea și regina balului; râvnitul 
titlu i-a revenit unei focoase „spaniole” care a cules 
ropote de aplauze dansând pe „Bolero”-ul lui Ravel. 
Mărioara Davidoglu relatează, chicotind parcă: „Într-o 
clipă, drăcoaica își smulge peruca de pe cap și apare, 
spre hazul tuturora... Miluță Gheorghiu. El fusese tra-
vestit în dansatoare!” Încasările Balului au revenit ac-
torilor, care astfel și-au putut îngădui „fie, unii, un voiaj 
la Viena, alții, precum Miluță, Margareta și Mircea Po-
povici la Paris, apoi de acolo în Olanda, eu cu Florica 
Bulgaru și sora mea în Franța, Gică Popovici în Italia, 
Anny Braeski la Sinaia...” O, tempora! 
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    Florin FAIFER 
 
 

PRIMA DONNA 

(Olga Delia Mateescu) 
 
 

Pe Olga Delia Mateescu mi-o amintesc de pe 
vremea când rareori mi se întâmpla să pierd vreo 
emisiune de Teatru televizat. Eram dependent – 
ca și mai demult, când cu magicele seri de Tea-
tru la microfon – de asemenea emisiuni. Mă ui-
tam și la piesele cu muncitori, profesori, medici 
care aleg să meargă la țară, că acolo pulsează 
esențele autenticității noastre. 

Închipuiți-vă atunci cu ce încordare urmăream 
într-o seară o dramă precum Domnișoara Nasta-
sia, jucată în forță, interpretată de o frumoasă, 
blondă actriță, cu alură dominatoare, capabilă de 
cruzimi și sfâșieri, Olga Delia Mateescu, pe care 
am invocat-o mai sus, și de Costel Constantin, pe 
care îl cunoscusem de curând la Iași. Ce tensiu-
ne!... Ce explozii, ce ciocniri de energie dramati-
că! 

Apoi, nu știu de ce, O.D.M. nu s-a mai înfiri-
pat în orizontul scenic mai apropiat sau mai în-
depărtat. Până într-un târziu, când, profesor la 
Universitatea „George Enescu” fiind, m-am nime-
rit într-un juriu care acorda niște premii destinate 
studenților din anii primi. N-aș spune că am fost 
în absolut consens. Olga evita dialogul, stătea în-
gândurată, încordată, și, cine știe de ce, nu se în-
dura să emane lumina pe care, ca pe o trenă, o 
purta în sine. 

Ciudat… Ne-am regăsit peste câtva timp la 
București, unde parcă am fi fost prieteni de când 
lumea. Nu mai era ființa distantă care, la Iași, pă-
ruse a fi. Avea zâmbet, era dornică de prietenie 
(tăinuind totuși o tristețe ale cărei resorturi întru-
câtva le cunosc – de ar fi numai tragicul accident 
cu planorul al fratelui ei). În familie urma să aibă 
loc un eveniment fericit. Avea și dreptul, pierduse 
oameni dragi. 

Mi s-a părut un om puternic, chiar dacă, evi-
dent, ea nu și-a dorit singurătatea. De un refugiu, 

da, avea nevoie. Teatrul, acest privilegiu. Scrisul, 
acest har. Olga Delia Mateescu scrie mult, scrie 
dens, scrie original, recurgând la o simbolistică în 
care sunt încifrate reflecțiile ei asupra existenței. 

O existență așa cum a fost și cum ar fi să 
fie… Îngăduiți-mi mărturisirea, aș fi vrut să fac un 
comentariu asupra dramaturgiei ei. Cum se în-
tâmplă, însă, schimbul mai intens de cărți, cu sau 
fără dedicație, s-a produs când abia dacă făceam 
față multor obligații – și unor internări! 

Oricum, comunicam, iar Olga rămânea mereu 
atentă: „D-lui Florin Faifer. Cu emoție pun sub lu-
pa sensibilității sale critice primul meu roman. Cu 
afecțiune.” (mai 2003); „D-lui Florin Faifer. Puncte 
adânci, mici, din lumea mare. Cu caldă prețuire” 
(2004); „Lui Florin, înger păzitor ieșean, cu drag.” 
(Căderea, apr.-mai, 2005); „D-lui Florin Faifer, 
Câinele doctorului – roman spart. La mulți ani! 
Sănătate și … cărți!. Cu drag.” (dec. 2008); „D-lui 
Florin Faifer gânduri bune în insulele aventuroase 
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ale teatrului. Cu drag.” (Șampanie în lanul de grâu, 2012); „D-lui Flo-
rin Faifer. Cu admirație, prețuire deosebită și constantă prietenie” 
(Memoriile unui om prost, 20 ian. 2014). 

Ce să mai spui? Ce să-ți mai dorești? 
Florin FAIFER 
 
 

Dragă Florin, 

Am primit revistele. Ce surpriză plăcută! Am pășit cu bucu-
rie în suflet câteva zile, atentă ca și cum aveam un secret. 

N-aș vrea să fiu prea expansivă, dar m-am simțit ca și cum 
aș mai avea un fel de înger păzitor prin locurile alea, care pen-
tru mine au însemnat vraja vacanțelor și a surprizelor. 

Eu una nu pot fi zgârcită cu vorbele, tu, vorba citatului, poa-
te ai timp să scrii puțin, așa că-ți spun că mă bucur pentru fap-
tul că am adresa ta. Poate te voi convinge, cu stilul meu episto-
lar, să-mi scrii și ce crezi despre proze și despre ultima piesă, 
pe care ți-am dat-o. Ferma de struți am trimis-o și dlui Holban. 
În plus, te rog să transmiți mulțumirile mele atât celor de la 
„Cronica”, cât și celor de la „Convorbiri”. Sunt foarte mândră că 
au apărut întâi acolo. 

Închei. Recitesc și-aș vrea să rescriu din dorința de a fi la 
înălțimea puținelor cuvinte bine gândite pe care mi le-ai trimis, 
dar, cum acest lucru nu prea mă caracterizează, prefer să-ți 
trimit scrisoarea acum, când am scris-o. 

De sărbători voiam să venim la tata, dar au apărut niște re-
petiții cu o piesă despre Isadora Duncan la un teatru particular. 
Ciudat personaj, să vedem ce-o ieși! 

Până atunci, sănătate ție și alor tăi. Sper că greul a trecut! 
Dacă ai timp, scrie-mi despre tine, despre cursurile tale etc. 

Sărbători fericite și-ți doresc să existe și anul acesta magia 
Sfintelor sărbători de Paști. 

Olga Delia [Mateescu] 
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 Călin CIOBOTARI 
 
 

UN SPECTACOL CIUDAT: „ACASĂ LA TATA” 
 
 
La ceva timp după „Acasă în miezul verii”, 

unul dintre spectacolele majore ale regizorului 
Claudiu Goga, un alt „Acasă” este noua sa pro-
punere de la Teatrul Național Iași: „Acasă la ta-
ta”, după un text de Mimi Brănescu, care, de alt-
fel, a constituit și scenariul pentru filmul omonim 
al lui Andrei Cohn (2015).  

De la Audiția, primul său spectacol făcut la 
Iași, Claudiu Goga ne dezobișnuise de genul co-
mic, preocupările sale fiind canalizate spre o re-
giune a investigațiilor psihologice, cu deschidere 
spre dramă. Mă gândesc aici, în primul rând la 
acea atât de puternică trilogie regizorală despre 
relația individ – societate dezvoltată în „Vizita bă-
trânei doamne”, „Stâlpii societății” și „Rinocerii”, 
dar și la, desigur, excelentele geografii psihologi-

ce desenate în „Acasă în miezul verii”. Acum, 
Goga pare că revine la comedie, însă nu frontal, 
ci amestecând, cehovian, râsul cu plânsul, exhi-
biția cu interiorizarea. „Acasă la tata” e un spec-
tacol ciudat, provocator prin intenția aceasta de a 
suprapune un rețetar spectacologic cehovian pe 
un univers rural contemporan românesc. E ca și 
cum ai vedea, să spunem, scene din „Unchiul 
Vanea” implantate în peisajul psihologic al unei 
comune aflate la două ore și jumătate de Bucu-
rești. E ca și cum ai încerca să tratezi a la Cehov 
un episod din Las Fierbinți. Foarte riscant pariul 
lui Goga, cu efecte dintre cele mai bizare. Mă de-
clar bulversat de rezultate și de eclectismul este-
tic ce domină întreaga montare. 

Fiul se întoarce acasă, într-un moment de 

 

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” Iași – Acasă la tata, de Mimi Brănescu. 
Regie: Claudiu Goga. Scenografie: Lia Dogaru. Video: Constantin Dimitriu. Distribuția: Teodor Corban,  

Cosmin Maxim, Ionuț Cornilă, Ada Lupu, Petronela Grigorescu, Doina Deleanu, Adi Carauleanu, Constantin Avădanei, 
Dumitru Năstrușnicu, Radu Homiceanu, Andrei Sava.  

Data premierei: 16 noiembrie 2019. 
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derută existențială. Nu se întoarce nici ca un învins, nici ca un învin-
gător, ci pur și simplu se întoarce; iritat, obosit, cu nervii întinși la 
maximum. Nu e nimic din gloria reîntoarcerii fiului risipitor, sau a 
vreunui Ulise modern, ci banalitatea întoarcerii unui om care caută 
un refugiu în ceea ce pe vremuri numea „acasă”. Cumva, Goga re-
vine la tema sa privilegiată, relația individ-societate, insistând pe 
modul în care micro-societatea din jurul acestui acasă (tatăl, concu-
bina sa, fosta iubită, foști prieteni) ajunge să-l respingă ca pe un 
corp străin. „Acasă” e un fake-topos, o idealizare, un loc în care nu 
are nici un sens să rămâi, ci, cel mult, să revii din când în când pen-
tru a pleca apoi cu trenul de unu, de trei, sau de nouă.  

Regizorul construiește cinci secvențe distincte, pe care le separă 
prin cadre-cortină ce mută „camera” pe câte un alt spațiu: casa pă-
rintească, bufetul, casa prietenului Petrică, cea a fostei iubite și din 
nou casa părintească. Totul pe parcursul unei rotații complete a 
soarelui, ambiție de a satisface acea cerință a anticilor legată de 
unitatea de timp. Decorul Liei Dogaru, scenograful preferat al lui 
Claudiu Goga, propune această construcție locativă ale cărei fațete, 
prin rotire, indică mereu altceva. E o casă atipică, una ce păstrează 
impresia de nefinisare, de neterminare, și ne permite să aruncăm 
priviri în interior. Fragmente de natural punctează ruralul: câțiva co-
paci piperniciți, un șir de strujeni uscați etc. Atenția pentru simbol 
este uneori excesivă, ca în cazul acelui copac cu rădăcinile la vede-
re care, bineînțeles, indică dezrădăcinarea personajului principal. 

Sunt moment de joc foarte bune, însă în aceeași cheie a incon-
gruențelor estetice. Teo Corban (Tatăl) joacă fix cum joacă mereu, 
în tonul acelei superbe, dar previzibile autenticități cu care ne-a 
obișnuit. O altă categorie de personaje, Fiul și fosta lui iubită, vin din 
Cehov, practicând acea formă de somnambulism pe care adeseori o 
au personajele de acolo. Cosmin Maxim își începe partitura cu tona-
lități de iritare, frustrare agresiv orientată împotriva Tatălui, apoi, la 
cererea regizorului, rămâne linear, egal cu sine, într-o formă de 
permanentă întoarcere către sine care ne lasă să știm foarte puține 
despre cum este cu adevărat acest fiu. În aceeași zonă este Ada 
Lupu, vânzătoare la bufetul La Mimi (aluzie la autor), „curvă”, zic 
unii, întunecată și interiorizată ca o altă Mașă ce-și poartă doliul vie-
ții ei. De partea cealaltă este zona de Las Fierbinți creionată de Io-
nuț Cornilă (Petrică, vechiul prieten) și Petronela Grigorescu (soția 
lui Petrică). La toate aceste formule de joc se adaugă îngroșările 
excesive ale lui Adi Carauleanu (bătrânul și bețivul profesor) plus un 
anume formalism scenic al Doinei Deleanu (concubina inimoasă a 
Tatălui). Cum poți pune toată această diversitate în armonie? Faptul 
că-i pui pe toți să fumeze țigară de la țigară, de ajungi să faci din 
fumat un personaj, nu cred că e o soluție.  

Rămân cu o mulțime de sentimente alambicate în legătură cu 
acest spectacol. Frecvent, atmosfera e una familiară, recognoscibi-
lă, alteori, însă, ea pare să se destrame și să se reconfigureze în 
ceva foarte straniu, îndepărtat și de dincolo de această lume. Nu 
știu dacă am văzut un altfel de Cehov sau un altfel de Las Fierbinți. 
Mă mai gândesc… 
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Alexa VISARION 
 
 

VOCI ȘI ECOURI 

 
Totul trece, totul revine; veşnic rulează roata fiinţei.  

Totul moare, totul revine în floare; veşnic curge anul fiinţei.  

(Friedrich Nietzsche) 

 
 

Omul este centrul vieții fără centru, insul răs-
tignit în cele patru zări. 

Prin el măreţia şi durerea umană, sunt cuvinte 
care caută să răspundă unor întrebări fără răs-
puns. Parteneri tainici şi inediţi ai teatrului, ce îi 
destăinuiesc acestuia universalitatea. 

Notam cândva, într-o locație din munții Pădu-
rea Neagră, aproape de izvoarele Dunării, ceea 
ce nu pot uita… Lucram acolo Neînțelegerea…  

O noapte a destinului, undeva în inima Euro-
pei. O sfâşiere dureroasă, disperată, epuizantă. 
O noapte a uciderii viselor, a sfârşitului speranţei. 
O noapte a aşteptării, a celei din urmă aşteptări. 

Stranie şi ambiguă, lumea lui Camus se ex-
tinde în magia tăcerii. Realitatea nu mai e de mult 
reală. Ea erupe coşmaruri. 

„Cioplind în timp” pentru a elibera reacţiile şi 
tensiunile înăuntrului, încarnându-le în reflexii 
tulburătoare, fiinţa camusiană biciuită de furia 
vremurilor, fără a avea şansa viitorului, poartă 
povara iadului cu sine, revoltându-se împotriva 
neantului şi a muţeniei Cerului. 

Aici şi acum, iadul e rece. 
Abandonaţi în răspântia înţelegerii, tânjind 

după mineralizarea stâncii, eroii Neînţelegerii se 
lasă devoraţi de arbitrar. 

Blestemul predestinării perpetue invadează 
viaţa, uzurpându-i sensul. 

In patos şi umor, explozie şi linişte, chin şi pa-
timă, luciditate şi sarcasm, accidentalul şi eternul 
s-au împerecheat născocind o existenţă absurdă, 
născare platnică durerii şi solitudinii. 

Viaţa trăieşte din echivocul ei sau, mai bine 
zis, ne trăieşte într-o plenitudine ambiguă. 

„Dincolo de bine şi rău”, spectacolul caută o 

altă dimensiune, cealaltă, imprevizibilă, ascunsă, 
stranie, adevărată a trecerii. Alienarea nu este 
decât o formulă a rezistenţei, al cărei sfârşit e 
continuu amânat. 

Ţesem, din termeni obscuri, resturi de înţele-
gere... Comedia camusiană erupe tragedie, tra-
gedia sa e erodată de comic. 

Intr-un spaţiu profetic, visul, aşteptarea şi cri-
ma s-au îngemănat. 

Camera de tortură o purtăm în noi. Paznicul 
ei e obsesia. 

In această noapte a „neînţelegerii”, umanul se 
dilată sub opresiunea înţelesului. 

Omul trebuie să sufere. Trebuie – cuvânt de 
osândă, aşa cum nota Büchner, cu care am fost 
botezaţi. 

Spectacolul de veghe a unui teatru ce nu a 
apărut încă, ritual tragic al disperării asumate sub 
privirea Celui ce tace. Pustiul şi furtuna revoltei 
mistuie abisurile umane. 

Singurătatea e peste tot stăpână. 
Înăuntrul şi în afara noastră, dimensiunea tul-

burătoare a vidului saturat de trăire stăpâneşte 
sufocata zădărnicie activă. 

Activăm, potenţăm, mistificăm... Existăm întru 
nobleţea nimicniciei. Numai Sergiu Celibidache 
ar putea defini muzical „vocile” acestei voluptăţi a 
durerii. 

Purtători de nefericire şi visări în perimetrul 
înstrăinării. Atât. Numai atât suntem. Iluzii… 

Exilul lui Camus ne apropie de cărările mituri-
lor elene, iar paşii fiecărui „exilat” străbat calea 
Golgotei fără contur. Mici într-o lume mică. E pu-
ţin, e mult...? Nu putem încă şti... Călătorim conti-
nuu spre necuprins... 
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Rostuim cu îndărătnicie şi trudă un NU final, 
spus mistuitor de simplu. 

 
Da, așa scriam atunci pentru dialogul prin 

spectacolul meu cu publicul german al teatrului 
Kiew.  

Sub presiunea viului uman, Logosul deschide 
carnavalul omului întrupat. Formele culturale ale 
omului, omul numelui, omul de cuvinte (Claude 
Hagège) au deformat omul ca forma formarum, 
chip al întruchipărilor. 

[...] 
Actorul şi spectatorul sunt fraţi consangvini în 

jocul consangvin al vieţii şi al teatrului.  
Gestul ritual de conjurare a invizibilului prin 

vizibil, de resorbţie a privirilor de către cel privit, 

este echivalent, în plan mitic, cu săvârşirea unui 
sacrificiu, cu sacralizarea privirii profane pe alta-
rul actorului sacrificator. Omul actor, sacrificator 
sacrificat, este fiinţa care întreţine viaţa cu sânge-
le artei, artistul care revitalizează arta cu sângele 
vieţii – ne spune Toader Saulea. 

Teatrul trebuie să fie la înălţimea necuprinsu-
lui vieţii, pentru a nu-și sărăci tainica existenţiali-
tate. 

Când sufletul se află în stare de graţie, fru-
museţea lui e atât de înaltă şi vrednică de admi-
raţie încât depăşeşte cu mult tot ce este frumos 
în natură, încântând ochii lui Dumnezeu şi ai în-
gerilor (Ignațiu de Loyola) 

Destinul ne călăuzeşte întru iubire, dar noi 
nu-l pătrundem niciodată! 

 
 
 

 

 

Repetiție pe platou în timpul filmărilor la Luna Verde (2008). 
Alexa VISARION - regizor, Iris SPIRIDON - asistent regie, Marius MANOLE – rolul Șerban 

și, cu spatele, Tudor ISTODOR – rolul Răzvan. 
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 Mircea DIACONU 

 
 

SĂ FII DOAR O TĂCERE... 

 
 

M-am întrebat de multe ori de ce îi spunem 
toţi Alexa Visarion.  

Sigur, nu e foarte important, dar acum că 
vreau să vorbesc despre el am găsit şi răspunsul: 
pentru că nici unul din cele două nume nu atârna 
mai greu decât celălalt, adică de familie. Dar poa-
te şi pentru că prietenia cu el ne-a lăsat întotdea-
una la o mică distanţă.  

Abia când a mai apărut unul, tot regizor de 
teatru, Felix Alexa, am înţeles care e numele de 
familie, dar era prea târziu să îi mai spun simplu, 
Visarion.  

Apoi, la mine, lucrurile rămân în general aşa 
cum le-am perceput prima dată. Eram student în 
anul trei, deci mic, când el îşi dădea diploma cu 
studenţi din anul patru, la Casandra cu Cartofi 
prăjiţi la orice.  

Și pentru că avea nevoie de nişte roluri epi-
sodice, a luat şi dintre actorii mici, adică pe mine 
– o poveste englezească cu soldaţi, foarte dură, 
à la Colina. şi atunci a fost prima oară că am lu-
crat cu un regizor.  

Iar la vremea aceea el era deja un regizor, 
adică avea caiet de regie amănunţit, se gândise 
dinainte la toate, ştia exact ce vrea să facă.  

Pe dânşii aşa îi şi învaţă la şcoală, să aibă 
caiet de regie. După atâţia ani, nu sunt foarte si-
gur că mai lucrează cineva aşa. Spectacolul avea 
o tensiune maximă, în care fiecare gest sau ton 
nepotrivit putea rupe vraja. Iar personajul meu cu 
două-trei replici mărunte era tot timpul pe scenă, 
lucru mult mai greu decât atunci când ai multe lu-
cruri de făcut, pentru că trebuie să trăieşti acolo, 
să exişti, real, fără să atragi atenţia, fără să de-
ranjezi povestea.  

În caietul lui de regie, însă, erau câteva vorbe 
şi despre mine. M-am supus cu bucurie, n-a avut 
prea multă treabă cu mine, dar când s-a jucat 

spectacolul eram foarte liniştit, eram sigur că ce 
fac e bine, e verificat de caietul lui, care dacă 
mi-aduc bine aminte avea coperţile albastre, de-
venise un fel de personaj.  

Cum vă spuneam, prima mea senzaţie, a ră-
mas valabilă la Alexa Visarion. O senzaţie de 
vulcan, senzaţie pe care am avut-o ori de câte ori 
am lucrat cu el. Ar mai fi de spus doar că pe 
vremea aceea, la Casandra, unde juca numai 
anul patru, veneau directori de teatru şi îşi ale-
geau actorii. Marea mea surpriză a fost că un re-
gizor foarte important din Bucureşti a vrut să mă 
ia la teatrul lui şi s-a mirat că sunt doar un actor 
mic, adică în anul trei; şi asta în urma unui rol 
episodic.  

În cursul vieţii, mai târziu, am povestit asta 
multor studenţi, care voiau să joace neapărat 
Hamlet sau Romeo. Să mă întorc la Alexa Visari-
on, la caietul lui de regie, care în timp l-a marcat, 
în raport cu colegii lui. A scris, a teoretizat, a ex-
plicat, a dezbătut, a întors pe toate feţele partea 
lui de teatru. A definit şi a explorat spaţii noi, care 
ar fi trebuit să provoace noi formule... Mi-aduc 
aminte cât m-a marcat un spectacol făcut de el la 
Târgu Mureş şi jucat în Bulandra care se numea 
Procurorul şi care era surprinzător de subversiv 
folosind soluţii şi imagini necenzurabile, un fel de 
şah mat dat propagandei la ea acasă, cu armele 
ei.  

Credeam atunci că asta trebuia să provoace 
un gen. Mai târziu, când a intrat în film, n-a încer-
cat să ucidă nici o clipă regizorul de teatru din el, 
ba chiar l-a pus la treabă.  

Cel mai interesant mixaj, de genul acesta, 
cred că a fost, Înainte de tăcere, după În vreme 
de război de Caragiale, cu Liviu Rozorea, Valeria 
Seciu şi Ion Caramitru principali, şi noi alţi câţiva 
secundari.  
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Dacă la primul rol din studenţie am avut trei 
replici, de data asta nu am avut nici una. Şi asta 
pentru că personajul meu era mut. Întors din răz-
boi, un mutilat – o încercare splendidă pentru mi-
ne de a spune totul fără vorbe, o încercare foarte 
grea în mijlocul unei lumi colorate, de iarmaroc, 
tu să fii doar o tăcere şi totuşi spectatorul să înţe-
leagă tot ce nu poţi să spui.  

Filmam într-un sat de pe Neajlov, unde se 
adunase tot praful Bărăganului, costumul meu 
venea direct din vechile magazii ale Buftei, o 
manta jerpelită care trecuse înainte probabil prin 
toate producţiile studioului şi nu fusese spălată 
probabil de la Răsună valea.  

Avea un miros de vechi cu praf, ploşniţă, nuci 
proaspete şi vin roşu, că la finalul fiecărei zi de 
filmare mai stăteam aşa îmbrăcaţi toţi, preţ de o 
mână de nuci şi o cană cu vin roşu.  

Mai aveam câteva zile de filmare când m-am 

îmbolnăvit de hepatita A, boala mizeriei, şi abia 
peste o lună când am ieşit din spital m-au adus 
cu maşina întins pe banchetă încă vreo patru zile 
să termin filmările.  

Acum, că a trecut atâta vreme cred că totul a 
meritat. Cel puţin în capul meu, personajul cu ca-
re m-a provocat Alexa Visarion înainte de tăcere 
a fost unul dintre cele mai interesante din cariera 
mea. Şi pot spune că uneori am fost fericit în pro-
fesie alături de oameni dragi cu care am plecat 
demult şi am ajuns aici, ceva mai bolnavi, ceva 
mai bătrâni, la timpul cărţilor şi al amintirilor. Fa-
cem parte fiecare din biografia celuilalt şi asta nu 
înseamnă doar că am fost o generaţie ci că am 
spus cât am putut de tare ceea ce aveam de 
spus.  

Iar vocea lui s-a auzit aşa cum spuneam la 
început cu puterea unui vulcan, de care trebuie 
să ţii seamă că-ţi place sau nu-ţi place. 

 

 

 

 

 

Regizorul Alexa VISARION cu Mircea DIACONU – în rolul Mircea, Camelia MAXIM – în rolul Cristina,  
pe platou în timpul filmărilor la Punct... și de la capăt (1986) 
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Dorina LAZĂR 
 

 

PEREŢII... CU FIRE VERZI 
 
 
Mă tot frământ de ceva timp încercând să aş-

tern în câteva rânduri ce a însemnat pentru noi, 
cei din Teatrul Odeon astăzi, „Giuleşti” de atunci, 
întâlnirea cu Alexa Visarion. 

În profesia noastră cred că de mare importan-
ţă e să ai noroc! Poţi să ai calităţi cu carul, dacă 
nu ai norocul să întâlneşti «regizorul» şi «textul», 
nimeni nu va şti de tine. Şi pentru mulţi din gene-
raţia noastră, întâlnirea cu Alexa Visarion a fost 
hotărâtoare. Când am văzut distribuţia de la Nă-
pasta, în 1974, la avizierul actorilor, mi-am spus: 
„a, un tânăr regizor care vrea să facă din piesa 
asta o comedie!”, pentru că până atunci fusesem 
catalogată drept actriţă de comedie. Iată că am 
început repetiţiile şi, pentru noi, cei de atunci, a 
început un nou capitol al teatrului, al vieţii. Lucru-
rile au căpătat o altă dimensiune, teatrul a părut 
dintr-odată altfel, ceea ce era în afara scenei, era 
în subsidiar. Era pentru noi toţi un dulce chin felul 
nou în care vedeam această – aş zice nu profe-
sie, ci mai degrabă credinţă. Cred că am avut, 
noi cei care am lucrat cu Alexa, un mare noroc... 

Deci, Năpasta cu tot ce a însemnat ea, repeti-
ţii, spectacole, premii, turnee şi apoi O noapte 
furtunoasă, Pasărea Shakespeare, Woyzeck, 
Echipa de zgomote, Goana, Astă seară se joacă 
fără piesă. Îmi amintesc de înregistrările de la ra-
dio şi de zilele de filmare de la Înghiţitorul de să-
bii, Punct şi de la capăt, Înainte de tăcere, Nă-
pasta” şi Ana.  

Poate că o întâmplare de la filmările cu Nă-
pasta” mi-a rămas pentru totdeauna în suflet. 

Eram în Săptămâna Mare când s-au făcut 
probele filmate. La Bughea, undeva pe lângă 
Câmpulung Muscel...  

Scenograful a amenajat o culă veche, a bătut 
pereţii cu pământ amestecat cu paie şi cu pleavă 

de la grâu – s-a filmat în interior; apoi afară unde 
pădurea înfrunzise, iarba era de un verde dure-
ros, smălţuită cu flori galbene de păpădie şi se 
auzea clopotul de la biserica din sat. 

Am plecat la Bucureşti şi ne-am întors peste o 
săptămână, după zilele de Paşti. 

Şi, minune! Pereţii din culă erau încolţiţi, aco-
periţi cu fire verzi, crescute din boabele de grâu 
rămase în pleavă! 

Parcă ar fi fost un semn că ce rostuiam noi 
acolo avea binecuvântarea cerului, că ceea ce 
făceam de câţiva ani împreună, actorii şi regizo-
rul, dădea roade, că într-adevăr credinţa noastră 
în acea viaţă „închipuită” de pe scenă nu era 
doar o spusă, ci o realitate plină de lumină. 

Le mulţumesc tuturor şi îi mulţumesc lui Alexa 
Visarion pentru „deşteptarea mea”. 

 

 

Alexa VISARION şi George BANU  
la Festivalul Internațional de Teatru, Sibiu 2019 
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Maria ZĂRNESCU 
 
 

ALEXA VISARION ȘI PATIMILE SALE 
 
 

Mărturisea cândva Cehov că medicina îi este 
nevastă legiuită, iar literatura – amantă. Și comple-
ta: Când mă satur de una, petrec noaptea cu cea-
laltă... Dacă teatrul și filmul ar fi substantive de ge-
nul feminin, sunt convinsă că o parafrază a acestei 
spovedanii s-ar aplica regizorului Alexa Visarion, 
care le „împacă” de cincizeci de ani încoace... Pe 
30 ianuarie 2020, jumătate de veac se va împlini 
de la debutul său în teatru cu spectacolul „Cartofi 
prăjiți cu orice” de Arnold Wesker. Pe 30 ianuarie 
1970, în Studioul Casandra al Institutului de Artă 
Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din Bu-
curești, avea să se dezvăluie germenul unui artist, 
așa cum scria teatrologul George Banu. Pe 30 ia-
nuarie, însă, coincidență fericită, serbăm – an de 
an, peste veacuri – aniversarea celui care ne-a dat 
nume în teatru, Ion Luca Caragiale.  

Nu o dată l-am auzit pe Domnul Profesor Alexa 
Visarion mărturisind că Shakespeare, Cehov și Ca-
ragiale l-au imaginat artistic, că prin ei a învățat să 
pătrundă, să vadă, să caute... Nu o dată l-am văzut 
tulburat de teatru, nu o dată l-am simțit îndrăgostit 
de teatru. De teatru, ca zonă tainică a vieții unde 
tulburarea are limpezime adâncă... Pentru regizorul 
și pedagogul Alexa Visarion, Caragiale este o 
chemare fără sfârșit, un autor personal, un răspuns 
la căutările creative, mereu surprinzător prin nouta-
tea sa, omul de care ai nevoie, călăuza...  

Cinic, caustic, sceptic, dar și neliniștit sau sen-
timental, de la geniu până la măscărici, de la zeu 
tutelar și istoric al secolului XIX, până la caricatură 
a românismului, reacționar, canalie sau nepatriot, 
Caragiale a adunat, poate, cel mai larg spectru de 
calificative din partea colegilor și prietenilor, a zia-
riștilor și comentatorilor, dar și a simplilor săi conce-
tățeni. Deloc surprinzător pentru un adevărat crea-
tor de univers uman, un „univers paralel” adesea 
de neînțeles pentru unii dintre contemporanii săi. 
De neînțeles și în alternanța stilistică a operei. Du-
pă anul 1889, temele profund tragice iau locul celor 

tragicomice din comedii, a jovialității din Claponul 
sau alte periodice, ocupând, pentru aproape un 
deceniu, prim-planul creației sale, în nuvele precum 
„O făclie de Paște”, „Păcat...”, „În vreme de război”, 
schița „Inspecțiune” sau drama „Năpasta”. În cele 
mai multe dintre aceste texte, un om normal își 
pierde brusc mințile: Leiba Zibal pentru că e ame-
nințat de un hoț și nimeni nu e dispus să-l ajute, Ion 
pentru că a fost bătut, Dragomir pentru că a ucis – 
din patimă pentru o femeie, sau Stavrache – din 
patimă pentru o avere. Nimic nu e mai drept pe lu-
me decât prețul patimii... scria Caragiale în „Slăbi-
ciune”. Este perioada din care datează celebra ex-
presie Simt enorm și văz monstruos din bizara 
schiță „Grand Hôtel Victoria Română”. Criticul și is-
toricul literar Florin Manolescu remarca: Până la 
Caragiale, niciun alt scriitor român nu și-a mai pus 
problema studiului sistematic al dereglării meca-
nismelor umane. („Caragiale și Caragiale”, Ed. 
Humanitas, 2002) 

Lui, dar și lui Eminescu, le cere regizorul Alexa 
Visarion binecuvântarea, înainte de plecarea într-o 
nouă călătorie. De altfel, Caragiale l-a însoțit de la 
primele sale călătorii artistice, în anul al doilea de 
facultate, când a montat un fragment din drama 
„Năpasta” pentru un examen de regie. Încă de 
pe-atunci avea să înceapă lucrul la piesă cu spațiul 
scenic, acel loc în care gândurile și ideile vor avea 
volum, vor căpăta viață. Și încă de pe-atunci avea 
să trezească mirări admirative: Atâta simplitate la 
un student!? – se întreba aproape retoric regizorul 
Lucian Pintilie pus în fața spațiului de joc: două 
bănci și o masă și multă singurătate și pereții albi ai 
clasei... o bardă, semn al crimei... și așteptarea... 

Ideea acestui decor minimalist va fi reluată și în 
următoarele montări ale dramei: de la examenul de 
licență pe scena Teatrului Tineretului din Piatra 
Neamț, în 1970, până la spectacolul de inaugurare 
a Studioului ‘74 la Teatrul Giulești, chiar în anul 
1974 (spectacol cu viață lungă, adaptat ulterior 
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pentru televiziune, dar și „solie culturală” în întrea-
ga lume), și apoi până la filmul „Năpasta” din 1982. 

Piesă a simplității și profunzimii, „Năpasta” mai 
fusese ecranizată în anul 1928, în regia lui Eftimie 
Vasilescu și Ghiță Popescu, într-un film ce respecta 
textul piesei lui Caragiale, dar încerca să depă-
șească barierele teatrului filmat, prin câteva flash-
backuri turnate, în mare parte, în decoruri autentice 
(satul Corbeni, salina Ocnele Mari, închisoarea Vă-
cărești). După mai bine de jumătate de secol de la 
această premieră, Alexa Visarion revine cu o des-
lușire personală a textului, cu „calmul olimpian” al 
artistului stăpân pe rosturile și menirea sa în socie-
tate. „Năpasta” este un film despre cauzele ratate 
în numele unui ideal, despre vinovăția ispășită prin 
nedreptate, despre șansele pierdute sau câștigate 
ale eliberării, ale purificării unor suflete traumatizate 
de un climat ambiguu – consemna criticul și filmo-
logul Călin Căliman într-a sa Istorie a filmului româ-
nesc (Ed. Fundației Culturale Române, 2000). 

Pe lângă această lectură personală a textului, 
regizorul apelează la toate rubedeniile literare ale 
piesei: tragedia antică (similitudinea Anca – Electra 
sau scena recunoașterii aristotelice a lui Ion), Dos-
toievski (demonii ce torturează personajele), Tolstoi 
și Poe (negrul, sumbrul, întunericul), dar și Kafka 
(dreptatea prin nedreptate). Ambiguitatea climatului 
din film provine, poate, din izvorul nesecat de inte-
rogații care este „Năpasta” și derivă din seria de în-
trebări lansate prin teatru, oracol ce poate dezvălui 
enigmele, dar nu află adevărul ce le întreține. Sunt 
însuși gândurile regizorului, care adaugă: nu putem 
face filme [...] decât atunci când avem multe între-
bări la care nu putem răspunde („Cortina de cuvin-
te”, Ed. Universalia, 2007). Recunoaștem aici spiri-

tul lui Cehov, care considera că rolul unui artist este 
acela de a pune întrebări, nu de a răspunde la ele. 
Ca și întreg universul lui Caragiale, populat de în-
trebările marilor artiști: „De ce?”, „Pentru ce?”. De 
ce, nene Anghelache?... 

Adept al teatrului de stare, pentru care pledea-
ză oficial încă din 1978 (de altfel, și anul debutului 
său cinematografic cu filmul „Înainte de tăcere”, in-
spirat tot din Caragiale), Alexa Visarion pornește de 
la spectacolul montat pe scena de la Giulești. Aco-
lo, aparent și, oarecum, paradoxal, elementele tea-
trale „auxiliare” dispăreau, lăsând loc unui singur 
mijloc de comunicare: ființa umană torturată de 
propriul „eu”, de neprevăzutul și incertitudinile care 
o ordonează. (Confesiunile îi aparțin și se regăsesc 
în „Cortina de cuvinte”, un adevărat caiet de regie 
al traiului său în teatru.) Rezultatul: un film de stare 
echivocă, despre vinovăție și ispășire, în care am-
biguitatea și misterul dramei lui Caragiale își gă-
sesc, astfel, întruchiparea. O stare generată și de 
spațiul de joc. 

Decorul scenelor interioare rămâne și în film la 
fel de simplu, minimalist. Punct nodal, în care firul 
acțiunii va reveni permanent, ca la o matcă: acea 
cameră din hanul lui Dragomir, cu pereții albi și goi, 
pe care se află atârnată doar barda, simbol tragic. 
În mijlocul camerei: o masă lungă din lemn, străjui-
tă de două bănci de o parte și de alta, simbol am-
biguu, tainic, împărțind, parcă, lumea în două jumă-
tăți. (Până și blatul mesei e construit din două bu-
căți de lemn, egale.) Nu se știe când ești de o parte 
și când treci în cealaltă. Azi ești zdravăn, dar mâine 
poți deveni nebun. La masă au loc discuțiile, la ma-
să se iau deciziile, la masă se hotărăște viitorul.  

Regăsim universul lui Caragiale în scena din 

 

Regizorul Alexa VISARION pe platou cu Marioara STERIAN – rolul Doina și Ovidiu Iuliu MOLDOVAN –  
rolul Lazăr, în timpul filmărilor la Punct... și de la capăt (1986) 
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cârciumă, acolo unde popa, notarul, primarul sunt 
toți în odaie, joacă cărți și beau, de parcă ne-am 
afla în casa lui Nae Cațavencu, unde dăscălimea 
joacă stos: Ionescu, Popescu, popa Pripici [...] și d. 
Tăchiță, și Petcuș, și Zapisescu, toată gașca-n păr. 
Regizorul apelează deseori la extra-text – și aici, și 
în scenele exterioare, și la apariția unor personaje 
noi sau doar sugerate: o posibilă ibovnică mută 
de-a lui Dragomir, Dumitru cel ucis, sau Maica 
Domnului cea des invocată în piesă. Filmul începe 
tot cu o scenă de extra-text, cu un Dumitru încă viu 
și în putere, jucându-și voios tânăra nevastă, dar 
întrerupt de un Dragomir neguros, care își cere 
dreptul la dans (Anco! de ce n-ai vrut să mă iei pe 
mine? Eu tot te iubesc... Lasă-l pe Dumitru și vino!) 
și apoi dreptul la viață... Chiar dacă de Dumitru cel 
viu va scăpa ucigându-l, Dragomir nu se va elibera 
de duhul său (Eu trăiesc în casă, mănânc la masă, 
dorm la un loc cu stafia lui...), cum nu se va mântui 
nici de patima pentru Anca. Patimă... 

Prima scenă din camera cea albă dă cheia în-
tregii stări de tensiune a filmului. Ură și iubire, pasi-
une, atitudini exteriorizat-violente și un joc senzori-
al-agresiv, alternând cu lungi momente de tăcere. 
Pitorescul care ucide pateticul este eliminat, împre-
ună cu orice descriere, în avantajul esențializării 
tragice. Gestul, ca element vizual, este redus la 
maximum, alternând izbucnirile dinamice, adesea 
instinctuale, cu atitudini împietrite, iar vocea, ca 
element auditiv, alternează strigăte și explozii so-
nore cu tăceri prelungi. Dacă am reprezenta grafic 
această tensiune continuă a acțiunii, nu ar fi vorba 
de o curbă gaussiană, mergând în crescendo până 
la un maxim și revenind asimptotic spre zero, ci de 
o adevărată curbă sinusoidală. Faptul, întâlnit pri-
ma dată în filmul „Înainte de tăcere”, l-a făcut pe 
regizorul Radu Penciulescu, să remarce pe drept 
cuvânt că fostul său student, Alexa Visarion, lu-
crează prin contragere și eliberare.  

Secvențele se succedă dens și coerent, într-un 
montaj dinamic, aproape sincopat, iar jocul actorilor 
este intens până la combustie. Prim-planurile 
abundă în redarea filmică a discuțiilor de la masa 
cea simbolică, iar caracterele se dezvăluie com-
plex, dar nu complet, până la paroxism. Personaje-
le lui Caragiale nu se menajează deloc, se lasă tâ-
râte cu putere de torentul necontrolat al ființei lor, 
de duritatea și dezordinea lumii din care fac parte. 
[...] Eroii se zbat într-o încrâncenare epuizantă în 
luptă cu gândurile și instinctele lor, stăpâniți de for-
țe ascunse pe care nu și le pot explica și care cre-
ează acea neclaritate a acțiunilor, alimentată per-
manent de orice nou incident apărut, devenit stimul 
– notează regizorul în „Cortina de cuvinte”. 

În „Năpasta”, singurul personaj care capătă un 

caracter precis, raportat la conflictul tragic este 
Gheorghe – interpretat de Dorel Vișan. În schimb, 
după premieră, actrița Dorina Lazăr mărturisea: Am 
jucat-o pe Anca ani de zile în teatru, o cunosc bine, 
am interpretat-o acum și in film. Știu despre ea o 
groază de lucruri, și nicio clipă n-am putut spune că 
gata, știu tot, nu mai am ce afla [...] Oricând poți să 
mai ai surprize. Anca își păstrează încă pentru mi-
ne misterul. Personajul este înfățișat ca o Electră 
de secol XIX, feroce în patima sa de răzbunare, 
căutând febril soluții punitive și disprețuind rece pe 
orice poate sau și-ar dori să o ajute. Patimă... 

Ion nebunul – în interpretarea lui Florin Zamfi-
rescu – aduce cu sine o liniște ciudată, aparentă. 
Oscilând între prezență și absență, privirea sa fixă 
trece prin oameni, în căutarea unui „dincolo” obse-
siv, cumplit, doar de el cunoscut. La aflarea adevă-
ratului vinovat, are o izbucnire explozivă, când re-
vine, parcă, în lumea reală, vrând să pedepsească 
după faptă.  

Deși liber, vinovatul Dragomir – interpretat de 
Corneliu Dumitraș – se simte permanent încolțit, 
vrând să evadeze din propria casă. Libertatea sa 
este un chin neîntrerupt. Înainte de a-i da lovitura 
finală, Anca l-a distrus psihic. E înnebunit de neli-
niști și insomnii, de ura soției, pe care o poartă ca 
pe-o greutate invizibilă, adus de spate. Atitudinile 
sale crispate seamănă cu cele ale lui Ion. Ca un 
animal hăituit, mereu la pândă, nu poate privi în 
ochi, zvâcnește când și când cu furie, zbătându-se 
neputincios, trecând năprasnic de la calm aparent 
la furie dementă. Spre deosebire de montarea tea-
trală, unde fuga îl poartă neîndurător în cerc, doar 
în jurul simbolicei mese de lemn, filmul îi pune la 
dispoziție râpele alunecoase de frunze moarte, din 
pădurea în care a ucis. S-a smintit de-a binelea și îi 
va lua locul lui Ion, așa cum îl luase pe al lui Dumi-
tru. Practic, toate personajele au sau își capătă do-
za lor de nebunie. Adevăratul chin începe de-abia 
în finalul filmului. Vor veni mai târziu clipele obsesi-
ve. Anca rămâne singură. Singură de tot. Nu mai 
are nici măcar ce să răzbune. Tragedia nu s-a ter-
minat – este cheia pe care ne-o oferă regizorul. 

 
Se spune că, la cincizeci de ani, cuplurile care 

trec testul timpului merită să celebreze „nunta de 
aur”. Este și cazul regizorului Alexa Visarion, care 
sărbătorește, pe 30 ianuarie 2020, o jumătate de 
secol de căsnicie durabilă cu Teatrul. Dar și o dra-
goste neostoită pentru Film, de care s-a lăsat vrăjit 
cu patima ieșirii la lumină a nevăzutului, precum o 
făcuse și celebrul său înaintaș Orson Welles. Iubiri 
fecunde, bogate, strălucitoare, cărora li s-a dăruit 
cu har, căldură și, mai ales, cunoaștere. La mulți 
ani într-ale artelor, Domnule Profesor! 
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„TOTUL CARE TRIMITE LA TOT” 
 
 

Alexa Visarion mărturiseşte într-unul din intervi-
urile lui că visa, în copilărie, să se facă silvicultor 
sau profesor de poezie. 

Dacă prima dorinţă intra în seria firească a pro-
iecţiilor unui copil despre sine, cea de-a doua ale-
gere îl singularizează pe viitorul regizor, scenarist, 
om de teatru şi profesor, care are în spate o carieră 
internaţională incontestabilă. 

Cel ce visa să devină, profesor de poezie, când 
alţii se văd interpreţii unor roluri cu mult mai precise 
şi autoritar-pragmatice, părea să intuiască fără greş 
faptul că poate exista o scenă şi o catedră pe care 
se modelează şi se joacă etern universalitatea 
semnificaţiilor şi valorilor. 

Alexa Visarion s-a impus rapid în lumea teatru-
lui şi filmului românesc şi a cucerit real şi profund, o 
notorietate internaţională, traversând oceanele şi 
continentele, cu stilul lui de a pune în scenă, de a 
lucra cu actorii, de a preda teatru şi de a înţelege 
marea dramaturgie universală, căreia i l-a impus 
definitiv pe Caragiale, alături de Shakespeare şi de 
Cehov. 

Pentru cine cunoaşte istoria teatrului, marile 
şcoli de interpretare, în vremurile modeme, cartea 
de faţă este o cortina de cuvinte trasă la sfârşitul 
unui spectacol care reconfirmă întemeierea şi te-
meinicia creaţiei, prin construcţie, adevărul că arta 
este mai presus de orice artificiu, vidare de sens 
sau exerciţiu demolator. 

Care sunt însă uneltele şi credinţele îmbrăţişate 
de Alexa Visarion, pârghiile pe care şi le-a ales şi 
care i-au adus succesul şi notorietatea? 

Răspunsul la această întrebare se află cuprins 
în cărţile sale. Nu sub forma unor certitudini ci mai 
degrabă sub forma unor credinţe, intuiţii şi pasiuni 
şi, uneori, ca o temă muzicală, ca o „echivocitate 
deschisă”, cum ar spune Hans-Georg Gadamer. 
Ca o poezie, am adăuga, în care sufletul devine 
work in progress. 

Alexa Visarion opune expresivitatea 
artificiului în artă: Expresivitatea artei este o 

condiţie a valorii ei iar artificialul nu este niciodată 
expresiv 

Pentru regizorul şi scenaristul Alexa Visarion, 
relaţia dintre creaţia poetică şi interpretare, între 
poezie, jocul actorului şi spectacolul pus în scenă 
este mai strânsă decât ne putem imagina, şi mai 
presus de știință. Aici Alexa Visarion pare să-şi 
aducă aminte de Paul Valery, care opunea vorbirea 
zilnică şi discursul ştiinţific, dominate de trecător şi 
indicativul referenţial, cuvântului poetic care se in-
dică pe sine şi durează, fără să precizeze o ţintă 
anume, de vreme ce arată către ceva deschis, că-
tre totul care trimite la tot des invocat de Goethe. 

A pune un spectacol în scenă, a interpreta o 
partitură dramatică înseamnă pentru Alexa Visarion 
a interpreta conform fiinţei, a întrezări semnele 
acestei echivocităţi inepuizabile, pe care arta o are 
în comun cu însăşi condiţia umană. 

Cum îşi propune să interpreteze regizorul şi ac-
torul acest act de creaţie dintr-un text scris şi jucat? 

Cum înţelege să facă teatru şi să cucerească 
publicul de oriunde Alexa Visarion? Ca un poet. Ca 
un profesor de poezie. 

Pariul lui este unul câştigat, într-o lume în care 
cuvintele circulă, mai mult ca oricând, ca banii, că-
reia este bine să-i aminteşti, tot mai des, că poezia 
rămâne, de milenii, un vehicul universal pentru un 
suflet şi o artă, universale. Dar cât de echivocă şi 
de imposibil de mimat este poezia şi cât de imposi-
bil de contrafăcut este această identitate între 
semnificaţie şi fiinţă, care există în adevărata şi ma-
rea poezie. 

Spre deosebire de regizorii care întorc spatele 
textului sau care-l schimonosesc, în patul procusti-
an al unei aşa-zise viziuni, Alexa Visarion se luptă 
să-i crească aripile, să-l smulgă glodului, în care îl 



 

143 

pot arunca, pe dramaturg, moda sau manierismul 
unor puneri în scenă. 

Teatrului redus la mimică şi mimarea unor roluri 
precise, cu tehnici precise şi găselnițe autodevora-
toare, Alexa Visarion îi opune un teatru al stărilor, 
al expresivităţii, al căutării muzicii personajului, fie 
aceasta o partitură simfonică sau de cânt mono-
die,însoţind slujba bisericească 

Apropierea de poezie, teatrul ca stare, teza pe 
care o susţine şi slujeşte Alexa Visarion, încearcă 
să învingă, prin zborul interpretării sau levitaţia ei, 
ce refuză o lege a gravitaţiei interpretării, caracterul 
efemer al spectacolului, tendinţa de a-l lucra ca pe 
o piatră aruncată în apa care face valuri şi cercuri 
de audienţă. 

Alexa Visarion are o conştiinţă a misiunii regizo-
rului care seamănă cu aceea a poeţilor, de la Hesi-
od şi până la Hölderlin, de la Blaga la americanul 
Bukovschi. 

Între cele două mari direcţii ale teatrului din ul-
timul secol, care şi-au disputat adevărul artei dra-
matice, între austeritate şi carnavalesc, total neîn-
crezător în ideologii, în vreme ce se lasă fermecat 
de mitologie şi de simboluri, Alexa Visarion pune în 
valoare, mai mult decât adevărul şi neadevărul tex-
tului, muzica acestuia, lăsându-ne să-i ascultam 
vocile, melosul şi stridenţele. 

Ambiguitatea, pe care o condamnă în poezie 
savanţii sau filosofii, care caută în toate o tălmăcire 
definitivă, e înţeleasă de Alexa Visarion ca o com-
uniune între teatru, poezie şi fiinţă, ca un refuz al 
certitudinii narcisiste, ca o smerenie şi frică a omu-
lui în faţa definitivului. 

Alexa Visarion opune certitudinii din actul inter-
pretării autenticitatea de simţire subiectivă, parado-
xul. Controlează mimesis-ul prin eliberarea expre-
siei, prin ducerea stării la paroxism sau îngheţarea 
ei. Lupta lui ca regizor sau scenarist cu capcana 
mimesis-ului ne trimite frecvent la estetica muzicală 
din care mimesis-ul este alungat mai mult decât în 
orice artă. 

Nu întâmplător visează să găsească pentru fie-
care rol cântecul acesta de pasăre care pe limba ei 

piere sau anunţă răsăritul, furtunile, moartea. 
Arta modernă refuză aşteptările noastre de a 

descoperi expres o anume imagine, ea lucrează 
aproape rebours în relaţie cu spectatorul actului ar-
tistic. Efectului de recul şi de agresare a celuilalt, 
Alexa Visarion îi opune o invazivă întoarcere la ar-
mele poeziei, la sensibilitate, fragilizare, un soi de 
ascuţire a simţurilor, intuiţiei, perplexităţii, a acelui 
„ştiu că nu ştiu”. Ceea ce ne ajută să înţelegem, 
parcă mai bine, cărţile lui. 

Alexa Visarion ne sugerează un model al regi-
zorului ca profesor de poezie, o formă de teatru 
pus în scenă prin semne, care ascultă de ideea că 
ceea ce întrezărim este mult mai bogat decât ceea 
ce vedem sau suntem împinşi să vedem. 

Structura pasională, obsesivă, dinamică, dărui-
ta cu un talent de regizor şi de dascăl strălucit veri-
ficat din Romania până în America, regizor care a 
câştigat pariul, punând în scenă dramaturgi aflaţi 
aparent la poluri opuse, Cehov şi Caragiale, 
Shakespeare şi Blaga, Buchner şi Pirandello, Alexa 
Visarion este acum, la 72 de ani de viaţă şi 50 de 
ani de scenă, acel copil care şi-a împlinit visul, de a 
face teatru şi de a putea mărturisi, asemeni versu-
lui din Mnemosyne, scris de Hölderlin: „Suntem un 
semn fără tălmăcire”. Când oamenii se încredin-
ţează de această stare a condiţiei umane şi când 
arta fuge de ţarcul interpretărilor, şi viaţa şi arta 
sunt mai aproape de poezie şi memoria şi credinţa 
în Dumnezeu sunt mai autentice. Mai adevărate. 

Experimentele îşi pot devora ţinta sau o pot fa-
ce să explodeze, până la pulverizare. 

Modernitatea este un vulcan în erupţie, cu mo-
mente de acalmie. 

Vulcanicul Alexa Visarion îşi poate permite să 
înveţe, de la poezie, modernitatea eternă din artă, 
prin care ne reamintim de noi înşine, de adevărata 
lume şi izvodirea tainelor, de vizibilitatea idealului şi, 
în acelaşi timp, de condiţia lui invizibilă, de curajul şi 
frica din care se plămădeşte cel mai bine un rol, un 
spectacol, o viaţă de om. El ştie că cine are acces la 
poezie are puterea Sfinxului şi oracolului de a ne 
pune pe gânduri, de a ne înfricoşa şi vindeca. 

 

Scenă din filmul Ana (2014). Scenariul și regia 
Alexa Visarion. De la stânga la dreapta: 
Răzvan Vasilescu – în rolul El, Iulia Mihalcea – 
în rolul Secretara, Dorel Vișan – în rolul Sile, 
Mircea Albulescu – în rolul Colonelul 
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