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POEMUL DESENAT       
 

 

 

Ion MIRCEA 
 
 

PRIVIREA MEA MĂ PĂRĂSEŞTE 
 
 

Dacă-mi ating cu limba o picătură de sânge 
simt gustul sângelui meu 
mă pot pur şi simplu gusta. 
 
dacă îmi pipăi corpul 
simt mâna care pipăie 
şi simt corpul meu care simte că e pipăit de mâna mea. 
 
mă pot mirosi 
ceea ce floarea nu poate. 
mă pot auzi 
ceea ce tunetul nu poate. 
 
dar nu mă pot privi în ochi. 
 
dacă excludem oglinzile 
privirea mea are un singur sens: 
spre afară. 
ea poate doar ieşi 
ea nu poate pătrunde-n ochii mei. 
 
sunt unul dintre lucrurile acestei lumi 
şi una dintre lumile acestor lucruri 
privirea mea mă părăseşte şi nu se mai întoarce 
niciodată 
în ochii de la care a plecat. 

 
 
 

Din volumul Materia care ne desparte,  
în curs de editare la „Junimea”, 
colecţia „Cantos” 
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    Dragoş PĂTRAŞCU: Poemul desenat  
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UN POET, O PAGINĂ 
 

 

 

 

Andrei NOVAC 
 
 
 
 
 
 

DIN CE ÎN CE MAI APROAPE 
 
 

în principal, nu ai voie să uiţi 
toate câte ne aparţin,  
ne consumă pe noi, 
cresc din noi, apoi se răsucesc 
 
 
foarte departe se sting luminile 
din încăperile din care  
nu ies decât umbre permanente, 
prin noi lumea se vede din ce în ce 
 
 
mai aproape 
nimic nu se mai întoarce îşi transformă 
gesturile în aşteptări 
şi cea mai lungă tăcere. 
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UN POET, O PAGINĂ 
 

 

 
 

Daniel POPA 
 

 

 

 

 

ABIS 
 
 
În peșterile sufletului sunt angoase străvechi 
Vizitele mele devin un ritual crepuscular 
Dansez pe o lumină în ritmul valurilor mării 
Creez un poem legat ca un fir de capătul lumii 
Viața aici își pierde semnul de întrebare 
Norocul este constrâns să se căsătorească cu infinitul 
Disonanțele îmi sunt estompate în rigiditate  
Puținul adevăr se invită a fi spulberat în noapte 
Nu aș putea crede că șocul m-ar putea învăța ceva 
Oniricele panorame verticale mi se ascund  
Umbrele își au propria geometrie 
Pe o axă a coloanei vertebrale 
Noaptea irizată cu nonșalanță în albastru 
Coboară linear pe piciorul de fum 
Răspunsul material îmi este doar un zâmbet 
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UN POET, O PAGINĂ 
 

 

 
 

Christian W. SCHENK 
(Germania) 

 

 

 

 

 

ȘI CARTEA MI-E GRĂDINĂ 
 
 

Cu fiecare nouă rană, 
cu fiecare lovitură 
mi se deschide încă un ochi 
prin care învăț poate a vedea mai bine,  
prin care pot cuprinde întreaga beznă  
ce se învăluie în jurul meu. 
 
Cu fiecare ochi ce se deschide  
văd multele dorințe  
care-n flux mă copleșesc cu-a lor venire, 
dar văd și cum se-ndepărtează în reflux. 
 
Cu fiecare nouă rană,  
cu fiecare lovitură  
o nouă filă dintr-o carte 
trece încet spre următoarea 
iar cartea asta mi-e grădină 
ce-o port oglindă-n buzunar. 
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PROZĂ 
 

 
 

Cătălin BOGHIU 
 
 

 
– Fiecare persoană se află în comuniune cu 

celelalte. Legătura este puternică între rude, dar 
și între prieteni, colegi de serviciu. De când au 
apărut rețelele de socializare virtuale, s-a obser-
vat că s-au format legături foarte strânse între 
persoane care nu s-au văzut niciodată. Dar v-ați 
gândit vreodată că omul poate avea o conexiune 
cu Pământul? Să ridice mâna cei care au fost în 
anumite locuri, mai ales în cele sacre, și au simțit 
că se încarcă cu o anumită energie, că au prins 
putere, sau că au intrat într-o anumită relație cu 
entități și energii necunoscute! 

Cezar privi mulțimea de oameni adunată în 
Centrul Kennedy. Nu mai susținuse nicio confe-
rință de o asemenea amploare. Sala Eisenhower 
era arhiplină. Știa că are capacitatea de 1.161 de 
persoane, dar el avea impresia că acolo erau de 
două ori mai mulți. Iar acum, când privea pădu-
rea de mâini ridicată, o emoție puternică îl cuprin-
se. Trebuia să aibă un speech impecabil. Sala 
era foarte activă și avea așteptări de la el. 

– În fiecare an, milioane de turiști vizitează lo-
curi spirituale, mistice, sacre sau puternice, pre-
cum Machu Picchu din Peru, Insula Paștelui, Ra-
pa Nui, din Chile, Glastonbury Tor din Anglia, pi-
ramidele din Egipt, ruinele găsite în Italia și Gre-
cia, Muntele Măslinilor din Ierusalim, Lourdes în 
Franța sau Uluru în Australia. Dacă studiem atri-
butele acestor site-uri observăm două categorii: 
una se referă la ceea ce au creat oamenii, cum 
ar fi o clădire dedicată pentru adorarea lui Dum-
nezeu, iar cealaltă se referă la o caracteristică 
naturală. Există teorii care afirmă că întreg Pă-
mântul este înconjurat de o rețea energetică de-
numită grila cristalină. Aceasta înmagazinează 
toate energiile umane, atât cele pozitive, cât și 

cele negative. De aceea, în unele locuri cum ar fi 
bisericile, mănăstirile, unde se adună mulți oa-
meni ce se roagă la unison către Dumnezeu sau 
alt zeu, dacă ne gândim la templele antice, sunt 
centre de energie pozitivă, iar locurile unde au 
fost executate persoane, s-au comis crime sau 
închisorile, sunt locuri cu o concentrare masivă 
de energie negativă. În ambele locuri se pot trăi 
experiențe paranormale. Poți trăi experiența co-
municării cu ființe superioare, unii afirmă că au 
discutat chiar cu Dumnezeu, poți să te vindeci, 
având loc așa numitele miracole, sau poți expe-
rimenta senzații de frică primordială și inexplica-
bilă, ce readuc la suprafață fobii ancestrale 
adânc îngropate.  

Dar această teorie nu explică de ce există 
unele locuri naturale încărcate cu energie. Evi-
dent, ca în toate cazurile în care există o lacună 
de informații, au apărut tot felul de explicații, de la 
cele mai fanteziste, cum ar fi cele despre diferiți 
extratereștrii care au plantat niște balize pe pă-
mânt, până la unele științifice, bazate pe studii și 
măsurători. Despre primele pot sta de vorbă cu 
toți cei care doresc, după conferință, dar acum 
mă voi axa pe cele din a doua categorie, fiind om 
de știință. 

Una dintre cele mai interesante, este cea ex-
pusă de Bill Becker și Bethe Hagens. Bill Becker 
a fost un jurnalist american remarcat pentru arti-
colele sale despre testarea armelor nucleare și 
progresul științei. A fost distins cu premiul Amos 
Alonzo Stagg al Universității din Pacific în 2008. 
Însă, eu, ca expert în mitologie și creaturi fantas-
tice, sunt fascinat de personalitatea lui Bethe 
Hagens, doctor în filozofie la Universitatea Wal-
den University, Minneapolis, specializată în an-
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tropologia conștiinței, știință ce îmbină antropolo-
gia culturală, neurobiologia, psihologia și artele. 
Despre această teorie o să vă vorbească, foarte 
pe scurt, deoarece nu este subiectul nostru, par-
tenera mea de cercetări și de viață, Ailsa Marcail 
Taggart, specialistă în parapsihologie, psihotroni-
că, ezoterism și demonologie. 

– Mulțumesc, profesore! Bună ziua doamne-
lor și domnilor. Bill Becker și Bethe Hagens au 
dezvoltat teoria lui Ivan P. Sanderson, ce susține 
că pe Pământ există douăsprezece zone geogra-
fice distribuite geometric, ce au anumite proprie-
tăți misterioase cum ar fi: Triunghiul Bermudelor, 
Marea Diavolului din apropierea Japoniei și Ano-
malia din Atlanticul de Sud. Ei au completat 
această hartă, adăugând mai multe puncte, prin-
tre care ambii poli ai Pământului și Marea Pira-
midă de la Gizeh. Interesant este faptul că, prin 
poziționarea punctelor de forță, ei explică forma 
actuală a continentelor. Aceste puncte sunt con-
siderate niște vortexuri de energie, ce se activea-
ză în anumite condiții, majoritatea astronomice, 
datorită poziționării geometrice a anumitor plane-
te sau stele. În momentul activării lor, în aceste 
locuri au loc activități paranormale. 

Unora dintre acestea le-au fost dedicate cărți 
întregi, cum ar fi zona aproximativ triunghiulară 
ca formă, cu cele trei colțuri localizate de Insulele 
Bermude, Porto Rico și Fort Lauderdale, Florida, 
în Oceanul Atlantic, cunoscută ca și Triunghiul 
Bermudelor. Suprafața cuprinsă este de circa 1,2 
milioane km². Există unele speculații cum că în 
această regiune se întâmplă foarte des fenome-
ne paranormale, cum ar fi: dispariții ale unui nu-
măr mare de vase și aparate de zbor, activități 
paranormale în care legile fizicii sunt date peste 
cap. În realitate, Paza de Coastă a Statelor Unite 
și alte agenții citează statistici care indică faptul 
că numărul incidentelor de vase și avioane dispă-
rute sau pierdute nu este mai mare decât în ori-
care altă zonă des circulată a lumii. Multe din 
așa-zisele mistere s-au dovedit a nu fi chiar atât 
de misterioase sau neobișnuite la o examinare 
mai amănunțită, conținând erori sau manipulări 
care, în multe cazuri, au circulat și recirculat timp 
de zeci de ani. 

O altă zonă renumită pentru activitățile para-
normale este Marea Diavolului sau Triunghiul 
Dragonului, cunoscut și ca Triunghiul Formosa 
sau Triunghiul Bermudelor din Pacific, o regiune 
din Oceanul Pacific în jurul insulei Miyake-jima, 
aflată la 100 km sud de Tokyo. Aici a avut loc un 
eveniment sinistru, „absorbirea” Zborului 370 al 
Malaysia Airlines, cu 239 de oameni la bord, ce a 
determinat guvernul japonez să declare oficial 

zona ca fiind una de pericol. 
Modelul geometric realizat de Becker și Ha-

gens, prin simplitatea sa, reușește să explice o 
parte din fenomenele paranormale ale Terrei. 
Dar, domnule profesor, cred că o altă rețea, cel 
puțin la fel de importantă, ce poate explica mul-
țumitor activitatea paranormală de pe Terra, este 
rețeaua Hartmann. 

Mândrean se uita fix spre primul loc din stânga 
al celui de-al cincilea rând, ocupat de o mulatră, 
cu ochi de indiancă, cu părul împletit în multe cozi 
subțiri, trecute prin cilindri și sfere de lemn, îmbi-
nate cu pene verzi și roșii. Deasupra ochilor și pe 
frunte, avea puncte albe, pictate după curbele fe-
ței, pe un fond roșu. Privirea ei îl hipnotizase și nu 
se putea desprinde din transa în care se afla. Tot 
corpul îi era ca o stană de piatră și în minte auzea 
o voce șoptită, ademenitoare, care-i spunea: 

– Vino la mine! Caută-mă! Te aștept! Grăbeș-
te-te! Vino! 

– Cezar! se simți el zgâlțâit și reîntors în pre-
zent din visarea sa. 

– Da? 
– Poate ne spui câteva cuvinte despre rețea-

ua Hartmann. 
– Rețeaua Hartmann? Sigur, spuse el, arun-

când din nou o privire spre scaunul acum gol, 
unde o văzuse pe mulatră. 

Rețea Hartmann este o zonă formată din 
benzi de radiații cosmo-telurice emise de scoarța 
terestră și care se intersectează perpendicular, 
similară meridianelor și paralelelor Pământului, 
orientate de asemenea pe direcțiile Nord-Sud și 
Est-Vest. Denumirea a fost dată de doctorul ger-
man Ernst Hartmann în anul 1942, cel care a stu-
diat fenomenul. El a dezvoltat primele teorii încă 
de pe când era student și a observat că mortalita-
tea în unele paturi de spital părea să fie mai mare 
decât în altele. Astfel, a concluzionat că decesele 
au fost cauzate de zona în care au fost plasate 
paturile pacienților, asociind bolile cu imediata 
apropiere a pacientului de anumite zone numite 
geopatogene (geo – pământ și phatos – suferință, 
boală). Zonele cele mai patogene ar fi situate du-
pă direcția și intersecția liniilor unei rețele cosmo-
telurice formată de radiații care vin din interiorul 
scoarței terestre. Punctele de intersecție ale rețelei 
se numesc noduri Hartmann. Zonele geopatogene 
sunt considerate ca fiind nocive pentru toate orga-
nismele vii. Șederea permanentă a omului în astfel 
de zone poate fi cauza unor îmbolnăviri foarte gra-
ve. De asemenea, zonele Hartmann sunt deseori 
asociate cu apariția fenomenelor paranormale. 
Radiațiile Hartmann se pot pune în evidență prin 
măsurări cu instrumente radiestezice. 
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Aceste zone sunt cunoscute încă din cele mai 
vechi timpuri. Oamenii preistorici se foloseau atât 
de instinctul lor, cât și de cel al păsărilor și al 
animalelor pentru a-și construi casele. În China 
antică, în perioada împăratului chinez Kung Yu, 
nimeni nu avea voie să construiască o locuință 
până ce zona nu era testată de specialiștii impe-
riali cu capacități paranormale. Romanii, înainte 
de a construi un oraș, lăsau cirezile de vite să 
pască timp de un an pe locul unde urma sa fie ri-
dicat orașul, după care le sacrificau și le inspec-
tau organele interne pentru a vedea dacă sunt 
sănătoase. 

Această rețea este foarte densă. Imaginați-vă 
niște perdele verticale formate din raze de radiații 
invizibile, foarte înalte, care se înalță din sol, din 
2 în 2 metri, pe direcția Nord-Sud și din 2,5 în 2,5 
metri, pe direcția Est-Vest. Diametrul unei astfel 
de raze este de cuprins între 16 și 20 cm. Astfel, 
se formează între aceste benzi, careuri favorabile 
cu suprafața de 4-4,5 mp. Un nod Hartmann, lo-
cul unde se întâlnesc două benzi, este de 6-7 ori 
mai nociv decât o bandă de radiații. 

Întrebarea firească: dacă sunt atât de dese, 
cum ne putem proteja? Nimeni nu construiește o 
casă care să aibă pereții pe aceste benzi și ca-
merele în zonele neafectate, cu toate că așa ar fi 
normal. Din fericire, nodurile nu sunt mai mari de 
diametrul unei raze. În concluzie, diametrul ma-
xim al unui nod este de 20 cm. Dacă simțiți că nu 
aveți chef de nimic, somnul vă este agitat și aveți 
coșmaruri, aveți o stare de oboseală permanen-
tă, sunteți stresat fără motiv nu dați randament 
scăzut la locul de muncă, este posibil să vă aflați 
deasupra unui nod Hartmann. 

Poziționarea timp îndelungat într-un astfel de 
loc poate genera afecțiuni ale inimii, a rinichilor, a 
sistemului circulator, cel respirator, ale metabo-
lismului, precum și afecțiuni cronice grave, cum 
ar fi cancerul. Dacă nu aveți posibilitatea de a 
efectua măsurători radiestezice și nici nu știți să 
utilizați baghete magice, anse sau ramuri de 
alun, așa cum făceau fântânarii, găzarii și aurarii, 
luați-vă o pisică. Pisica va căuta și se va culca 
unde depistează un nod Hartmann. 

Pentru protejare, cea mai simplă soluție este 
să vă mutați patul sau a biroul de pe zona nocivă 
într-un alt loc. Nu uitați! E vorba doar de 20 cm. 
Dacă nu aveți cum, amplasați în spațiul unde lo-
cuiți sau munciți mai multe bucăți de cuarț, pe ca-
re să le spălați periodic cu apă, sau așchii de 
marmură. 

Nu pedepsiți copilul dacă are note proaste la 
învățătură! Încercați mai întâi să-l mutați din ban-
că sau schimbați poziția biroului unde învață. 

Dar, dacă tot am vorbit despre rețele invizibile 
de energie, poate publicul ar fi interesant de mis-
terioasele linii Ley. Poți să spui, Ailsa, câteva cu-
vinte despre ele, până pregătesc eu materialele 
pentru subiectul principal al conferinței? 

– Sigur că da! 
Cezar bău un pahar de apă și aruncă rapid o 

privire la conexiunile laptopului. Totul era pregă-
tit, verificat și răsverificat, cu ore înainte de a în-
cepe conferința. O echipă tehnică se afla prezen-
tă pentru a rezolva rapid orice posibilă defecțiune 
ar apărea. Însă, replica profesorului făcea parte 
dintr-o mini regie a lor, pentru a-și da cuvântul 
unul altuia. Nu rezistă tentației de a se uita la pri-
mul loc de pe rândul cinci. Mulatra se afla acolo 
fixându-l cu privirea. Avea impresia că nici nu cli-
pea. Își întoarse rapid capul, enervat de faptul că 
avea o astfel de influență asupra lui. Mai avusese 
senzații de stânjeneală când se simțea privit, dar 
acum îl ardea tot trupul. Simțea o nevoie puterni-
că de a se duce și de-a sta de vorbă cu ea, pen-
tru a lămuri odată pentru totdeauna ce vrea de la 
el, de ce-l fixează așa. Ailsa va vorbi cel puțin ze-
ce minute. Are timp să coboare, să discute cu 
mulatra și să se întoarcă pe scenă. Se hotărî. 
Făcu un pas spre marginea scenei și se opri. Lo-
cul era gol. 

– Spre deosebire de rețelele descrise anteri-
or, liniile Ley nu poartă denumirea unei persoane, 
cea care le-a descoperit. Alfred Watkins le-a inti-
tulat astfel și înseamnă „poiană” sau „teritoriu de 
pământ curățat”. El susține că toate obiectele de 
cult și obiectivele naturale sunt dispuse pe anu-
mite linii. Acestea cuprind obiective foarte diver-
se, plecând de la lăcașuri de cult creștine până la 
cele păgâne, trecând prin vechi morminte, pietre 
de hotar, turnuri de castele, spații izolate prin ob-
stacole naturale cu denumiri proprii, cruci de la 
intersecția drumurilor, răscrucile de drumuri, va-
duri, locuri de trecere de pe un mal pe altul etc. 
Astfel, pe o linie Ley se află orice obiectiv care se 
remarcă într-un fel sau altul în peisajul înconjură-
tor. Ulterior au fost adăugate și locurile de care 
se leagă anumite anomalii: miraje, apariția de 
OZN-uri, fenomene poltergeist etc. 

Watkins afirmă că toate drumurile vechi sunt 
așezate de-a lungul liniilor Ley. Interesant la 
această teorie este faptul că se presupune că 
aceste linii sunt încărcate cu anumite energii, fi-
ind denumite uneori ca și „drumul pe care umblă 
spiritele”. De asemenea, se spune că OZN-urile 
zboară doar pe direcția acestor linii și, de aceea, 
uneori întorc în unghiuri ascuțite, deoarece liniile 
formează anumite unghiuri deschise sau triun-
ghiuri. 
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Punctele cele mai energetice se găsesc la 
poli. Zonele arctice din Norvegia, Suedia, Cana-
da, Rusia, Alaska sunt cele mai puternic energe-
tice. De remarcat este faptul că, în aceste zone, 
fenomenele extraterestre sunt foarte dese. Nor-
vegia este țara unde au fost înregistrate cele mai 
multe prezențe ale OZN-urilor. 

Alte zone puternic energetice sunt Ecuatorul 
și Tropicele, acolo unde liniile Ley se intersectea-
ză. În aceste zone se găsesc cele mai multe con-
strucții antice, începând cu piramidele din Egipt, 
China, America de Sud, dar și localitatea Ros-
well, unde s-a prăbușit un OZN, în anul 1947.  

Se spune că fluxurile energetice iau forma 
unor fluvii, care au o putere incredibilă. Liniile Ley 
sunt dovada ca Pământul este viu. Aceste fluxuri 
de energie, de o putere uriașă, determină mari 
transformări în scoarța terestră, care generează 
cutremure puternice. În anul 2009, în Baja, Cali-
fornia, a avut loc un cutremur devastator, urmat 
de zeci de replici cu magnitudinea de peste șapte 
grade pe scara Richter. 

Măsurătorile efectuate după cutremure, în 
acea zonă, au demonstrat un nivel energetic de 
câteva ori mai mare decât cel normal. 

– Există mai multe teorii despre existența 
unor rețele energetice ale Pământului, preluă 
prezentarea Cezar, cum ar fi rețeaua Curry, un 
câmp de forță mistică, similar cu forța Odic, Mana 
și Qi1, care acoperă Pământul la intervale regula-
te. Plasarea oamenilor sau a altor ființe vii în anu-
mite locuri ale nodurilor radiației Pământului se 
consideră a fi benefică sau dăunătoare, în funcție 
de direcția fluxului de radiație. Liniile Curry sunt 
la aproximativ 3 metri distanță una de alta, atât 
pe nord-sud, cât și pe est-vest. Liniile Ley sunt 
create de oameni după o tehnologie uitată de-
mult, iar liniile negre sunt generate în mod natu-
ral, de asemenea fără a se cunoaște cum. Aces-
te linii sunt similare în natură cu „sha” sau cu linii 
de energie mortale ale chinezilor Feng-Shui. Ele 
pot fi curbate, drepte, la nivelul solului sau mai 
înalte, chiar și la nivelurile superioare ale clădiri-
lor. Alte rețele telurice sunt: Peyré, Palm, Ro-
mani, Wismann, Airaudi sau Stratulat. 

Dar, de ce ne-am oprit să vă prezentăm doar 
trei? Rețeaua Becker și Hagens este o rețea din 
puncte bune sau rele, funcție de sensul vortexu-
lui, rețeaua Hartmann și Curry, dacă tot am po-
menit de ea este o rețea de energie negativă, lini-
ile Ley sunt pline de energie pozitivă. Doar așa, 
la o primă vedere, nu trăiți cu senzația că este 
explicat parțial ce se întâmplă pe Pământ? 

                                                           
1 Toate sunt similare și reprezintă forța vitală. 

Dați-mi voie să vă prezint teoria Taggart – Mân-
drean, care sper să vă satisfacă din toate puncte-
le de vedere. 

Câmpurile de energie telurică fac parte inte-
grantă din energia cosmică. Așa cum nu există 
acțiune fără reacțiune, zi fără noapte, bine fără 
rău, gaura neagră, acel corp ceresc defunct, pră-
bușit în sine însuși, atât de dens și cu un câmp 
gravitațional atât de mare, încât din el nu mai 
scapă nimic, nici măcar lumina, fără gaura albă, 
acel spațiu în care nu se poate intra, din care ma-
teria este expulzată, tot așa există și energii pozi-
tive și negative. 

Forța pozitivă și vitală are opusă o forță la fel 
de puternică, negativă și distrugătoare. Simbolul 
Yin și Yang ilustrează foarte bine acest lucru. 
După cum ați văzut, toate teoriile prezentate an-
terior sunt emise de către occidentali. În cultura 
occidentală, o forță o domină pe cealaltă, de cele 
mai multe ori binele învinge răul. În cultura orien-
tală, cele două forțe sunt în armonie. De aceea, 
ne-am orientat studiul către această teorie. 

Yin se traduce literal prin „loc întunecos, pan-
tă, deal nordic, mal, râu sudic, noros, sumbru”. 
Este elementul întunecat. 

Yang înseamnă „loc însorit, pantă, deal sudic, 
mal, râu nordic; strălucire solară”. Este elementul 
luminos. 

Yin este adeseori simbolizat de apă și de pă-
mânt, în timp ce Yang este simbolizat de foc și 
aer. 

Dar, dacă loc întunecos sau însorit se referă 
chiar la niște locuri unde în majoritatea timpului 
este întuneric sau lumină? Dacă, simbolul apă, 
pământ se referă de fapt la o lume întunecată, 
aflată sub pământ, iar foc și aer la o lume lumi-
noasă, celestă? 

În orice cultură există ființe care apar în lu-
mea noastră și suntem convinși că trăiesc unde-
va dedesubt: piticii, dragonii, gnomii, elfii, golemii, 
ielele, joimărița, marțolea, zmeii, strigoii, moroii 
sau piaza rea, ca să amintesc și câteva din fol-
clorul românesc. 

– Iar, preluă Ailsa, în toate culturile apar ființe 
supranaturale care își au casa undeva în ceruri: 
îngerii, zeii, Pegas, șerpii cu pene, anumite pă-
sări măiestre, valkyriile, zânele, sfinții, ielele, no-
rocul, ursitoarele, ca să amintesc câteva din fol-
clorul românesc care-ți place atât de mult! 

– Mulțumesc, așa-i. Și, la noi la români, aces-
te locuri au o denumire specifică: „Celălalt Tă-
râm”. 

– Și se poate ajunge pe celălalt tărâm? 
– Se poate ajunge, dar nu e deloc simplu. 

Adu-ți aminte de Charon care putea merge din-



 

13 

tr-o lume într-alta. Solomonarii, șamanii, vrăjitorii 
pot trece de pe un tărâm pe altul. Oamenii fără 
puteri paranormale sunt ajutați de anumite ființe, 
cum ar fi Calul Năzdrăvan, Pasărea Măiastră sau 
diferite spirite. 

Comunicarea dintre lumi se face prin porta-
luri, care sunt în realitate niște găuri de vierme. 
După cum știți foarte bine, teoria generală a rela-
tivității consideră spațiul euclidian ca având o 
curbură generată de masa obiectelor, sau, mai 
corect spus, de energia acestora. Și aici este toa-
tă cheia teoriei noastre. 

Dacă un capăt al unei găuri de vierme este 
mai accelerat decât celălalt capăt, va avea loc o 
călătorie în timp. Capătul accelerat este viitorul, 
capătul staționar este prezentul. Și condiția este 
ca cele două capete să fie în același spațiu. Dacă 
mergi de la capătul staționar către cel accelerat 
mergi în viitor, funcție de lungimea găurii de vier-
me și a accelerației capătului destinație. Dacă 
mergi de la capătul accelerat spre cel staționar, 
vei merge în trecut, funcție de aceiași parametri. 

Dar, ce se întâmplă dacă cele două capete 
sunt la fel, însă sunt în locuri diferite? Atunci, 
vom avea o deplasare dintr-un loc într-altul, mai 
rapid decât viteza luminii. Veți argumenta că nici-
un corp nu se poate mișca cu o viteză mai mare 
decât cea a luminii, însă vă rog să vă imaginați o 
sferă, care este spațiul, curbat așa din cauza 
energiei obiectelor din el: galaxii, nori cosmici, 
nebuloase gazoase, găuri negre sau albe, qua-
sari, roiuri de stele, materie neagră și energie 
neagră, corpuri în mișcare: comete, asteroizi, 
meteoriți, radiația cosmică și câte și mai câte pe 
care nu le-am descoperit. Bineînțeles că forma 
nu este sferică, dar pentru ușurința demonstrației 
să presupunem că este. Acum, să alegem două 
puncte de pe acest spațiu. Lumina se va deplasa 
din punctul A spre punctul B, urmând forma aces-
tuia, adică pe exteriorul sferei. Însă, dacă am 
avea o gaură de vierme între A și B, atunci vom 
ajunge mai repede dintr-un punct într-altul. Pen-
tru un observator de pe circumferință, viteza de 
deplasare ar părea mai mare decât viteza luminii. 

În realitate, cineva care folosește o gaură de 
vierme s-ar afla doar în punctul A și în punctul B. 
Între ele, nu există. Oricine, aflat pe circumferin-
ță, nu ar putea vedea persoana care se depla-
sează decât în cele două puncte. Acesta este 
principiul teleportării. 

Acum, să trecem mai departe cu acest con-
cept. Ce s-ar întâmpla dacă un capăt al găurii de 
vierme ar fi într-o dimensiune și celălalt în altă 
dimensiune? O persoană ar fi teleportată într-o 
altă dimensiune, iar între ele ar fi dematerializată, 

nu ar exista decât ca energie. Corect? Corect. 
Gaura de vierme este, de fapt, un vortex, iar 
acesta este o spirală de energie. 

Dacă vortexul este în sensul acelor de cea-
sornic, portalul este o poartă de trecere din di-
mensiunea noastră în cealaltă dimensiune sau 
lume. Dacă vortexul este în sens invers acelor de 
ceasornic, vortexul este o poartă de trecere din 
cealaltă lume în a noastră. Dacă portalul este 
format din energie pozitivă portalul este către lo-
cul Yang, lumea însorită, iar dacă portalul este 
din energie negativă, portalul este către locul Yin, 
lumea întunecată. 

Element de noutate: nu avem doar energii 
pozitive și negative ci și vortexuri cu sensuri de 
rotație diferite. 

Am împărțit portalurile în trei tipuri: naturale, 
telurice și mistice. 

Cele naturale apar datorită unor condiții as-
tronomice, cum ar fi: alinierea planetelor, dispu-
nerea acestora în diferite forme geometrice sau 
fazele lunii. Aceste portaluri nu sunt fixe. Ele sunt 
influențate puternic de magnetismul Pământului. 
De aceea nu există un punct al Bermudelor, ci un 
triunghi, sau un punct al Diavolului, ci un alt tri-
unghi. Aceste portaluri se mișcă într-o arie apro-
ximativ triunghiulară. 

Portalurile naturale nu sunt veșnice. Portaluri 
antice s-au închis și în zilele noastre se formează 
portaluri noi. În locul unde s-a închis un portal 
există o energie remanentă. Aceste energii sunt 
uneori declarate ca noduri ale diferitelor rețele 
energetice. 

Cele telurice sunt create de persoanele de pe 
Pământ. Ele pot fi permanente, utilizate pentru 
comunicările cu diferite spirite sau zeități, ca de 
exemplu piramidele, templele, bisericile, totemuri-
le etc. sau, pentru durată scurtă, atunci când un 
vrăjitor deschide un portal pentru a trece într-o al-
tă lume. Portalurile create de vrăjitori au o anumi-
tă particularitate: sunt singurele bidirecționale. 
Până la jumătate se rotesc în sensul acelor de 
ceasornic și de la jumătate, invers. Ei pot astfel 
să treacă dintr-o lume într-alta și înapoi. Locul 
unde se schimbă sensul de rotație este similar cu 
cel de gravitație „0”. Trebuie să ai o anumită iner-
ție pentru a trece de acest punct, altfel riști să 
rămâi captiv între două lumi. Există multe spirite 
prinse între două lumi, dar foarte puține sunt din 
vina vrăjitorilor. 

Atunci când intri într-un vortex, trebuie să 
mergi în direcția sa energetică. Matricea ta ener-
getică se deplasează înaintea corpului fizic. Orice 
traversare a unui vortex e similară teleportării, 
corpul fizic urmează matrița energetică. Dacă, 
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dintr-un motiv sau altul, cineva vrea să se întoar-
că, rămâne captiv între cele două lumi. Matrița 
energetică nu poate traversa vortexul împotriva 
sensului său energetic, și corpul fizic nu mai are 
unde să se materializeze. Astfel apar fantomele, 
spirite care au vrut să se întoarcă și nu au reușit. 
Pentru ele, cel mai bine ar fi dacă ar înțelege că 
trebuie să-și continue drumul. 

Portalurile mistice, sunt cele create de către 
ființele celeste sau cele subpământene, le vom 
numi așa până la o identificare exactă a ținuturi-
lor lor. Este posibil ca cele două ținuturi să fie tot 
pe Pământ, dar în alte dimensiuni. Pentru propria 
protecție, ei nu folosesc același portal pentru dus 
și pentru întors. Dacă cineva îi vede din întâmpla-
re sosind pe Pământ, să nu poată folosi acel por-
tal pentru a intra în lumea lor. În general, un por-
tal folosit pentru trecerea dintr-un tărâm în altul 
este închis după un timp relativ scurt. În locul lor 
rămâne, de asemenea, o urmă de energie, pozi-
tivă sau negativă, funcție de natura portalului. 

Spre deosebire de portalurile naturale, cele 
din urmă pot fi redeschise pe locul unui fost vor-
tex. 

Toți cei prezenți în această sală sunteți fasci-
nați de fenomenele paranormale. 

Cezar își roti privirea prin sală și se opri asu-
pra mulatrei care-l privea fix, chemându-l într-un 
fel sau altul spre ea. Fără să-și miște ochii de la 
ea, continuă: 

– Probabil, mulți le-ați experimentat. Poate 
unii vor dori să se documenteze, probabil alții își 
organizează vacanțele, astfel încât să se întoarcă 
cu experiențe de neuitat. La ce ar fi bună emite-
rea unei teorii fără dovezi? De aceea, vă vom 
prezenta câteva locuri, cercetate de noi și în care 
se găsesc astfel de vortexuri. Dacă veți dori să le 
vizitați, sfatul nostru este să fiți foarte atenți deoa-
rece, odată intrați, nu știm ce este pe partea cea-
laltă și nici unde s-ar putea găsi un vortex de în-
tors. De asemenea, nu știm cum trece timpul în 
celelalte dimensiuni. Există cazuri când avioane, 
vapoare, sau chiar oameni s-au întors după ce 
au dispărut, dar timpul a trecut altfel pentru ei. 
Cel mai important este faptul că, dacă ați realizat 
că ați pătruns într-un vortex, rezistați tentației de 
a vă întoarce. Niciunul din portalurile ce le vom 
prezenta nu este făcut de vrăjitori, deci nu este în 
dublu sens. Așa cum vă spuneam, încercarea de 
a vă întoarce reprezintă prinderea voastră între 
două lumi. Ailsa, vrei să prezinți primul portal? 

– Presupun că vă așteptați să vă povestesc 
despre alte portaluri decât celebrele triunghiuri: a 
Bermudelor și a Diavolului. De aceea, m-am gân-
dit ca prim obiectiv să vă relatez despre Farul 

Mys Aniva din Rusia, construit de japonezi, în 
anul 1939, pe Insula Sahalin. Farul se află pe un 
pisc stâncos greu accesibil, la 40 de metri dea-
supra nivelului mării, și are nouă etaje. Fiecare 
etaj avea o funcție specifică: primul pentru gene-
ratoarele electrice și bateriile ce asigurau funcțio-
narea farului, cel de-al doilea pentru bucătărie și 
depozitul de alimente, cel de-al treilea pentru 
comunicațiile radio, următoarele trei etaje pentru 
personal, cel de-al șaptelea pentru sirenele utili-
zate pe timp de ceață, la etajul opt era un rezer-
vor de combustibil, iar la ultimul etaj, mecanismul 
de rotație al farului, ce se afla într-un recipient cu 
300 kg de mercur pur. Totul a fost bine și frumos 
până când guvernul rus a dispus înlocuirea gene-
ratoarelor diesel cu un generator termic radioac-
tiv. Combinația dintre radiațiile emise de genera-
tor și cantitatea uriașă de mercur au activat un 
vortex închis. Acest vortex este în sensul acelor 
de ceasornic și este un portal ce permite trecerea 
din lumea noastră în altă lume. Este plin de spiri-
tele prinse între cele două lumi, datorat probabil 
apropierii de mare, unde mulți oameni au murit 
brusc și nu sunt hotărâți să treacă dincolo. Nu 
vreau să speculez zvonurile precum că acolo a 
fost o închisoare secretă, unde au fost torturați 
până la moarte anumiți prizonieri incomozi, sau 
deținători de informații importante. Cert este că 
locul este plin de fantome și, atenție, e un vortex 
care te absoarbe. 

– Un alt vortex se află în Valea Morții din Cali-
fornia. Nimeni nu a reușit să dea vreo explicație 
cu privire la pietrele grele, unele de 700 kg, care 
se mișcă pe fundul acestei văi fără să fie acționa-
te de vreo forță vizibilă. Explicația vine de la sine, 
dacă accepți că în acel loc se află un portal natu-
ral, iar așa cum v-am explicat mai devreme, 
acesta se formează în anumite condiții și nu este 
fix, ci se mișcă. Forța sa deplasează acele pietre. 

– Poate cel mai cunoscut vortex negativ este 
ușa spre Iad din Turkmenistan. Este greșit intitu-
lată astfel căci, în realitate, permite accesul de pe 
tărâmul subpământean în lumea noastră. Corect 
ar fi fost ușa dinspre Iad. De altfel, legenda local-
nicilor spune că acolo se întâlnesc cele două 
lumi: Iadul și lumea umană. De 46 de ani, acolo 
arde un foc continuu. Dacă mi s-ar permite o glu-
mă, acea intrare este al dracului de bine păzită. 
Pe lângă faptul că vortexul este într-un singur 
sens, flăcările ar distruge orice tentativă de pă-
trundere în cealaltă parte. Dar, Cezar, în Româ-
nia există astfel de portaluri? 

– Sigur că da! Portaluri sunt în toată lumea. 
Trebuie doar să fi atent la detalii. Una din marile 
surprize întâlnite de mine a fost atunci când am 
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vrut să fotografiez pictura Sfintei Parascheva din 
naosul Mitropoliei din Iași. Am avut surpriza să 
constat că fotografiile sunt încețoșate de un 
câmp energetic. Acolo sigur este un vortex pozi-
tiv. Măsurătorile efectuate au demonstrat că locul 
unde a fost construită Mitropolia prezintă un nivel 
energetic ridicat. Nici nu ar fi trebuit să mă mire 
atât de tare, având în vedere că cei care constru-
iau biserici știau să identifice astfel de puncte. În 
ultimii doi ani, împreună cu domnișoara Taggart, 
am îmbinat utilul cu plăcutul și am străbătut Ro-
mânia de la un capăt la celălalt, analizând și mă-
surând toate posibilele locuri unde pot exista por-
taluri. Iată ce am găsit: zona Munților Bucegi, ce 
are o puternică încărcătură energetică, mai ales 
lângă Sfinx. Există teorii precum că ar fi tuneluri 
secrete spre munții Carpați, sau chiar spre pira-
midele din Egipt. În realitate sunt portaluri spre 
un alt tărâm, dar fiind unisens, te întorci prin alte 
portaluri, în alte locuri, respectiv în Carpați sau la 
piramidele egiptene. Interesantă este zona Jepii 
Mici. Oamenii locului sunt convinși că, atunci 
când e ceață densă, pe acest traseu apare o po-
tecă, un fel de poartă către lumea de dincolo, iar 
toți cei care calcă pe această cărare își găsesc 
sfârșitul. Câmpul energetic spiralat al vortexului, 
devine vizibil în aerul dens al ceții, ionizându-l. 
Impresia creată este de potecă. În realitate, dacă 
o urmezi, intri direct în portal. 

Prezentarea a început într-un ritm alert, alter-
nând obiectivele între cei doi prezentatori, în timp 
ce pe ecranul uriaș din spate erau prezentate fo-
tografiile obiectivelor. În unele cadre apăreau 
unul sau altul dintre speakeri, sau chiar amândoi.  

– Râpa Diavolului sau locul unde ard comori-
le, situată în Poiana Trestiei, un sat izolat din 
Prahova, dă fiori reci oricărui amatori de senzații 
tari care și-a făcut curaj să doarmă o noapte pe 
marginea prăpastiei. Legenda spune că ar exista 
în râpă comori ascunse de către haiducii care au 
sălășluit în zonă și doar cei care dorm o noapte 
pe marginea prăpastiei pot afla unde sunt. În 
fapt, aici, preoții daci obișnuiau să țină ritualuri 
sacre, pentru a invoca spiritele naturii. Având toa-
te informațiile prezentate până acum, realizați că 
pentru aceasta aveau nevoie de un portal. Bătrâ-
nii satului povestesc că aurul haiducilor este păzit 
de duhuri rele, care te răpesc. E o dovadă că 
portalul este încă activ. 

– Faima Bălții vrăjitoarelor a depășit de mult 
timp granițele satului Boldești, și chiar ale Româ-
niei deoarece, despre fenomenele inexplicabile 
ce au loc aici, s-au scris și se scriu munți de hâr-
tie. Situată în mijlocul Pădurii Boldu-Crețeasca, 
lângă București, balta, despre care se crede că 

nu are fund, și-a căpătat renumele de pe urma ri-
tualurilor ce se desfășoară de Sânziene și de 
Sfântul Andrei, când se crede că se deschid por-
țile spre lumea morților. Atunci, de fapt, se des-
chide un portal spre Celălalt Tărâm și nu e ade-
vărat că nu are fund, doar că nu te mai poți în-
toarce prin același vortex. 

– Castelul Iulia Hașdeu din Câmpina, ridicat 
de Bogdan Petriceicu Hașdeu în amintirea fiicei 
sale, Iulia, care a decedat la vârsta de 18 ani, de 
tuberculoză. După pierderea suferită, savantul a 
încercat să ia legătura cu fiica sa în nenumărate 
feluri. Se spune că a reușit, după ce a ridicat cas-
telul cu trei turnuri de piatră crenelate, după pla-
nurile pe care fiica sa i le-a trasat în vis. De fapt, 
a reușit să creeze un portal între cele două lumi. 

– Iată Vârful Gugu, din Munții Godeanu. Spun 
„iată”, deoarece este posibil să nu-l vedeți tot 
timpul. În anumite momente, muntele se face ne-
văzut. Jules Verne a plasat acțiunea romanului 
„Castelul din Carpați” în această zonă mistică. Nu 
are sens să vă mai spun că aici au loc tot felul de 
fenomene paranormale și că circulă numeroase 
legende. În realitate, există un vortex ce se acti-
vează în anumite condiții. Energia sa este foarte 
puternică și lumina soarelui este deviată, formân-
du-se fenomenul de invizibilitate. Muntele nu se 
mișcă de-acolo. 

– Pădurea Horia-Baciu din Cluj, denumită 
„Triunghiul Bermudelor” de România. Cred că as-
ta spune tot. Copacii strâmbi din această pădure, 
disparițiile care au avut loc, nu te pot duce cu 
gândul decât la un vortex natural. 

– Și am putea continua cu Peștera Tăușoare 
din Munții Rodnei, unde un om a adormit în ea și 
s-a trezit în Peștera Ialomiței, din Bucegi, Podul 
lui Dumnezeu sau Ponoarele, unul dintre cele 
mai mari poduri naturale din lume, Focurile „vii” 
din Buzău, Peștera Polovragi, despre care se 
spune că ar fi adevărata peșteră a lui Zamolxis. 
Cică prin această peșteră, zeul intra în adâncuri 
pentru a ieși peste munți, la cetatea Sarmizege-
tusei. Există relatări despre zeci de cazuri despre 
ciobani cărora le-au dispărut oile, văcari care au 
rămas fără vacile din fața ochilor, nuntași cărora 
le dispărea de pe mese băutura și mâncarea. As-
ta nu e de mirare, dacă ați ști cum se distrează 
românii la nuntă! Zona este denumită „Triunghiul 
Bermudelor din Oltenia”. Deja pare o lipsă imagi-
nație numind toate locurile cu denumirea, deveni-
tă generic, de Triunghiul Bermudelor. 

 
 

Fragment din volumul Valefar,  
în curs de editare la Junimea,  
colecţia „Epica” 
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Doina POPA 
 
 

CORB LA CORB NU-ȘI SCOATE OCHII 
 

 
– Aurel era la școala aia a lui profesională, de 

la Bârlad, de scule și matrițe, bietul băiat, urâtă 
mi-a fost școala aia a lui, urâtă tare, că îl vedeam 
că este nemulțumit, că nu se putea adapta. Și 
atunci, ce să facă și el, ca băieții, mai chiulea și 
pleca împreuna cu alți băieți pe dealuri, undeva 
unde fumau, poate că beau și vreun lichior dacă 
aveau cu ce să-l cumpere, că așa se întâmplă, 
lucrul interzis este al naibii de ispititor. Și absen-
țele se înmulțeau. Alți băieți, care știau să fie în-
fipți, să mintă, să joace teatru, mai scorneau câte 
o minciună, că au fost ba pe acolo, ba pe dincolo, 
ca să le scutească profesorii absențele. Dar Relu 
nu ar fi făcut așa ceva nici să-l pici cu ceară. Că 
nu era în stare să mintă. Și uite așa mă trezesc 
cu o scrisoare de la școală că sunt chemată de 
urgență, să mi se pună în vedere situația creată, 
să dau explicații, să spun ce am de gând cu Au-
rel. Dacă mai făcea două absențe, urma să fie 
exmatriculat și atunci trebuia să plătesc școlari-
zarea. Nu aveam bani pentru nici unele, m-am 
dus la mama Tița, nici nu vedeam pe unde calc 
de supărare și mi-a dat ea bani de drum. N-a 
comentat nimic, biata mama Tița. Era așa o fire 
înțelegătoare, că la fiecare problemă nou apărută 
găsea o justificare. Nu-i place școala aia, mi-a 
spus și ea și dacă nu-i place, nu poți să i-o bagi 
pe gât și pace bună! A doua zi am plecat de la 
gara Doaga cu primul tren spre Bârlad. Pe drum 
mi-am făcut fel de fel de gânduri, cum oare să 
ajungă Aurel într-o asemenea situație, el, care 
fusese un copil liniștit, prea liniștit, studios, un 
copil de nota zece? Cum să ajungă el să plece 
aiurea și să chiulească de la școală. Mi-am dat 
seama că îi era atât de urâtă școala aia a lui pro-
fesională, încât pleca măcar câteva ceasuri, să 

nu mai știe de ea. Sau, poate, suferea influența 
unor băieți care-l atrăgeau cu fel de fel de min-
ciuni și el nu voia să fie mai prejos decât ei. De la 
gară din Bârlad până la școală deja mă luase 
tremuratul, neștiind ce mă așteaptă. Relu avea 
ore de atelier și atunci am văzut și eu în ce condi-
ții trebuia să lucreze bietul băiat, cu mirosul acela 
de ulei ars, cu zgura de pe jos, cu vaselina care 
năclăia totul. Curgeau uleiurile din mașinile alea 
mari, se amesteca cu praful și se făcea o clisă 
neagră și împuțită, unde stăteai cu picioarele toa-
tă ziua. Apoi trebuia să-ți cureți bine încălțările, 
că nu te primeau la cantină dacă erai murdar pe 
ghete. L-am chemat pe Aurel lângă ușă și i-am 
spus de scrisoare, iar el a luat poziția mutului, 
astfel încât nici nu știam ce să-l întreb. Eu nu 
mi-am certat copiii, nu am ridicat la ei tonul, iar 
de bătut nici nu putea fi vorba! – Măi, mamă, i-am 
spus, tu nu știi în ce situație suntem noi, cum de 
ai ajuns să faci atâtea absențe? El s-a clătinat de 
un picior pe altul și mi-a spus cu vocea lui clară și 
serioasă: – N-o să se mai repete. Scurt, hotărât, 
privindu-mă în ochi. Din punctul meu de vedere 
se cam terminase misiunea. Era tot Aurel, băiatul 
meu, nu se transformase într-un monstru sau în 
altceva. Eram convinsă că n-o să mai facă ab-
sențe. Cine știe, poate crezuse că e glumă cu ab-
sențele astea? Dar mă zărise maistrul lui, care-i 
era și diriginte, și a venit spre noi. Înainta cu pași 
mari, încruntat, păros, o brută! Avea niște mâini 
mari, pline de păr și pe degete, semăna cu un 
urangutan. – Ce facem, tovarășa Popa, cu băia-
tul matale? Ce mai știi despre el? Nu i-am spus 
că nu mă mai chema Popa, nu avea nici un rost. 
– Eu ce să știu, i-am spus, eu știu că a fost me-
reu un copil de nota zece, că a luat mereu pre-
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miu, doar eu cu mâna mea i-am împletit cununi 
de premiant din trandafirii văratici din fața casei, 
eu asta știu, că e un copil care nu mi-a ieșit nici-
odată din cuvânt. – Ei, nu, nu, nu e deloc așa, 
m-a oprit maistrul și a ridicat brusc o mână de 
parcă ar fi vrut să mă pocnească. A fluturat mâna 
aia plină de păr creț într-un gest pe care nu l-am 
înțeles. I-am făcut semn lui Relu să rămână acolo 
și eu am ieșit împreună cu maistrul din atelier. – 
Ba chiar așa a fost copilul meu până a veni la 
școala asta, puteți să cereți despre el referințe la 
școala unde a învățat, în sat, să întrebați pe ori-
cine și o să vă spună cum mi-am educat eu copi-
lul. Ce s-a mai întâmplat cu el între timp, asta nu 
mai pot înțelege, că doar nu mai stă cu mine, ci 
aici, la internatul școlii. Dumneavoastră îl educați 
acum, la mine vine numai în vacanțe. Avusesem 
timp și noaptea, că nu pusesem geană pe geană, 
să mă gândesc ce o să spun și în timp ce trenul 
mergea, mă gândisem la același lucru. Ieșind îm-
preună cu mine afară din atelier, maistrul înșfăca-
se de pe un birou hârbuit și plin de caiete și hârtii 
și măsurători, catalogul. – Uite, că nu mai e deloc 
așa de premiant băiatul matale, că hai să vezi, 
abia se târăște. Și asta cam la toate materiile. Ia 
să-ți arunci puțin ochii ca să te convingi. El, în loc 
să mulțumească de o mie de ori că este primit în 
școală, cu toate că este pui de bandit, și cu toate 
astea statul are grijă și de el ca și de ceilalți copii, 
el ce face? Își bate joc de încrederea noastră, 
atrage și alți băieți și-i îndeamnă la nesupunere, 
îi îndeamnă să facă grevă, să se adune în cete, 
prin păduri, ca haiducii. A deschis catalogul, am 
văzut numele lui dar notele și absențele sau ce-o 
fi fost acolo era scris așa de mic că nu înțele-
geam nimic, parcă erau în chineză. Era și vreme 
noroasă la fel ca și sufletul meu. – Hai acolo, 
mi-a zis, ca să te uiți mai bine în catalog, să te 
convingi că băiatul matale a devenit un element 
rău, un element periculos, care are o influență 
rea asupra colegilor. Că doar ce se naște din pi-
sică șoareci mănâncă, și nu altceva. Am intrat cu 
el într-o încăpere. Era o magazie cu halate noi, 
albastre, pentru orele de atelier. Eram așa de ză-
păcită că nici nu mai știam pe unde calc. În încă-
pere era și mai puțină lumină decât afară și eu 
m-am gândit că n-o să văd nici atâta cât văzu-
sem afară în afurisitul acela de catalog. Dar el nu 
a mai deschis catalogul să-mi arate, l-a aruncat 
pe o masă și s-a năpustit asupra mea, m-a trântit 
pe niște teancuri de halate și m-a violat în timp ce 
ținea o palmă mare, ca o lopată, mirosind a ulei 

de mașină, pe gura mea, ca să nu țip. Abia mai 
respiram, că-mi astupase nu numai gura ci și na-
sul, am plâns continuu cât timp și-a făcut el pofte-
le cu mine. Am plecat în fugă din încăpere, am 
dat de un hol și am înaintat pe el, se sunase de 
recreație, elevii fugeau pe lângă mine, se făcuse 
gălăgie, am rătăcit de ici colo, nu am mai știut să 
mă întorc la atelier. O clipă mi-a trecut prim minte 
să mă duc la director, numai o clipă, că pe urmă 
mi-am amintit pe ce lume mă aflu, corb la corb 
nu-și scoate ochii, așa că am cotit pe holurile 
alea până când m-am pomenit afara, și când am 
văzut poarta, dusă am fost, ca din pușcă. Nici nu 
știu cum am plecat de acolo, am plâns continuu 
până la gară. Până ce-a terminat Aurel școala, 
nici că am mai călcat pe acolo și nu m-aș mai fi 
dus pentru nimic în lume. Dar nici Aurel nu mi-a 
mai dat motive. S-a strecurat și el, pui de bandit 
ce era, cum a putut, ca să poată duce până la 
capăt școala aia de lăcătuș mecanic fără să mai 
aibă probleme. Mă simțeam ca un câine bătut. 
Așa că întâmplarea asta nu am spus-o la nimeni, 
nici măcar mamei Tița nu i-am spus-o, deși știam 
bine că ea ar fi găsit câteva cuvinte înțelepte 
să-mi spună, ca să mă readucă pe linia de pluti-
re. Că ea mereu avea vorbe de încurajare, parcă 
era un sac fără de fund. Dar nu am putut să-i 
spun nici ei, așa cum nu am putut spune nici la 
popă, la nimeni. De câte ori mă mai gândesc la 
asta văd ura din ochii animalului acela care fuse-
se desemnat drept „omul nou”. De multe ori când 
mă gândeam la omul nou mă apuca așa o revoltă 
și o neputință! Câteodată voiam să am o putere 
mare, să-l apuc de ceafă, ca pe-o otreapă ce era, 
să-l afund cu nasul în noroi, să-l spulber de pe fa-
ța pământului, să-l strivesc ca pe un gândac ne-
norocit sau ca pe un melc fără cochilie și apoi să 
mă uit cu scârbă la urma ce-a lăsat-o în pământul 
în care a intrat. Și oricât îmi doream să îndepăr-
tez acele imagini, ele reveneau cu putere și eu 
mă rugam de Dumnezeu să mă ierte că eram 
conștientă că nu e bine să gândesc așa, nu e de-
loc bine pentru sufletul meu. Și în timpul acesta, 
nemernicul petrecea liniștit în familie, mânca, 
bea, râdea, o făcea pe șugubățul, își trăia viața 
foarte mulțumit de sine. Așa cum viețuiește omul 
nou, călcând peste cadavre fără să aibă măcar o 
tresărire! 

 

 
Fragment din romanul Luna de miere 
în curs de editare la Junimea,  
colecţia „Ficţiune şi infanterie” 
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Nicolae MAREŞ – 80  
 
 
 

MAXIME 
 

 
 

 Când gândul nu-ți mai încape-n cuvinte, iată 
semnul că mintea nu-ți mai este minte. 

 Când primejdia crește, curajul pe măsură 
sporește-l. 

 Fii bun și cucernic: nu te costă nimic. 

 A nu se uita: imperfecțiunea diversifică exis-
tența. 

 În viață, ura mintea-ți îngheață.  

 Spune-mi cinstit la ceea ce în sinea ta gân-
dești și-ți spun ce fel de om ești. 

 Prin ce faci, îmi spui exact câte parale faci. 

 Prețul liniștii e incomensurabil. Atât pentru să-
nătate cât și pentru toate celelalte în viață. 

 Ce n-are substanță, n-are nici rezonanță. 

 Puterea nestrunită comite nedreptate și sufe-
rință.  

 Democrație pură? – O minciună. 

 Pârâtor egal rău vestitor. 

 Omul fără de milă – o dihanie hâdă. 

 Faceți tot ce vă stă în putință ca răul să dispa-
ră. Răul salvat devine un dușman și mai în-
verșunat.  

 Ascultați-i pe copii! În întrebările și răspunsu-
rile lor e numai inocență și adevăr. 

 Când pintenul lipsește, nimeni nu se grăbeș-
te. 

 În general, iscodirea aduce cu ea nefericirea. 

 Roua: – lacrimile neistovite ale clipelor duse. 

 Distincția-i un dar fără de fruntar. 

 Pe unii naivitatea i-a ajutat să meargă destul 
de departe. 

 În beznă, ecoul e mai amenințător. 

 Cel neîncrezător e născut mort. 

 Cei care în contact cu arta adevărată nu vi-
brează se autodesființează. 

 La un loc luate, miracolele rămân toate ne-
măsurate și nenumărate.  

 Fără de curiozitate, omul n-ar fi mers mai de-
parte. 

 Oameni nehotărâți sunt mai repede învinși. 

 Toamna fără de roade este cel mai trist ano-
timp. 

 Soarele desființează grabnic petele, mai ales 
pe cele invizibile. 

 Nu începutul, ci sfârșitul e măsura lucrului bi-
ne făcut. 

 Curajul, o piatră rară înseamnă. 

 Impostura nu cunoaște cei măsura. 

 Doar inima bună ne împreună. 

 Cu timpul scurs nu te mai întâlnești, pe veci e 
dus. 

 Doar cu-adevărate securi vei curăța pădurea 
de uscături.  

 Când ai două ceasuri, mai greu vei afla ora 
exactă.  

 Se pare că – în doi – durerea scade. 

 Fiți prudenți. Nu v-aruncați haina, până ce nu 
v-ați făcut alta.  

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

et in arcadia ego 
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Traian DIACONESCU 
 
 

GENEZA FIINŢEI UMANE LA OVIDIU ŞI PRUDENTIUS 
 
 

Reminiscenţele ovidiene în opera lui Pruden-
tius nu se limitează la valorificarea miturilor1 – 
Ariadna, Priap, Niobe – ci se referă. aşa cum vom 
vedea, şi la originea omului şi a naturii duale a fi-
inţei umane. Exegeţii lui Prudentius au remarcat 
că versurile din ciclul Contra Symmachum II, 
260-262 prelucrează versuri din Ovidiu, Met. I, 
84-86 şi, mult mai important, valorifică fragmentul 
Met. I, 76-88 în care Ovidiu se referă la creaţia 
omului care întrupează elemente terestre şi spirit 
celest, devenind astfel asemănător divinităţii. Iată 
textul lui Ovidiu: 

 
76 Sanctius his animal menitsque capacius altae 
Deerat adhuc et quod dominari in cetera posset: 
Natus homo est, sive hunc divine semine fecit. 
Ille opifex rerum mundi melioris origo 
80 Sive recens tellus seductaque nuper ab alto 
Aethere cognati retinebat semina caeli; 
Quam satus Iapeto mixtam pluvialibus undis 
Finxit in effigiem moderantum cuncta deorum 
Pronaque cum spectent animalia cetera terram 
82 Os homini sublime dedit caelumque videre 
Iussit et erectos ad sidera tollere vultus. 
Sic modo quae fuerat rudis et sine imagine, tellus 
88 Induit ignitas hominum conversa figuras...  

(Ovidiu, Met. I, 76-88) 
 

(Lipsea acum o fiinţă mai vrednică şi înzestra-
tă cu o minte mai înaltă care să poată stăpâni 
peste celelalte. S-a născut omul, fie că l-a creat 
din sămânţă divină acel făcător al lucrurilor şi 
obârşie a lumii mai bune, fie că lutul proaspăt şi 
de curând despărţit de înaltul eter păstra în sine 
seminţele cerului cu care era înrudit, lut pe care 
fiul lui Iapet, după ce l-a amestecat cu apă de râu, 

l-a plăsmuit după chipul zeilor care cârmuiesc 
toate. Şi în vreme ce celelalte vieţuitoare cu capul 
plecat în jos privesc spre pământ, omului i-a dat 
chip mândru şi i-a poruncit să privească cerul şi 
să-şi înalţe faţa spre stele. Astfel pământul, care 
până atunci fusese fără formă şi rânduială, s-a 
schimbat şi s-a îmbrăcat cu chipuri de oameni 
necunoscute înainte.) 

 
260 „Condideram perfectum hominem spectare 

superna 
Mandaram totis conversum sensibus in me, 
Recto habitu celsoque situ et sublime tuentem; 
Sed despexit humum seque inclinavit ad orbis 
Divitas, populitque meum de pectore numen. 
265 Restituendus erat mihimet: summissus 

in illum 
Spiritus ipse meus descendit edita limo 
Viscera divinis virtutibus informavit, 
Iamque hominem adsumptum summus Deus 

in deitatem 
Transtulit ac nostro docuit recalescere cultu.”  

(Prudentius, C. Symm., 260-269) 
 
(Eu creasem omul perfect şi-i poruncisem să 

contemple cele celeste, întors cu toate simţurile 
spre mine, cu înfăţişare dreaptă şi întocmire înaltă 
care privea spre cer. Dar el a privit pământul şi 
s-a înclinat la bogăţiile lumii şi a izgonit din inima 
sa divinitatea mea. Trebuia să fie întors la mine. 
Însuşi duhul meu trimis coboară în el şi, după ce 
noroiul a fost aruncat, i-a plămădit măruntaiele cu 
virtuţi divine Zeul suprem a înălţat la zeitate omul 
luat la sine şi l-a învăţat să strălucească din nou 
în cultul nostru.) 
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Citind textele de mai sus, în original şi-n tradu-
cere, putem să distingem lesne reminiscenţele 
ovidiene prelucrate de Prudentius, atât la nivel de 
mesaj, cât şi la nivel de stil şi de prozodie. Nu le 
vom cataloga noi, ci le vom lăsa cititorilor bucuria 
descoperirii lor. Vom menţiona însă paralelisme 
cu alte opere ale lui Prudentius care nu au fost 
încă traduse în limba română. În Apotheosis, 213 
v. erecto spectet caelestia vultu este similar cu v. 
Met. I, 86 erectus ad sidera tollere vultus, în 
Apoth. 803, v. iustique capax reginaque rerum ne 
trimite la Met. I, 76-77 mentisque capacius altae 
et quot dominari in cetera posset, iar în Apoth. 
807 v. His animam similem sibi conditor effigiavit 
ne aminteşte de Met. I, 83 finxit in effigiem mode-
rantum cuncta deorum. Fragmentul din Apoth. 
902-904 quae conlata fecit viviscere limum/ utpo-
te de liquido natuare semine primos accipians 
habitus superoque expressa sereno include eco-
uri de lectură din Met. I, 78 hunc divino semino 
fecit şi din Met. I, 87-88 sic modo quae fuerat 
rudis et sine imagine tellus/ induit ignotas homi-
num conversa figuras. 

Aşadar, transfigurarea creatoare a versurilor 
l-a ajutat pe Prudentius să exprime contrastul 
dramatic dintre natura umană, muritoare, materie 
a patimilor şi a morţii, şi natura divină, nemuritoa-
re, a Tatălui, aflată în persoana lui Crist. Pruden-
tius îmbină elementele biblice şi patristice cu re-
miniscenţele mitologice din Met. IX, 239-272 unde 
Ovidiu transfigurase patimile lui Hercule ars pe 
rugul de la Oeta şi apoteozat de Zeus. E. Fränkel 
a surprins cu sagacitate importanţa naraţiei ovidi-
ene: „The passage is notabe because it pre-
figures the dogma of two natures in Christ”. 
Această scenă are, fără îndoială, „magnificenţă 
wagneriană”3. Fraenkel consideră pe Hercule „the 
redeemer of the world”, sprijinindu-se pe sintag-
ma din Met. IX, 241 vindice terrae şi pe afirmaţia 
lui Tertulianus Adv. Praxeam 27: Duplex Natus, 
non confusus, sed coniunctus in una persona: 
deus et homo. Să citim textele şi să relevăm pa-
ralelisme. 

 
250 Omnia qui vicit, vincet, quos cernitis ignes; 
Nec nisi materna Vulcanum parte potentem 
Sentiet: aeternum est a me quod traxit et expers 
Atque inmune necis nullamque domabile flamma, 
Idque ego defunctum terra caelestibus oris/ 

accipiam... 
255 Interea, quidcumque fuit populabile flammae, 
Mulciber abstulerat nec cognoscenda remansit 
Hercules effigies, nec quicquam ab imagine 

ductum 
Matris habet tantumque Iovis vestigia servat 

524 Sed Verba factum Domini, non voce sonora 
Sed Verba quod semper erat: verbum caro 

factum est  
(Met. IX, 250 s.u.) 

 
(Cel care a învins toate, va învinge şi flăcările 

pe care le vedeţi. Nu va simţi puterea lor decât în 
partea ce-o are dinspre mamă. Ce are de la mine 
este veşnic, ferit şi neatins de moarte şi neînvins 
de nici o flacără. Partea aceasta, când va părăsi 
pământul, o voi primi în ţinuturile cereşti... În vre-
mea aceasta Mulciber răpise tot ce putea să fie 
pustiit de flacără şi din figura lui Hercule nu rămă-
sese nimic care să fie recunoscut, nimic ce primi-
se de la mama sa, păstra numai ce avea de la 
Jupiter.) 

 
Sed Verbo factum Domini, non voce sonora, 
Sed Verbo, quod semper erat: Verbum caro 

factum est. 
525 Hoc templum aeternum est; hoc finem 

non habet, hoc tu 
Expugnare volens flagris, cruce, felle petisti. 
Destructum iacuit poenis vexantibus esto; 
Matris enim ex utero quod destrueretur habebat. 
530 Sed quod morte brevi materna ex parte 

salutum est 
Maiestate Patris vivum lux tertia reddit.  

(Apoth. 526 s.u.) 

Vidisti angelicis comitatum coelibus alte 
Ire meum cuius servor munimine templum. 
 

(Dar <templul> meu a fost făcut de cuvântul 
Domnului, nu cu voce răsunătoare, de cuvântul 
care exista din veşnicie: cuvântul a devenit carne. 
Acest templu este veşnic, acesta nu are sfârşit, 
pe acesta tu vrând să-l cucereşti l-ai atacat prin 
bice, cruce şi otravă. S-a prăbuşit distrus de 
schingiuiri, fie: căci din pântecul <mamei> avea 
ceea ce era să fie distrus. Dar întrucât s-a liberat, 
prin moarte scurtă, de partea mamei, ziua a treia 
l-a înălţat viu prin maiestatea Tatălui. Tu ai văzut, 
însoţit de îngeri, că templul meu, care mă apără 
şi mă ocroteşte, urcă la cer.) 

 
Paralelismele lexicale şi conceptuale sunt cla-

re şi numeroase. Met. IX, 52 aeternum est ~ 
Apoth. 526 aeternum est; Met. IX, 251 materna... 
parte ~ Apoth. 530 materna ex parte; Met. IX, 265 
matris ~ Apoth. 529 matris. Ovidiu afirmă că 
Heracle a pierdut acea parte din sine trasă de la 
mamă (nec nisi materna Vulcanum parte poten-
tem sentiet) dar partea nemuritoare primită de la 
Tatăl ceresc este nemuritoare (aeternum est a 
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me quod traxit et expers atque immune necis). 
Prudentius afirmă, de asemenea, că Isus a dis-
trus partea primită din sânul mamei (matris enim 
ex utero quod destrueretur habebat), dar că prin 
cealaltă, primită de la Joe, este nemuritor: aeter-
num est... finem non habet. Ovidiu declară că 
Hercule a fost înălţat la cer de tatăl său, Joe 
(ego... accipiam), iar Prudentius mărturiseşte că 
Isus se înalţă în slavă prin măreţia Tatălui (maies-
tate Patris). 

În finalul acestui microstudiu putem formula 
repere concluzive. 

1. Problema genezei universului şi a naturii 
duale a omului – terestră şi celestă – precede cu 
mult timp înainte doctrina creştină a creaţiei cos-
mosului şi a naturii omului. O întâlnim în filosofia 
presocratică, dar şi în literatura greacă şi latină 
profană. 

2. Literatura creştină reprezintă o etapă sin-
cretică în istoria spiritualităţii europene, distinsă 
de tradiţia profană prin viziunea sa asupra lumii şi 
prin expresia sa literară. Prelucrarea reminiscen-
ţelor ovidiene în opera lui Prudentius atestă un 
poeta doctus, format la şcoala tradiţiei, în care 

ingenium şi ars s-au întrupat în realizări poetice 
sublime. 

3. Capodoperele lui Ovidiu – Metamorfoze şi 
Fasti – au stimulat vocaţia poetică a lui Pruden-
tius care a transformat, cu afinităţi elective, pagini 
din Biblie referitoare la dogmă şi cult, în poeme în 
care meditaţia asupra condiţiei noastre umane 
cucereşte şi azi, după două milenii, prin idei şi ar-
tă literară, cititorii contemporani. Ovidiu şi Pru-
dentius sunt precursori de geniu ai spiritualităţii 
europene. 

 
 
NOTE 
 
1. Pentru o receptare mai complexă a microstudiului 

de faţă, vezi şi lucrarea noastră publicată recent în Scrip-
tor, 2018, nr. 5-6 referitor la parodia mitologiei la Ovidiu şi 
Prudentius. 

2. Traducerile textelor latine din lucrarea de faţă apar-
ţin lui David Popescu (Ovidiu, Metamorfoze, Bucureşti, 
Editura Ştiinţifică, 1959, iar traducerile din Prudentius, din 
ciclurile Contra Symmachus, Apotheosis şi Hamartigenia, 
ne aparţin nouă (Traian Diaconescu). 

3. O carte de referinţă pe această temă: H. Fränkel, 
Ovid a poet between two worlds, Berkeley, 1945, passim. 
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Simona MODREANU 
 
 

NUMĂRUL OGLINDĂ 

(I) 
 
 
Epocă a tenebrelor sau timpuri glorioase, are 

mai puțină importanță, nu vom tranșa aici chestiu-
nea, este însă de netăgăduit faptul că Evul Mediu, 
cu știința sa fremătătoare, cu lirismul său mistic și 
ezoterismul integrator are totul pentru a ne stimula, 
și astăzi, imaginația și capacitățile speculative.  

Între atîtea alte credințe, Evul Mediu nu s-a în-
doit niciodată de virtutea secretă a numerelor, o 
doctrină ce venea de la Părinții Bisericii care, a rîn-
dul lor, o preluaseră de la școlile neoplatoniciene 
și gnostice, profund influențate de Pitagora. Forța 
numerelor se leagă de știința universului, pe care 
oamenii nu o pierduseră încă, și a cărei structură 
se sprijinea pe combinațiile armonice ale numere-
lor. Cine știe să le descifreze misterul pătrunde în 
planul divin. Unul din aceste numere este 515 și în 
cele ce urmează, vom încerca să adăstăm puțin 
asupra cîtorva sclipiri secrete ale acestuia. 

Și pentru că veni vorba de străluciri și mirări, 
să mergem și mai departe, către mi’râj (ascensiu-
nea lui Mohamed la cer), mirât, mirare… privirea, 
reflexia în acel obiect straniu – oglinda, derutantă 
și complexă ca orice întâlnire cu o identitate modi-
ficată. Omul medieval realiza, cel mai adesea, 
oglinzi sferice, făcute dintr-o sferă de sticlă în care 
era vaporizat un gaz. Oglinda devenea astfel for-
ma inversată a lumii, reflectând în afară ceea ce 
se privea înăuntru, aidoma mapamondurilor celes-
te din epocă, care ne invită să examinăm din inte-
rior ceea ce ne include. Ce se află atunci înăuntrul 
acestei oglinzi sferice, dacă nu cunoașterea intimă 
a incognoscibilului din noi? Și ce se află dincolo de 
oglindă, în acel spațiu tulbure, unde nu se aventu-
rează decât fetițele neastîmpărate și fanteziste? 
Să fie, oare, adevărul esenței în aparență?  

Cu mult înainte de Lewis Carroll, Guillaume de 
Lorris și Jean de Meung, cei doi autori succesivi ai 
unui singur roman, au visat această oglindă care 
oferă spre lectură lumea întreagă. Montajul scopic 
al fîntînii lui Narcis din Romanul trandafirului trimi-
te, într-adevăr, către acest proces al vederii indi-
recte, al cărui mijloc și simbol îl reprezintă oglinda 
încă din Antichitate. Iubirea care îl cuprinde pe na-
rator se naște din percepția în „oglinda” apelor. Vi-
ziunea mediatizată prin efectele de reflexie conju-
gate ale cristalului și suprafeței lichide permite de-
scoperirea unui obiect al dorinței totodată prezent 
și absent, imposibil de atins direct, frustrant și în-
șelător. Imaginea reflectată care trimite la vederea 
de sine și de altul, între care distanța se abolește 
doar pentru Dumnezeu, este fundamentală în an-
tropologia creștină. Pierre Legendre arată în ce 
măsură, pornind de la această teologie care subîn-
tinde o noetică, medierea imaginii rămâne esenția-
lă în cultura occidentală (Legendre, 1994).  

Reluînd modelul unei cosmogonii în care lu-
mea se naște din privirea divină cufundată într-o 
oglindă, Jean de Meung adaptează și deplasează 
imaginea primă, narcisistă și erotică, a romanului. 
El o corectează într-un sens teologic și universal, 
articulînd iubire, cunoaștere și Dumnezeu. Terme-
nii care definesc fiecare parte a romanului stau 
mărturie pentru aceste deplasări. „Artei iubirii” a lui 
Guillaume de Lorris, Jean de Meung îi preferă o 
„oglindă a îndrăgostiților”. Fîntîna lui Narcis este o 
fîntînă a dragostei, doar că în mitul originar, ea in-
ducea moartea, în vreme ce în paradisul curtenesc 
al lui Deduit, ea răspîndește iubirea sau o reîm-
prospătează. Ca orice simbol, și cel al apei este 
ambivalent (au argumentat-o, între alții, Gaston 
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Bachelard sau Mircea Eliade): ea este totodată 
scufundare în neantul neființei și punct de plecare 
a unei noi mișcări creaționiste. Romanul trandafiru-
lui însuși revelează o evoluție spre Unu. Dacă în 
fîntîna lui Narcis din textul lui Guillaume de Lorris, 
palpitând în mijlocul unui parc paradiziac, vedem 
două cristale ce reflectă, fiecare, doar cîte o jumă-
tate a grădinii, primindu-și lumina de la soare, în 
fîntîna vieții imaginată de al doilea autor al roma-
nului, Jean de Meung, fîntîna convoacă principale-
le registre simbolice ale vremii: ea ilustrează Trini-
tatea, prin cele trei surse de apă care o alimentea-
ză, și în plus, acel granat („escarboucle”) pe care îl 
adăpostește reflectă parcul în întregime și este el 
însuși sursă de lumină divină și creatoare de zi 
eternă. Iată așadar o oglindă complexă, care e in-
finit mai mult decât un plan de apă reflectant, căci 
devine o adevărată interfață între două lumi, între 
în afară și înăuntru, între parte și întreg, fractal 
universal și vector al totalității.  

Și Borges încercase o imagine imposibilă: o 
numise Aleph: „[Aleph] închide în forma sa inarti-
culabilă toate relațiile cu universul și este, în ultimă 
instanță, universul în sine […]. (Borges, 1993, 
1601). Obiect „secret și conjectural”, el reprezintă 
pe En Soph, „divinitatea nelimitată și pură” (Ibid., 
665) și îi corespunde unității. Dar de fapt, aidoma 

fîntînii medievale evocate mai sus, Aleph exprimă 
disperarea noastră în a reprezenta simultaneitatea 
spațiului și timpului într-o lume lineară. Scriere în 
oglindă, scriitură magică, hieratică, matematică, 
ezoterică, ludică… Oglinda medievală se prinde 
de țărmurile experienței mai mult decît de cele ale 
cunoașterii transmisibile. Dar civilizația noastră a 
abandonat oglinda sferică pentru cea plană, iar 
această alegere nu este lipsită de consecințe… 

Să ne continuăm scurta planare asupra enig-
melor medievale, care nu încetează să ne bîntuie, 
și să trecem de la lumea paradiziacă a grădinilor 
din Romanul trandafirului la lumea numerelor, care 
este de o diversitate cel puțin la fel de surprinză-
toare. Atîta doar că, în raport cu copacii și fîntînile, 
aceasta nu se oferă prea ușor vederii, trăind în 
esență în mintea noastră. Să ne imaginăm o clipă 
cum ar arăta o Grădină a Numerelor, în care fieca-
re s-ar putea plimba în voie, rătăcind printre spe-
cimene dintre cele mai captivante. Dintotdeauna, 
numerele au intrigat, pretîndu-se la felurite inter-
pretări, credințe, jocuri, trucuri sau enigme. Nenu-
mărate sunt exemplele de comportamente misteri-
oase ale numerelor. Este, de altfel, unul din aspec-
tele fascinante ale aritmeticii: libertatea totală de a 
ne pune întrebări despre aceste ființe aparent 
simple care sunt numerele naturale întregi. Printre 
ele, există unul care iese în evidență, aproape la 
fel de mult precum (prea?) cunoscutul 666 din 
Apocalipsa lui Ioan. E vorba de 515, un număr 
oglindă, cum îl numesc matematicienii poeți, sau 
un număr palindrom, potrivit altora. Este un număr 
întreg simetric, în sensul că se poate citi de la stîn-
ga la dreapta sau de la dreapta la stînga, iar el ră-
mîne egal cu sine, avînd o cifră centrală care se 
plasează simetric între cele două părți situate în 
oglindă. 

Dar palindromul există și în universul cuvinte-
lor. Ne-am putea gîndi că e o găselniță oulipiană, 
însă inventarea textelor care se citesc la fel de la 
stînga la dreapta și invers urcă departe în timp, 
aparent pînă prin secolul al III-a î.H. Cît despre cu-
vîntul „palindrom”, el provine din limba greacă și 
poate fi descompus în două etimoane: palin- (din 
nou) și -dromos (drum), ceea ce dicționarele fran-
ceze, de exemplu, traduc prin turnura perifrastică 
„care aleargă în sens invers”.  

După cum ne amintește Philippe Dubois în a 
sa (mică) istorie, palindromul era foarte în vogă în 
Evul Mediu, „purtat de patima mistică”, îndeosebi 
sub forma figurilor pătrate (Carmina quadrata), sau 
a careurilor magice, al căror scop nu era neapărat 
acela de a crea o frază logică, ci mai curînd o ima-
gine puternică, o trecere prin oglindă. 
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Cristina HERMEZIU 
(Paris) 
 
 

PATRIA MEA A4, O BUNĂVESTIRE ÎN LIMBA FRANCEZĂ 

(Ana BLANDIANA) 
 
 
Volumul de poeme Patria mea A4.Poeme noi 

(Humanitas, 2010) al poetei Ana Blandiana a 
apărut în Franța la editura Black Herald Press. E 
o versiune bilingvă, sobră și elegantă, făcută din 
litere albe pe fondul negru al copertei și, pe pa-
gină, poeme în oglindă, cu transpuneri în fran-
ceză de Muriel Jollis-Dimitriu.  

Unul după altul, în corporalitatea a două 
limbi diferite așezate împreună, poemele Anei 
Blandiana se arată a fi cu și mai mare evidență 
o elegie a trecerii corpului, în timpul lumesc, du-
blată însă, iată, de învierea perpetuă și concretă 
în verb, cu învelișul lui identic-străin. Dacă în 
esența sa „evanghelia” este, se spune, înlocui-
rea corpului (cristic) care lipsește, atunci verbul 
literaturii, reclonat la nesfârșit prin traduceri, e 
de fiecare dată o bunăvestire. Bunăvestirea Anei 
Blandiana e mai întâi în titlu, patria sa nu e nici 
pe pământ, nici în ceruri, patria sa e dreptun-
ghiul de hârtie unde se naște poemul, nemuritor.  

Poemele acestui volum au o seninătate de 
semn negativ, dar totuși seninătate: toate poezii-
le Anei Blandiana respiră un fel de epuizare feri-
cită a ființei care se încăpățânează să negocieze 
întruna re-încântarea lumii, resemantizarea și 
resacralizarea ei prin trecerea în verb poetic. O 
poezie intens senzitivă, panteistă, corpul lumii și 
corpul liric se așează împreună, simbiotic, ocu-
pând scobitura unei forme noi, un mulaj inedit al 
materiei, creat parcă anume pentru ca răsufla-
rea divină să aibă pe unde traversa: 

Faguri: Tu nu ești nenăscut,/ Ci te naști/ Tre-
când/ Din secundă în secundă,/ Neîncercând/ 
Să fii acolo,când ești aici/ Sau aici, când treci 

dincolo./ Tu ești materia salvată riscant/ Dintr-o 
respirație într-alta,/ Fără de care n-am fi./ Și nici 
nu suntem, de fapt,/ Decât resturi, forme golite,/ 
Faguri din care mierea eternității/ S-a scurs. 

Rayons de miel: Tu n’es pas né,/ Mais tu 
nais/ A chaque seconde/ Qui passe/ Sans essa-
yer/ D’ être là, quant tu es ici,/ Ni ici, quand tu 
vas là./ Tu es la matière préservée à grandes 
risques/ D’une respiration à une autre,/ Sans 
laquelle nous n’existerions pas./ Et nous ne 
sommes, en effet,/ Que les restes, les formes 
vides,/ Des rayons par lesquels le miel de 
l’éternité/ S’est écoulé. 

Transpunerea din română în franceză e și ea 
simbiotică. Fagurii din limba română se fac rân-
duri de alveole de miere în cealaltă limbă („rayons 
de miel”), dar fagurii din poemul-psalm al Anei 
Blandiana au și materialitatea ondulatorie a unor 
raze blonde, în corporalitatea limbii franceze.  

Nume prețuit în Franța, Ana Blandiana e bi-
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ne cunoscută în special ca scriitor emblematic 
pentru implicarea civică în treburile cetății și 
pentru excepționala recuperare a memoriei vic-
timelor comunismului, prin crearea Memorialului 
de la Sighet. Precedentul volum de poeme în 
franceză e de căutat departe, în 2005, când tra-
ducătoarea Luiza Palanciuc le strângea într-o 
antologie, Autrefois les arbres avaient des yeux, 
anthologie, 1964-2004, publicată la editura Li-
brairie Bleue. De câțiva ani, fidela Muriel Jollis-
Dimitriu, traducătoare și muziciană din regiunea 
pariziană, recuperează în limba lui Baudelaire 
diversele dimensiuni din scrierile poetei, cu pu-
blicarea spre exemplu a volumelor de nuvele 

fantastice Les Saisons (Le Visage Vert, 2013) şi 
Projets de passé, ediție bilingvă (Junimea, 
2017). Ma patrie A4 se înscrie în același demers 
necesar și e o apariție cu atât mai prețioasă cu 
cât aura poetei în Franța legitimează această 
lectură a poemelor sale ca act de salvare a lumii 
prin verb poetic.  

Prefațatorul ediției franceze, profesorul de li-
teratură Jean-Pierre Longre, o spune sintetic și 
expresiv: toată opera Anei Blandiana este ex-
presia unei „scriituri care rezistă, și care afirmă 
în acest scop necesitatea absolută a poeziei.” O 
bunăvestire care se aude mai bine și mai depar-
te în două limbi. 
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Codrin Liviu CUŢITARU 
 
 

INSTANTANEE 
 
 

I 

Am găsit recent, la Catedra (de Engleză, n.m.) 
unde lucrez, printre hîrtii îngălbenite de vreme, do-
uă volume interesante, publicate în 1972 de com-
pania Xerox. E vorba, mai precis, despre R.R. 
Bowker Company – cu filiale în Londra şi New 
York – identificată ceva mai jos, pe pagina de gar-
dă, drept A Xerox Education Company („o compa-
nie educaţională Xerox”). Nu ştiu dacă respectiva 
firmă mai există actualmente în interiorul Xe-
rox-ului şi nici dacă volume precum cele în cauză 
mai sînt tipărite astăzi, utilitatea lor în epoca Inter-
net-ului, după cum veţi înţelege imediat, fiind mult 
redusă. Oricum, uriaşele cărţi, de cîteva mii de pa-
gini cumulate (format mare, scris teribil de mărunt), 
sînt impresionante şi au un un titlu puţin derutant 
pentru cultura noastră (unde astfel de demersuri 
au fost şi au rămas, chiar cu scuza „epocii Inter-
net-ului” din prezent, aproape inexistente): A Sub-
ject Guide to Books in Print in 1972, adică un in-
dex tematic al tuturor cărţilor, (mai) vechi şi (mai) 
noi, disponibile pe piaţă în anul 1972. Cele două 
volume sînt organizate „pe subiecte” şi acoperă, 
practic exhaustiv, producţia editorială din momen-
tul amintit. Instrumente de lucru formidabile pentru 
intelectuali (şi nu numai), să recunoaştem, la nive-
lul informaţional al anilor şaptezeci. Americanii 
şi-au construit o reputaţie solidă în domeniul sinte-
zelor culturale sau academice şi, ca atare, oricine 
a studiat, fie şi temporar, în Statele Unite, cunoaş-
te extraordinara eficacitate a unor asemenea „teh-
nologii” de cercetare, ale Lumii Noi. Este aici, pro-
babil, o reflecţie situaţională a vestitului pragma-
tism de peste Ocean. 

În sfîrşit, om curios din fire, am căutat, în masi-
vele tomuri, subiectul „Romania”, pentru a vedea 

şi eu ce se găsea în librăriile americane, despre 
noi, în urmă cu trei decenii şi jumătate. La „intra-
rea” Romania, indexul mă trimite politicos mai de-
parte: see Rumania. Ceea ce am şi făcut, cu entu-
ziasm (că existăm acolo!), totuşi pregătindu-mă, 
concomitent, să descopăr doar vreun volumaş ob-
scur de popularizare a ţărişoarei din jurul Carpaţi-
lor. Surpriză imensă! Subiectul Rumania se întinde 
pe cinci coloane de scris minuscul şi este subdivi-
zat în teme secundare: România – prezentare ge-
nerală, România – descriere geografică şi turistică, 
România – istoria, România – economia, România 
– guvernul şi situaţia politică, artă românească, 
folclor românesc, limba română (ea însăşi cu două 
subdiviziuni: „lingvistică generală” şi „dicţionare”), 
literatură română (cu palierele: „colecţii”, „tradu-
ceri”, „istorie literară”), refugiaţi români, diasporă 
românească, ghiduri de conversaţie român-englez 
şi englez-român, iar la final, veţi fi surprinşi, Româ-
nia – bibliografie generală (ce înseamnă ea?; ni-
mic mai simplu!; se referă la nişte „indexuri” supli-
mentare, precum cel de faţă, unde subiectul „Ro-
mânia” este detaliat pe titluri şi autori de referinţă; 
cum se poate, veţi întreba, întrucît, la noi, am spus 
deja, astfel de demersuri sînt ca şi inexistente?; 
din nou vă răspund, nimic mai simplu!; aceste „in-
dexuri” de peste Ocean au fost alcătuite chiar de 
istorici şi arhivari americani, activi în universităţi şi 
biblioteci la vremea menţionată!). În total, peste o 
sută de titluri (dintre care, marea majoritate sînt 
pur americane!) trimiţînd la alte cîteva mii. O ade-
vărată bază de documentare, referitoare la Româ-
nia, în SUA anilor şaptezeci. 

Nu vă ascund faptul că am citit cu atenţie toate 
titlurile şi numele autorilor, aşteptîndu-mă (iarăşi) 
la două tipuri de publicaţii. Pe de o parte, străinii 
(americani ori nu), gîndeam eu, cu lucrări devasta-
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toare la adresa României, pe de alta, românii (poli-
trucii şi ideologii timpului!), traduşi în engleză, pen-
tru propagandă, la ordinele conducerii comuniste. 
Din nou, stupoare! Majoritatea cărţilor sînt scrise, 
cum spuneam, de americani (unii foarte cunoscuţi) 
şi publicate la edituri prestigioase din Lumea No-
uă, iar cele mai multe abordează teme foarte ono-
rabile, legate de România. Altele reprezintă, în-
tr-adevăr, traduceri, însă nu aparţin nicidecum 
unor autori aşa-zicînd rău famaţi. Trebuie să o 
afirm cu toată convingerea: ne aflăm în faţa unei 
bibliografii româneşti absolut impresionante, cu atît 
mai mult cu cît, repet, ea este stabilită la nivelul 
unui singur an – 1972! Iată şi exemple luate la în-
tîmplare din diversele „subdiviziuni” româneşti! Să 
încep cu un „index” de la „bibliografia generală”, 
pentru care, ziceam, noi nu prea avem apetenţă în 
lumea noastră: Rumania – A Bibliographic Guide/ 
România – Ghid bibliografic, întocmit de cunoscu-
tul istoric Stephen Fischer-Galaţi. O lucrare admi-
rabilă pentru momentul respectiv, din care orice 
neiniţiat îşi putea lua (acum treizeci şi cinci de ani) 
referinţe bibliografice fundamentale despre Româ-
nia. La secţiunea „descriere generală”, apar, pe 
lîngă obişnuitele ghiduri româneşti (redactate însă, 
nota bene, de străini!) cărţi foarte serioase, pre-
cum The Land and People of Romania/ Teritoriul 
şi populaţia României a lui Julian Hale sau franţu-
zeasca En Roumanie/ În România a lui Cloutier.  

La palierul „politic”, o altă lucrare interesantă: 
Rumania – Russia’s Dissident Ally/ România – ali-
atul dizident al Rusiei, de David Floyd. Titlul spu-
ne, cred, totul. Se află totodată, în marele registru, 
şi cîteva istorii ale românilor, scrise de străini (între 
ele apare chiar şi „o istorie a României în docu-
mente”). La secţiunea „literatură”, găsim lucrări/ 
opere/ traduceri despre/ de/ din Eminescu, Crean-
gă, Caragiale şi alţii. Se iţeşte, între „intrări”, pînă 
şi un studiu critic („nou”, cum ar veni, doar din 
1971!) al Oliviei Manning – Romanian Short Sto-
ries/ Proză scurtă românească (oare la ce nuvele 
şi povestiri se va fi referit Olivia acolo?). La „lin-
gvistică”, tremură pagina sub greutatea subiecte-
lor: fonetică şi fonologie românească, lingvistică 
generală, etimologii româneşti, etc., etc. La „dicţio-
nare” şi „diasporă”, la fel. Ce să mai spun de „ar-
tă”, „folclor” şi „societate”? O listă infinită (parcă) 
de titluri şi autori, ce depăşeşte cu mult „intrările” 
suratelor noastre zonale (da, nu m-am putut abţine 
şi am tras cu ochiul!): Bulgaria, Ungaria, Polonia 
ori Iugoslavia. Semnifică acest lucru că România 
era mai importantă, în anii şaptezeci, pe piaţa edi-
torială americană şi, prin iradiere, în interiorul so-
cietăţilor apusene, decît alte state central şi est-eu-
ropene? Fără îndoială că da, ştim cu toţii lovitura 

de imagine dată de Ceauşescu în acele timpuri, 
care ne-a adus, volens-nolens, un prestigiu mon-
dial necondiţionat. Totuşi, mai înseamnă ceva, din-
tr-un anumit unghi poate, mult mai important. Ro-
mânia avea atunci capacitatea de a-şi gestiona 
buna imagine în exterior, fapt care nu ţine, în ulti-
mă instanţă, nici de comunism, nici de capitalism, 
ci de competenţa aparatului diplomatic al unei ţări. 
Această „capacitate” a fost pierdută abrupt în 1990 
şi, din păcate, nu s-a mai recuperat nici pînă în zi-
ua de azi. Eu însumi am putut observa dezastrul, 
pe parcursul anilor 1993 şi 1994, cînd m-am aflat 
la studii în Statele Unite. „Bibliografia” românească 
din bibliotecile universitare de peste Ocean se di-
minuase considerabil şi insista nepermis de mult 
pe „mineri” şi pe „Contele Dracula” (sau „Dracu-
lea”, cum îi mai spun uneori americanii, sub influ-
enţa recentă a pronunţiei aiuritoare a lui Gary Old-
man!). Seriozitatea receptării a dispărut, iar noi am 
revenit pe vechea poziţie de „ţară de mîna a do-
ua”. Departe de mine, vă daţi seama, condiţia de 
„nostalgic”, dar nu am cum să trec cu vederea, 
ipocrit, anumite competenţe ale trecutului, astăzi 
rătăcite iremediabil. Nu pot ignora virtutea atunci 
cînd ea iese ca untdelemnul la suprafaţa apei sau 
fie şi numai la „suprafaţa” plană a unei bibliografii 
îngălbenite de vreme! 

 
II 

Mi-am dat seama recent că a supravieţui do-
uăzeci şi patru de ore fără minciună este la fel de 
greu, dacă nu şi mai şi, ca a sta de dimineaţă pînă 
seara fără maşină. Am avut epifania, revăzînd o 
comedie suculentă, Liar Liar (tradusă drept Minci-
nosul mincinoşilor), din 1997, cu sclipitorul actor 
canadian Jim Carrey în rolul principal. Filmul – ce-
lebru – e, cred, cunoscut tuturor. Un avocat ameri-
can de mare succes îşi face din minciună principa-
la virtute existenţială, cîştigînd de pe urma ei pres-
tigiu, bani şi prioritate în ierarhia socială. Destinul 
lui, deşi fals în mod esenţial, e unul triumfalist, 
mergînd din victorie în victorie şi articulînd eroului 
o încredere în sine (acea „conştiinţă de sine” hege-
liană, dacă-mi este permis un recurs la filozofie) 
indubitabil inexpugnabilă. Singurul palier unde ra-
tează rămîne cel familial (soţia divorţează şi copilul 
suferă enorm datorită faptului că nu reuşeşte să-i 
acorde tatălui – pe care, altfel, îl iubeşte mult – nici 
măcar o minimă credibilitate). Protagonistul nu pa-
re totuşi afectat de situaţie, mizînd mereu pe mira-
jul eficienţei profesionale. La ziua sa de naştere 
însă, petrecută din nou fără părintele duplicitar, 
călcător flagrant al promisiunilor din ajun, puştiul 
teribilului apărător al legii îşi pune în gînd o dorinţă 
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neobişnuită (în folclorul american, dorinţele rostite 
subliminal, în clipa suflării în lumînările de pe tortul 
festiv, se împlinesc negreşit!): aceea ca tatăl lui să 
nu poată minţi timp de o zi întreagă. Forţele teurgi-
ce se pun necondiţionat în mişcare şi eroul nostru 
intră într-un straniu „sevraj” involuntar, de absti-
nenţă completă de la orice mistificare – oricît de 
mică – a realităţii, atît exterioare, cît, chiar mai im-
portant, şi interioare. Ca să fim foarte exacţi, per-
sonajul interpretat sublim de Carrey nu mai are 
capacitatea să-şi ascundă nici măcar gîndurile in-
time, devenite abrupt spectacol public. El se ex-
pune total, ajungînd, măcar ipotetic, o victimă ri-
dicolă a celor mai comune împrejurări din viaţa 
de zi cu zi. 

Umorul nebun decurs de aici nu poate fi practic 
comentat. Omul nostru îşi mărturiseşte, îngrozit, şi 
cele mai ascunse secrete, jignind fără discernă-
mînt, oripilînd cu metodă şi distrugînd în stare de 
blazare. El devine un damnat postindustrial, teri-
fiind o lume educată, plină de civilitate, stabilă prin 
tocmai disciplina sa faţă de principii şi convenţii. 
De fapt, în acest punct, al hazului absolut, după re-
gula contrariilor care se atrag, se găseşte şi nota 
de gravitate a peliculei, substratul ei aşa-zicînd 
„serios”. Avocatul – şi, odată cu el, noi toţi – reali-
zează (realizăm) că şi(ne)-a(m) construit un uni-
vers ficţional, din care nu mai are (avem) cum ieşi. 
Într-o proză romantică (tot americană!), din secolul 
al XIX-lea, The Minister’s Black Veil/ Vălul negru al 
pastorului, aparţinînd scriitorului Nathaniel Haw-
thorne, un reverend puritan, Hooper pe numele 
său (dacă-mi aduc bine aminte), decide să-şi pu-
nă, la un moment dat, o pînză neagră pe faţă, 
înspăimîntîndu-şi şi derutîndu-şi congregaţia – ca-
re, interesant, pînă atunci îl apreciase şi îi arătase 
o afecţiune nedisimulată. Toţi se gîndesc la lucruri 
oribile, ce s-ar putea ascunde în spatele sinistrului 
văl. Se vorbeşte despre un posibil accident cu mu-
tilare pe care Father Hooper ar masca-o astfel şi 
se caută vechi păcate ale clericului, prezumtiv 
simbolizate prin acest cod malefic. Tăcerea pasto-
rului, refuzul oricărei explicaţii amplifică misterul şi 
îi conferă dimensiuni apocaliptice. Enoriaşii se re-
trag treptat din preajma enigmaticului reverend, 
împingîndu-l la izolare. După decenii de ostentati-
vă purtare a vălului, Hooper, bătrîn şi istovit, ajun-
ge pe patul de moarte. Puţinii indivizi care mai în-
drăznesc să se apropie de el, îl roagă să le expli-
ce, măcar în final, raţiunile expunerii sumbrei ţesă-
turi. Nimic mai simplu, implică pastorul într-un dis-
curs cu tonalităţi biblice. Nu a fost nici mutilare, nici 
păcat, ci banala materializare, exteriorizarea cum 
ar veni, a unui gest pe care orice om îl exersează 
în intimitatea sa. Masca lui nu a fost decît repre-

zentarea concretă a vălului invizibil pe care fiecare 
îl poartă „peste sufletul său”. Adică, ar trebui noi să 
înţelegem, o sugestie a minciunii în care, voit, ne 
complacem să trăim din copilărie pînă la adînci 
bătrîneţi. Ca şi avocatul din Liar Liar, deşi pe un alt 
nivel şi într-un cu totul alt registru, Hooper trăieşte, 
în felul său ritualic, drama unei lumi corupte în în-
săşi abilitatea ei de a fi autentică. 

Cîţi dintre noi însă ar avea tăria să-şi asume o 
existenţă a adevărului prin excelenţă, nestrăbătută 
de adierea nici unei păcăleli? Convenţiile care au 
zidit, în timp, lumea noastră au încetăţenit, pe-
semne din motive de supravieţuire a speciei, şi „ar-
ta compromisului” – nimic altceva decît expresia 
stilului nostru de a accepta rigorile realităţii în inte-
riorul căreia am fost obligaţi să ne mişcăm. Prin 
urmare, minţim cu aceeaşi ritmicitate cu care inspi-
răm şi expirăm, avînd nevoie de minciună cel puţin 
la fel de mult cum avem de funcţia respiratorie. De 
altfel, aici şi localizez virtuţile cumva subtile (pe 
lîngă cele explicite, de umor irezistibil) ale filmului 
amintit. Haosul vieţii avocatului – în noul context, 
de „ne-mincinos” – vine nu atît din neputinţa exer-
citării profesiei care l-a făcut bogat şi celebru, ci 
din neputinţa exercitării actelor existenţiale simple. 
Oriunde se află, el conştientizează, că exerciţiul 
supravieţuirii presupune – ca element întemeietor 
– conceperea unei minciuni. Falsul este, ca atare, 
un principiu motrice al lumii înconjurătoare, esenţa 
ei, bunul său cel mai de preţ. În afara excursului 
ficţional, noi practic nu existăm. Vorba lui Father 
Hooper, ne minţim, cu precizie şi fără remuşcări, 
familiile, prietenii, colegii, şefii, autorităţile, creîn-
du-ne, de jur împrejur, o plasă a neadevărurilor de 
unde noi înşine nu mai ştim să ieşim sau, oricum, 
nu ne mai interesează să ieşim. Desigur, prinşi la 
înghesuială, pentru o bună parte a devierilor noas-
tre zilnice, am avea sofisticate şi adesea generoa-
se explicaţii. Minţim ca să-i menajăm pe unii, să-i 
salvăm din necaz pe alţii, să ne protejăm de ceilalţi 
ş.a.m.d. Dar, să recunoaştem, foarte frecvent, 
minţim pentru că acesta e, ultimativ, cel mai sănă-
tos instinct al nostru, iar, pentru a-l ascuţi, trebuie 
să-i oferim liberă manifestare. Dacă veţi urmări ri-
tualul falsităţii cu atenţie, veţi observa că, în anu-
mite profesii, minciuna nu funcţionează doar ca in-
strument principal de acţiune, ci devine chiar obi-
ectiv absolut. Politicienii, de exemplu, nu mint pen-
tru a construi, la capătul drumului, o societate a 
adevărului, ci, paradoxal, sînt uneori în stare să 
spună chiar nişte adevăruri, pentru a-şi recupera, 
ultimativ, universul minciunii. Gîndiţi-vă ce s-ar în-
tîmpla cu lumea lor şi, prin efect indirect, cu lumea 
noastră, dacă, vreodată, peste vreunul dintre ei ar 
da năpasta avocatului lui Carrey! Probabil că şi 
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Apocalipsa Sfîntului Ioan ar părea atunci o joacă 
de copii faţă de circul definitiv în care ar intra uma-
nitatea. 

 
III 

Războiul E-urilor din alimentaţie a ajuns – ple-
nar – şi în România. După încercările timide şi mai 
curînd neavizate (preluate, care va să zică, din-
tr-un mimetism cosmopolit, de la apuseni), din anii 
nouăzeci, problema nutriţională a devenit şi pentru 
noi, în actualul deceniu, un subiect fierbinte şi nu 
doar un exerciţiu de snobism. Toată lumea vorbeş-
te astăzi, în presă, pe stradă, în instituţii, despre 
dezastrul chimic din mîncarea pe care ne-o oferă, 
lucitor şi pompos, concernurile alimentare. În plus, 
toată lumea acuză, pe bună dreptate, gustul în-
grozitor pe care îl au produsele – vegetale ori din 
carne, fără deosebire – de pe rafturile giganticelor 
magazine. Era cumva de aşteptat să se întîmple 
aşa, în contextul invaziei marilor supermarket-uri 
internaţionale pe piaţa autohtonă şi intrării treptate 
a consumatorului român în tiparul mental al socie-
tăţii industrializate. Personal, am avut şansa să fiu 
oarecum cu un pas în faţa unei bune părţi a com-
patrioţilor mei, apropo de dezbaterile pe tema în 
cauză, trăind, la un moment dat, în prima jumătate 
a anilor nouăzeci, pentru mai mult timp, în Statele 
Unite. Spun „oarecum”, întrucît, în 1993, habar 
n-aveam de importanţa a ceea ce americanii nu-
mesc organic food („mîncare organică”, adică na-
turală, fără chimicale, cum ar veni) şi de bombele 
biologice ascunse în rafturile, altfel frumos colora-
te, ale supermarket-urilor. Ca să fiu sincer, la intra-
rea (pentru întîia dată) într-un hypermarket texan 
(noţiunea unei asemenea „alimentare” îmi era de 
fapt complet străină, la nivelul acelui an încă 
„post-ceauşist”, eu înţelegînd prin „magazin” Uni-
cul sau Centralul din Iaşi, unde, cu numai puţină 
vreme înainte, singurele produse disponibile ră-
mîneau „compotul de vişine” şi „vinul de masă”), 
am avut o senzaţie de vertij. Nu-mi venea să cred 
că poate exista atîta mîncare (splendid ambalată!) 
într-un singur loc şi tentaţia iniţială, îmi amintesc 
exact, fusese de a cumpăra cît mai mult şi de a 
congela acasă, pentru a preveni o eventuală criză 
ulterioară. 

Fascinaţia nu a durat însă prea mult. Am de-
scoperit rapid că mîncarea avea un gust oribil ori, 
în sfîrşit, total diferit de gustul produselor similare, 
consumate de noi, pe atunci, în România. Şi mă 
refer la lucrurile de bază, pîine, cartofi, ouă, roşii, 
castraveţi, pui etc., nu la cine ştie ce exotisme so-
fisticate. În plus, prin supermarket, la tot pasul, 
cînd întindeai mîna după o sticlă ori vreo cutie mai 

răsărită, dădeai peste un avertisment necruţător, 
care-ţi tăia tot cheful de viaţă (legislaţia protecţio-
nistă era, încă de la sfîrşitul anilor optzeci, foarte 
dezvoltată în SUA!): „Dacă veţi consuma aceste 
ouă, trebuie să ştiţi că găinile de provenienţă au 
fost hrănite cu hormoni şi antibiotice şi nu au cres-
cut la sol.”; „Dacă plănuiţi să consumaţi acest 
punch, trebuie să ştiţi că el conţine doar 10% con-
centrat natural de fructe, restul componenţilor fiind 
derivaţi sintetic. Anumite studii demonstrează că 
unii componenţi sintetici au cauzat ori pot cauza 
cancerul.”; „Dacă aţi hotărît să cumpăraţi aceşti 
cartofi, e important să aveţi în vedere faptul că 
provin din terenuri agricole tratate cu formule de 
insecticid care, în unele situaţii, au provocat leuce-
mii.” Ş.a.m.d. Benignele observaţii de avertizare, 
de pe pachetele cu ţigări, păreau nişte sfaturi ami-
cal-bătrîneşti pe lîngă aceste veritabile anunţuri fa-
tidice. Tot răul a fost, pînă la urmă, spre bine, de-
oarece, înspăimîntat teribil, am început să caut al-
ternative, una dintre ele fiind – la sfatul prietenilor 
americani – magazinele (mici şi cochete) de „mîn-
care organică”. Aici produsele erau, cel puţin pre-
zumtiv, în totalitate „naturale”, riscul de a desco-
peri un carcinom în pipota curcanului, o paloare 
leucemică pe coaja cartofului sau un gălbenuş lo-
vit de SIDA în oul de găină devenind, semnificativ, 
mai reduse. Mîncam acum fără chimicale, dar o 
problemă continua să rămînă insolvabilă, determi-
nîndu-mă, în timp, să pierd o mulţime de kilograme 
(nu că aş regreta neaparat, retrospectiv privind as-
tăzi lucrurile!): gustul. „Mîncarea organică” avea 
parcă un gust şi mai straniu decît, cum să-i zic, 
„mîncarea... anorganică”. „Iască fără pic de savoa-
re!” (cum striga, se bănuieşte, Henric al VIII-lea ori 
de cîte ori claponii fripţi nu erau condimentaţi după 
gustul său), îmi venea (şi mie) să urlu după ce ciu-
guleam, fără apetit, din „orezul nedecorticat”, „za-
hărul brun” sau „fasolea mexicană”. Pretind că ştiu 
numeroase lucruri despre America şi americani, 
dar, măcar în privinţa unuia, sînt şi în prezent scu-
fundat în enigmă. Cum se face că Statele Unite 
au, statistic vorbind, procentul cel mai mare de po-
pulaţie obeză de pe mapamond? Sincer să fiu, 
constatarea mi-a sunat întotdeauna paradoxal. 

Revenind în România, am dezvoltat un reflex, 
precum căţeii lui Pavlov, – acela de a hrăni ameri-
cani. Practic, nu există yankeu care să fi trecut prin 
Universitatea ieşeană (haideţi, să nu exagerez – 
pe la Facultatea de Litere, să zicem!), în ultimii 
cincisprezece ani, căruia eu şi soţia mea să nu-i fi 
gătit măcar o dată. Mîncare „organică”, „anorgani-
că”, nu mai contează, din moment ce vorbim de-
spre mîncare cu gust. Revelaţiile au fost mereu pe 
măsura eforturilor. Am văzut, cu aceste ocazii, 
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vorba clişeului, „şi americani fericiţi”. I-am observat 
descoperind salata de vinete cu icnete irepresibile, 
de dulăi hămesiţi, i-am studiat muşcînd din pătlă-
gelele murate cu priviri îngrjorate, de fugari ce mă-
nîncă, terifiaţi, pe la colţuri, i-am prins adunînd res-
turile arse ale mititeilor de pe grătarele încinse şi 
băgîndu-le în gură cu iuţeala şuţilor dîmboviţeni, 
i-am privit ştergînd zeama de ciorbă de pe fundul 
farfuriei cu coajă de pîine şi mîrîind a extaz, i-am 
ascultat ronţăind preocupaţi oase de pui mai ceva 
ca Rita, maidaneza blocului, pe care o hrănesc în 
fiece dimineaţă, i-am contemplat înfulecînd, fără 
milă, mămăliga fierbinte şi caşul frămîntat ori slana 
cu ceapă roşie, i-am perceput (în intervalul unor 
sutimi de secundă) înşfăcînd hamsiile prăjite din 
vîrfurile scobitorilor, cu limbi supersonice, de dra-
goni mitologici, i-am asistat în strădania lor panta-
gruelică de a termina un somn întreg cu usturoi şi 
le-am dat pastile de uşurare a digestiei după ce 
sesizam că demonul prostraţiei este pe punctul de 
a pune laba pe ei. Dintre toate ospeţele cu ameri-
cani însă, două mi s-au întipărit cu claritate în 
memorie, datorită unor episoade pentru care nu 
eram aproape deloc pregătit. În primul, o fetiţă 
frumuşică, delicată, firavă chiar, de vreo cinci ani-
şori, mănîncă sarmale dintr-o farfurie cam mare, e 
drept, pentru ea. Mama care tocmai a terminat o a 
doua porţie, ştergînd conştiincios farfuria, îi spune 
că, dacă simte că nu poate tot, ar fi bucuroasă să-i 
termine ea însăşi „the sarmales”. Fetiţa ridică o pri-
vire de fiară hăituită şi zice, cu glas cavernos, ieşit 
direct din celebrul film Exorcistul: „Only over my 
dead body!/ Numai peste cadavrul meu!”. În al doi-
lea, un distins profesor de literatură americană ra-
tează ultimul ardei copt din imensul vas de sticlă 
(golit în cîteva minute), în favoarea soţiei (ceva 
mai iute în mişcări), şi, resemnat, înhaţă bolul pro-
priu-zis, unde compoziţia maronie, de oţet şi ulei, 
clipoceşte încă apetisant. Bea apoi „sosul” cu ges-
turi epifanice. Dacă ar fi să dau crezare autenticită-
ţii comparaţiei eminesciene, părea „un mort fru-
mos, cu ochii vii, ce scînteie-n afară”. Inutil de pre-
cizat că, în toate cazurile, serviciile aduse imaginii 
României au fost mai consistente decît discursurile 
publicitare ale delegaţiilor diplomatice. 

 
IV 

„Tombstone” înseamnă, în engleză, „piatră de 
mormînt”. Este numele unui orăşel din sudul Ari-
zonei, devenit popular după ce Hollywood-ul i-a 
dedicat o superproducţie cinematografică în 1993. 
Filmul, laureat cu o mulţime de Oscar-uri, a rulat şi 
la noi. Probabil multă lume şi-l aminteşte. Se axea-
ză pe povestea lui Wyatt Earp, erou mitologic (deşi 

personaj real, la origine) din Tombstone. El a ţinut 
piept, alături de fraţii săi, bandelor de gangsteri ce 
încă mai bîntuiau Vestul Sălbatic în secolul19. In-
transigenţa faţă de respectarea legii şi curajul faţă 
de moarte l-au proiectat în legendă. A devenit un 
fel de „brand” istoric pentru Tombstone. Totuşi, 
orăşelul, de la nume şi pînă la culoarea locală, 
rămîne un exemplu de macabru vest-american şi 
prea puţin o sursă generatoare de optimism (ca 
mitul întemeietor al lui Earp bunăoară). Conştienţi 
de valoarea istorică a locului, dar şi de componen-
ta turistic-financiară pe care o va dezvolta în timp, 
americanii l-au conservat într-un mod admirabil. 
Tombstone e astăzi o aşezare suspendată crono-
logic. Găseşti aici toată atmosfera Vestului Sălba-
tic tradiţional, cu praful deşertului ridicîndu-se, în 
mici rotocoale, pe „strada principală” (main street), 
cu uşile batante ale barurilor (saloons) scîrţîiind lu-
gubru şi cu urmele cartuşelor de odinioară (încă 
vizibile în arhitectura din lemn a caselor) dîndu-ţi 
fiori de gheaţă. De altfel, însăşi legenda întemeierii 
oraşului (precedînd-o pe cea a lui Earp) are un 
conţinut destul de sinistru. Se spune că un cowboy 
îndrăzneţ ar fi pornit, pe la începutul secolului 19, 
în explorarea teritoriului din sudul Tucson-ului – 
bănuit, pe atunci, limita absolută a civilizaţiei. Toţi 
i-au spus, îngroziţi de infinitatea deşertului, că nu 
(îşi) va găsi acolo decît „o piatră de mormînt” 
(tombstone). Pionierul a întemeiat un oraş pe care 
l-a numit, ironic, chiar aşa – „Tombstone”. A des-
chis un saloon şi a atras, ca un magnet, pe toţi 
răufăcătorii vremii. Umorul negru n-a ţinut prea 
mult timp. „Descălecătorul” a fost împuşcat, la un 
moment dat, în barul propriu (găsindu-şi astfel, ia-
tă, „piatra de mormînt”). Azi, se zice, fantoma lui 
apare, ocazional, prin tîrg. 

Locul cel mai sumbru din oraş este însă, fără 
nici un dubiu, cimitirul – The Boothill Churchyard. 
Vizitînd, în deceniul trecut, Tombstone-ul, împreu-
nă cu nişte prieteni americani, am ajuns aici şi am 
fost lăsat de unul singur printre multitudinea de 
„pietre de mormînt” (tombstones). Tovarăşii de ex-
cursie au motivat că trebuie să rezolve urgent „o 
problemă”, ce va fi, pentru mine, „o frumoasă sur-
priză” şi că, oricum, „nu mă voi plictisi”, citind „mici-
le istorisiri” de pe pietrele tombale. Într-adevăr, nu 
m-am plictisit. Prima legătură pe care am făcut-o, 
mergînd printre bizarele morminte, a fost „Cimitirul 
Vesel” din Săpînţa. Ulterior, mi-am revizuit totuşi 
comparaţia. The Boothill Churchyard nu are umor 
(decît, cel mult, unul involuntar), e mai degrabă 
grotesc, „grotesc” în sensul lui Edgar Allan Poe. 
Aici sînt îngropaţi toţi cei care, în vremurile de „săl-
băticie vestică”, au murit violent, în diverse împre-
jurări zbuciumate din istoria însîngerată a Tomb-
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stone-ului. Mulţi nu au nici nume (nu erau cunos-
cuţi în oraş) şi sînt identificaţi după anumite fapte 
sau gesturi („omul care a intrat în Tombstone la 20 
septembrie 1868 şi a tras la Father John”, „cel ca-
re obişnuia să-şi fumeze luleaua în faţa saloon-
ului”, „omul care trecea prin oraş la serbarea 
fînului”, etc.). Lucrul absolut sinistru vine, cu toate 
acestea, de altundeva. Pe multe dintre „pietre” sînt 
consemnate aşa-zisele „erori” ce au dus la moar-
tea prematură a acelor indivizi. Scrie, de pildă, pe 
un mormînt: „Aici zace Abraham Malloney, linşat 
din întîmplare, la 2 iunie 1880, de mulţimea furioa-
să, care l-a confundat cu criminalul Bob Kid”. Ori: 
„Michael Strauss – spînzurat din greşeală de şeri-
ful Jeremiah Jenkins, la 14 noiembrie 1876”. Şi tot 
aşa: „necunoscut împuşcat din greşeală de...”, 
„bărbat omorît din întîmplare de...”, „tînăr sfîrtecat 
incidental de trăsura lui...”, etc., etc. Un întreg uni-
vers uman, zdrobit de „întîmplare”, de o forţă cos-
mică irepresibilă, răsărită din genuni incomensu-
rabile faţă de care viaţa şi destinul unui individ şi 
chiar ale unei comunităţi întregi par doar nişte mi-
crobi. O lume dispărută în „accidentele” inevitabile 
ale derulării existenţelor noastre pe pămînt. 

Şi totuşi aceste morţi absurde şi hilare – într-un 
sens morbid – nu sînt neaparat „întîmplătoare”. Pe 
„insignifianţa” lor individuală se întemeiază o nouă 
civilizaţie. Prin ei, prin sacrificiul grotesc al acelor 
inşi, vestul american s-a civilizat, şi-a consumat 
haosul şi nebunia, evoluînd către normalitate. Am 
citit volumul ultim din trilogia lui Cărtărescu, Orbi-
tor, apărut foarte recent la Humanitas, şi un anu-
me fragment din roman mi-a amintit de Tomb-
stone, acel Tombstone brutal şi înfiorător din The 
Boothill Churchyard. Autorul reconstruieşte acolo, 

terifiant, monstruos, atmosfera Revoluţiei din 1989. 
Vedem, într-un crîmpei de imagini rapide şi tulbu-
rătoare, mulţimile de bucureşteni scandînd, la uni-
son, cu ecou maiestuos, ce pare să oprească isto-
ria în loc: „Olé, olé, Ceauşescu nu mai e!”. Tînărul 
personaj Mircea (un alter-ego ficţional al scriitoru-
lui) participă la entuziasmul măreţ al forţei popula-
re. Apoi, se opreşte brusc. Îi vine în minte un gînd 
cumplit, imposibil de alungat. Peste maximum opt-
zeci de ani, toţi aceşti oameni ce umplu acum pie-
ţele, cu sutele de mii, ţinînd istoria pe umerii lor, 
vor fi morţi fără excepţie şi o altă multitudine, com-
plet diferită de ei şi, mai ales, străină de bucuria 
acelor clipe, va popula spaţiul respectiv. O mare 
de oase susţine efortul individului în timp. Oasele 
milioanelor de necunoscuţi care au luat parte, in-
conştient şi totuşi plenar, la un un „maraton” istoric 
planetar, a cărui destinaţie finală le rămîne, în 
fond, tuturor necunoscută. Nu altul mi s-a părut, cu 
mai bine de un deceniu în urmă, „sensul” ultim al 
morţilor „lipsite de sens” din Tombstone. Participa-
rea la un proces colectiv al devenirii, al transformă-
rii prezentului în viitor. Pierdut atunci, în reverii me-
tafizice, printre morminte, am fost readus la realita-
te, destul de abrupt, de către prietenii americani, 
întorşi din „misiunea” lor secretă. Aduceau, cu mul-
tă pompă, un ziar de epocă, Tombstone Post (tipă-
rit pe loc, în Tombstone, ca atracţie turistică!) în 
care mă introduseseră şi pe mine într-un mod 
morbid, specific locului: „Codrin Liviu Cuţitaru, pis-
tolar de peste mări şi ţări, şi-a găsit aseară sfîrşitul, 
pe strada principală, într-un schimb de focuri cu 
şeriful McGill. Va fi înmormîntat la Boothill. Fie-i 
ţărîna uşoară!”. 
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Iulian Marcel CIUBOTARU 
 
 

LITERATURA INTERZISĂ. CAZUL MEFISTO 
 
 
„Toţi naziştii sunt nişte derbedei”. Iată o pro-

poziţie prin care un personaj romanesc, deci fictiv 
(vom vedea cât de fictiv este, mai ales că, potrivit 
lui Al. Paleologu, imaginaţia „nu e decât darul de 
a instaura irevocabil o imagine consistentă şi pla-
uzibilă a realităţilor înregistrate”), îşi proclamă op-
ţiunea politică într-una din etapele existenţei sale. 
Este vorba de Hendrik Höfgen, protagonistul ro-
manului Mefisto, scris de Klaus Mann şi apărut în 
1936, deci în plină glorie a regimului național-so-
cialist în Germania. O carte care combătea într-un 
mod atât de limpede regimul nazist nu putea să 
apară la o editură germană. De aceea, prima edi-
ţie a fost publicată în exil (Olanda), acolo unde în-
suşi autorul trăia, încă din 1933. 

Scris cu „multă ironie şi ură” (expresia aparţine 
chiar autorului), romanul reflectă, într-o manieră 
deschisă, convingerile antitotalitare ale tânărului 
prozator. S-ar putea spune că astfel de convingeri 
politice îl caracterizează şi pe eroul cărţii, deşi 
această constatare nu e valabilă decât pentru o 
scurtă perioadă din viaţa actorului Hendrik Höf-
gen. În fond, tema centrală este una mereu actua-
lă, chiar şi în absenţa regimurilor totalitare: relaţia 
dintre puterea politică şi intelectual. Protagonistul 
din Mefisto este un personaj care nu se înlătură 
de la „pactul cu diavolul”, deşi, într-o primă fază, 
avea convingeri de natură comunistă şi rostea 
fraze precum cea de mai sus. Aceasta denotă, 
aşa cum spune unul din personajele romanului 
(Sebastian, amicul Barbarei), că „în propria falsita-
te a lui Höfgen stă chiar autenticitatea lui” (p. 
172). Înainte însă de a insista asupra personajului 
principal, se impune o scurtă privire asupra vieţii 
autorului acestui roman care, la momentul apariţi-
ei, fost receptat ca fiind mai mult decât „îndrăz-
neţ”. Iată motivul pentru care Mefisto s-a numărat 

printre cărţile interzise în Germania nazistă, tipări-
rea în ţara autorului făcându-se cu dificultate chiar 
şi după 1945. 

Klaus Mann s-a născut în 1906, în familia pro-
zatorului Thomas Mann. Din cei patru copii ai ce-
lebrului scriitor care s-au afirmat în viaţa literară şi 
culturală, Klaus a fost cel mai important şi cunos-
cut. Considerat în timpul vieţii un outsider al socie-
tăţii în care trăia, fiul marelui prozator a trăit atipic, 
fiind dependent de droguri, homosexual, în relaţii 
tensionate cu tatăl său. Era, însă, „un om deschis, 
cu o integritate morală, serviabil şi prietenos”. A lă-
sat o vastă operă literară, deşi, când a murit, Klaus 
Mann avea doar patruzeci şi trei de ani. În literatu-
ră a abordat o diversitate de genuri, fiind autor de 
romane, povestiri şi nuvele, drame, jurnale de că-
lătorie, autobiografii, studii cultural-istorice, elabo-
rând și o monografie închinată lui André Gide. Din 
scrierile sale s-a tradus puțin în limba română, aici 
fiind inclus și Mefisto, apreciat de critica literară ca 
cea mai valoroasă scriere a lui Klaus Mann. Însă 
nici cititorii de limbă germană nu au cea mai clară 
perspectivă asupra operei acestui scriitor. Cores-
pondenţa sa, de exemplu, nu a fost nici până 
acum editată în totalitate, deşi surprinde aspecte 
dintre cele mai interesante cu privire la viaţa litera-
ră și politică a Germaniei naziste. 

Biografia lui Klaus Mann se încheie abrupt; 
prozatorul s-a sinucis în 1949, drepturile de autor 
asupra romanului Mefisto revenind, în acest fel, 
Erikei Mann, sora sa (vezi Radu-Mihai Alexe, 
„Mefisto – istoria unui roman”, postfaţă la versiu-
nea în limba română, Bucureşti, Editura Leda, 
2006, p. 355; citatele din prezentul articol sunt 
preluate din ediţia menţionată). 

Inspirat din biografia unui apropiat al lui Klaus 
Mann, protagonistul cărții este un personaj con-
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tradictoriu, care renunţă cu uşurinţă la ideile co-
muniste atunci când Hitler preia puterea. Tipul 
omului lipsit de coloană vertebrală, a parvenitului, 
Hendrik Höfgen aspiră spre dobândirea unei pozi-
ţii sociale cât mai înalte, pe care conştientizează 
că nu o merită. El însuşi va spune despre sine: 
„N-am ce să dovedesc şi n-o să ajung niciodată 
un actor de mâna întâi. Nu sunt decât un provin-
cial” (p. 52). Câţiva ani mai târziu, când dictatura 
se instaurase în ţară, mărturiseşte în faţa unui co-
leg: „Cum vrei s-o scoţi la capăt, în ziua de astăzi, 
fără şiretenie şi prefăcătorie? Uită-te la mine bu-
năoară!” (p. 255). 

Mefisto este romanul unei cariere. E vorba de 
biografia lui Hendrik Höfgen, un personaj fictiv, 
dar care ilustrează un prototip social: omul de cul-
tură (în cazul de faţă actorul) și relația sa cu politi-
ca. Sunt dezvăluite cu fineţe etapele la care na-
ziştii apelau pentru a câștiga aderenți: intimidarea, 
ameninţarea, promisiuni cu privire la viitorul celor 
care urmau să fie solidari cu puterea. Pe de altă 
parte, aspecte din viaţa cotidiană a celui de-Al 
Treilea Reich sunt înfăţişate în paginile volumului. 
Jazz-ul, spre exemplu, deşi interzis „din pricina 
etichetării ca o muzică de negri şi, deci, imorală”, 
era ascultat chiar de unii lideri ai regimului; aces-
ta, consideră naratorul, e de factură dictatorială şi 
nu poate împlini „visele, revendicările şi speranţe-
le intelectualilor” (p. 35). 

Titlul cărţii are o dublă semnificaţie: pe de o 
parte, Höfgen este un nou Mefisto, care recurge, 
întocmai ca diavolul lui Goethe, la toate mijloacele 
posibile pentru a-şi atinge ţelurile. Din acest punct 
de vedere, ideea lui Klaus Mann nu a fost foarte 
originală, întrucât şi alte personaje din anturajul lui 
Hitler erau poreclite după numele diavolului din 
legenda lui Faust. 

Caracterizarea directă a protagonistului se în-
tinde, cu întreruperi, pe parcursul câtorva pagini și 
dezvăluie „un bărbat în jurul a cincizeci de ani. În 
realitate, nu avea decât treizeci şi nouă, nemaipo-
menit de tânăr pentru funcţia importantă deţinută”. 
Avea o înfăţişare ştearsă, un chip alb-cenuşiu, su-
râs de gheaţă, ochi plini de cruzime. Deşi este vă-
zut ca un bărbat cu înfăţişare plăcută, Höfgen are 
un caracter mediocru, excelent surprins de unul 
din figuranţi: „Totul e fals la el, de la gusturile lite-
rare până la aşa-numitele lui convingeri comunis-
te. Ăsta nu-i artist, ci saltimbanc” (p. 28). Înainte 
de instaurarea dictaturii, Höfgen era un actor de 
provincie, fiind angajat al teatrului din Hamburg. 

Adevăratul prenume al lui Hendrik este Heinz. 
Schimbarea s-a petrecut chiar din proprie iniţiati-
vă, pe când avea optsprezece ani. Hendrik a dus 
o luptă acerbă pentru omorârea vechiului Heinz. 
Acest fapt poate semnifica superficialitatea per-

sonajului, care interzice celor apropiaţi să-l mai 
numească cu vechiul nume; intuim o aspiraţie 
spre un nou statut social, trecerea într-o altă eta-
pă a existenţei sale. 

Hendrik provine dintr-un nucleu familial bur-
ghez, situaţie de care se ruşinează în repetate 
rânduri. De exemplu, când rudele sale sunt pre-
zente la oficierea căsătoriei cu Barbara, nobila sa 
soţie, îl cuprinde jena şi ruşinea. Parvenitismul re-
zultă clar din maniera sa de gândire: „era hotărât 
să ajungă departe, purtat de societatea aceasta 
[nobilă], căreia ştia că nu-i aparţine, iar bucuria 
triumfului asupra ei o considera ca pe o răzbuna-
re” (p. 124). În altă parte, autorul surprinde o stare 
definitorie pentru protagonist: „pofta de celebritate 
– marea şi adevărata celebritate din capitală – îl 
măcina asemeni unei dureri fizice” (p. 168). Nici 
apropiații „eroului” nu gândesc diferit. Spre exem-
plu, doamna Martin crede despre Höfgen că „este 
un individ interesant, [care] n-are pic de conştiin-
ţă…Un om foarte rău” (p. 176). Acelaşi personaj îi 
spune noului Mefisto: „Dumneavoastră însă, o să 
vă meargă bine, Hendrik Höfgen, orice s-ar în-
tâmpla în Germania” (p. 206). 

În ciuda acestor relevante caracterizări ale 
protagonistului din Mefisto, trebuie precizat că re-
gretul și mustrarea de conştiinţă sunt tipice lui 
Hendrik, mai ales când înţelege că nu a avut tăria 
sacrificiului, devenind o marionetă. Când joacă ro-
lul lui Hamlet, coşmarul său devine unul real. 
Exemplificăm printr-un dialog purtat cu prinţul Da-
nemarcei: „dar tu nu eşti Hamlet, îi răspundea 
prinţul. Tu nu ai nobleţea aceea, pe care s-o do-
bândeşti numai la capătul suferinţei şi a cunoaşte-
rii. Tu nu ai suferit îndeajuns. Iar ceea ce ai ajuns 
să cunoşti n-a însemnat pentru tine mai mult de-
cât o funcţie bună şi o leafă grasă de la stat. No-
bleţea nu-ţi stă ţie în caracter, căci nu eşti decât o 
maimuţică a puterii şi un clovn, bun să-i veseleas-
că pe asasini” (p. 341). Sfârşitul cărții înseamnă şi 
apogeul acestei plângeri interioare. Hendrik rămâ-
ne un actor celebru, însă nicidecum de invidiat, 
pentru că, aşa cum spune chiar el, „de invidiat 
sunt toţi cei care-şi putuseră păstra credinţa ne-
strămutată, ba chiar de două ori mai mult, căci, în 
elanul credinţei lor, aceştia îşi jertfiseră viaţa”. 

Mefisto a fost scris din dorinţa de a combate 
un regim dictatorial (nazismul); e una din cărțile 
importante ale literaturii germane, inspirată dintr-o 
viziune umanistă asupra lumii. Preluând numele 
unui personaj de factură romantică, care reprezin-
tă întruchiparea diavolului, prin tradiţie de origine 
germană, Klaus Mann a creat un roman în care 
lipsa de curaj, onoare şi demnitate, virtuţi de a că-
ror perenitate nu ne (mai) putem îndoi, conduce, 
treptat, spre neîmplinire şi coşmar existenţial. 
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Bogdan Mihai MANDACHE 
 
 

ANTROPOSOFIA – O HIPERSFERĂ NĂSCÎNDĂ 
 
 
Întotdeauna alături de cunoașterea rațională a 

crescut și filonul cunoașterii spirituale, unul ale 
cărui rezultate nu erau vizibile decît inițiaților, un 
curent privit totdeauna cu superioritate, ca unul 
frivol neaducător de spor în cunoaștere, ca fiind o 
rătăcire, o inutilitate. Este bine cunoscuta reacție 
a celor care nu pot depăși cadrul unui raționalism 
reductiv. Alții au văzut în cunoașterea spirituală, 
în esoterism, cheia de boltă a întregii cunoașteri, 
de aici un alt șir de rezerve față de o formă de 
gîndire care funcționează pe polisemie, pe plura-
litatea nivelurilor de realitate, și care este prin na-
tura ei transdisciplinară, favorizînd o hermeneuti-
că în sensul descifrării neîncetate a lucrurilor și a 
raporturilor dintre ele. Natura umană nu a neso-
cotit vreodată cunoașterea intuitivă a unui altce-
va, subtil, nevăzut, insesizabil și multiform, care 
este Divinul. Dar această cunoaștere a înaintat 
prin serii de antinomii și complementarități: ciclic 
și linear, imaginal și material, mit și istorie, infinit 
și finitudine, natură și cultură, contemplație și ac-
țiune. Secolul al XX-lea a fost unul de o extremă 
bogăție în privința lucrărilor consacrate spirituali-
tății, efect al unei vitalități și al unui entuziasm pu-
țin cunoscute anterior, semne ale căutării unor 
soluții, al oferirii unor chei de înțelegere și inter-
pretare. Specialiștii în istoria mentalităților se în-
treabă dacă secolul al XX-lea a fost unul care a 
trasat pietrele de hotar ale celei de a doua Re-
nașteri, care ar fi o credință spirituală. Astăzi inte-
resul pentru căutările spirituale răspund unor aș-
teptări, unor neliniști. Pentru salvarea Sodomei ar 
fi fost nevoie de zece oameniu drepți; un filosof 
francez, Jean Biès, a scris în 1999 o carte despre 
inițiații secolului al XX-lea, oricîte eliminări a fă-
cut, tot a trebuit să aleagă mai mulți! Dacă s-ar fi 
oprit la cifra zece, demersul său nu ar fi putut cu-

prinde diversitatea vocilor. Printre cei care au dat 
contur curentelor inițiatice în veacul trecut, Jean 
Biès amintește pe: Raymond Abellio, Nicolai Ber-
diaev, Martin Buber, Dalai-Lama, René Guénon, 
Carl Gustav Jung, Frithjof Schuon, Rudolf Stei-
ner. De numele lui Rudolf Steiner se leagă indi-
solubil antroposofia, disciplină care i-a prilejuit lui 
Ioan Buduca o amplă reflecție: Eseuri de antro-
posofie, Iași, Editura Junimea, 2018, colecția 
„Efigii”, 418 p.  

Descendent spiritual al inițiaților antici, al teo-
sofiei, moștenitor al curentului Naturphilosophie, 
admirator necondiționat al lui Goethe, Rudolf 
Steiner a conciliat știința modernă cu elemente 
împrumutate din diverse tradiții în încercarea sa 
de afirmare a individului și de ameliorare a socie-
tății. După ce a limitat învățătura sa la un cerc 
esoteric, el a comunicat-o public, iar vehiculul a 
fost antroposofia, despre care Ioan Buduca scrie 
că „este cel mai mic fiu al Sophiei, dar este cel 
dintîi căruia i-a fost dată cunoașterea celor ce 
s-au petrecut în primul eon al ciclului nostru cos-
mogonic (pe cînd nici Sophia nu era născută în-
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că), ceea ce nici chaldeenilor nu le fusese dat. 
Marduk putea vorbi doar despre cel de-al doilea 
eon al ciclului nostru cosmologic, acela în care a 
fost născut el însuși ca fiu al Sophiei.” Antroposo-
fia tratează în mod teoretic cunoașterea univer-
sului, îmbogățirea stărilor conștiinței și a doctrinei 
evoluției; ea oferă metode destinate să elibereze 
gîndirea, sentimentele, voința de influențe exteri-
oare. Scopul ultim al antroposofiei este de a deș-
tepta facultățile care stau în amorțeală în fiecare 
om, și care fac posibilă întîlnirea lumilor supra-
sensibile a căror existență este negată de mate-
rialiști; antroposofia caută să pătrundă tainele 
acestor forțe latente, iar pentru a reuși în această 
încercare „dezocultează ocultul și caută punctul 
în care spiritul care este în om se unește cu Spiri-
tul care este în univers. Preocupat de dramele lu-
mii, Steiner avansează ideea că adevărata cauză 
a războiului este confuzia ideilor politice, econo-
mice și culturale, și propune o reformă socială, 
evident fără succes, evoluția materialistă a socie-
tății urmînd cu totul altă direcție. Viziunea sa asu-
pra istoriei se împletește cu considerații esoterice 
care vizează o amplă mișcare evolutivă în care 
se regăsesc idei din budism, din Darwin sau Ha-
eckel, destul de greu de conciliat, într-o încercare 
de a desena centrul de gravitație al evoluției spiri-
tuale cosmice, un Punct Omega despre care va 
scrie Teilhard de Chardin. Rudolf Steiner insistă 
pe implicarea reciprocă a omului și a cosmosului, 
vorbind despre ritmuri cosmice și despre ritmuri 
individuale. „Omul este, acum, treaz în gîndirea 
sa. Este semiadormit în simțirea sa. Și doarme 
profund în voința sa. N-a fost întotdeauna așa. 
Era, la începuturile prezenței sale în corpuri fizi-
ce, profund adormit în gîndirea sa, semiadormit 
în simțire și treaz în voința sa, căci acolo, în do-
meniul spiritual al voinței sale, aveau acces, încă 
aveau acces entități spirituale superioare omului. 
Acest acces este ceea ce numim a fi la sînul zei-
lor”, scrie Ioan Buduca, surprinzînd evoluția gîn-
dirii, simțirii și voinței omului. 

În cărțile sale de filosofie, Rudolf Steiner a 
arătat că filosofia timpului său suferea de un kan-
tianism nesănătos și cerea o teorie a cunoașterii 
din care excludea condițiile prealabile. Dacă în 
teoria kantiană este vorba despre conștiința care 
nu poate ieși din sine, pentru Steiner punctul de 

plecare este imaginea lumii ca dat imediat, așa 
cum se prezintă înainte de a interveni în activita-
tea cognitivă. Dacă totul s-ar prezenta mergînd 
de la sine, noi n-am putea decît să descriem, 
nicidecum să înțelegem obiectele lumii. Pentru a 
cunoaște și înțelege este necesar a selecționa o 
parte a lumii. Actul cunoașterii este deci o sinteză 
a ceea ce se prezintă ca dat în orizontul a ceea 
ce este trăit și a ceea ce este produs prin actul 
însuși al cunoașterii care trebuie de asemenea 
să devină un dat. Pentru Steiner punctul său de 
vedere este o victorie asupra empirismului și rați-
onalismului limitate. Această concepție a realității 
va servi drept fundament pentru o viitoare filoso-
fie a libertății care va trebui să trateze despre cea 
mai importantă problemă a gîndirii umane, adică 
să sesizeze ființa umană ca o liberă personalitate 
unificată în ea însăși. Filosofia libertății este con-
siderată o mare operă filosofică în care Rudolf 
Steiner propune o etică individualistă fondată pe 
o teorie a cunoașterii și pe o concepție a realului, 
ambele de sorginte monistă. El pleacă de la con-
statarea că sînt două surse ale cunoașterii, gîndi-
rea și observația, și că orice enunț științific privind 
conștiința provine de la gîndire, doar în cazuri 
excepționale gîndirea fiind supusă observației. 
Acest studiu empiric al gîndirii este o întreprinde-
re totală care nu se bazează decît pe ea însăși și 
nu are trebuință de ceva exterior ei înseși ca ex-
plicație cauzală. Gîndirea există în realitate și nu 
conține nici un element care să nu poată fi eluci-
dat altfel decît prin ea însăși.  

Studiind opera lui Rudolf Steiner, Ioan Budu-
ca vorbește despre o hipersferă născîndă, pe ca-
re nu o putem vizualiza, dar o putem gîndi: „o 
sferă care are toate punctele de pe suprafața sa 
exterioară simultan tangente la suprafața altei 
sfere. De neimaginat. Și totuși, un gînd matema-
tic a conceput-o.” Rudolf Steiner și-a propus să 
fie un om care-și trezește semenii, iar pentru 
aceasta continuă să exercite o profundă influen-
ță; este autorul unor scrieri de sinteză enciclope-
dică, un autor transdisciplinar. Jean Biès spunea 
că Rudolf Steiner nu a fost nici teosof, nici filosof, 
nici maestru spiritual, nici metafizician, ci un poet 
al existenței pe care a îmbrățișat-o cu credință, 
iubire și devoțiune.  

 



 

37 

 
 

Issa MACHLOUF 
(Liban – Franţa) 
 
 

Scriitor, poet, doctor în antropologie socială și culturală, născut în 1955 în Liban. În anii 
’70 își susține teza de doctorat la Sorbona și se stabilește în capitala franceză, unde a ur-
mat cariera de profesor la Școala de interpreți și traducători din cadrul Universității 
Sorbonne Nouvelle.  

A fost directorul științific al catalogului expoziției Khalil Gibran, artist și vizionar, Editura 
Flammarion, 1998. 

Consilier special al afacerilor sociale și culturale la ONU (New-York, 2006-2007), Issa 
este în prezent director la Radio Orient.  

Împreună cu Vénus Khoury-Ghata, a tradus din arabă în fanceză cartea lui Adonis 
Pădurea dragostei în noi (La forêt de l’amour en nous, Editura Mercure de France, 2009). 
Continuă să traducă în limba arabă scriitori francezi și sud-americani contemporani.  

Prezentare şi traduceri: Denisa CRĂCIUN 
 
 

5 FRAGMENTE POETICE DIN SCRISOARE PENTRU DOUĂ SURORI 
 
 
Invitații încep să sosească, fiecare cu tranda-

firul lui. Al nostru însă înmiresmează deja întregul 
spațiu.  

Unde să pui trandafirul din ochii noștri? Cum 
să-l redai pământului hrănitor fără să trebuiască 
să-l însoțești, pe acest trandafir veșnic ce ne este 
rațiune de a trăi și de a nădăjdui? 

Sperăm oare cu adevărat? Tot ceea ce facem 
este să observăm mișcările discordante ale ființe-
lor și ale stelei ce își țese lumina, ridicând-o ca 
pe un val de speranță.  

Aceeași ușă, acolo, se va deschide în curând 
pentru oaspeți și fugari.  

Ieri am avut un vis straniupe care nu îndrăz-
nesc să-l redau acum. Un vis ce nu se povesteș-
te decât în somn și nicidecum în aceste limbi ce 
nu ne cunosc și ce sunt la fel de inconștiente ca 
voalurile pe care le ridicăm după cum ne este vo-
ia. 

În acest vis totul era în perfectă comuniune. 
Am dobândit convingerea că vom rămâne prizo-

nieri atâta timp cât nu vom atinge libertatea din 
visele noastre.  

La primul apel captat în zori ne naștem din 
chipul celui iubit, în corpul nostru ce se apără.  

Cu nume unic desemnăm totalitatea ființelor 
familiare ori sălbatice. Îl încredințăm zorilor ce se 
crapă și depărtându-ne îi trimitem chipului surâ-
sul. 

Deasupra frunzelor aurite, suflul tău. Deși 
dezgolite de sens, cuvintele pe care le înșirui aici 
cu scrisul tău frumos, știu că doi ochi le privesc. 
Prezența ta neașteptată, căreia nu-i pasă de cu-
vinte și de sensul lor, respinge pregătirile și se 
răspândește dincolo de distanțe. Însă de ce exis-
tă toate aceste distanțe dacă nu ne putem miș-
ca? De ce această noapte totală dacă somnul ne 
este refuzat? 

Aștept sclipirea diamantului de la gâtul tău. 
Un răsărit de soare văratec să se ridice. Acest 
soare care în timp ce voalează revelează și mai 
mult, ca și cum ar zice: aceasta nu este decât o 



 

38 

părticică infimă din ceea ce pot încă să dezvălui. 
Acest soare vestitor al altor sori ce își părăsesc 
traiectoria pentru a se alătura celei din urmă pe-
treceri, aceea a nunții noastre iminente. 

Ieri te-am zărit în vis. Împreună vom ieși din 
același vis. În jurul nostru ochi sfioși se multiplică 
asemenea catedralelor în lacrimi sau în bruma ce 
umezește aripile. Chiar înainte de trezire, am trăit 
străfulgerarea de lumină ivită din uleiul corpurilor 
noastre mustind de iubire.  

 
 
 
* 

*    * 

 
Cerul se inspiră de la nori pentru a-și contura 

personajele himerice.  
Aici nu-i nici urmă de hazard și nici o teamă 

de ceea ce ar putea să se întâmple.  
Cuvintelor nu are de ce să le fie teamă de au-

torul lor. Raiului nu are de ce să-i fie frică de bi-
necunoscutul său măr. De ce nu ne-am așeza la 
umbra mărului ca să vedem chipul ce nu poate fi 
văzut? 

Palpăm acest chip și el ne palpează pe noi. 
Chipul nostru: flacăra noastră dublă. 
Vocea înaintează, muzica se înalță în toate 

părțile, iar cel însingurat nu mai e deloc singur. 
 
 
 
* 

*    * 

 
Cine povestea ne-o va povesti, cortina ridi-

când-o ca și cum ar reține în inima sa străfun-
zimile mării? 

Acela, iată-l îndepărtându-se împreună cu 
creatorul, mână în mână, asemenea unui copilaș 
dus de tatăl lui dimineața la școală. 

Cine va saluta soarele răsărit în dreptul dorin-
țelor noastre, va alunga întunericul și în fața 
noastră va face să țâșnească un izvor? 

Cine va da de știre morților că piatra de aur 
din mâinile lor ne aparține tuturor și că altarul de 
pe care au luat-o nu e din această lume? 

Că soarele e tot la cea dintâia-i filă, la prima 

lui rotire? 
Soarele neantului nu apune și avem suficient 

timp să ne întoarcem în grădina unde cresc toate 
fructele, răspândindu-și miresmele. 

Vom vorbi despre ele fără să fie nevoie de 
vreo limbă sau de vreo amintire în acest prezent 
nelimitat. 

 
 
 
* 

*    * 

 
Pentru a redobândi ceea ce credeam că era 

pierdut din viața noastră și pentru a înfrunta 
moartea copilăriei de dinaintea oricărei morți. 

Pentru a simți spațiul pe care celălalt îl ocupă 
în noi. Acela căruia îi scriem chiar acum. 

Pentru a merge în căutarea unei alte locuințe. 
Pentru a ne apropia de ceea ce se pierduse 

încercând să adunăm ceea ce nu poate fi adunat. 
Pentru a vedea chipul ce am ratat să-l vedem 

în timpul ce ne era imparțial și pentru a-l recu-
noaște dacă s-ar întâmpla să apară. 

Pentru aceste motive și pentru altele pe care 
nu le cunoaștem încă, scriem în felul în care o 
făceau primii pictori ai peșterilor, luminând cu tor-
țe și desenând pe pereți ceea ce le dicta inspira-
ția și umbrele aduse de flăcări. 

Scriem pentru cel absent. 
În vastitatea acestui loc, doar cel absent să-

lășluiește. 
Tăcerea umple spațiul întreg. 

 
 
 
* 

*    * 

 
Ieri m-am întors târziu dintr-o adevărată peri-

peție, ce am avut-o în preajma așezămintelor 
voastre. 

Când îmi vei arăta calea ce-au urmat regii 
bântuiți de veșnicie, căutători ai aceluia ce nevă-
zut este, ai acestui zeu al necuprinderii? 

În ochi te privesc, dar nu te văd! 
Care din noi este cel absent, femeie cu ochi 

multiplu? 
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CHESTIONAR LA…  
SEMICENTENAR EDITURA JUNIMEA 

(formulat de Lucian Vasiliu) 

 

 Pe fondul CENTENARULUI unionist, editura JUNIMEA se pregăteşte de... semicentenar! 
Proiectată în anii 1968-1969, ca multe instituţii culturale, în entuziasmul de după Declaraţia 

din aprilie 1964, după eliberarea deţinuţilor politici, după evitarea intrării României cu trupe militare 
în Praga, editura a început să tipărească, efectiv, în anul 1970. Atunci au apărut 10 titluri, între care:  

– Mihai EMINESCU despre carte şi arte, ediţie de Dumitru IRIMIA; 
– G. IBRĂILEANU, Spiritul critic în cultura românească, ediţie de Constantin CIOPRAGA; 
– Mihai URSACHI, Inel cu enigmă (debut, poezii);  
– Corneliu ŞTEFANACHE, Paralele (roman); 
– Constantin CIOPRAGA, Literatura română între 1900 şi 1918. 
Arhiva instituţiei este incompletă. Încercăm reconstituiri.  
Deţineţi documente, fotografii, amintiri privind istoria editurii?  
 

 Pregătim mai multe evenimente dedicate celor 50 de ani de cursă editorială.  
Aveţi aşteptări, sugestii, idei privind programul aniversar? 

 

 Din 1970 şi până astăzi, au fost editate mii de volume, unele în colecţii prestigioase,  
precum „Eminesciana”, dar şi cărţi de poezie, proză, istorie şi critică literară, teatru, dialoguri, 
drept, medicină, sport, gastronomie… Ce viitor prevedeţi cărţilor, presei culturale, zăbavei lecturii? 
 

 
 

 
 
 

Constantin COROIU 
 
 
 
 
 

 

 

JUNIMEA, „CARTEA DE HÂRTIE” 
ȘI LECTURA GÂNDITOARE 

 
Nu dețin documente în sensul binecunoscut 

al termenului (înscrisuri, fotografii, înregistrări vi-
deo sau audio etc.) privind Editura Junimea, iar 
amintirile legate de faptul că am publicat și eu do-
uă cărți la această editură nu sunt cu nimic deo-
sebite de ale altor autori. Totuși, dacă ar fi să lăr-
gesc noțiunea de document în cazul de față, aș 
considera că cele mai valoroase mărturii sunt 
chiar cărțile apărute de-a lungul a cinci decenii la 
editura ieșeană, așezate în timp pe câteva dintre 
rafturile ce compun acel perete somptuos, cum 
numea Michel Butor biblioteca. 

Amintirile sunt multe. Am fost prezent la lansa-
rea multor cărți editate la Junimea, ca jurnalist, 

realizator de emisiuni culturale radio, sau în calita-
te de colaborator al unor publicații centrale și loca-
le în paginile cărora le-am semnalat, inclusiv prin 
interviuri cu autorii, sau le-am comentat pe larg. 
Între altele, rememorez acum cu plăcere și, fireș-
te, cu melancolie interviul pe care i l-am luat, pen-
tru revista „Cronica”, în 1971, lui Mihai Ursachi, la 
apariția volumului său de debut „Inel cu enigmă”, 
unul dintre debuturile în poezie cu care s-ar putea 
mândri orice casă editorială. 

Indubitabil, printre cele mai însemnate colecții 
și serii ce poartă sigla editurii ieșene a fost și este 
Eminesciana, o colecție care însumează multe 
volume devenite repere de neocolit în spațiul 
eminescologiei. Nu mai puțin importante au fost 
și alte colecții și serii, unele documentând asupra 
unei epoci, cum ar fi, de pildă, Reporter XX. 

Nu mi-am propus să fac liste și ierarhizări, fa-
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talmente subiective. Dar nu pot să nu menționez 
măcar câteva titluri ale unor opere literare și știin-
țifice de vârf apărute la Junimea: volumul „Epica 
magna” al lui Nichita Stănescu, distins în chiar 
anul apariției, 1978, cu Premiul „Mihai Eminescu” 
al Academiei Române, romanul lui Nicolae Breban 
„Bunavestire”, o capodoperă care a tulburat tare 
apele ideologice ale vremii, G. Ibrăileanu: „Spiri-
tul critic în cultura românească”, într-o nouă edi-
ție, monumentalul „Dicționar al înțelepciunii” pe 
care îl datorăm unui cărturar și umanist dintr-o 
spiță rară deja dispărută: Theofil Simenschy, Jur-
nalul unui alt ilustru cărturar, bucovineanul Traian 
Chelariu, un destin tragic, modelul personajului 
Victor Petrini din romanul „Cel mai iubit dintre pă-
mânteni” al lui Marin Preda, „Istoria limbii româ-
ne” a marelui lingvist Gheorghe Ivănescu, lucra-
rea profesorului Vasile Arvinte „Român, româ-
nesc, România”. Dintre autorii străini publicați pri-
ma dată în România, trebuie pomeniți Jean 
Boutière cu „Viața și opera lui Ion Creangă” 
(1974), cea dintâi monografie a unui mare scriitor 
român apărută în Franța, tradusă și prefațată de 
profesorul Constantin Ciopraga, și studiul devenit 
clasic al lui Alain Guillermou: „Geneza interioară 
a poeziilor lui Eminescu” (1977), în colecția Emi-
nesciana.  

O aniversare se cuvine a fi și un moment de 
retrospectivă lucidă. Sper să nu fiu suspectat de 
ceea ce francezii numesc trouble fête, dacă voi 
observa că istoria de o jumătate de veac a Editu-
rii Junimea – care lega firul unei îndelungate tra-
diții ce începea cu aproape patru secole în urmă 
când la Trei Ierarhi se instala prima tipografie, de 
sub teascurile căreia avea să iasă, între alte cărți 
fundamentale, „Psaltirea în versuri” a lui Dosoftei 
– a avut și perioade de sincopă, iar în primii ani 
de după 1990 de eclipsă. La un moment dat, nu 
mai rămăsese aproape nimic din ceea ce fusese 
odinioară această editură. Și dacă e vorba de pri-
vire retrospectivă, subliniez că perioada cea mai 
fecundă de dinainte de 1990 a constituit-o primul 
deceniu de existență a ei când a fost condusă de 
Mircea Radu Iacoban, cel care a și fondat-o. 
Atunci, Iacoban și o echipă de tineri entuziaști, 
calificați, cum se spune, la locul de muncă, pe 
care el i-a promovat cu curaj, au impus în spațiul 
cultural o editură de prestigiu, râvnită de cei mai 
importanți creatori din diverse domenii. Încât acel 
prim deceniu din cele cinci care s-au scurs până 
acum, înregistra un invidiabil bilanț: 11 milioane 
de volume.  

O nouă ctitorire a Junimii și o deschidere mai 
largă și mai cuprinzătoare a orizontului editorial îi 
aparțin lui Lucian Vasiliu, venit în postura de ma-

nager al ei cu experiența celui care condusese 
Muzeul Național al Literaturii Române din Iași și 
revista „Dacia literară”. Am avut nu o dată prilejul 
și satisfacția de a marca publicistic efortul și pri-
ceperea sa în reconstrucția și modernizarea 
MNLR, instituție emblematică a Iașului și a cultu-
rii românești. Fapt e că, datorită lui, aniversarea 
de anul acesta găsește Editura Junimea – însoți-
tă armonios de revista Scriptor – înnoită din te-
melii, cu nu mai puțin de 20 de colecții în pro-
gram și cu proiecte de o remarcabilă anvergură.  

Un critic vorbea de „conexiunea afectivă cu 
pagina scrisă” şi de faptul că lectura îi prilejuieşte 
şi cititorului „un moment al creaţiei, fie şi de ran-
gul al doilea sau al treilea, altul de la cititor la citi-
tor”. Sigur, e greu să schiţezi portretul bunului ci-
titor, cu atât mai mult al celui ideal. S-a observat 
de multe ori că cititorul ideal nu este neapărat cri-
ticul, adică profesionistul rece, raţional, metodic 
al lecturii. Asta nu înseamnă că nu există, e drept 
foarte rari, şi critici cititori ideali. Îmi vin în gând 
doi dintre aceştia, incontestabil cei mai mari, ală-
turi de Lovinescu, ai literaturii române din secolul 
XX, de fapt ai literaturii noastre de la origini până 
în prezent: G. Ibrăileanu şi G. Călinescu. Într-un 
eseu intitulat „Paradisul lecturii”, Valeriu Cristea îi 
schiţează primului un memorabil portret: „Când 
se pregăteşte să recitească Război şi pace se 
aprovizionează cu un stoc serios de ţigări, are 
emoţii, degustă anticipat voluptăţile ce-l aşteaptă, 
se pregăteşte ca pentru o mare expediţie. Imagi-
nea lui Ibrăileanu citind una din cele mai frumoa-
se cărţi ale lumii într-o odaie plină de fum greu de 
ţigară, în care umbrele ficţiunii rătăcesc ca într-un 
mediu propice, e una dintre cele mai impresio-
nante ale literaturii noastre critice”.  

Ibrăileanu retrăia astfel, la fiecare relectură, 
timp de şapte zile, ca în mitologie, facerea unei 
lumi în care se simţea mai implicat, cu toată fiin-
ţa, decât în cea reală: „Ai uitat că ai în mână o 
carte, o operă de ficţiune, că-ţi vorbeşte un scrii-
tor. Ai plecat de acasă de la tine şi eşti aiurea. Şi 
pe urmă cartea te duce, dar fără să bagi de sea-
mă că ea te duce la o petrecere de ofiţeri, într-o 
societate de fete, la moşia unui general, la răz-
boi, la Austerlitz, la o rudă a familiei Rostov. Şi 
niciodată în viaţa reală, n-ai fost într-atâta lume, 
printre atâţia oameni, pe care să-i cunoşti atât de 
bine. Cele şapte zile cât stai cu cartea asta în 
mână, rudele tale nu mai au destulă realitate, pri-
etenii parcă sunt în trecut”.  

Iată cum se confesa și celălalt mare cititor pe 
care l-am pomenit – G.Călinescu: „Cărţile nu se 
citesc în public; cu ele te închizi în casă, în singu-
rătate: poziţia în care consulţi o carte este de o 
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însemnătate capitală. Versurile, spre pildă, se ci-
tesc umblând în jurul odăii, pentru a le da un ritm 
declamator. (Este una din probele la care Căli-
nescu supunea poezia şi pe poeţi în faimoasele 
sale cursuri de la Universitatea din Iaşi. Cine l-a 
auzit rostind romanţa Pe lângă plopii fără soţ, de 
exemplu, în româneşte sau/ şi în versiune italia-
nă, ori cine l-a ascultat citindu-şi poeziile proprii 
îşi dă lesne seama că aceasta era metoda sa de 
lectură a poeziei – nota mea C.C.). Romanele de 
acţiune le citesc întins jos cu capul în mâini, ca 
un fel de şef de stat major deasupra unei hărţi 
strategice pe care îmi studiez mişcarea eroilor. 
Literatura de analiză se gustă, culcat pe spate. 
După fiecare moment psihologic, ai astfel prilejul 
să laşi cartea jos şi să urmăreşti cu ochii în tavan 
perspectivele sufleteşti ale cărţii”. 

Cine avea să spună la câteva decenii după ce 
scrisese Călinescu articolul „Cum se citeşte o 
carte”, din care am citat, că lectura criticului este 
o lectură gânditoare?!  

Sunt destule voci mai mult sau mai puţin alar-
mate şi alarmante, multe Casandre care îi prezic 
„cărţii de hârtie” un viitor deloc fast. Îngrijorarea 
are, fără îndoială, o anumită justificare, într-o 
epocă a Internetului. De bună seamă, se pot găsi 

multe explicaţii ale acestei situaţii: de ordin teh-
nic, psihologic etc. Există pericolul, căci de un 
pericol ar putea fi vorba, ca noile suporturi, noile 
mijloace tehnice, oricât de moderne şi acapara-
toare, să elimine obiectul carte? E greu de cre-
zut, măcar şi dacă avem în vedere motive ce ţin 
de confortul fizic şi sufletesc al cititorului. Dar nu 
numai. Tradiţia, care în această privinţă e literal-
mente fabuloasă, are, și ea, nu doar un puternic 
impact psihologic, ci şi o binefăcătoare inerţie. 
Alexandru Paleologu, un alt mare cititor, poves-
tea că a citit de-a lungul vieţii „Război şi pace” de 
14 ori, prima dată la o vârstă fragedă când ado-
lescentul care era a plâns. Solicitat într-un inter-
viu să se pronunțe ce crede: un tânăr de azi ar 
mai plânge la lectura unei asemenea cărţi?, Pale-
ologu mi-a răspuns în stilul său binecunoscut: 
dacă nu e idiot, sigur va plânge. 

Nu-mi pot imagina pe cineva plângând la lec-
tura unui roman pe ecranul computerului. Decât 
doar dacă are o problemă ce ţine de oftalmolo-
gie, nu de emoţia estetică. Dar să-l mai şi reci-
tească, şi încă de 14 ori, ca Paleologu!?... Pe un 
asemenea suport ar fi un adevărat supliciu. Civili-
zația lecturii, a lecturii gânditoare, este legată in-
disolubil de obiectul carte.  
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NUMAI PRIN CULTURĂ SE VA IEŞI LA LIMAN 

 
 

În vara aceasta unul dintre spiritele renascentiste ale cetăţii, George Popa, medic dintre cei 
iluştri, profesor de har al înaltei şcoli de medicină a Iaşilor, poet remarcabil, eminescolog, eseist, 
critic de artă, traducător de vocaţie, rotunjeşte patriarhala vârstă de 95 de ani. E ca de obicei la 
masa sa de lucru, dedulcindu-se din parfumele cărţilor şi scriindu-le cu acribie şi talent pe ale sale, 
menite a da seamă de lucrarea rodnică a unui om care a ştiut să însemne durabil trecerea timpu-
lui. Spre a-i marca celebrarea am umblat în cufărul meu cu interviurile de la televiziune, din care 
unele n-au apărut încă în presă. Între acestea este şi cel luat lui George Popa la emisiunea „Oleacă 
de taifas”. Îl încredinţăm revistei „Scriptor” ca un omagiu, alăturând şi urarea de „La mulţi ani!”.  

Grigore ILISEI 
 

 
Grigore ILISEI: – Stimaţi telespectatori, invita-

tul taifasului de azi este o personalitate polivalen-
tă. E vorba de profesorul universitar doctor Geor-
ge Popa, magistru al Universităţii de Medicină şi 
Farmacie din Iaşi, distins poet, subtil interpret al 
artei. E suficient să amintesc cartea sa remarcabi-
lă despre Auguste Rodin. De asemenea Domnia 
Sa este un hărăzit tălmăcitor de poezie, fiind auto-
rul mai multor versiuni în limba română ale catre-
nelor lui Omar Khayyam. O ultimă ediţie a apărut 
la editura ieşeană „Timpul”. Este, de altfel, varian-
ta definitivă. Domnule profesor, spunându-vă bine 
aţi venit în studioul nostru, v-aş invita la o călăto-
rie în timp, oprindu-ne la începuturile dumnea-
voastră şcolăreşti, aş zice, şi la acel moment ex-
trem de important pentru fiecare individ, cel al 
alegerii drumului său. Aţi urmat mai întâi Semina-
rul Teologic de la Roman. Ar fi trebuit să îmbrăţi-
şaţi misiunea slujirii la altar. Dar paşii, mai mari 
sau mai mici, v-au îndreptat în cele din urmă spre 
medicină. Vremurile, aflate în schimbare, cele de 
după al doilea război mondial, ce anunţau o ruptu-
ră profundă în societatea românească, au fost ce-
le care au determinat aceasta modificare de op-
ţiune, sau cu totul altele sunt motivaţiile ce v-au 
dus de la teologie la medicină? 

George POPA: – Vă mulţumesc pentru invita-
ţie şi am să încerc să vă răspund. Eu am urmat 
seminarul, drept vorbind, nu la vocaţia mea, ci 
pentru că familia a dorit să fiu preot. Prin clasa a 
III-a, deja, aş fi vrut să părăsesc seminarul. N-am 
putut, deoarece dacă treceam la liceu trebuia să 
plătesc solvenţa. Deci, tata cum nu avea posibili-
tăţi, am continuat şi prin clasa a VII-a m-am gândit 
ce-aş putea face în continuare. M-am dus cu gân-
dul la două lucruri. Eu vroiam să studiez filosofia. 
Aşa fiecare tânăr are nişte idealităţi. Îmi ziceam să 
devin profesor de estetică filosofică. După aceea 
am ajuns la concluzia că filosofia ţi-o poţi însuşi, 
totuşi, citind acasă. Am socotit că ar fi bine să mă 
dedic prin profesiune omului. M-am hotărât pentru 
medicină. Aceasta a fost motivaţia. Să faci ceva 
pozitiv pentru om. Urma să mă dedic părţii trupeşti. 
Partea spirituală am satisfăcut-o mai târziu prin 
publicaţii şi educaţia studenţilor. 

– Cele două profesiuni, acea de preot şi cea 
de medic, presupun vocaţia şi sfinţenia. Din păca-
te, nu totdeauna există acest lucru în exercitarea 
lor. Cum vedeţi Dv. această dimensiune a slujirii în 
cele două îndeletniciri umane? 

– Aveţi perfectă dreptate. Preotul ideal, preotul 
ideal ar trebui să fie ambasadorul lui Dumnezeu 
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pe pământ. Să aibă o asemenea conştientizare şi 
să acţioneze în viaţă în spiritul acesteia, ceea ce, 
aşa cum ştiţi… 

– …se întâmplă rar… 
– …nu se întâmplă chiar aşa des. Preotul se 

ocupă de sufletul şi spiritul omului, medicul de par-
tea cealaltă, materială, de tiparul în care se găseş-
te sufletul şi spiritul. Deci există o legătură între ce-
le două. Există o conjugare. Şi tangenţa medicului 
cu sufletul, cu spiritualitatea, este foarte strânsă 
dacă vrea să facă medicină. Nu neapărat ideală, 
dar să o practice aşa cum se cere făptuită. S-ar 
pune întrebarea – nu cumva medicul este unilate-
ral? Se ocupă doar de partea asta materială. Dar 
nu-i de loc adevărat. Medicina este poate cea mai 
completă dintre profesiuni, medicul fiind perma-
nent în contact cu condiţia umană, care înseamnă 
linişte, suferinţă, moarte. Dacă are puţină sensibili-
tate, nu chiar metafizică, dar în orice caz sensibili-
tate, nu poate să nu gândească zilnic la aceste lu-
cruri. 

– Eu cred, domnule profesor, că un medic, 
exercitând cu adevărat profesiunea lui, se grijeşte, 
sigur, de trupul bolnavului, dar, vrând, nevrând, 
are grijă şi de sufletul lui. 

– Nu se poate altfel. Uitaţi-vă. Eu am fost 11 
ani la urgenţe medicale. Am condus clinica de ur-
genţe medicale. Acolo erau acte de autoliză. Dacă 
nu ştiai să recurgi la un tratament psihologic, dar 
nu stas, nu doar ca să existe, ci apropiindu-te în 
mod real de pacient, cunoscând cu adevărat sufle-
tului autoliticului respectiv, bolnavul care încerca 
să-şi ia viaţa, şi descoperind nuanţele, atunci apli-
cai tratamentul ideal. Izbuteai să-l scoţi din mo-
mentul acut. De multe ori acesta îţi spunea că va 
încerca din nou să-şi ia zilele şi trebuia să găseşti 
căile către sufletul lui, ca să nu mai repete tentati-
va de sinucidere. 

– Eu am văzut, stând în spital, sau întâlnind 
oameni bolnavi, am văzut scăpărând în privirile 
acestora o rugă către medic. De la doctor se aş-
teaptă salvarea, la fel cum o aşteaptă de la un du-
hovnic, căruia i se spovedeşte, spre a căpăta ierta-
rea. De la medic încercă să obţină o îngăduinţă 
pentru viaţa lui. 

– Poate nu atât iertarea, mă scuzaţi. 
– Ceea ce eu am spus a fost într-un sens mai 

mult metaforic. Iertarea de la medic e vindecarea. 
– Nu toţi medicii îşi dau seama că pentru un 

bolnav în acele momente el este Dumnezeu. Ori-
cărui medic, oricât de puţin pregătit ar fi, bolnavul 
i se încredinţează total. Toată speranţa lui de viaţă 
e în mâinile medicului respectiv. Acesta trebuie să 
conştientizeze asta. Aşa cum spunea Jaspers, 
marele filosof german, medicul este un al doilea 

Dumnezeu. Recreează viaţa. 
– Poate nu totdeauna reuşesc să conştientize-

ze această mare responsabilitate. 
– Asta este. Acest simţ de răspundere şi în 

acelaşi timp demnitate deosebită a medicului în fa-
ţa bolnavului. Abia când se va întâmpla acest lu-
cru, colaborarea dintre medic şi bolnav va fi ideală. 
În afară de profesionalitatea, ce se cere a fi impe-
cabilă, responsabilitatea sufletească, morală, este 
indispensabilă. Actul medical se desfăşoară în ca-
drul acestei responsabilităţi. Dacă vreţi cosmice. 

– Vă invit să ne întoarcem puţin către momen-
tul începuturilor formaţiei Domniei Voastre, spre 
studiile universitare. Aţi optat pentru medicină, 
cum aţi precizat ceva mai înainte, considerând că 
aceasta ar fi o profesiune mai potrivită aspiraţiilor 
Dv. V-a ieşit în cale neşansa, nefericirea, ce a lovit 
multe generaţii, de altfel, să păşiţi în debutul studii-
lor universitare într-o anumită şcoală, şi să vă con-
fruntaţi cu acea ruptură din 1948, anul reformei co-
muniste a învăţământului. Sunt sigur că atunci 
n-au scăpat din calea furtunii nici şcolile cele înalte 
de medicină. Cred că sunteţi în măsură să ne fa-
ceţi să înţelegem mai bine ce s-a petrecut la cel 
ceas nefast. 

– Am trăit acest moment mai mult decât dra-
matic, chiar tragic poate. Cuvântul nu este exage-
rat. A fost o cădere de nivel, una brutală. O fractu-
ră între o epocă cu nişte profesori de mare rezo-
nanţă şi seriozitate, nişte modele, şi o alta, în care, 
dintr-odată, aceste figuri au fost în tot felul tracasa-
te, ori chiar îndepărtate. Profesorul Tudoranu, care 
a fost maestrul meu, un an şi jumătate nu a primit 
salariu. E un exemplu. Unii dintre marii profesori 
au fost înlocuiţi cu alte cadre şi s-a produs o pră-
buşire totală a valorilor. Nici un cuvânt spus nu-i 
exagerat. Cât au mai fost vechile cadre a mai exis-
tat un învăţământ de un anumit nivel, dar când n-a 
mai contat criteriul valoric în promovări, atunci, în 
adevăr, s-a petrecut o tragedie pentru învăţământ 
şi am asistat la o degringoladă care a continuat 
multă vreme. 

– Acest criteriu fundamental, cheia succesului 
în oricare domeniu, cel al valorii, nici azi nu ope-
rează în cadrele normalităţii. Confuzia valorilor 
continuă să marcheze societatea românească. 

– Acesta este cuvântul, confuzia de valori. Pe 
plan mondial are loc un fel de dinamitare a valori-
lor, şi cele estetice şi cele morale. De tot genul. 
Dar la noi în mod deosebit. Raportându-ne la lu-
mea întreagă, fenomenul se traduce prin criză de 
universal, criză de absolut, criză de sacralitate, cri-
ză de semnificativ. Totul se rezumă la consumul 
imediat. Hedonist sau chiar mai jos. Fără iradiere. 
Aceasta este, cred, marea tristeţe a epocii noastre. 
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– O pierdere de ideal. 
– Pierdere totală de ideal. Nu mai există actul, 

gândul, fapta, cuvântul cu rezonanţă universală. 
Nu mai sunt specii eterne cum erau altădată. Este 
vorba numai de societatea aceasta de consum. 
Totul rapid, efemer, şi, repet, aşa cum se naşte 
aşa şi moare. 

– Prizonierii clipei. Nu ai clipei eterne. 
– Nu, nu ai clipei eterne, asta-i cu totul altceva. 
– Mi-aţi mărturisit că acei dascăli care au făcut 

gloria şcolii medicale ieşene şi româneşti nu prea 
puneau pe prim plan problemele lor personale. Iz-
buteau să ţină în balanţă ceea ce era interes pro-
priu şi ceea ce reprezenta o chestiune de interes 
instituţional şi obştesc. Oamenii aceştia, proce-
dând astfel, au lăsat urme. Au fundat clinici, au for-
mat specialişti ca să emancipeze o disciplină, să 
defrişeze un nou teritoriu al cercetării, să constru-
iască ceva pentru timpul lor cu efecte şi în viitor. 

– Aţi spus cuvintele cele mai potrivite. Cel care 
suia nişte trepte universitare avea un ideal. Idealul 
era să creeze o şcoală, idealul să dobândească o 
pregătire temeinică şi de aceea mulţi studiau şi în 
străinătate, şi se cunoştea imediat. Se pleca pen-
tru studii şi doctorate mai ales în Franţa, mai puţin 
în Germania. Una dintre aspiraţii era formarea de 
echipe de oameni, care să transmită mai departe 
ceea ce au creat. Pe vremea aceea partea asta 
materială nu avea însemnătatea de mai târziu, 
pentru că un profesor universitar era plătit suficient 
ca să-şi construiască o casă, să aibă ceea ce tre-
buie pentru viaţa de fiecare zi. Iar viaţa de fiecare 
zi nu era o preocupare nici măcar egală cu proble-
mele de idealitate în materie de profesionalitate. 

– Iorgu Iordan afirma într-o carte de interviuri 
că leafa unui profesor universitar în perioada inter-
belică era mai bănoasă ca o moşie de dimensiuni 
respectabile. Şi adăuga, asta cu atât mai mult cu 
cât într-un an moşia putea să producă, în altul nu, 
pe când salariul dascălului venea lună de lună. 
Oamenii nu sunt preocupaţi de chestiunile mate-
riale imediate când existenţa zilnică nu le dă ghes 
şi atunci energiile lor sunt canalizate spre interese-
le mai generale ale societăţii. 

– Vă dau un exemplu. Am avut în liceu un pro-
fesor de istorie de excepţie. Din leafa lui de profe-
sor reuşise să aibă o bibliotecă extraordinară. Am 
fost apropiat de el, deşi eram elev. Două, trei luni 
pe an pleca în străinătate. Avea o casă frumoasă 
în Roman. Deci nu era copleşit de grija zilei de 
mâine. El făcea un fel de filosofie a istoriei, ceea 
ce era cu totul aparte şi ne cucerea. S-au păstrat 
în timp unele apropieri sufleteşti şi spirituale. 

– Aţi încercat să duceţi mai departe aici, la Iaşi, 
ceea ce înaintaşii Dv. au realizat în domeniul 

hematologiei, disciplină în care v-aţi ilustrat. To-
tuşi, hematologia nu ocupă la ora actuală nici la 
Iaşi şi nici în ţară locul pe care ar fi de dorit să-l ai-
bă. Sunt afecţiuni ale sângelui ce produc mari su-
ferinţe şi pierderi de vieţi omeneşti. Clinicile spe-
cializate sunt insuficiente şi nu dispun totdeauna 
de dotarea cea mai modernă.  

– Este un subiect amar acesta pe care Dv. l-aţi 
abordat. Amar pentru mine. Care sunt explicaţiile? 
Dv. aveţi dreptate. Aţi constatat cu exactitate care 
este situaţia la ora actuală a hematologiei chiar pe 
plan naţional. Este o singură clinică la Bucureşti şi 
aceea era pe punctul de a fi mutată de la Fundeni. 
Hematologia este cea mai grea dintre specialităţile 
de medicină internă. În străinătate există profesori 
pe subspecialităţi, de exemplu profesori de hemo-
stază, profesori de oncohematologie, ceea ce nu 
se întâmplă în alte specialităţi. De ce este cea mai 
dificilă? Pentru că trebuie să fii şi clinician bun, şi, 
în acelaşi timp, om de laborator pe toate secvenţe-
le în materie de hematologie şi de asemenea 
himunolog. Or asta nu e uşor pentru o singură per-
soană. Atunci lumea fuge de hematologie. Alege 
specialităţi care sunt mai cu rezonanţă. Cardiolo-
gia, de pildă. Toţi vor să fie cardiologi. Sau alte 
specialităţi. Sigur că şi cardiologia este foarte difici-
lă dacă vrei să o faci cum trebuie. Orice specialita-
te este complexă atunci când doreşti să o practici 
la modul ideal. Dar hematologia în mod deosebit. 
Dintr-o astfel de pricină n-a găsit audienţă nici mă-
car la cadrele de conducere, că şi aceştia erau tot 
doctori. Clinica I Medicală a fost clinică de hemato-
logie cu ilustrul profesor Tudoranu. Un context ne-
fericit de împrejurări a dus la desfiinţarea acesteia. 
A fost transformată într-o altfel de clinică. Eu, fiind 
continuatorul profesorului Tudoranu, m-am refugiat 
cu această preocupare hematologică la Urgenţe, 
pe urmă la o altă clinică. Însă pretutindeni m-am 
lovit de această opacitate şi chiar adversitate faţă 
de hematologie. Şi nu numai pe plan local. Este 
foarte dificil pentru bolnavii aceştia, aşa cum aţi 
spus şi Dv. Ei încearcă întâi într-un oraş universi-
tar mai mic, dacă nu rezolvă se duc toţi la Bucu-
reşti. Dar aceasta nu este o soluţie. Am înţeles că, 
după ce eu am plecat din învăţământul activ, s-a 
încercat pe hârtie să se organizeze o clinică, sau 
subclinică de hematologie undeva în altă parte în 
Iaşi, la Parhon. În momentul de faţă se tace. Nu se 
mai aude nimic despre asta.  

– Dv. sunteţi în măsură să evaluaţi care sunt 
consecinţele unei asemenea atitudini.  

– Nu există ceva în plus la noi în ţară faţă de 
alte ţări în privinţa bolilor sângelui. Sunt anemiile, 
sindroame hemoragice, este hematooncologia. 

– Sunt leucemiile. 
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– Aici avem de a face cu o altă tragedie. Lipsa 
mijloacelor materiale. Tratamentul unei leucemii, a 
unui limfom malign costă. Sunt tratamente scum-
pe. Ceva de neimaginat. Cât e de costisitor numai 
primul tratament de inducţie, d-apoi după aceea 
cel de întreţinere! 

– Avem exemplul unui confrate, scriitorul 
Mircea Nedelciu. Ca acesta să fie tratat în străi-
nătate, în Franţa, a fost nevoie de un efort major 
naţional, de implicarea mai multor instituţii. A fost 
nevoie de mai mult de o sută de mii de dolari ca 
să urmeze acest tratament. 

– Ţara nu are bani. Practic noi nu putem face 
acest tratament. Să nu mai vorbim de alte lucruri 
mai de fineţe, de transplantul medular, care încă 
nu se realizează la noi, deşi în străinătate este ce-
va curent. Aici se cere mai întâi o înţelegere a unor 
cadre superioare şi după aceea investit. Un sacrifi-
ciu imens, dar care se impune, pentru că nişte oa-
meni altfel sunt condamnaţi. A făcut leucemie şi îl 
aşteaptă moartea. Are un limfom malign, trebuie 
să moară că nu avem bani. Îi condamnăm la 
moarte. Atunci încep, îmi pare rău că n-am încotro 
şi o spun, cerşetoriile într-un fel, anunţurile la tele-
vizor şi aşa mai departe. Este umilitor. 

– În acest domeniu o schimbare este imperios 
necesară.  

– O schimbare totală. 
– Să se acorde un alt statut acestei specialităţi 

şi să se creeze clinici specializate şi să se inves-
tească an de an spre a se ajunge la o normalitate. 

– Nu mai puţin importante sunt investiţiile în la-
boratoare. Cele de hematologie au cerinţe foarte 
pretenţioase. Chiar un profesor universitar din Iaşi 
a spus la un moment dat că hematologia e altceva 
decât hemograma. A gândi în felul acesta este o 
tragedie. 

– Responsabilă de starea de azi a hematologi-
ei în România este şi mentalitatea noastră. 

– Absolut. Mentalitatea şi acum spaima de 
bani. Dar vă spun încă o dată că laboratoarele de 
hematologie au multiple funcţiuni, e nevoie de o 
mulţime de dotări şi de investit bani mulţi. La fel şi 
în materie de imunologie. Avem de a face cu lu-
cruri de mare fineţe. Înaltă calificare a specialistu-
lui şi costuri mari. E una din cele mai scumpe spe-
cialităţi. În străinătate specializarea se accentuea-
ză din ce în ce mai mult. Se merge pe intervenţii şi 
tratamente revoluţionare şi din ce în ce mai scum-
pe, în timp ce noi rămânem tot în urmă şi o să ră-
mânem la distanţe astronomice.  

– Şi înţeleg că nici prea mulţi tineri nu se simt 
chemaţi spre această specialitate. 

– Pentru că e foarte grea. Atunci se alege ca-
lea care e mai scurtă. E un sacrificiu să devii he-

matolog. 
– După 1990 mai mulţi profesori ai Universităţii 

de Medicină şi Farmacie din Iaşi, aflaţi la o vârstă 
cu adevărat respectabilă, dar încă în plenitudinea 
forţelor, aşa cum e şi cazul Dv., au fost nevoiţi să 
părăsească catedra. Sigur, această pensionare 
forţată a fost impusă şi de raţiuni de promovare a 
tinerilor, cei cărora li se barase în regimul trecut 
ani de zile drumul spre posturi mai înalte. Dar cred 
că pentru Universitate această plecare in corpore 
a unui număr atât de mare de oameni valoroşi a 
reprezentat o pierdere. Aceştia ar fi asigurat un 
standard profesional elitar şi ar fi contribuit printr-o 
sudură a generaţiilor la formarea celor mai tineri. 

– Cum să vă spun? Am să vin tot cu un exem-
plu ca să arăt că acest criteriu al vârstei nu este 
absolut. Într-o carte „Sfidarea mondială” a lui Ser-
van Schreiber, se fac referiri la o şcoală de viitoro-
logie, în care studiază 5, 6 americani. Unul dintre 
profesori avea 94 de ani. Acesta era şi conducăto-
rul şcolii. Era o şcoală foarte scumpă şi pretenţioa-
să. Elevii, plătitori, acceptau să aibă un discipol de 
o asemenea vârstă. De bună seamă, aceasta este 
o situaţie extremă, să spunem. Dar când judecăm 
o întâmplare ca aceasta prezentată de Dv. să nu 
uităm un lucru specific medicinii, care este experi-
enţa. Cu cât e mai lungă practica la capul bolnavu-
lui, cu atât şi posibilităţile de fructificare sunt mai 
mari. Ori, dintr-odată se aruncă în gol o experienţă 
extraordinară. Nu se poate performa în medicină 
fără experienţă. Medicina se învaţă întâi cu bolna-
vul, al doilea cu bolnavul, al treilea cu bolnavul şi 
al patrulea cu cartea. E vorba de medicina clinică. 
Dacă aceşti oameni au fost daţi deoparte, sigur că 
nu a fost un fapt pozitiv, pentru că ei puteau să du-
că şcoala mai departe, să înveţe nişte oameni la 
modul cel mai simplu spus. Vă zic încă o dată că 
una e să înveţi din carte şi altceva când vezi pe viu 
bolnavul. În medicină, acumularea de experienţă 
este o comoară ce nu poate fi înlocuită cu nimic. 

– Aţi avut reputaţia unui om aspru în exerciţiul 
Dv. de practician. Cât adevăr, câtă legendă? 

– Este şi adevăr şi legendă. Vroiam să vă spun 
că în greceşte există două cuvinte antinomice. 
Haos şi cosmos. Cosmos înseamnă ordine. Mie 
nu-mi place haosul. Nu mi-a plăcut niciodată. Mi-a 
plăcut ordinea. Adică să-şi facă fiecare datoria la 
locul unde se află, în limitele programului. Nu atât 
orarul contează, cât respectarea limitelor unei cali-
tăţi. Şi nu am făcut nici un rabat vreodată. Este 
adevărat. Aici aveţi dreptate. Eu am avut impresia 
că dăruiesc şi am crezut că este de datoria mea 
morală faţă de bolnav şi să cer. De pildă la urgenţe 
medicale, în clinica pe care am condus-o 11 ani, 
ce s-ar fi întâmplat dacă n-am fi fost foarte prompţi 
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şi serioşi? A fost acolo o echipă de oameni foarte 
inimoşi, cărora le mulţumesc şi acum. Era o clini-
că, dată fiind dificultatea şi urgenţa cazurilor, care 
cerea o bună pregătire şi o celeritate a intervenţiei. 

– Mi-aţi spus că omul în viaţă are mai mulţi ne-
prieteni decât prieteni. E şi cazul Domniei Voas-
tre? Să fie de vină această asprime şi exigenţă, 
ce-au marcat demersul Dv. ca profesionist? 

– Nu a fost cauza, ci efectul. 
– După ce aţi părăsit Universitatea de Medici-

nă şi Farmacie din Iaşi, pe care aţi slujit-o, s-ar pu-
tea spune o viaţă, n-aţi părăsit şi învăţământul şi 
v-aţi dedicat abia înfiripatului sistem privat, condu-
când ca prorector Universitatea „Mihail Kogălni-
ceanu” şi ocupându-vă, firesc, de facultatea de 
medicină, care, iată, nu a primit acreditarea din 
partea Comisiei Naţionale. Dreptul a obţinut acre-
ditarea, dar la medicină sunt puţine aprobări la ni-
vel naţional. De ce credeţi că nu aţi izbutit? Sunteţi 
cunoscut pentru obiectivitate, aşa că mă pot bizui 
pe corectitudine judecăţii Dv. 

– Este amar lucrul următor. Vedeţi, în Moldova 
există o singură facultate de medicină, la Iaşi. Fa-
cultatea privată, pe care am creat-o, funcţiona des-
tul de bine. Sigur, nu la modul ideal. Ar fi trebuit să 
aibă propriul spital. În atari condiţii, în momentul de 
faţă e imposibil de acreditat o facultate privată. 
Cum aţi spus şi Dv., intervin şi probleme subiective. 

– Dar învăţământul particular, în pofida unor 
reuşite, n-a început sub cele mai bune auspicii. 
Sunt mulţi veniţi, însă şi cam puţini chemaţi.  

– Întâi ar trebui de pus întrebarea dacă era ne-
cesar un învăţământ privat la noi în ţară. Răspun-
sul este da, pentru ca să fie o contrapondere şi o 
competiţie cu învăţământul de stat, care este o in-
stituţie de fabricat studenţi. Sigur, sunt profesori 
excelenţi, dar corpul profesoral e neomogen. 
Atunci un învăţământ particular este necesar. Dar 
cum am gândit eu că ar trebui să fie un învăţământ 
ideal? Adică competitiv, să vină cu ceva în plus, să 
reprezinte o alternativă, altfel n-ar avea rost. Aşa a 
fost primul gând. Ce înseamnă această idealitate? 
Să aibă profesionalitate la nivel mondial, cu profe-
sori de mare seriozitate şi exigenţă şi, în acelaşi 
timp, e convingerea mea, universitarul trebuie să 
fie un umanist. Neapărat. Nu se poate concepe un 
intelectual fără cultură umanistă. Altfel rămâne un 
tehnician. Eu am încercat să introduc în programă 
cu ajutorul colegilor de la această facultate şi disci-
pline de cultură generală. Idealităţile rămân ideali-
tăţi. Ce s-a întâmplat la noi? Întâi a fost o multitudi-
ne de facultăţi. S-a diluat ideea. Pe urmă au inven-
tat facultăţi oameni care nu aveau nici o tangenţă 
cu mediul universitar. Au predat profesori foarte 
buni, dar şi mulţi improvizaţi, care nu văzuseră 

niciodată ce-i aceia o universitate. Şi al treilea as-
pect. Nu rareori nu a funcţionat un filtru suficient la 
admiterea studenţilor. Ori toate acestea au mers 
convergent pentru nişte nereuşite. În materie de 
acreditare, „errare humanum…”, dar să spun că 
este şi aici un joc al influenţelor. Desigur, sunt fa-
cultăţi care au meritat. 

– Poate ar trebui ca aceste universităţi private, 
tocmai pentru a fi, cum aţi spus, o alternativă rea-
lă, să aibă propriul corp didactic. Nu aceiaşi profe-
sori să predea şi la stat şi la privat. 

– Perfect de acord, dar este cazul întâi să fie 
aprobate, acreditate, şi după aceea să-şi crească 
propriile cadre. Ori aceasta nu are cum a se petre-
ce peste noapte. Nu se formează un cadru didac-
tic universitar în câţiva ani. 

– Dar vedeţi un viitor pentru învăţământul pri-
vat? 

– Da, dacă vor fi serioşi, într-adevăr ar putea 
deveni o foarte bună alternativă pentru automatis-
mul învăţământului de stat.  

– Domnule profesor, Dv., aşa cum am spus şi 
în preambulul dialogului nostru, sunteţi o persona-
litate polivalentă. V-aţi manifestat profesional ca 
medic şi magistru la Universitatea de Medicină şi 
Farmacie din Iaşi, dar aţi trudit şi trudiţi cu notabile 
rezultate şi pe tărâmul artistic. E posibil ca în ziua 
de azi să te mişti cu dezinvoltură şi autoritate în 
atâtea domenii, de multe ori aflate la distanţă une-
le de altele? Ce presupune o abordare mai degra-
bă de tip renascentist sau enciclopedic, oarecum 
contrară tendinţelor contemporaneităţii, epocă a 
unei specializări înguste de cele mai multe ori? Ca 
să reuşeşti o asemenea performanţă îmi închipui 
că e nevoie de sacrificii, de renunţări, de un efort 
intens şi continuu, de o devoţiune ieşită din limitele 
obişnuitului. 

– M-aţi întrebat dacă e posibil? Cred că din 
moment ce m-am apucat şi am şi făcut, este cu 
putinţă. Cât de bine, asta trebuie să o judece cei 
din jurul meu. Dar, cum să vă spun, n-am conce-
put altfel existenţa. Ca medic, aşa cum deja am 
mai afirmat, eşti în contact şi cu probleme de filo-
sofie a vieţii şi de estetică, cu cele de etică mai 
ales. Există un contact permanent şi o potenţare 
din perspectivă umanistică. O iradiere de umanita-
te. Poate au fost nişte vocaţii. Nu spun că aceste 
vocaţii au reuşit să ducă la capăt nişte realizări, 
dar s-a întâmplat aşa, pentru că, îmi pare rău că 
mă repet, dar n-am putut să fac altfel. Nu m-am 
putut în alt chip realiza ca om, nu ca personalitate, 
personalitate e greu de spus. Ca om am simţit că 
nu mă împlinesc în afara a scrisului, a implicării în 
cultura universală, în poezia, pictura, sculptura lu-
mii. E ceva extraordinar această călătorie în cultu-
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ră. Cei mai mulţi şi-au dorit să călătorească în stră-
inătate. Se duce fiecare să vadă ceea ce doreşte. 
Sigur ar fi ideal să vezi nişte lucruri de cultură, că 
asta ar fi necesar, dar peregrinările în aceste regi-
uni spirituale ale marilor creatori reprezintă ceva 
sublim. Călătoriile acestea mi-au fost indispensabi-
le. Şi am încercat să aduc impresii din călătoriile 
mele în lumea spiritualităţii. 

– Ce-a însemnat ca program de lucru, ca mod 
de viaţă? 

– Mi-am găsit timp pentru toate, bune rele. 
Lumea de azi şi mâine o să judece dacă a fost bi-
ne, sau mai puţin bine. 

– A devenit aproape un lucru comun ceea ce 
am să introduc eu în discuţie. Foarte mulţi îl ros-
tesc, uneori spus prea des un adevăr se goleşte 
de înţeles, dar cred că în cazul acesta nu-i vorba 
de aşa ceva. Se afirmă adeseori că poporul ro-
mân, aflat aidoma şi altor seminţii într-un moment 
dificil, de cumpănă, de criză, s-ar putea salva prin 
cultură. Credeţi în aşa ceva. 

– Da, da. Numai prin cultură se va ieşi la liman. 
Mallarmé avea o vorbă, exact ceea ce aţi spus 
Dv., că lumea se va mântui printr-o literatură mai 
aleasă. Dar nu literatura şi cultura aşa cum este 
azi la noi. Fără semnificativ, fără sensul absolutu-
lui, fără sensul eternităţii, fără simţul universalului. 
Marea cultură, şi a noastră, bineînţeles din trecut, 
este cred unicul remediu. Şi predarea în universi-
tăţi şi licee nu se petrece aş cum ar fi firesc. Neno-
rocirea e că în licee, îmi pare rău că trebuie să vă 
spun, nu se predă cum trebuie nici măcar cultura 
românească. Întreb pe studenţi, studenţi foarte 
buni, ce poeţi români cunosc, şi descopăr cu triste-
ţe că uneori Eminescu nici nu este amintit, sau e 
pomenit ultimul, şi sunt numiţi nişte poeţi efemeri, 
nu vreau să-i menţionez aici, pentru că asta au şti-
ut profesorii din liceu să le spună. Să ştiţi că asta 
este o dramă.  

– E o dramă şi din alt punct de vedere. Poporul 
român se poate salva, cum credeţi şi Dv. şi mulţi 
alţii prin cultură, dar noi, de la o zi la alta, ne înde-
părtăm tot mai mult de cultura adevărată.  

– Uitaţi, am să vă dau un exemplu că posibili-
tăţi există. 

– E paradoxul existenţei noastre omeneşti. 
Cultura scrisă se stinge treptat, treptat, în toată 
lumea. 

– S-a verificat exact profeţia lui Eminescu. Po-
etul a spus aşa: „frenezie şi dezgust, dezgust şi 
frenezie, iată schimbările perpetue din sufletul mo-
dern”. Se poate mai bună definiţie? Şi el ne-a mai 
lăsat o vorbă care m-a uimit. Într-un articol parcă 
despre inflaţie, nu-mi amintesc perfect, Eminescu 
a utilizat pentru a caracteriza starea politică de 

vremea lui cuvântul „pornocraţie”. Este fantastic 
acest cuvânt. 

– Şi cu mult tâlc şi pentru ceea ce se întâmplă 
şi azi în viaţa politică. 

– Dv. aţi spus. Şi atunci e foarte greu să încer-
căm să ne întoarcem faţa către cultură. Vedeţi, am 
nişte studenţi cărora le predau în anul I la Drept 
„Istoria culturii şi civilizaţiilor”. Este foarte semnifi-
cativ ce-am să vă spun în legătură cu aceşti stu-
denţi. I-am întrebat dacă într-un film scoateţi pisto-
lul, scoateţi banul şi erotica, sexul; pentru Rilke 
banul era sexul lumii moderne, dacă eliminaţi toate 
aceste lucruri ce rămâne? Mi s-a răspuns în cor: 
„Nimic”. Bun. Într-o masă de 10000 de tineri, care 
ascultă un cântăreţ, dacă dai deoparte bateria, 
dezarticularea interpretului şi ţipetele mai puţin sau 
mai mult sălbatice ale ascultătorilor ce rămâne. 
Răspunsul a fost acelaşi:” Nimic.” Eu, şi aceasta 
este partea pozitivă, le-am dat acestor studenţi să 
prelucreze câte un aforism. De pildă, îmi vine în 
minte un vers al lui Rilke: „Şi acum că sunt doar 
suflet, cui foloseşte?” Am fost absolut uimit ce pot 
gândi copii aceştia, ce pot să scrie, ce frumos aş-
tern cuvântul, ce sensibilitate au. Deci tineretul 
acesta degeaba este hulit de către unii. În ei sunt 
încă intacte comori ascunse, ce trebuie revelate. E 
nevoie de cineva în stare a potenţa acest zăcă-
mânt.  

– Cine ar trebui să facă lucrul acesta? 
– Cadrele didactice. De la liceu şi până la uni-

versitate.  
– Omul cultivat îndeobşte este cel al unui viu 

spirit critic. Ispitele sunt foarte numeroase mai ales 
la tinereţe şi de cele mai multe ori ieftine, cum aţi 
spus. Dar cel care are verticalitatea spiritului său 
critic rezistă şi ştie să aleagă.  

– Dar trebuie educat. Să fie învăţat să vadă, să 
gândească, să deosebească semnificativul de ne-
semnificativ, ce are rezonanţă cosmică şi ce este 
fără de iradiere. Spunea cineva, chiar Nietzsche, 
să ştie să citească şi să scrie. Să reflecteze. La 
asta se referea filosoful german când vorbea de-
spre scandalosul aspect al profesorului din liceele 
germane. Afirmaţia lui Nietzsche datează de la 
sfârşitul secolul al XIX-lea. Oare ce s-ar putea zice 
cu privire la situaţia actuală? Tineretul este curat, 
dispune de admirabile potenţialităţi. Sigur, că dacă 
la televizor toată ziua se transmit tot felul de filme, 
de rockuri, atunci intră într-un context ce perver-
teşte. Dar dacă vine cineva şi scoate din profun-
zime ce are cel mai curat şi frumos e altceva. 
Aceasta este arta. 

– Pledoaria Dv. vizează rolul şcolii, al educaţiei 
în general. 

– În primul rând liceul. 
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– În dialogul nostru aţi recurs nu o dată la invo-
carea numelui lui Eminescu. Vă număraţi printre 
exegeţii operei poetului. V-aţi aşezat semnătura pe 
câteva cărţi dedicate creaţiei eminesciene. Emi-
nescu, cum bine s-a rostit, e suma gândirii şi simţi-
rii noastre. Dar receptarea lui Eminescu se află azi 
la o răscruce primejdioasă între două tendinţe, una 
cea a sanctificării fără cunoaştere şi o alta a demo-
lării chiar în cunoştinţă de cauză. Cum se poate ţi-
ne echilibrul? 

– Vedeţi, pentru a recunoaşte valoarea şi în 
acelaşi timp ca să o respecţi, îţi trebuie vocaţie. Că 
una e să recunoşti o valoare, dar poţi să o deni-
grezi. Dar totul e să o şi respecţi. Noi suntem în 
epoca dinamitării tuturor valorilor. Tot ce-a fost 
înainte, pentru că a fost, se cere dărâmat. Pentru 
unii Eminescu, o spun fără nici o exagerare, a 
spus tot despre tot şi în formulări definitive. Am dat 
mai-nainte un exemplu despre cum a definit epoca 
modernă. Nu se poate mai bine de făcut decât cu 
sintagma sa „frenezie şi dezgust, dezgust şi frene-
zie”. Dar a mai dat încă o serie întreagă de alte de-
finiţii. Această luptă înverşunată împotriva naturii o 
regăsim într-o altă memorabilă rostire: „Nebuni 
suntem cu toţii/ Natura-i înţeleaptă.” Au apărut niş-
te laxităţi de ordin erotic şi ce-a făcut natura? 
A scos SIDA şi s-a răzbunat. Dacă SIDA continua 
în ritmul acela de îmbolnăviri şi mortalitate de la 
început, se calculase, mă rog atât cât era previzi-
bil, ca în anul 2000 să nu mai existe neamul ome-
nesc. Iată cum natura dovedeşte imediat că noi 
suntem nebuni şi rapid corectează. Fisiunea ato-
mului, adică naşterea materiei din energiile disper-
se, din particulele dispersate în univers, s-a produs 
în milioane, ori chiar miliarde de ani. Noi am reuşit 
ca într-o fracţiune de secundă să facem fisiunea 
atomică şi aşa s-a creat bomba atomică. Chinezii, 
după ce au inventat praful de puşcă, speriaţi de 
ceea ce se putea întâmpla cu această invenţie, 
n-au pus-o imediat în operă. Fiecare invenţie a 
omului se întoarce împotriva lui. Care-i cauza? 
Omul nu are controlul moral al propriilor lui desco-
periri. E în stare să folosească la orice ceea ce a 
descoperit. Iată, s-au descoperit microbii. Fantas-
tic. A fost una din marele descoperiri ale omenirii. 
Însă s-a produs arma bacteriologică. Apoi cercetă-
rile din chimie, mai ales cel ale germanilor, cu apli-
caţii în atâtea domenii, au avut ca rezultat arma 
chimică. Omul nu are controlul etic. Cine vrea de 
pildă, trec de la una la alta, să fie ziarist. Ca să 
exercite jurnalismul cum trebuie, ar fi bine să-l cu-
noască pe Eminescu. Este cel mai bun ziarist pe 
care l-am avut. A spus exact ceea ce trebuie şi în 
forma ce mai concentrată despre o mulţime de lu-
cruri. Ştia de toate. Cum a putut un om, de la 17 

ani până la 30 şi ceva, să creeze cât a creat Emi-
nescu? Cum a fost în stare un om să scrie 16 vo-
lume într-o perioadă atât de scurtă? Nici dacă dic-
tezi nu-i cu putinţă. E un miracol. Sunt trei cărţi în 
care la orice pagină ai deschide găseşti ceva deo-
sebit. Biblia, Shakespeare şi Eminescu. Da, la ori-
ce pagină. De exemplu Eminescu spune undeva 
că „în moarte se află eternitatea”. Ce frumos a de-
finit el această idee modernă a morţii iniţiatice. 
Zamolxis a avut o moarte iniţiatică şi a devenit 
etern. Orfeu aşijderea şi aşa mai departe. Este 
foarte răspândită ideea morţii iniţiatice. Şi altele şi 
altele. De pildă, după cât am putut eu să cunosc, e 
vorba de sacralitate în poezia lui Eminescu şi în 
cea a lui Hölderlin. Cuvântul sfânt. Sfântă este şi 
luna, sfânt şi teiul, sfinţi sunt şi înaintaşii întru cu-
vânt. Mai multă lumină ca în poezia lui Eminescu 
nu întâlneşti nicăieri. M-a uimit faptul că cineva a 
scris recent că lui Eminescu îi place întunericul. 
Vedeţi Dv. cum se interpretează. Eminescu este 
bucuros. El singur s-a comparat cu Shakespeare. 
E Shakespeare al nostru, pe alt plan, bineînţeles. 
Fiecare pe creasta lui, pe Everestul său. Eminescu 
a spus:” să fiu ca tine este toată fala”. O lume pes-
te tot ce se poate gândi despre viaţă, om, destinul 
uman, se găseşte în creaţia eminesciană. Cum vă 
spuneam mai-nainte în opera sa sunt răspunsuri la 
frământările noastre de azi. Ce-i cu lumea asta 
de-i aşa de puţin bună. Shakespeare scrie undeva 
că omul este rău şi în rău îi place să se bălăceas-
că. Eminescu remarcă acelaşi lucru într-o altă ex-
primare de mare forţă, că esenţa lumii e eterna ră-
utate. Adică a avut formulări definitive foarte nu-
meroase, formulări care nu pot fi altfel rostite, dat 
fiind faptul că sunt impecabile. Dacă un tânăr ar 
cunoaşte, şi cineva i-ar arăta lucrul acesta, câşti-
gul în educaţie ar fi pe măsură. Eminescu are un 
mod special de a crea spaţiul poetic. Am încercat 
să aplic. El ia spaţiul din afară, îl pune în mişcare 
muzicală, sau în mişcarea mişcărilor din natură, 
cea a elementelor din mediul înconjurător, sau în 
mişcare luminoasă, transformând totul în spaţiu 
sufletesc. Această intimizare a naturii e specifică 
românului; comuniunea cu natura fiind una dintre 
dimensiunile fundamentale ale sufletului româ-
nesc. Eu am încercat să mă consacru acestei pe-
dagogii. Sunt într-adevăr tineri captivaţi să afle niş-
te lucruri care nu li s-au spus, sau li s-au comuni-
cat superficial. Eminescu a devenit ce pentru noi? 
Din când în când ne amintim că s-au împlinit nişte 
ani de la naşterea sau moartea sa. Sigur, nu e ca-
zul să exagerăm, nu pentru toată lumea e valabilă 
afirmaţia mea. Sunt destui oameni cu sensibilitate, 
dar nu se face suficientă educaţie. 

– Tezaurul acesta al simţirii şi gândirii emi-
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nesciene e, din nefericire, puţin cunoscut în unici-
tatea sa. 

– Exact. Şi s-a scris atâta. Numai în colecţia 
„Eminesciana” a Editurii Junimea au apărut peste 
60 (100, între timp, n.red.) de titluri. Ştiţi ce este 
trist? Cea mai frumoasă şi entuziastă carte despre 
Eminescu, mai plină de substanţă şi mai elevată, 
după mine, n-a scris-o un român, ci un străin, şi 
anume o femeie, Rosa Del Conte. Titlul cărţii ei nu 
i-a venit în minte nici unui român. „Eminescu sau 
despre absolut”. De ce nu s-a gândit nimeni dintre 
românii eminescologi? Titlul e fantastic. Le spu-
neam şi studenţilor asta. E de altfel şi prima carte 
consacrată lui Eminescu. După aceea au apărut 
alte şi alte cărţi. Opul Rosei Del Conte nici n-a pu-
tut fi tradus decât după epoca anterioară, întrucât 
avea şi nişte implicaţii religioase. Acum e tradus şi 
în româneşte. 

– Din păcate receptarea lui Eminescu dincolo 
de fruntariile ţării nu este pe măsura însemnătăţii 
poetului. Studiile Rosei Del Conte, sau ale altor 
câţiva exegeţii străini, au un ecou restrâns. 

– E cu părere de rău adevărat. 
– Domnule profesor, Dv. sunteţi şi un plin de 

har tălmăcitor de poezie. Din discuţiile noastre an-
terioare am înţeles că vedeţi traducerea ca o re-
creare. Este ceea ce, de bună seamă, v-aţi pro-
pus, când aţi purces la traducţiunea, foarte reuşită, 
cum au remarcat comentatorii, a catrenelor lui 
Omar Khayyam, atât de savurate de cititori. Nu 
ştiu dacă toţi lectorii sesizează esenţa acestei po-
ezii de o factură aparte, ori sunt atraşi doar de 
senzualismul exotic al versurilor poetului persan? 
Dv. aţi urmărit să reliefaţi ceea ce este substanţa 
acestui poet şi asta n-a trecut neobservat. Ca să 
conchidem v-aţi manifestat ca un adept al unei noi 
creaţii prin actul traducerii? 

– Echivalenţa mot a mot nu serveşte la nimic, 
sau e folositoare doar pentru a cunoaşte într-o oa-
recare măsură poezia respectivă. Mă exclud din 
tot cea ce voi discuta mai departe. Vroiam să spun 
că un poet trebuie să-l traducă un poet. E vorba de 
altă sensibilitate, un alt mod de a gândi despre po-
ezie. Ce a fost cu acest Omar Khayyam? Versiu-
nea mea românească a avut o motivaţie, anume 
să restituie pe Omar Khayyam în reala sa dimen-
siune şi personalitate. În ce sens? Omar Khayyam 
a fost tradus prima oară la noi în proză după o va-
riantă franceză destul de frumoasă, de Alexandru 
Stamatiad. Pe urmă au apărut şi alte traduceri. În 
aceste traduceri în versuri, ba chiar respectând ti-
pul catrenului persan, care are o anumită confor-
maţie, Omar Khayyam a fost tratat drept un petre-
căreţ, un om căruia îi plăcea vinul, erotica. În felul 

acesta a fost coborât la un nivel nefericit, uneori 
chiar vulgar. O mare greşeală. Omar Khayyam a 
fost medic, a fost matematician, filosof, prozator, 
poet. Ori un asemenea om, un strălucit cunoscător 
al ştiinţei matematice, de la care ne-au rămas vreo 
două cărţi de algebră, nu putea să se preteze să 
recurgă la vulgar. Redarea către noi a unei iposta-
ze a vulgarităţii e o eroare şi atunci eu am vrut să 
procedez la un act de justiţie literară, să restabi-
lesc această personalitate, care este de mare dis-
tincţie a sensibilităţii şi o de aristocraţie a minţii.  

– Aţi dorit să-l aşezaţi în tiparul său adevărat. 
– Da. Am realizat înainte de aceasta ultimă 

traducere încă trei ediţii. La aceasta din urmă am 
făcut un lucru nou. Pentru o mai bună receptivitate 
am înşiruit catrenele după o anumită idee. Am por-
nit de la constatarea constatării lui Omar Khayyam 
despre vanitatea lucrurilor, despre efemeritatea 
omului, despre neliniştea lui. Şi am ajuns treptat 
până la ceea ce se poate face, nu pentru a trans-
cende, că e greu, dar pentru a depăşi această 
condiţie umană, care nu este foarte, foarte fericită. 
Există câteva soluţii: trăirea clipei, dar verticala 
acesteia, ca prezent etern, nu ca să se şteargă 
imediat. Apoi detaşarea. Khayyam are în această 
privinţă o expresie aproape de tip stoic. Şi vinul. 
Aici a fost, vorba lui Hamlet, buba. E punctul în ca-
re s-au poticnit traducătorii noştri. Li s-a părut că 
vinul nu are decât o singură dimensiune. La Omar 
Khayyam vinul înseamnă emancipare religioasă şi 
eliberare spirituală. Deci, este un simbol. 

– E vinul cuminecării. 
– Exact, exact. Trupul şi sângele Domnului. 

Ceea ce înseamnă spirit. Acest lucru am ţinut 
să-l scot mai bine în evidenţă. Această din urmă 
ediţie are în plus vreo 40 de catrene şi eu mi-am 
dorit să fac mai inteligibil acest mesaj al său, deşi 
Omar Khayyam este foarte uşor de înţeles. E un 
autor extraordinar. A spus lucruri foarte profunde, 
foarte pe scurt, foarte pe înţeles, foarte suav şi 
fermecător. 

– Domnule profesor, eu vă mulţumesc pentru 
taifasul acesta, cu speranţa că a fost şi suav şi 
fermecător, ca să apelez la ultimele Dv. cuvinte. 
Am fost, de bună seamă, invitaţi, prin ceea ce 
ne-aţi spus, la o reflecţie despre condiţia umană şi 
cu privire la efortul cu care suntem datori fiecare 
spre a fi mai buni. 

– Vă mulţumesc şi eu foarte mult. 
 
 

Emisiunea „Oleacă de taifas” 
 TVR Iaşi, TVR 2,  

10-17 martie, 1996 
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MITURI IDENTITARE: CREAȚIA 
 
 
Ioan HOLBAN: – Vorbim, domnule profesor, 

despre identitate națională, despre animalele to-
temice, despre istoria noastră, despre spiritul nos-
tru, nu în confruntare, nu în război, ci în raportare 
cu fenomenele globalizării, iată, după ce am 
con-vorbit despre „Miorița”, oaia năzdrăvană, de-
spre meșterul Manole și gestul său sacrificial, am 
ajuns la mitul Creației, vom vedea imediat în ce 
măsură funcționează și în cultura românească, 
mai ales, în cea străveche, în consonanță cu mitu-
rile Creației care vin din zona Orientului, din zona 
amerindiană și din Africa, peste tot, semințiile au 
asemenea mituri ale Creației. Creația repetată e o 
geneză repetată pentru că oamenii au imaginat în-
totdeauna o lume mai bună; nemulțumiți de lumea 
lor, inventau altă lume, într-o nouă Geneză, substi-
tuindu-se, într-un fel, demiurgului însuși; ce gân-
dește omul-demiurg când își (re)inventează lu-
mea?  

Nicu GAVRILUȚĂ: – Greu de înțeles. Oricum, 
mitul demiurgului este prezent peste tot în lume. 
Nu-l vedem, dar putem să aflăm roadele gândirii 
lui.  

– Să începem cu începutul. Este fraza celebră 
din Geneza: „La început a făcut Dumnezeu cerul și 
pământul. Și pământul era fără chip și pustiu și în-
tuneric era deasupra pământului, iar Duhul lui 
Dumnezeu se purta deasupra apelor”. Acesta este 
peisajul, ca să spun așa, unde Duhul lui Dumne-
zeu a făcut lumea. 

– Aici avem motivele arhetipale clasice ale 
iudeo-creștinismului privind creația universului și a 
lumii. Este vorba de cer, pământ, ape primordiale, 
Duhul lui Dumnezeu. Interesant este că, din per-
spectiva istoriei religiilor, tema aceasta a Creației, 
plecând de la existența apelor primordiale și de la 
o ființă originară este universală. Creștinismul, în-
să, vine cu nota sa specifică, cu contribuția sa ori-
ginală, neputând face abstracție de o tradiție mult 

mai veche, protoistorică, deja existentă. A fost un 
fenomen de aculturație, adică de preluare a unor 
motive cosmogonice într-un registru unic, original, 
pentru noi, exemplar. Conform acestuia, universul 
și lumea aceasta sunt creații ale unui Dumnezeu 
bun. Întreaga creație are un scop, un caracter te-
leologic. Este orientată spre un țel bine deslușit. 
Citit în grila hermeneuticii religiilor, Dumnezeu are 
un plan ascuns, subtil mascat în datele genetice și 
biologice ale omului. Sunt oameni de știință cu 
sensibilități religioase care discută astăzi aceasta 
subtilă realitate. 

– Să deschidem o mică paranteză: oamenii de 
știință care au negat Creația, chiar și Big Bang-ul, 
acum, încep să se întoarcă, să găsească alte sen-
suri, și, iată, vreau să punctăm ipoteza unui astro-
fizician austriac, Walter Thirring care, în toată viața 
lui, a studiat problema nașterii universului și a Big 
Bang-ului, a exploziei inițiale. Evident că niciodată 
nu s-a gândit la un Creator, la un plan, la o inten-
ție; a pus ivirea universului pe seama unor legi ale 
fizicii și matematicii, acum a revenit și iată ce spu-
ne el: „Dacă explozia inițială, Big Bang-ul, ar fi fost 
mai slabă decât a fost, totul s-ar fi năruit și noi nu 
am fi existat. Dacă era prea puternică, atunci totul 
se deplasa și se rarefia prea repede și iarăși n-am 
fi existat. Intensitatea acestei explozii a fost de o 
mare precizie, astfel încât a făcut posibilă apariția 
noastră. Se poate, deci, presupune că au existat 
intenție, un plan și un Creator”. El nu-l numește 
Dumnezeu, dar vorbește despre intenția și planul 
unui Creator, asta spune un astrofizician, deci, nu 
un teolog, nu un om al bisericii, o spune un astrofi-
zician care părea că știe doar de legile fizicii și as-
trofizicii; mi se pare un fapt semnificativ.  

– Foarte semnificativ. Dacă eu m-aș face 
acum, în virtutea unui exercițiu foarte viu și pole-
mic, avocatul celuilalt, aș spune așa: iată că un alt 
om de știință, profesor la Universitatea Oxford din 
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Marea Britanie, Richard Dawkins, se arată a fi as-
tăzi mult mai înverșunat și mai profund motivat 
împotriva existenței unui plan divin în lumea noas-
tră. Acest etolog și biolog contemporan este mai 
darwinist decât Darwin însuși. Nu întâmplător a 
fost poreclit „Rottweiler-ul lui Darwin”. În treacăt fie 
spus, Charles Darwin, în partea ultimă a vieții, s-a 
schimbat profund, spun biografii. Suferea de o 
boală misterioasă, gravă, care l-a răpus. A avut, 
totuși, timp să se întoarcă la Biblie. Avea Psalmi 
preferați. După unele surse – poate credibile, poa-
te nu –, Darwin și-ar fi numit teoria evoluționistă, 
Evanghelia Dracului. Or, revenind la Richard Daw-
kins, acest savant contemporan e mult mai radical 
cu ideile sale evoluționiste decât întemeietorul 
evoluționismului. Este mai catolic decât Papa, cum 
spune românul. Mai există un alt lider contempo-
ran al Noului Ateism, Sam Harris, un evreu ameri-
can cu doctorat în neuroștiințe la Universitatea din 
California. Ambii sunt de o opacitate aproape per-
fectă atunci când interpretează cultura umanistă, 
în special metafizica și cosmogonia. Pur și simplu, 
n-au organ să înțeleagă spiritualitatea și, mai ales, 
religia.  

– Sunt multe controverse între oamenii de știin-
ță, azi; în secolul XX a fost o despărțire netă între 
știință și religie. Acum, putem constata nu știu da-
că o apropiere, dar, în orice caz, o relativizare a 
pozițiilor prea înverșunate, deseori, ale oamenilor 
de știință, care, iată, emit ipoteze privind o intenție, 
un plan ale unui Creator.  

– Avem un coleg foarte bun, profesorul Sorin 
Mihalache de la Facultatea de Teologie Ortodoxă 
a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Este 
un teolog rafinat și un filosof cu doctorat în metafi-
zică. Are licența în matematică și teologie. A făcut 
și studii de psihologie, iar în clipa de față face cer-
cetări pentru un nou doctorat în neuroștiințe. Un 
asemenea specialist trebuie ascultat pentru că are 
sensibilitate și pregătire academică în științe, teo-
logie și filosofie. Ai ce învăța de la el. Concluzia ar 
fi că știința și religia se întâlnesc într-un punct anu-
me. În esență, ele sunt căi diferite care duc spre 
același Absolut. Poți să pășești pe o cale și să 
ajungi, ulterior, să o alegi pe cealaltă. Nu întâmplă-
tor sunt mulți savanți – minți creatoare ale acestei 
lumi – care au ajuns, până la urmă, la credința în 
Dumnezeu. Cei mai rafinați dintre ei au preluat mi-
tul creației veterotestamentare și l-au interpretat 
metafizic. Au filosofat pe seama binelui și răului. 
Cele două principii sunt realități permanente. Noi, 
creștinii, considerăm lumea ca fiind o creație a 
Dumnezeului bun. Și, totuși, cum de există răul în 
această lume creată de un Dumnezeu bun? Aici, 
teologii și metafizicienii au dat explicații dintre cele 

mai diferite. Aureliu Augustin, de exemplu, susți-
nea că răul într-o lume funciar bună este privatio 
boni, absența binelui. Răul există, dar nu are fun-
dament, temei ontologic. Există în locul binelui sau 
pentru că acesta nu este cunoscut.  

– Sau este contestat. 
– De acord. Totuși, răul, chiar și fără temei, 

ne-a copleșit în întreaga noastră istorie. Ca răs-
puns la această condiție dramatică, noi am preluat 
și alte versiuni, mai vechi, ale mitului Creației. 

– Tocmai voiam să deschidem și culoarul 
acesta, de dinainte de creștinism. Sunt mitologiile 
vechi indiene, chineze, precolumbiene; în ceea ce 
ne privește, am găsit, pentru început, câteva refe-
rințe foarte interesante la Elena Niculiță-Voronca 
în „Datinile și credințele poporului român”. Acolo, 
ea culege, la începutul secolului XX, de pe teren, 
lucruri foarte semnificative: oamenii noștri – con-
semnează cercetătoarea folclorului nostru – cred 
că un munte primordial atârnă de cer – iată ce 
imagine care e aproape de un poem criptat de Ion 
Barbu –, din acel munte primordial iese o femeie, 
mănâncă două bucăți de fier și naște doi diavoli, 
din care unul este înțelept, dar șchiop, celălalt este 
întreg, dar nătâng; apoi, vin fârtații, figuri mitologi-
ce excepționale în mitologia românească foarte 
veche, greu de explicat, cu surse imposibil de 
identificat. Mulți s-au străduit să vadă ce-i cu fârta-
ții aceștia, s-a spus că sunt primii creatori, cei care 
au acționat în așa-numitele timpuri mitice; fârtații 
corectează această eroare care s-a petrecut, cu 
doi diavoli, unul înțelept, șchiop, celălalt, întreg, 
dar nătâng. Tudor Pamfile, în „Povestea lumii de 
demult”, vorbește despre acești timpi mitici și arată 
că în credințele poporului nostru, la început vor fi 
fost apă și beznă, și de acolo s-au ivit un fluture și 
un vierme, fluturele era Dumnezeu și viermele, 
diavolul: ei își împart, ulterior, pământul. Dumne-
zeu și diavolul; firește că ne aflăm, deja, în crești-
nism, dar forma aceea veche, apă și beznă, din 
care apar un fluture și un vierme, fixează o viziune 
străveche, de dinainte de creștinism. Sunt lucruri 
care s-au petrecut înainte de istorie, înainte de 
timp, greu de identificat. Sunt viziuni asupra Crea-
ției, pe care le regăsim la noi, în datele foarte 
vechi, străvechi, consemnate, în comunitățile tradi-
ționale, la începutul secolului XX…  

– E adevărat. Tocmai de aceea este un merit 
special al etnologilor, antropologilor, folcloriștilor 
care au făcut cercetări de teren. Din păcate, unii 
dintre ei nu au avut pregătirea filosofică necesară 
să realizeze analize comparative și interpretări cât 
mai subtile și elegante. 

– Adevărat.  
– Cu toate acestea, meritul lor nu este știrbit cu 
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absolut nimic. Mitul Creației cu motivele apelor 
primordiale, femeii, muntelui etc. este unul univer-
sal. 

– Iată că apare și la români. 
– O ipostază cu totul specială a lui este sec-

vența mitologică a straniei colaborări dintre Dum-
nezeu și Diavol, adică dintre Fârtate și Nefârtate. 
A se vedea, în acest sens, studiul lui Mircea Elia-
de despre „Satana și bunul Dumnezeu”. În joc 
sunt motive arhetipale, general umane, privind 
creația lumii și a omului. Aici apare din nou moti-
vul apelor primordiale. Pentru mine continuă să 
fie foarte interesantă funcția terapeutică a mitului 
Creației. Despre ce este vorba? Boala a existat 
dintotdeauna, există și va exista. Astăzi, oamenii 
bolnavi merg la medic pentru diagnosticarea bolii, 
apoi în farmacii, pentru a-și cumpăra medica-
mentele. În timpurile arhaice și premoderne, nu 
existau medici, farmacii, carduri de sănătate, re-
țete compensate etc. Oamenii apelau la șamani, 
magicieni, alchimiști sau preoți. Fabulos este fap-
tul că, înainte de a începe terapia, se povestea și 
recita mitul cosmogonic, apoi mitul originii res-
pectivei boli. Specialistul sacrului provoca, apoi, 
la luptă pe demonul bolii. Confruntarea avea loc 
in spirito. Se credea că, prin narațiunea sacră, 
mitologică, exemplară, timpul profan era scurt-
circuitat. Oamenii aceia erau întorși într-un timp 
al începuturilor, acel illo tempore despre care a 
scris Mircea Eliade.  

– Aici, în acest illo tempore, îi regăsim și pe 
fârtații de care vorbește și Romulus Vulcănescu, 
de exemplu. În „Mitologie română”, Romulus Vul-
cănescu spune că acești fârtați sunt într-un timp 
de după Creație: „Creația mitică a oamenilor a fost 
experimentată în patru timpi mitici, prin patru spițe 
umane: căpcăunii, uriașii, oamenii propriu-ziși și 
uricii”; asupra uricilor ne vom opri puțin mai târziu, 
cât privește pe căpcăuni, pe uriași, ei mai sunt de-
numiți și jidovi, am mai vorbit despre asta. Într-o 
mitologie mai veche – și denumirea este de găsit, 
mai ales, în sud-vestul României de azi, n-are le-
gătură deloc cu numele peiorativ al evreilor, în nici 
un caz, e foarte veche, iar pentru deplasarea asta 
semantică nu am găsit vreo explicație –, sunt câ-
teva formațiuni calcaroase în Munții Retezat, care 
se cheamă Patul jidovului, Masa jidovului, deci, e 
vorba de lucruri foarte mari, folosite de uriașii de la 
începutul lumii. 

– Sunt acele personaje mitologice prezente în 
Vechiul Testament și în mitologia românească ve-
che. 

– Adrian Fochi, în „Datini și eresuri populare de 
la sfârșitul secolului XIX”, găsește că acești căp-
căuni, jidovi erau uriași și urâți, cu capul cât „hâr-
dăul”, n-aveau nevoie de poduri, pășeau din deal 
în deal și aveau trei ochi, doi în frunte și unul în 
ceafă, își făceau bordeie în pământ. Apoi, între 
aceste spițe umane de întemeiere, pe care le gă-
sește Romulus Vulcănescu în toată în mitologia 
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română este o anumită categorie, aceea a uricilor, 
despre care se spune că locuiesc undeva, în os-
troavele albe ale Apei Sâmbetei, li se mai spune și 
blajini sau rohmani; acești urici se roagă pentru 
oameni, susțin stâlpii care sprijină cerul și pămân-
tul și ajută sufletele morților să treacă vămile văz-
duhului sau Apa Sâmbetei, sunt strămoșii noștri 
mitici, se spune în mitologia noastră. Mai mult, 
Max Vasmer, un lingvist german care a studiat 
problema uricilor, la noi, îi pune în legătură cu un 
termen indo-european, uyrej, care desemnează o 
țară a făgăduinței, tărâmul de dincolo; uricii sunt, 
spune Max Vasmer, locuitori ai „Țării Uyrej-ului”, ai 
acelei țări a făgăduinței. Să mai notăm faptul că la 
noi, în terminologia veche medievală, uric însemna 
o moșie strămoșească, un document, un zapis ca-
re consfințea proprietatea oamenilor și, de aici vi-
ne, spun unii lingviști, și cuvântul viroagă, de 
exemplu; această rădăcină lingvistică, desemnând 
o râpă, o viroagă, figurează drumul către dincolo, 
drumul care trece prin gropi, râpe, prăpăstii, prin 
viroagă. Este o discuție specioasă, dar termenii 
sunt în legătură cu cele patru spițe umane de în-
temeiere a lumii. Dumneavoastră ați spus foarte 
bine despre cum se tratau oamenii de boli; omul 
bolnav avea „temelie”, era născut, dar șamanul îi 
da din nou o ființă, îl în-ființează, vindecându-l.  

– Motivul acesta al înființării este vechi și uni-
versal. Este prezent în miturile străvechi cosmo-
gonice, saturate de acele fabuloase personaje mi-
tologice. Îmi vin acum în minte scenariile cosmo-
gonice din India clasică. Unul dintre ele descria mi-
racolul creației prin sacrificarea Omului primordial, 
Purusha, am mai vorbit despre asta. Din trupul lui 
iau naștere Universul și lumea. Este vorba, până 
la urmă, de sacrificiul unui androgin. Acesta se 
zămislește pe el însuși, din energia sa feminină. 
Așa se trece de la neființă la ființă. Aș mai spune 
ceva. Istoricii religiilor au interpretat acești fârtați și 
nefârtați ca expresii narative mitice ale unor reali-
tăți de ordin metafizic. Mitul pe care l-am amintit 
presupune creația lumii prin strania conlucrare din-
tre Satana și bunul Dumnezeu. Asupra lui s-au 
oprit cărturari ca Mircea Eliade, Nicolae Cartojan 
și, mai recent, Ștefan Afloroaei, Andrei Oișteanu 
sau Aurel Codoban. Știți ce este interesant? Fap-
tul că narațiunea aceasta mitică este complet dife-
rită de aceea clasică, canonică, veterotestamenta-
ră. Pe întinderea de necuprins a apelor primordia-
le, bântuia un Dumnezeu singur, obosit și resem-
nat. Eliade îl plasează în categoria deus otiosus. 
Eu cred că ar trebui să ne dea de gândit faptul că 
un asemenea mit a avut succes în spațiul balcanic 
și, mai ales, în cel românesc. De ce? Pe de o par-
te, pentru că a pus în valoare anumite imagini, ar-

hetipuri și simboluri mult mai vechi decât crești-
nismul. Oamenii le cunoșteau și le prețuiau. Apoi, 
istoria acestor locuri a fost de așa natură încât noi 
ne-am îndoit deseori de atotputernicia lui Dumne-
zeu. Mai mult, nu este exclus să fi pus sub semnul 
întrebării caracterul eminamente bun al Creației. 
Am fost obligați să recunoaștem forța răului, cel 
puțin egală cu cea a binelui. 

Or, aceste fantasme mitologice ale unei stranii 
Creații nu s-au pierdut. S-au păstrat peste timp. În 
ianuarie 2016, colegii mei de la IRES au desfășu-
rat o cercetare sociologică privind încrederea și 
neîncrederea la români. Cu toții au constatat un 
fapt semnificativ: românii au început să aibă încre-
dere din ce în ce mai mare în membrii familiei nu-
cleare (soț, soție, copii, nepoți, bunici). Au aștep-
tări mari de la în medicul de familie și... pompier 
(cercetarea s-a desfășurat imediat după „cazul Co-
lectiv”). Nu mai au așa mare încredere în vecini, 
colegi și prieteni. Îi țin la distanță. Devin suspicioși 
și neîncrezători. Profesorul Aurel Codoban argu-
mentează subtil ideea că prezența foarte puternică 
a neîncrederii și suspiciunii la români este alimen-
tată și de supraviețuirea acestor fantasme mitolo-
gice ale creației lumii prin strania conlucrare a ce-
lor două mari puteri. Mitologia aceasta s-a trans-
mis intergenerațional, an după an, deceniu după 
deceniu, secol după secol. De cele mai multe ori, 
noi nu-i mai conștientizăm prezența. Ea se regă-
sește la nivelul limbajului, de exemplu. Expresii 
precum „Să te faci frate cu dracul până treci pun-
tea” sau „Dacă e să te ia, diavolul te ia și din Bise-
rică”, ilustrează tocmai această formidabilă putere 
a răului.  

– Să mai notăm că, în perioadele de post – 
postul Paștilor, al Crăciunului, de Sfinții Petru și 
Pavel, al Sfintei Marii –, se spune că dușmanul, 
vrăjmașul e mai activ, atunci pândește. Este și mai 
puternic și te ispitește mai tare decât în alte peri-
oade ale anului.  

– Așa este. Dacă privim Scara Sfântului Ioan 
Scărarul vedem că cei care au căzut în abis cel 
mai profund au fost cei care au urcat cel mai sus 
spre Cer, aproape de Paradis. Prin urmare, căde-
rea cea mai dramatică nu o au păcătoșii de rând, 
ci oamenii care se apropie cel mai mult de sfințe-
nie. Cu cât urci mai sus spre Împărăția lui Dumne-
zeu, cu atât riscul căderii este mai puternic. Ispita 
este direct proporțională cu atingerea desăvârșirii. 
Ea este mult mai ferventă în perioada marilor săr-
bători decât în cuprinsul timpului profan. Deci, ob-
servația dumneavoastră mi se pare absolut înte-
meiată. 

– Să mai spunem ceva. Toate semințiile, am 
văzut, au niște mituri de origine. Cele ale Creației 
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care sunt străvechi, sunt dinainte de timpurile bi-
blice, de cartea Genezei din Vechiul Testament. 
Ce a făcut, însă, venirea între oameni, a lui Dum-
nezeu? A adus viziunea și speranța învierii, a vieții 
fără de moarte, ca să spun așa, a adus, iată, și o 
„corectură”: omului pentru care vechile mituri ale 
Creației nu mai erau convenabile – era o lume ca-
re nu le mai plăcea, pe care nu o mai simțeau „a 
lor” –, pe acel om, Dumnezeu l-a ajutat, neanti-
zând lumea aceea, prin potop. Și a venit potop 
prin stihia apelor, apoi, focul de la Sodoma și Go-
mora, cum spune Ioan Teologul în Apocalipsă, 
deci, Dumnezeu pedepsește pământul cu foc, dar 
nu-l pulverizează în spațiu, ci îl înlănțuie pe Satan 
pentru 1000 de ani și, de atunci, vor fi 1000 de ani 
de fericire pentru omenirea renăscută, recreată; 
așadar, totdeauna trebuie distrugerea sau măcar, 
reducerea răului pentru ca viața să se reia cu su-
ma intactă a virtualităților pierdute altădată. Poto-
pul are, la final, un nou legământ pe care Iahve îl 
face cu Noe, este un nou legământ prin care și 
Dumnezeu promite noua lume: când vei vedea 
curcubeul – spune El lui Noe – deasupra apelor, 
am să-mi aduc aminte de legământul pe care l-am 
făcut cu tine și cu oamenii. Așadar, nu este un 
Dumnezeu „rău”, dar este unul care pedepsește și 
care le dă oamenilor șansa aceasta, a unei noi 
geneze. În „Mitologie română”, Romulus Vulcănes-
cu identifică două potopuri, anume, două „restar-
turi”, două geneze. Primul potop se datorează mi-
tologiei arhaice a fârtaților, în care este vorba de 
luptele lor împotriva primei spițe umane, a căpcă-
unilor răzvrătiți contra ordinii divine; fârtații au dez-
lănțuit ploi și au ridicat la suprafață apele subpă-
mântene, acesta a fost potopul din timpul și spațiul 
mitic, necesar distrugerii unei spițe antropomorfe 
nereușite. Al doilea potop se datorează luptei fâr-
taților cu spița umană a uriașilor, deci, i-au distrus 
pe căpcăuni, ulterior, au venit uriașii și atunci fârta-
ții dezlănțuie al doilea potop pentru a stârpi uriașii 
care erau sălbatici și distrugeau opera divină din 
prostie; așadar, potopurile acestea corectează, de 
fapt, o alcătuire greșită a lumii sau prezența unei 
spițe antropomorfe nereușite. 

– Ea a rezultat din împerecherea fiilor cerului 
cu fiicele oamenilor. Deseori, în textul veterotes-
tamentar se fac trimiteri la acest păcat al neascul-
tării față de Dumnezeu...  

–... și al stricării operei divine.  
– Exact. Reparația capitală a operei divine se 

face prin ștergere, updatare, cum am zice noi as-
tăzi.  

– Prin potop sau prin foc, așa cum se prooro-
cește în Apocalipsă. Va fi o judecată de apoi, după 
care va veni un nou început, va fi o omenire care 

va trăi în pace 1000 de ani, va fi un legământ cu 
Iahve, iată, veți fi fericiți în noua lume care a fost 
absolvită de relele ce se întâmplaseră înainte. 

– Fericirea într-o lume nouă presupune, până 
la urmă, existența unor elite, a unor oameni exem-
plari. Unul dintre ei a fost Loth. Omul a avut pute-
rea interioară să nu se uite în urmă, evitând trans-
formarea într-un stâlp de sare. Este vorba de do-
rința lui Dumnezeu de a-i fi respectate poruncile.  

– Asta-i clar.  
– Până la urmă este vorba de condiția limitată, 

precară, a omului căzut în timp și istorie, cum scrie 
Mircea Eliade. Loth își depășește această condiție. 
Dintotdeauna, scriitorii și oamenii de cultură au 
fost sensibili la dramele omului căzut, dar și la 
simbolurile și fantasmele mitologice care continuă 
să-i bântuie subconștientul.  

Un caz exemplar este cel al lui Mihai Emines-
cu. Poetul național a făcut studii la Berlin. A cu-
noscut filosofia și cultura indiană. Prin urmare, 
n-avea cum să nu știe despre cele patru mari sce-
narii cosmogonice din hinduism: 1) creația prin sa-
crificiul Omului primordial; 2) creația prin fecunda-
rea apelor primordiale de embrionul de aur 3) cre-
ația prin despărțirea Cerului de Pământ; 4) creația 
plecând de la o unitate totalitate, ce era, deopotri-
vă, ființă și neființă. Este posibil să existe aici 
o influență culturală directă, lesne de explicat prin 
asumarea rațională a acestor motive. Însă mit-
analiza propusă de Ioan Petru Culianu, în „Studii 
românești”, asupra textelor eminesciene este infinit 
mai interesantă și fecundă spiritual. Trimiterea es-
te la supraviețuirea camuflată a unor fantasme mi-
tologice nihiliste, erotice sau specifice libertății, în 
mintea genială a lui Mihai Eminescu. Merită citită 
și recitită cartea lui Culianu. Eu am să mă opresc 
la o strofă din Scrisoarea I unde supraviețuiește 
motivul Unului primordial din cel de-al patrulea 
scenariu cosmogonic hindus. Interesant, nu? 

– Vă rog să citiți.  
– Iată versurile: „La-nceput, pe când ființă nu 

era, nici neființă,/ Pe când totul era lipsă de viață și 
voință,/ Când nu s-ascundea nimica, deși tot era 
ascuns.../ Când pătruns de sine însuși odihnea cel 
nepătruns./ Fu prăpastie? Genune? Fu noian în-
tins de apă?/ N-a fost lume pricepută și nici minte 
s-o priceapă”. Genial! Este vorba de fantasma mi-
tologică a Unului primordial, deopotrivă, ființă și 
neființă. Pătruns de sine însuși, după cum scrie 
Eminescu, Unul primordial „odihnea”. Înțelegem că 
era în stare de potență. Exista doar virtual. Dorind 
să se cunoască pe sine însuși, el se dedublează 
grație energiei sale feminine, spune mitologia hin-
dusă. Ipostazele ființării cosmice a Unului primor-
dial sunt cele trei gune. Nu este cazul să intrăm în 
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detalii. Cert este că avem în Scrisoarea I fantas-
mele unei mitologii hinduse a creației care lucrea-
ză genial în mintea lui Mihai Eminescu.  

– E genial aici, ca și în alte poeme cosmogoni-
ce, „Memento mori”, de exemplu…  

– „Demonism” și „Mureșanu”. 
– Sigur că da. Să (re)luăm un volum cu poezia 

lui Eminescu și să (re)citim poemele numite „cos-
mogonice” pe care le regăsim, mai ales, între pos-
tume; de acolo dintr-un poem mai puțin citit, 
„Sarmis”… 

– Numele unui crai din Getia cea veche. 
– Exact. Vom vedea insula aceea de care am 

vorbit altădată:  

Mijește orizontul cu raze depărtate, 
Iar marea-n mii de valuri a ei singurătate 
Spre zarea-i luminoasă pornește să-și unească 
Eterna-i neodihnă cu liniștea cerească. 
 

Natura doarme dusă, tăriile în pace. 
Din limpedea nălțime pe-alocuri se desface 
O stea, apoi iar una; pe ape diafane 
Își limpezesc în tremur pe rând a lor icoane. 
Tot mai adânc domnește tăcerea înțeleaptă – 
Se pare cum că noaptea minunea și-o așteaptă. 
 

Deodată una-ncepe din ape să răsaie 
Și pân' la mal durează o cale de văpaie. 
Pe-o repede-nmiire de unde o așterne 
Ea, fiica cea de aur a negurei eterne. 
Cu cât lumina-i dulce pe lume se mărește 
Cresc valurile mării și țărmul negru crește 
Și aburi se ridică din fund de văi spre dealuri. 
O insulă departe s-a fost ivind din valuri, 
Părea că s-apropie mai mare, tot mai mare, 
Sub blândul disc al lumii, stăpânitor de mare. 

Iată o viziune excepțională asupra Creației; 
tocmai vorbeam despre mitologii străvechi… 

– Motivul insulei primordiale...  
–... care se naște din apă. Extraordinar! Trebu-

ie spus că au fost și tot felul de interpretări care 
s-au circumscris „protocronism-ului”, mă rog, tot 
felul de exagerări, cu faptul că, de exemplu, Emi-
nescu i-ar fi „anticipat” pe Einstein și Heisenberg.  

– Sunt discutabile.  
– Aici, în versurile din „Sarmis”, li s-a părut 

unora că găsesc argumente pentru ideea după ca-

re Eminescu știa despre maree, despre legătura 
dintre lună și pământ, de care vorbesc oamenii de 
știință, astăzi; cu cât lumina dulce a lunii se măreș-
te, cresc valurile mării și țărmul negru crește, deci, 
iată, mareele, au crezut unii. Relația dintre Lună, 
Apă, și Pământ este foarte veche, nu am descope-
rit-o noi… 

– Nici Eminescu n-a descoperit-o. Este un mo-
tiv mitologic străvechi, cel al ciclului cosmic: lună, 
ape, vegetație, femeie, fecunditate. Recomand 
„Tratatul de istorie a religiilor” al lui Mircea Eliade. 
Fascinant este și exercițiul de mitanaliză pe care 
Ioan Petru Culianu l-a aplicat operei poetice a lui 
Mihai Eminescu. Ideea centrală este aceea că 
există arhetipuri, mituri și simboluri care supravie-
țuiesc în mintea unor creatori, uneori, geniali. Ele 
pot fi prezente și în mintea unor oameni obișnuiți, 
ceea ce este și mai interesant.  

Sunt întotdeauna curios și disponibil să aflu, de 
pildă, cum un cetățean obișnuit poate fi astăzi stă-
pânit de mitul sacrificiului lui Iisus Hristos. Mie mi 
se par fabuloase și seducătoare supraviețuirile 
camuflate ale miturilor Creației astăzi, în lumea 
modernă și postmodernă. Evident că ele nu mai 
sunt prezente ca în versiunile lor prime, originare. 
Nu mai sunt recitate solemn și asumate ritualic. 
Totuși, fantasmele mitologice ale Creației sunt și 
astăzi prezente la nivelul mentalului social și per-
sonal prin imagini și reprezentări. Le regăsim ca-
muflate în limbajul comun sau în comportamentele 
noastre cotidiene. În concluzie, mitul Creației este 
etern. El „moare” doar pentru a renaște în forme 
insolite și provocatoare. Este nevoie, vorba lui 
Eminescu, doar de „lume pricepută” și de „minte 
s-o priceapă”. De cele mai multe ori, oamenii uită 
semnificațiile prime ale miturilor Creației. Este ros-
tul nostru, al intelectualilor umaniști, să readucem 
în atenția tuturor farmecul și misterul străvechilor 
mitologii. 

– Aceasta am dorit să fie și ținta convorbirilor 
noastre care vor continua, data viitoare, cu simbo-
listica acasei și casei la români. 

 
 
Fragment din volumul Globalizare și identitate românească,  
în curs de editare la Junimea,  
colecţia „Dialog XXI” 
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Vasile DIACON –  
Pavel FLOREA 

 
 
 
 
 
 
 

Vasile DIACON: – De curând s-au desfășurat la 
Iași festivitățile ocazionate de împlinirea a 150 de 
ani de la apariția celebrei publicații românești „Con-
vorbiri literare”, prilej cu care v-ați numărat și dum-
neavoastră, stimate domnule Pavel Florea, printre 
laureații momentului. De când datează aproprierea 
dumneavoastră de prestigioasa revistă ieșeană și ce 
a determinat acest lucru? 

Pavel FLOREA: – Întrebarea dumneavoastră 
conține o sumă de probleme, ca să nu spun că de 
fapt ați cuprins într-o comunicare complexă mai mul-
te întrebări. Am să răspund începând cu ideile din fi-
nalul întrebării și mă voi referi la apropierea mea de 
revista fondată de Societatea Junimea din Iași, în 
1867. Citeam revista „Convorbiri literare”, din anii de 
studenție, mergeam la bibliotecă și consultam publi-
cația; am fost tot timpul preocupat de aspectele vieții 
culturale românești de demult. În 1972 m-am înscris 
la doctorat; în fața comisiei formate din trei profesori 
de prestigiu: Constantin Ciopraga, N.I. Popa și I.D. 
Lăudat, după o discuție amplă despre publicațiile 
românești de la 1840 până la 1867 a fost acceptată 
propunerea ca teză mea de doctorat să se întituleze 
„Convorbiri literare” în perioada ieșeană 1867-1885 
– studiu monografic.  

Comisia mi-a cerut ca în trei zile să prezint pla-
nul viitoarei teze. Eram familiarizat cu revista Junimii 
pentru că eu venisem în fața comisiei cu propunerea 
să realizez o teză de doctorat care să analizeze toa-
te publicațiile românești de la 1840 la 1867 și făcu-
sem planul unei astfel de lucrări; mi s-a propus și eu 
am acceptat să fac monografia revistei „Convorbiri li-
terare”. După trei zile am prezentat noul plan al vii-
toarei teze de doctorat. După analiza planului (nu 
s-a făcut nicio modificare în textul propus de mine), 
profesorul Constantin Ciopraga a declarat: „Cred că 
dumneavoastră veți face o teză bună. Sunteți ad-
mis”. Timp de șapte ani am studiat mii de pagini, 
conținutul celor 18 volume ale revistei (intervalul 
1867-1885, perioada ieșeană), dar și câțiva ani du-
pă acea perioadă (până în 1890) și studiile critice 
(alte mii de pagini) referitoare la scriitorii și publiciștii 
prezenți în revistă.  

În ziua de 9 aprilie 1979 am susținut public teza 

de doctorat; îmi amintesc cu emoție și acum, – sala 
Senatului Universității „Alexandru Ioan Cuza” era 
plină (profesori, scriitori, ziariști și alți oameni de cul-
tură; o mențiune în plus aș face remarcând prezența 
tuturor redactorilor revistei „Convorbiri literare”). Du-
pă mai bine de o lună, pe 26 mai 1979 am fost con-
firmat doctor în filologie de Comisia Superioară de 
Atestare a Ministerului Învățământului, care avea ca 
președinte pe academicianul Iorgu Iordan; savantul 
a făcut atunci o observație demnă de menționat: 
„Bine că se fac și teze de acest fel”. De atunci și pâ-
nă astăzi (și cât voi mai trăi) am rămas fidel acestei 
publicații-tezaur a Renașterii culturii românești (cea 
de demult și cea de astăzi). 

Întrebarea dumneavoastră aduce în discuție o 
idee dintr-un studiu al meu, Junimea 150. Sub sem-
nul adevărului, publicat în „Convorbiri literare”, iulie 
2014 și revista „Agero”, Stuttgart (Germania), oc-
tombrie 2014, aceea că revista fondată de Junimea 
acum o sută cincizeci de ani „păstrează credința în 
destinul culturii românești în spațiul adevărului”. Am 
constatat că toți convorbiriștii erau stăpâniți de 
această idee, aș putea spune că era emblema în-
tregii lor opere. Spiritul critic convorbirist s-a impus 
prin „criticarea răului și prepararea binelui”. Scriitorii 
de la „Convorbiri literare” credeau în adevărul ex-
primat de Maiorescu într-o frază pe cât de simplă, 
pe atât de plină de subînțelesuri: „Dacă ai un singur 
bloc de marmură, dacă l-ai întrebuințat pentru o figu-
ră caricată, de unde să mai poți sculpta o Minerva”? 
De aici porneau ei în întreprinderea de eliminare din 
cultură, din educație și din viața publică a ceea ce 
numeau fraze goale, fals talent sau falsă știință. Și 
astfel au pășit cu hotărâre pe drumul adevărului: 
„Totul este să-ți păstrezi încrederea că progresul 
adevărului trebuie să se facă […]”, scrie Maiorescu 
într-unul din articolele sale.  

Studiind scrierile convorbiriștilor, ajungi ușor la 
înțelegerea adevărului, care pentru întemeietorii cul-
turii și literaturii române moderne însemna originali-
tate și valoare, adică „simțământ natural prin adevăr 
[…], prin păstrarea și chiar accentuarea elementului 
național” (Maiorescu). 

A.D. Xenopol, când se referă la „simțimântul na-
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țional”, îl raportează la cultura națională: „Acest sim-
țimânt care numai când este adânc și adevărat, cu 
drept cuvânt înalță la nemurire pe poporul ce l-au 
avut […]”. 

Impunerea adevărului este înțeleasă ca unică 
șansă de înlăturare din mișcarea de idee româneas-
că a mediocrităților, vinovate de invadarea culturii de 
forme neadecvate spiritului național. Criticul junimist 
atrăgea atenția că: „De la sine nu se îndreptează 
nimic în capetele unei generațiuni; căci orice cultură 
este rezultatul unei lucrări încordate a inteligenței li-
bere și datoria de a afla adevărul și de a combate 
eroarea se impune fără șovăire fiecărui om care nu 
se mulțumește cu existența sa privată de toate zile-
le, ci mai are o coardă în sine ce răsună la fericirea 
și la nefericirea națiunii din care s-a născut”. Fără 
să-și piardă individualitatea națională, dimensiunile 
culturii cresc în măsura în care formulează „idei pen-
tru omenirea întreagă”; acesta este un alt postulat 
convorbirist în linia adevărului. 

Seria exemplelor poate continua, se găsesc în 
scrierile tuturor scriitorilor de la „Convorbiri literare”. 
Mai menționez câteva din opera lui Mihai Eminescu. 
Publicistica sa este dominată de această idee; poe-
tul se referă mereu la păstrarea identității naționale, 
așezând de fiecare dată lucrurile în „marginile ade-
vărului”. Civilizația adevărată „consistă în dezvolta-
rea naturală, organică, a propriilor puteri, a propriilor 
facultăți […]. Numai din rădăcini proprii în adâncime 
proprii răsare civilizația adevărată a unui popor”. 

În opera sa literară descoperim un creator a că-
rui libertate de mișcare este lipsită de limite în spațiu 
și timp; totul este învăluit în mit: „Adevăr scăldat în 
mite, sfinx pătrunsă de-nțeles” (Epigonii). Trimiterea 
la adevăr este prezentă în poezia sa pe întreg par-
cursul vieții creatoare, de fiecare dată cu semnificații 
noi; câteva exemple: „Și când cred s-aflu – adevărul, 
mă trezesc – c-am fost poet” (Memento mori). În 
Dumnezeu și om, dilema, zbuciumul imaginarului 
are alte dimensiuni: „Fi-va oare dezlegarea celora 
nedezlegate?/ Fi-va visul omenirei grămădit într-o fi-
ință?/ Fi-va brațul care șterge-a omenimei neputință/ 
Ori izvorul cel de taină a luminii-adevărate?”. „Taina” 
se adâncește: „În tavernă?...-n umilință s-a născut 
dar adevărul?”. Sub zodia adevărului înscrie și poe-
zia: „Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul?” 
(Criticilor mei). Părăsește căutarea adevărului în 
cărți: „În volumul ros de molii/ Cauți noaptea adevă-
rul” (Pajul cupidon) și își află liniștea în sine: „E me-
nirea-mi: adevărul/ Numai-n inima-mi să-l caut” (De 
vorbiți mă fac că n-aud). 

Întrebarea se referă și la opțiunea juriului de 
a-mi acorda Premiul de istorie literară pentru Mono-
grafia „Convorbiri literare”, la 150 de ani de la apari-
ția revistei. Nu este în firea mea să-mi asum merite, 
dar pot să vă sugerez să vă gândiți la faptul că este 
singura monografie a revistei realizată până în pre-
zent; că această carte s-a bucurat de cronici apreci-

ative din partea unor critici și istorici literari de autori-
tate, publicate în reviste de mare circulație.  

Eu privesc acest premiu și ca omagierea vechii 
reviste de către redacția de astăzi a „Convorbirilor li-
terare”. Convorbiriștii de azi sunt și ei intelectuali cu 
vocația adevărului în cultura și literatura română. 
Revista Junimii a înscris literatura română în spațiul 
european al valorilor, prin scriitorii cei mai de seamă 
ai timpului: Mihai Eminescu, I.L. Caragiale, Ion 
Creangă, Ioan Slavici, Titu Maiorescu, A.D. Xenopol, 
Vasile Conta ca să citez doar o parte din creatorii 
din a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Totodată 
remarcăm că prin intermediul revistei „Convorbiri li-
terare” sunt cunoscute tot mai temeinic de către oa-
menii de cultură români idei din operele lui Herbart, 
Hegel, Kant, Schopenhauer, Feuerbach, J. St. Mill, 
Spencer, H. Th. Buckle, A. Compte, Thomas Carlyle. 

Prin intermediul revistei, românii au cunoscut 
mai bine literaturile germană, franceză, engleză, ru-
să, elvețiană, norvegiană și altele, dovedindu-se ast-
fel că opera convorbiriștilor a stat sub semnul spiritu-
lui european a veacului al XIX-lea. Iată de ce consi-
der eu că tot ce au întreprins convorbiriștii de azi, in-
clusiv premiul pentru monografia revistei, dar și cele-
lalte premii acordate, reprezintă, în primul rând, fap-
te de omagiere a acestei publicații cu adevărat eu-
ropeană. 

– Reeditarea „Convorbirilor literare” a fost un pro-
iect inițiat de dumneavoastră, primit cu entuziasm în 
spațiul cultural românesc, dar oprit brusc. În condiții 
grafice deosebite, primele volume, care cuprindeau 
perioada lui Iacob Negruzzi, au apărut între 1973-
1980, după aceea rămânând doar… așteptarea.  

– Au trecut peste patruzeci de ani (mai exact – 
45 de ani) de la apariția volumului I din Cartea „Con-
vorbirilor literare” (1973). Cred că tot ce se referă la 
tipărirea acestei cărți a devenit istorie; dacă aș po-
vesti sau comenta în detaliu faptele de atunci, în ce 
mă privește, nu mai are nicio importanță.  

Vă propun să rețineți că proiectul este strâns le-
gat de pregătirea monografiei revistei „Convorbiri li-
terare”. Când am propus proiectul Editurii Junimea 
(director era profesorul universitar Ilie Gramadă) a 
fost acceptat, dar mi s-a cerut să reeditez doar anul 
întâi de apariție a revistei, următoarele volume să 
aibă caracter de antologie (cerința se raporta la 
cheltuieli). Spre a evita riscul respingerii, am accep-
tat. (În gând speram ca ecoul în rândul oamenilor de 
cultură îmi va permite să duc proiectul până la ca-
păt, așa cum îl concepusem eu – reeditarea celor 18 
volume ale perioadei ieșene 1867-1885). Din Nota 
asupra ediției rezultă cele spuse: „Prezenta ediție – 
prima de acest fel după mai mult de un secol de la 
apariția revistei «Convorbiri literare» – își propune 
aducerea în actualitate a prestigioasei publicații ie-
șene. Volumul I prezintă cititorului de astăzi numere-
le apărute în primul an, de la 1 martie 1867 până la 
1 martie 1868. Următoarele volume vor avea carac-
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ter de antologie, încorporând cele mai valoroase 
scrieri din cuprinsul revistei «Convorbiri literare» (pe-
rioada ieșeană)”.  

Ecoul în rândul oamenilor de cultură al acestei 
cărți a constituit pentru mine un argument să cer edi-
turii continuarea reeditării, așa a fost posibil să mai 
apară încă două volume. Ce s-a întâmplat și de ce 
s-a întâmplat de n-am mai putut continua proiectul, 
nu pot explica, mie mi s-au spus fel de fel de lucruri, 
unele mai ciudate decât altele (Editura avea alt di-
rector). Să le relatez acum, în detaliu, nu merită 
(sunt și insinuări de ordin ideologic). Orice aș spune 
rămâne la nivelul de „vorbe” și nu-mi place acest lu-
cru. Dar înainte de orice, permiteți-mi domnule Vasi-
le Diacon, ca intelectual pe care-l prețuiesc foarte 
mult, pentru lucrarea dumneavoastră în domeniul 
culturii, să-mi exprim bucuria că am reușit să ofer 
publicului cititor, specialiști, elevi și studenți trei vo-
lume (peste 1500 de pagini) reprezentând apariția 
publicației de la 1867 la 1870, o carte, cred eu, uni-
cat din toate punctele de vedere.  

Prezint opiniile a două personalități ale criticii li-
terare românești, care mi-au permis să încerc să 
duc până la capăt proiectul meu; Al. Dima: „A apărut 
de curând și a fost lansată cu tot fastul cuvenit în 
cadrul «Salonului cărții», o binevenită reeditare a 
«Convorbirilor literare» și anume primul lor an. Edi-
torul, un merituos cercetător al «noii junimii» ieșene, 
Pavel Florea, ne-a dăruit o îngrijită retipărire, în ima-
ginea fidel tradițională, a glorioasei reviste”. („Lu-
ceafărul „, XVII, nr 13 (622), 30 martie 1974); Con-
stantin Ciopraga: „Ediția îngrijită și prefațată de Pa-
vel Florea, întregită cu Albumul Societății Junimea 
(1878) și cu alte ilustrații având un indice de nume 
(s-au identificat colaboratori care semnau cu inițiale) 
și unul de materii, constituie un util instrument de lu-
cru, reprezentând în același timp un act de cultură. 
Lucrul început cu grijă și pasiune trebuie continuat” 
(„Cronica”, nr. 17 (430), 26 aprilie 1974).  

Cronici de acest fel (în sensul aprecierii lucrării) 
au semnat și alți intelectuali de prestigiu între care 
aș aminti pe Mircea Zaciu, Mihai Drăgan, Dan Mă-
nucă. Încurajat, eu am continuat munca, am pregătit 
volumul al doilea, l-am depus la editură și a apărut 
în 1978. Aprecierile criticilor literari, a oamenilor de 
cultură au continuat să apară. Căpătasem experien-
ță, mă familiarizasem cu felul de a scrie al autorilor 
prezenți în coloanele revistei și am pregătit volumul 
al treilea, care a apărut în 1980. 

– Insist.  
– Începând cu anul 1980 se petrec niște schim-

bări. Ritmul apariției cărții, probabil, „a îngrijorat” pe 
unii și deodată mă pomenesc într-o situație extrem 
de neplăcută. Într-o seară, aproape de miezul nopții, 
Virgil Cuțitaru, redactorul cărții (om deosebit de co-
rect, un critic literar apreciat), a venit la mine acasă 
și a cerut să-i dau câte un exemplar din cele trei vo-
lume apărute (la editură nu mai aveau) pentru a le 

duce la București. Spunea că s-au cerut de la cel 
mai înalt nivel al conducerii țării pentru analiză, în 
urma unei acuzații dintr-o scrisoare (probabil anoni-
mă) cum că aș reedita o revistă reacționară (!!!). 
Uluit (!) i-am dat cele trei volume. Peste câteva zile 
mi s-a comunicat că nu mai pot continua reeditarea 
revistei „Convorbiri literare”. Cartea „Convorbiri lite-
rare” n-a fost retrasă din librării, nici din biblioteci, 
dovadă că acuzația din anonimă era o „invenție” ca 
să nu folosesc un cuvânt mai colorat (expresie maio-
resciană). Dar obiectivul celor care au ticluit răul a 
fost atins, s-a oprit continuarea proiectului meu. 

Cred că este momentul să relatez și un alt as-
pect privitor la reeditarea revistei „Convorbiri litera-
re”. De data aceasta am să mă refer la volumul I al 
Cărții, apărut, așa cum am mai spus, în anul 1973. 
Volumul era pregătit pentru tipărire, editura avea 
șpaltul. În această fază, sunt chemat la editură, un-
de se afla un reprezentant (o doamnă) al cenzurii de 
la București, care mi-a cerut imperativ, să elimin câ-
teva pagini din volum; altfel nu se publică cartea. 
Discuția a durat; eu mă străduiam să le demonstrez 
că nu au dreptate. N-am avut succes; am eliminat 
(am pus croșetul necesar […]) exemplele din poezia 
populară de pe malul Bugului din comentariul lui Titu 
Maiorescu Poezii populare române adunate de d. V. 
Alecsandri (Vezi Cartea „Convorbiri literare”, vol. I, 
p.335) O altă cerință a cenzorului, pentru a se putea 
publica volumul întâi, a fost scoaterea din carte a 
poeziei În biserică de G. Crețeanu. Pentru a se ve-
dea că a intervenit această modificare am recurs la 
un șiretlic; am atașat la sfârșitul cărții o copie (foto) a 
Tablei de materii de la sfârșitul volumului pe care îl 
reeditam (Vezi Cartea „Convorbiri literare”, vol. I, 
p.403). Cu cenzorul obtuz nu puteai discuta. Naravul 
se pare îl au unii (unele) și azi. 

– Actuala echipă redacțională a „Convorbirilor 
literare” a editat, începând cu 2009, o importantă 
lucrare, „Convorbiri literare”. Corpus de texte ilus-
trative.  

– Este un proiect nou, diferit de cel inițiat de mi-
ne; primul este o reeditare a publicației Junimii în 
perioada ieșeană (1867-1885), al doilea este o lu-
crare de selecție de texte din revista „Convorbiri lite-
rare” de la începuturi până în epoca noastră. Scopul 
Corpusului de texte ilustrative este precizat clar de 
Cassian Maria Spiridon, directorul redacției revistei 
„Convorbiri literare”: „Finalizarea editorială a Corpu-
sului de texte ilustrative va asigura accesul criticilor 
și istoricilor literari, studenților, profesorilor, tuturor 
celor interesați de maniera în care au fost receptate 
diversele epoci socio-culturale pe care le-a traversat 
publicația; în fond, revista fiind în cei peste o sută 
patruzeci de ani de la prima apariție o oglindă fidelă 
a evenimentelor și curentelor culturale și ideologice 
existente la un anumit moment în Țară și în afara 
ei”. Studiul,”Convorbirii literare”. O trecere în revistă 
este prefața volumului I, partea I, apărut în 2009 (azi 
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directorul revistei ar fi consemnat în cei peste o sută 
cincizeci de ani de la apariție). 

Introducerile la volumele următoare adâncesc 
ideile cheie ale lucrării stabilite de Cassian Maria 
Spiridon. Remarc ținuta științifică a comentariilor 
(prefețelor) semnate de Mircea Platon, folosirea cu 
spirit critic a citatelor în susținerea ideilor și interpre-
tărilor originale în sfera culturii și literaturii dar și a is-
toriei sau a economiei. Folosirea citatului așa cum 
am constatat în studiile lui Cassian Maria Spiridon și 
Mircea Platon mi-a amintit de G. Călinescu, care 
atrăgea atenția că, „istoricul literar și criticul literar se 
recunosc după felul cum știu să-și aleagă citatele. 
Comentariul critic nu este decât catifeaua pe care se 
așază aceste bijuterii, spre a putea fi privite în toată 
strălucirea lor”. Cine parcurge Corpusul de texte 
ilustrative și analizele din studiile introductive (prefe-
țe) va avea o imagine clară despre modul cum pri-
veau convorbiriștii naționalitatea, patriotismul, starea 
economiei României, problemele din educație și cul-
tură, alături de cele din literatură, va înțelege cum 
bine s-a spus de către cei care editează această 
remarcabilă lucrare, evoluția României și racordarea 
țării la valorile Europei. Practic, scrie Mircea Platon, 
revista „Convorbirii literare” este o instituție care „a 
pus la punct paradigma culturii române moderne”. 
Totul a fost „clădit pe liniile de forță ale istoriei națio-
nale”. Corpusul de texte ilustrative „confirmă încă o 
dată că revista «Convorbiri literare» a fost cel mai 
important periodic literar și proiect cultural românesc 
din toate timpurile” (Mircea Platon). Chiar dacă voi 
relua unele din ideile deja enunțate, nu pot să nu 
amintesc, ca sinteză, o densă observație din prefața 
la volumul al treilea: „Conservatorismul convorbirist 
era așadar axat pe preocuparea pentru independen-
ța și unitatea națională, pe protecționism economic, 
pe critica ideologiilor și sincronismelor servile […], 
pe protejarea patrimoniului istoric și natural, pe iden-
tificarea și perpetuarea marilor valori literare, pe pre-
țuirea istoriei naționale, al cărei studiu era considerat 
un factor civilizator”. În privința patrimoniului natural 
se cuvine, pentru actualitate, să apreciez selectarea 
textului referitor la tăierea pădurilor „exploatate ne-
milos, ca simptom al unei societăți «părăduielii și ri-
sipei»” (A.D. Xenopol). 

Închei discuția pe marginea acestei unice lucrări, 
cu convingerea că redactorii revistei „ Convorbiri lite-
rare” de azi ne vor oferi o monografie în care se vor 
ilustra direcțiile culturii naționale moderne plecate de 
la Junimea, diversificate și amplificate de generațiile 
următoare. Corpusul de texte ilustrative mă face să 
cred în apariția acestei monografii din partea 
convorbiriștilor de azi, demni de tradiția acestei ilus-
tre publicații, o redacție a cărei operă stă sub sem-
nul adevărului. 

– Sunteți autorul unei serioase monografii și sin-
gura a „Convorbirilor literare”, pe care ați întitulat-o 
la apariție, aș zice eu, mai mult decât modest, Con-

tribuții de istorie literară, după care, într-o nouă edi-
ție, ați revenit asupra titlului. Care a fost explicația 
acestei alegeri? 

– Nu este vorba de o revenire asupra titlului, 
dacă vă gândiți că schimbarea titlului îmi aparține. 
De la început cartea a fost intitulată Lecturi din 
„Convorbiri literare” (este un studiu monografic – 
baza de plecare fiind teza de doctorat).După tipări-
re, la Întreprinderea Poligrafică din Bacău, am fost 
anunțat să mă duc să primesc exemplarul de sem-
nal, dar când am ajuns la Bacău mi s-a comunicat 
că s-a oprit difuzarea cărții și nu mi s-a dat nicio ex-
plicație. De la editură am aflat că s-a luat hotărârea 
de la nivel central să fie topită cartea, pentru faptul 
că sub noul titlu Lecturi din „Convorbiri literare” se 
continuă reeditarea revistei (Cartea „Convorbiri lite-
rare”). Un tipograf de la Bacău a reușit să sustragă 
un exemplar din stocul de cărți împachetate și pre-
gătite pentru topire și mi l-a oferit. Cu cartea res-
pectivă în mână am plecat la București și cu ajuto-
rul unor oameni de bine (nu pot să le dau numele, 
nu am acceptul lor) am ajuns la persoana, care ur-
ma să transmită la Bacău data topirii cărții. Mi-a ex-
plicat că este o sesizare venită de la Iași în care se 
spune că nu am respectat hotărârea de încetare a 
reeditării revistei. I-am relatat cum stau lucrurile și 
i-am arătat cartea. Când a văzut-o m-a întrebat de 
unde o am. Replica mea a fost simplă și hotărâtă: 
„Indiferent ce mi se întâmplă, nu pot să vă spun de 
unde o am”. Mi-a cerut cartea pentru a o da unui 
specialist în vederea elucidării problemei. I-am 
dat-o, rugându-l, dacă se hotărăște să fie topită, 
să-mi restituie acest exemplar pentru a-l păstra ca 
amintire. Mi-a promis că se va ține de cuvânt și-mi 
va restitui cartea. După câteva zile, de la momentul 
discuției de la București, mi s-a comunicat că s-a 
luat hotărârea difuzării cărții, dar cu titlul schimbat 
în Contribuții de istorie literară, pentru a nu se mai 
face confuzie cu Cartea „Convorbirilor literare”. 

Referatul de salvare a cărții de la topire, am aflat 
la un moment dat, a fost făcut de Valeriu Râpeanu; 
întâlnindu-l la o întrunire a oamenilor de cultură, 
i-am mulțumit pentru binele făcut, nu dor mie, ci în 
interesul culturii în general; mi-a răspuns ca un ade-
vărat intelectual dedicat literaturii române: „Eu 
mi-am făcut datoria”. 

Autorul de anonime, de data aceasta, și-a atins 
doar parțial scopul, schimbarea titlului cărții. Am uitat 
tot ce a fost rău; situațiile cumplite, care mi-au pus 
sănătatea la grele încercări. Cartea este la a treia 
ediție, a luat două premii: Premiul „Gheorghe 
Asachi” la Târgul internațional de carte, Iași 2007 și 
Premiul pentru istorie literară, Iași, aprilie 2017 la 
150 de ani de „Convorbiri literare”, pentru care mul-
țumesc încă o dată conducerii revistei de azi, întregii 
redacții pentru spiritul intelectual, în linia spiritului cri-
tic convorbirist de demult, pentru aprecierea cărții 
mele. 
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Doina TUDOR 
 
 

Născută în municipiul Bârlad. 
Studii: 1979-1983 – Universitatea de Arte „George Enescu” – Iași, specializarea Pictură.  
Profesor de pictură la Colegiul Național de Artă „Octav Băncilă” – Iași.  
Membră a Uniunii Artiștilor Plastici din România, Filiala Iași, din 1990.  
Expoziții personale: Iași, Bârlad, Brăila, Philadelphia (S.U.A.). 
Premii: 1988 – Premiul I – faza judeţeană şi naţională, Expoziţie de pictură a profesorilor de desen – 

Iaşi, Bucureşti;  2005 – Laureat – Premiul Primăriei municipiului Chişinău, Expoziţie Concurs de Artă Con-
temporană Saloanele Moldovei, Chişinău; 2009: Participare la Expoziţia colectivă – Salonul Anual al artiş-
tilor plastici ieşeni, sala World Trade Center de la Hotel „Europa” – Nominalizare pentru lucrarea Arhan-
ghel – tehnică mixtă; 2013: Participare la Expoziţia colectivă – Salonul Anual al artiştilor plastici ieşeni, la 
Biblioteca Centrală Universitară „Mihail Eminescu” Iași – Nominalizare pentru lucrarea Tăcere – tehnică 
mixtă; 2015: Participare la Expoziţia colectivă – Salonul Anual ARTIS al artiştilor plastici ieşeni, la Bibliote-
ca Centrală Universitară „Mihail Eminescu” Iaşi – Nominalizare pentru lucrarea Crez – tehnică mixtă. 

Lucrări în colecții particulare: România, Canada, Marea Britanie, Israel, S.U.A. – Philadelphia, Olanda, 
Italia, Grecia, Elveţia, Germania. 

 

 

Rugă – tehnică mixtă, 30 x 40 cm 
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Zodiac – tehnică mixtă, 40 x 40 cm 

 

 

Crez – tehnică mixtă, 40 x 40 cm 
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Arhanghel – tehnică mixtă, 90 x 70 cm 
 

 

Structuri – tehnică mixtă, 90 x 80 cm 
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Univers II – tehnică mixtă, 60 x 60 cm 
 
 

Transcendentul Doinei Tudor 

 Copleşit de povara urgenţelor cotidiene, omul zilelor noastre pare să-şi fi îngustat simţitor orizontul. 
Reduse la relevanţa lui aici şi acum, preocupările-i curente sunt racordate la stringenţa rezolvării de pro-
bleme. O miopie incurabilă îl opreşte să privească dincolo de zidul intereselor personale. Pragmatismul fe-
roce şi egoismul exacerbat sunt semnele unei lumi ca „ne-lumea”, rătăcind fără busolă, fără ţintă, departe 
de Dumnezeu.  

Să ne fi pierdut, oare, ireversibil simţul sacrului? Ne-am separat definitiv şi irevocabil de Cer? Ce rele-
vanţă (mai) are astăzi transcendentul? Poate fi acesta „perceput” şi convertit în imagini? Astfel de întrebări 
însoţesc actualul proiect al Doinei Tudor – unul din importanţii artişti ieşeni contemporani.  

Care ar fi constantele stilistice ale artistei ieşene? Mai întâi, inconfundabilul ataşament religios (sursele 
de inspiraţie sunt, evident, creştine). Apoi, preeminenţa canonului pictural bizantin, mixat uneori cu ele-
mente de împrumut. Deşi nu exclude figuraţia liberă, cultivă cu predilecţie, fie abstracţia geometrică 
multi-modulară (pătrate, cercuri, cruci... juxtapuse), fie un simbolism ce mizează pe forţa expresivă a for-
melor şi culorilor (îndeosebi a fondului auriu).  

Suprafaţele pictate de Doina Tudor nu evacuează orice referinţă exterioară, nici nu face din tablou o 
„lume în sine”, autonomă (ca la Malevici, bunăoară). Formele se justifică mai curând ca „semn” a ceva ex-
terior şi transcendent. Este un fel de a spune că, în fiecare creaţie, vezi „amprenta” Creatorului, „mâna” 
sau „ochiul” lui Dumnezeu.  

Într-un timp al grabei şi precipitării, Doina Tudor se încrede, cu idealism, în relevanţa sacră a artei.  
Bogate în sugestii paideice, lucrările sale nu comprimă orizonturi, nu izolează, nici nu înstrăinează fatal. 
Dimpotrivă; ele apropie lumi, surpă ziduri, creează punţi. De privit, aşadar, cu tot interesul.  

 

Petru BEJAN 
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COMENTARII, RECENZII, CRONICI 
 

Ştefan AFLOROAEI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DOI OAMENI, O CARTE ŞI O EPOCĂ (I) 

(Viorel Barbu – Eugen Munteanu) 
 
 
A apărut cu puţin timp în urmă o carte ce dă 

seama realmente de epoca pe care noi o trăim. 
Este vorba de Viorel Barbu – Eugen Munteanu, 5 
convorbiri despre ştiinţă, cultură, creaţie, Editura 
Junimea, 2017. Cei care întreţin aceste convorbiri, 
știm bine, sunt doi intelectuali de mare prestigiu 
academic și cultural. Iar chestiunile în discuție sunt 
apte să rețină atenția oricărui om sensibil la ceea 
ce înseamnă astăzi formare de sine, creație sau 
afirmare culturală. Desigur, astăzi se scrie mult, se 
publică mult, încât cititorul cu greu se poate decide 
pentru una sau alta dintre cărţile apărute. Însă 
această carte nu e deloc una obişnuită. Are un loc 
aparte printre cele care merită citite cu atenţie şi 
reluate atunci când cineva simte că – în viaţa de 
toate zilele sau în mediul elevat al unor idei şi cre-
dinţe – problemele reale tind să-l copleşească. De 
altfel, convorbirile de faţă diferă de cele care, bu-
năoară, se restrâng fie la descrierea unor trasee 
socio-profesionale, fie la reluarea unor motive bio-
grafice. De această dată, viaţa celor care discută 
şi preocupările lor proprii, de la cele cotidiene la 
cele academice, devin prilejul unei discuţii cu privi-
re la însăşi viaţa unei epoci. În primele 4 convor-
biri, întrebările sunt formulate îndeosebi de Eugen 
Munteanu, în ultima însă rolurile se schimbă, Vio-
rel Barbu fiind cel care vine să le formuleze. 

Am apreciat înainte de toate că dialogul decur-
ge într-o manieră pe cât de firească pe atât de ra-
finată, dezinvoltă şi în același timp erudită. Cel ca-
re citeşte are sentimentul că, pe de o parte, lucruri-
le sunt exprimate franc și limpede, iar pe de altă 
parte, că sunt surprinse într-o manieră neobişnuit 
de comprehensivă. E de înțeles acest lucru câtă 

vreme cu fiecare dintre cele două personalităţi, Vi-
orel Barbu şi Eugen Munteanu, vocația ştiinţifică e 
dublată de una culturală, filosofică, nu mai puțin de 
o conştiinţă civică remarcabilă. Discuția trece cu 
mare ușurință de la chestiuni ce privesc, bunăoa-
ră, lumea noastră obișnuită și spațiul românesc de 
viață, la cele cu relevanță academică, aproape eli-
tară, ca să revină apoi la situația de astăzi a omu-
lui european sau a celui de aici.  

Recunosc că îmi este dificil să selectez, din 
atâtea probleme și situații importante aduse în dis-
cuție, doar unele pentru paginile de față. Mă voi 
opri totuși, în continuare, la câteva ce privesc con-
diția intelectualului de astăzi, așa cum poate fi re-
găsită mai ales în această zonă geoculturală unde 
trăim noi. 

Ce se întâmplă acum, de pildă, cu limba în ca-
re intelectualul român a învățat să scrie și să gân-
dească? Statutul ei pare în primă instanță nesigur 
sau destul de echivoc. Eugen Munteanu reface o 
secvență dintr-un dialog cu Eugeniu Coșeriu, când 
acesta spune, aproape spontan, că limba în care 
gândește este italiana, cea în care și-a scris prime-
le studii importante și două teze de doctorat, în fi-
lologie și în filosofie. „După aceea, peste câteva 
clipe, a revenit și mi-a spus: «Nu este adevărat. Eu 
gândesc în română, deoarece româna, spunea el 
(răspuns, în aparență, banal și derizoriu!) este lim-
ba în care număr în piață, în gând, când cumpăr 
roșii sau zarzavat și trebuie să plătesc și nu îmi pot 
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permite să greșesc!». Prin urmare, limba în care 
gândim noi, ca oameni, ca persoane sau ca pro-
ducători de texte în diferite domenii (filosofie, litera-
tură, filologie), este limba română sau altă limbă”1. 
Așadar, limba română sau altă limbă! Această altă 
limbă este astăzi de regulă limba engleză. Viorel 
Barbu recunoaște imediat acest fapt în cultura ști-
ințifică a timpului: „Limba în care scriu și public în 
prezent lucrările de matematică este engleza și îmi 
vine cel mai la îndemână, deoarece, de-a lungul 
timpului, am ajuns ca toate lucrările să le redactez 
în engleză. La început le scriam și în franceză, dar 
foarte rar în română, și aceasta nu din prețiozitate 
sau snobism, ci pentru a le face mai cunoscute co-
munității matematice”. Ideea revine într-o formula-
re simplă și aproape sentențioasă: „engleza va în-
locui, se poate spune că a și făcut-o, în toate publi-
cațiile de specialitate, limbile naționale” (13). Ori-
cum ai căuta să înțelegi această situație – fie ca 
inevitabilă acum, fie ca relativ firească, unele pre-
cedente admirabile oferindu-le greaca și latina în 
istoria premodernă a Europei – nu are cum să nu 
te îngrijoreze. Ea trezește imediat în mintea noas-
tră întrebări dintre cele mai grave. Bunăoară, cum 
poate fi întreținută și cultivată în limba română 
gândirea conceptuală, elevată, câtă vreme cel pu-
țin în chestiuni de natură științifică se gândește tot 
mai mult într-o altă limbă? Ce se va întâmpla în 
timp cu acea limbă în care se gândește conceptual 
tot mai puțin, eventual cu oamenii care își află prin 
ea propria identitate? Cum pot fi just evaluate și 
recunoscute acele cercetări – filologice sau istorice 
– care au relevanță înainte de toate pentru comu-
nitatea științifică locală? La astfel de probleme se 
caută unele înțelesuri și dezlegări posibile, mai 
ales în prima dintre convorbiri. 

Nu e vorba, așa cum vedem, doar de câteva 
exigențe firești pentru orice intelectual, precum ini-
țierea în limbajul conceptual propriu unei discipline 
sau exprimarea clară într-o limbă de circulație. Ci 
mai ales de ceea ce se întâmplă astăzi cu o limbă 
naturală și cu cel care caută să aprofundeze ori să 
comunice în această limbă conceptele și ideile 
timpului.  

În primă instanță, chestiunea pare să priveas-
că mai ales acele creații sau forme de comunicare 
aflate în relație vie și nemijlocită cu limba naturală, 
precum literatura orală sau scrisă și cercetarea 
acesteia, istoria culturală locală și cercetarea ei. 
Însă lucrurile sunt mai complicate și cu o extensiu-
ne istorică arareori bănuită. Cum bine constată 

                                                           
1 Viorel Barbu – Eugen Munteanu, 5 convorbiri despre 

ştiinţă, cultură, creaţie, Editura Junimea, Iaşi, 2017, p 11. În 
continuare, referinţele la scrierea de faţă se vor face în text, 
cu indicarea paginii între paranteze. 

Eugen Munteanu, „există o tradiție terminologică 
românească în fizică, una în chimie, în matemati-
că, primele manuale de aritmetică, de fizică, de 
chimie, de geografie etc. au fost elaborate cu mari 
eforturi în urmă cu aproape două secole”; de 
atunci încoace a fost constant cultivată „limba lite-
rară în școală, în universitate și în cultura scrisă, 
inclusiv aceste tehnologii sau limbaje de specialita-
te”, iar generația de astăzi, dincoace de toate 
acestea, „vine și spune că nu mai are nevoie de 
ele” (36). În fața acestei stări de lucruri, neliniști-
toare, Viorel Barbu oferă pentru început un răs-
puns calm și limpede. Unele domenii, precum cel 
al filologiei, au nevoie în continuare de studii com-
petente în limba română, bunăoară de ediții critice 
și dicționare ce țin cont de dinamica limbii. „Altfel 
stau totuși lucrurile în știință./ …/ Pentru știință 
contează doar ceea ce este actual” (36-37). Lucră-
rile altei epoci, precum cele ale lui Newton, vor fi 
citite „doar din interes cultural sau istoric și doar 
atunci când cineva se află în ipostaza de istoric al 
științei”. Cercetarea științifică urmează exigențele 
timpului prezent și, pe cât posibil, ale timpului care 
urmează. 

Cele spuse în acest loc ne invită să recunoaș-
tem, în cazul unor științe, un raport diferit cu limba 
națională. Sigur, aceasta face posibilă o viziune 
amplă și de fond asupra lumii, modelează maniera 
de a gândi și sensibilitatea unor întregi comunități 
istorice. Însă cercetarea riguroasă – cel puțin în 
unele științe – nu stă în dependență strictă de lim-
ba națională. De fapt, se cer recunoscute câteva 
zone distincte ale cercetării și creației culturale, di-
ferența dintre ele asigurând-o relația cu limba vor-
bită și cu timpul ca atare. De una dintre aceste zo-
ne ține filologia, în accepțiunea largă a expresiei; 
textele vechi sau istoria limbii literare, de exemplu, 
contează enorm pentru un bun filolog. Acesta con-
stată că se poate face știință și cultură înaltă în 
limba națională (38), că unele forme de creație, 
precum cele literare, își ating desăvârșirea doar 
într-o anumită limbă, poezia fiind creația artistică 
pură, absolută (218)2. De o altă zonă a creației cul-

                                                           
2 Îmi este greu să nu reiau aici o secvență dintr-o emo-

ționantă mărturisire pe care o face Eugen Munteanu la un 
moment dat. „Creangă e un fel de Mozart al nostru, adică 
practic suntem noi înșine, sufletul nostru, el nu vine din altă 
parte, vine din cel mai profund și autentic strat al esenței 
noastre etnice, dacă așa ceva există. Eu așa simt… Vă măr-
turisesc, nu știu dacă nu par cumva ridicol, ultima oară am 
lăcrimat citind Capra cu trei iezi. Am citit Capra cu trei iezi cu 
lacrimi în ochi, de admirație pentru perfecțiunea literară a 
frazei, pentru absolutul expresiei, de bucurie că sunt părtaș 
la acest miracol al istoriei care este limba română, ridicată 
de Creangă la asemenea înălțimi ale expresivității” (pp. 
219-220). 
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turale țin matematica și științele naturii, ignorând 
acum distanța teoretică dintre ele; în cazul acesto-
ra, „textele științifice vechi nu mai contează practic 
pentru un cercetător angrenat în actualitate”. În 
vecinătatea lor se află filosofia, care, dacă este au-
tentică, apare puțin afectată de timp („Leibniz, ca 
filosof, este permanent, așa cum va fi și Kant”). 
Dar și artele, durabile peste timp. Filosofia și artele 
par să aibă un raport mai liber cu timpul. „O operă 
plastică, un roman sau un poem, ca și o teorie filo-
sofică, au în ele ceva durabil, ce va rămâne pentru 
totdeauna în cultura universală, pe când un rezul-
tat științific, un experiment, o ipoteză, poate chiar o 
teorie/ științifică/ , se perimează foarte rapid. Pro-
babil că aici rezidă, de fapt, și superioritatea relati-
vă a artei față de știință” (37-38). Merită reținute 
aceste cuvinte, mai ales că, surprinzător poate 
pentru unii, vin din partea unui recunoscut savant. 
A vorbi de o anumită superioritate a artei înseam-
nă acum atât o frumoasă deschidere a omului de 
știință față de alte zone ale vieții spirituale, cât și o 
relație lucidă cu propriul domeniu de cercetare. Și 
înseamnă, probabil, încă un lucru: matematica, 
asemenea altor cercetări riguroase, poate fi înțe-
leasă și ca o artă. Aşa cum o vede Viorel Barbu, 
ea ţine într-o privinţă de cultura umanistă. Nu doar 
că, în vechea cultură greacă, a fost o descoperire 
a filosofilor, dar ea creează universuri imaginare 
asemeni celor din artă, în care „realitatea se regă-
seşte sub forma unui model” (8). Un matematician 
are nevoie de imaginaţie şi intuiţie, din care vine 
inspiraţia, ideea nouă în cele din urmă (10, 154). În 

lumea medievală şi chiar mai târziu, „matematica 
era parte integrantă a culturii umaniste” (153-154). 
Este de înţeles aşadar că relaţia ei cu poezia, cu 
artele în genere, este mai complexă decât la prima 
vedere (8-9, 217). Dar și studiul unei limbi cum es-
te latina, observă Eugen Munteanu, „are mult de-a 
face cu gândirea matematică” (20). Urmează că 
zonele distincte ale creației culturale, numite mai 
sus, întrețin relații mai subtile și mai vii decât cre-
dem noi de obicei. 

Însă întrebarea de început rămâne în continua-
re în fața noastră. Ea nu privește ceva contingent, 
datat în întregime și care, într-un fel sau altul, ur-
mează fatalmente să dispară cu timpul. Dimpotri-
vă, privește însăși identitatea istorică și culturală a 
unui popor, modul său de a fi în această istorie. De 
aceea întrebarea va reveni imediat în discuție. „Să 
fie oare condamnați cei care se obstinează să 
scrie în continuare în limbile naționale la un fel de 
sindrom al nostalgiei retrograde și păguboase? În-
trebarea mea privește deci/ spune Eugen Muntea-
nu/ modul în care ar trebui să ne raportăm la 
această dramă a dispariției, dacă nu chiar a identi-
tăților naționale/ …/ , a posibilității de a performa 
din punct de vedere științific în limbile naționale” 
(39). Fiind reluată întrebarea, acum într-un alt 
plan, vor fi reluate și răspunsurile posibile, unele 
alternative de înțelegere. Ca să anticipez puțin ce-
ea ce voi spune în următorul număr al revistei, dis-
cuția se orientează tot mai mult către datele proprii 
acestei culturi și către un posibil sens al ei, odată 
cu dificultățile trăite în acești ani.  

 

CĂRŢILE JUNIMII 
 

 
   

Gheorghe IZBĂŞESCU 
Râsul galben din adânc 

Colecţia Atrium 

 
 

Gheorghe SCHWARTZ (antologator) 
Jocurile trecerii 

Colecţia Epica 

 
 

Adina FILIMON 
Samuraiul de lemn 

Colecţia Cantos 
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CĂRŢI COMENTATE DE… 
 

Vasile IANCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RECVIEM PENTRU ȚĂRANUL  
COLECTIVIZAT 

 
 

Pe coperta unui audiobook editat de Centrul In-
ternațional de Studii asupra Comunismului (Țăranii 
și comunismul) se poate citi un adevăr teribil: „Au 
fost mereu pe câmpul de luptă. Au luptat cu tătarii, 
cu turcii și rușii, cu secetele și inundațiile, cu birăii și 
activiștii, cu birurile și cotele. Au fost mereu învinși 
și învingători, căci sacrificiul lor a hrănit mereu con-
tinuitatea istoriei. Lupta cu comunismul i-a înfrânt 
însă definitiv, căci le-a distrus nu numai viețile, ci și 
rădăcinile. Fără pământ țăranii și-au pierdut defini-
ția”. Titlul comentariului nostru e inspirat din acest 
succint text de prezentare; care e și genericul unei 
serii de tipărituri a Fundației Academia Civică.  

Deși, după 1990, s-au publicat câteva mii de 
pagini despre țăranul român colectivizat – furat, 
batjocorit, hăituit, bătut, condamnat, pus în lanțuri, 
ucis, silit să evadeze în munți, iar în cazuri salva-
toare, în colonii muncitorești, plătit ca un sclav pen-
tru truda lui pe tarlalele colective, manipulat, strivit 
în ființa lui de proprietar liber –, drama acestuia, din 
istoria recentă, nu este, nici pe departe, cunoscută. 
Literatura contemporană n-a dat încă destule pa-
gini memorabile despre această adevărată epopee 
tragică. A unui popor, format în cea mai mare parte 
din țărani. Istoricii de profesie, am mai spus-o, încă 
n-au venit cu lucrări de referință despre colectiviza-
rea țăranului român, despre destructurarea unei 
majorități a acestei națiuni, majoritate dezrădăcina-
tă, se pare, pentru totdeauna din condiția sa de po-
sesoare și depozitară a unor valori tradiționale pe-
rene (materiale, morale, spirituale, estetice etc.).  

Ce mai e astăzi țăranul român? Și mai există 
țăran cu adevărat, se întreba Marin Preda cu ceva 
decenii în urmă. A mai putut spune țăranul colecti-
vizat, dar chiar și cel de după evenimentele din de-
cembrie 1989, propoziția de neuitat, rostită de Ilie 

Moromete: „Dom-
nule, eu totdeauna 
am dus o viață in-
dependentă!”? În-
trebare retorică. Ne 
ducem din nou la 
scriitorul care a dat 
literaturii române, 
după al doilea război mondial, cel mai convingător 
roman despre drama satului românesc. Într-un dia-
log cu Florin Mugur, romancierul își punea aseme-
nea interogații dramatice: „De ce oamenii care tre-
buie să pună mâna să lucreze porumbul și tot ceea 
ce ne dă pământul pleacă și sunt lăsați să plece nu 
știu unde: ca să producă ce? Ca să umple artificial 
orașele și să stea la cozi pentru un kilogram de 
carne? Unde au ajuns acești oameni? Ce l-a putut 
aduce pe un fost țăran în situația pe care am citat-
o?...” Să recunoaștem: elocvente și, pentru anii 
șaptezeci ai secolului trecut, curajoase constatări. 
Autorul Moromeților avea, nu ne îndoim, răspunsuri 
la interogațiile sale. Știa că țăranul – sau ce mai 
rămăsese din el – nu mai vrea să culeagă porum-
bul pentru că era plătit în batjocură de șefii C.A.P.-
ului, cu ucaz de la partidul unic. Prefera să fure, 
mai exact, să-și ia o cât de mică rație din propria-i 
muncă și de pe propriul său ogor, prefera, de nevo-
ie, să cumpere pâine de la oraș. O lume întoarsă 
pe dos. O lume croită prost de minți bolnave. Până 
să ajungă însă la acea stare de indiferență, cumva 
sinucigașă, față de pământul colectivizat, țăranul 
trecuse prin tragedia colectivizărilor forțate, cu mii 
de victime. Când s-a decretat, cu fast propagandis-
tic grețos, în primăvara anului 1962, încheierea 
procesului de colectivizare, încă mai existau țărani 
fugari, iar alții întemnițați, încă mai izbucneau, ici-
colo, revolte țărănești, înăbușite în sânge. Ca într-
un război. Un război al nemernicilor împotriva unor 
oameni cu un acut simț al libertății și al proprietății. 
Uneori, unii se întreabă de ce i-au dușmănit atât de 
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mult bolșevicii pe țărani? Numai ura împotriva inte-
lectualilor autentici și verticali a putut să egaleze 
această dușmănie.  

Să ne ducem la Lenin, părintele comunismului 
real și propagandistul numărul unu în materie. 
Acest fanatic revoluționar de profesie nutrea o ură 
viscerală împotriva țăranilor gospodari, numiți cu-
laci, pentru că aceștia erau liberi, nu depindeau de-
cât de ei înșiși și nu putea fi supuși prea ușor regi-
mului bolșevic. În aceeași măsură, ei, culacii, trebu-
iau storși de ultima traistă de grăunțe. Proletariatul 
și soldații Armatei roșii trebuiau hrăniți. Și a inven-
tat, cu o perfidie diabolică, dușmanul de clasă la 
sate, strategie care i-a permis să dezbine populația 
rurală la cote delirante. După cum afirmă istoricul 
american Richard Pipes, autorul unor remarcabile 
studii despre revoluția rusă și urmările sale, decre-
tele agrare emise de bolșevici vizau, în primul rând, 
distrugerea țăranilor, apoi, crearea de soviete să-
tești, conduse de militanți bolșevici. Urmau cotele, 
colhozurile, înfometarea, decăderea satului rusesc 
până la ultimele consecințe. „Țăranii ruși, zice isto-
ricul, nu mai trăiseră niciodată o astfel de experien-
ță; chiar și în timpul iobăgiei, ceea ce produceau le 
aparținea de drept. Au încercat să reziste atacului 
așa cum au putut, susținuți uneori de soldații lăsați 
la vatră. Amenințați cu mitraliere și biciuiți, au răs-
puns violenței cu violență” (Scurtă istorie a revoluți-
ei ruse, Humanitas, 1998). Stalin a desăvârșit te-
roarea antițărănească. Și de unde puteau să se in-
spire, în demersurile lor criminale, bolșevicii români 
dacă nu din practicile leninist-staliniste? Să reamin-
tim că în anii regimului dejist, când s-a declarat fi-
nalizarea sovietizării satului românesc, și Ceaușes-
cu Nicolae a fost unul dintre nomenklaturiștii care 
au contribuit, prin acțiuni represive, la înregimenta-
rea țăranului român în această aberantă formă de 
proprietate socialistă. Documente de arhivă și măr-
turiile țăranilor atestă că acest lumpenproletar din 
Scornicești, semialfabetizat, ajuns general al arma-
tei, a dat deseori ordine trupelor să tragă asupra 
satelor rebele. 

Mai întâi, colectivizarea a început cu acele înto-
vărășiri (TOZ-uri), tactică vicleană a regimului. Cu-
rând, au venit ca un prăpăd echipele de lămuritori, 
tot mai agresive, silindu-i pe țărani să-și dea pă-
mântul, vitele, uneltele agricole, cazanele de țuică, 
butoaiele pentru vin, pădurile, iazurile, pășunile la 
colectiv. Mulți țărani au plecat în bejenie; s-au for-
mat grupuri de partizani în munți, sperând că „vin 
americanii” să-i salveze de comunism. Mulți au fost 
împușcați de trupele de securiști și milițieni, dirijate 
de activiști, mii au fost capturați și întemnițați. Re-
zistența a fost epopeică. Din păcate, prea puțin cu-
noscută. Nu numai de Apusul european, dar și de 

conaționalii noștri. Așadar, rezistența la bolșeviza-
rea țării n-a fost un basm, ci o tragică realitate.  

Într-un volum de peste 550 de pagini, citim con-
fesiunile țăranilor răsculați, treizeci la număr, din 
satele vrâncene Suraia, Vadu Roșca și Răstoaca, 
mărturii înregistrate prin interviuri la fața locului de 
către Daniel Popa (mai toate) și Dorin Dobrincu, 
transcrierile fiind realizate de Traian Călin Uba, Vir-
ginia Ion, Mara Ștefan, concentrate în volumul „Pe 
aici nu se trece! Revoltele țărănești din Vrancea 
(1957-1958)”. Autorul antologiei este Daniel Popa, 
iar studiul introductiv e semnat de Virginia Ion. Un 
fragment din studiu e destul de grăitor: „În final, 
ofensiva autorităților asupra celor câteva sute de 
locuitori ai satului Vadu Roșca s-a încheiat cu nouă 
morți, cu vârste cuprinse între 14 ani și 49 de ani, și 
zeci de răniți. Numărul victimelor ar fi putut fi mult 
mai mare dacă mulți dintre țăranii din Vadu Roșca 
nu reușeau să se adăpostească în cazemată, în 
curțile oamenilor sau în pădurea din apropiere. (...) 
După ce au început arestările, în localitate a sosit 
Nicolae Ceaușescu, care, în acel moment, era 
membru în Biroul Politic al P.C.R. al P.M.R și res-
ponsabil, în cadrul acestuia, de Secția Agrară a 
C.C. al P.M.R. și de Direcția Superioară Politică a 
Armatei. Însărcinat cu pacificarea satului, Nicolae 
Ceaușescu a dizolvat organizația de partid din lo-
calitate și s-a implicat în pedepsirea țăranilor”. Așa 
s-au petrecut lucrurile în toate satele revoltate. Ne 
oprim, la întâmplare, la un episod din mărturia lui 
Ilie M. Chițu, din Răstoaca: „Ei au venit aicea câte 
20-30 în echipă. Noi, toți de-aicea dân sat, când 
am văzut așa, am ieșit înaintea lor. Eram tineri, 
aveam 27-28 di ani. Nici ei n-aveau curaj să clin-
tească, nici noi n-aveam curaj să clintim. Ne-am 
tras așa, cu toții, să vedem ce-or să facă ei. Numa' 
apare femeia, chiar la curbă, la magazin, acolo. Să 
răpede unu', îi ia copilu' dân brațe, îl zvârle jos șî 
trântește femeia jos să-i puie deștiu' pi cerere. Eu 
aveam securea în mână, da' secure mică, expre' di 
bătaie, șî un cuțit di tăiat porcii, la brâu (tot timpu' 
umblam cu ele la mine). Când am văzut că mi-a 
trântit femeia jos, după ei! Cu securea în dreapta, 
ca Ștefan cel Mare, și cuțitu' în stânga. N-am prins 
niciunu'. Au plecat toți. În fine, ne-am potolit și noi. 
Au umblat prin sat șî, pân' la urmă, au colectivizat 
toată comuna. Puțini care-au scăpat. Era o moc-
neală în sat, așa! Umblau dân casă în casă. Câte 
30-40 di inși. Intrau buzna, dădeau brânci la ușă, 
forțau ușa dacă plecai d-acasă, îți sfărma ușa, îți 
sfărma casa... ca pi timpu' năvălirilor barbare. Și 
mocneala asta a stat așa până la 12 ianuarie 1958. 
La 12 ianuarie se preconizează că vor să comase-
ze terenu' nostru, să facă colectivu', știi? Noi am 
prins firu', ne-am organizat cu toții ș-am ieșât la 
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Putna. (...) Când ne-am dus la Sfat, acolo era o 
gașcă. Veniseră di la București, dom'le, șî di la re-
giune, di la Galați. Măi, oameni buni – strigau ei – 
uite ce: puneți-vă președinte pi vecinu' dumnea-
voastră, pi care vreți. Da, noi di colo: Ia uite, mă, în 
gheara noastră și tot mai spune di colectiv! Șî dă-le 
bătaie! Unii închiseseră ușa pi dinăuntru și voiau să 
anunțe la telefon, să ceară ajutor. Da' noi am forțat 
ușa, am fărmat geamurile, s-a fărmat telefonu'... Șî 
i-am prins pi toți. Cum îi prindeam, îi dădeam în 
lume, șî lumea îi bătea. Era lumeee! Erau copii, 
erau muieri... Muierile au bătut mai rău ca bărbații! 
Acuma, unde-s cererile? Placardele care erau p-
acolo cu Viața nouă au fost trase jos, tăiete cu se-
curea. S-au fărmat toate dulapurile, toată arhiva dîn 
Sfatu' Popular, a fost scoasă în drum șî dată foc. 
(...) În final, au reușit să cheme Securitatea. (...) Eu 
am fost arestat pi 7 februarie '58, la o lună di zâle 
aproape di la revoltă. După arestare m-a dus la Ga-
lați...” Au urmat bătăile groaznice, ancheta sub tor-
tură, condamnarea: 20 de ani muncă silnică și 8 
ani de interdicții. Ilie Chițua a fost eliberat prin de-
cretul de grațiere în aprilie 1964. Toate confesiunile 
țăranilor au pecetea demnității. N-am ghicit (măcar) 
nicio lamentație, niciun regret că ar fi putut, fiecare 
din cei 30 de mărturisitori, să stea deoparte, cu ca-
pul în pământ, ca să evite represaliile, pușcăria, ce-
lelalte consecințe, unele, dezastruoase pentru ei și 
familiile lor. Lecții de moralitate pentru oricine ar 
pune la îndoială verticalitatea țăranului român în cei 
mai cumpliți ani ai dictaturii bolșevice.  

Alte 27 de mărturii, adunate în cartea „Pământul 
tuturor, pământul nimănui” (Fundația Academia Ci-
vică, 2016), cu același tenace și inteligent antologa-
tor, Daniel Popa, sunt ale unor țărani din mai multe 
sate din județele Alba și Mureș. Prefațatorul, regre-
tatul Romulus Rusan (probabil a fost între ultimele 
sale prefețe la asemenea volume de preț, care su-
plinesc, repetăm acest adevăr, așteptatele cărți 
scrise de istorici) relevă o realitate indubitabilă care 
trebuie să intre în memoria fiecărui român: „Spre 
deosebire de naționalizarea principalelor mijloace 
de producție din 11 iunie 1948, care a fost legiferată 
de Marea Adunare Națională în două ore și n-a în-
tâmpinat aproape nicio împotrivire, colectivizarea 
agriculturii s-a întins pe durata a treisprezece ani”.  

Convorbirile cu Gavril Vatamaniuc, conducăto-
rul unuia din principalele grupuri de partizani din 
munții Bucovinei, convorbiri înfăptuite de Liana Pe-
trescu, formează substanța unui veritabil roman 
documentar, sub un titlu grăitor: „Am fost un om li-
ber” (Fundația Academia Civică, 2016). Acest me-
morial din cuvinte se adaugă altor dramatice con-
fesiuni semnate de Vasile Motrescu (acesta a ținut 
și un jurnal în vremea prigoanei), Gavrilă Ogoranu, 

și ei, capi de partizani anticomuniști, etc. În obcine-
le bucovinene, au activat mai multe grupuri de par-
tizani, conduse de adevărați lideri: Macoveiciuc, 
Cenușă, Ion Vatamaniuc (fratele lui Gavrilă), Mo-
trescu ș.a. Arestat după șase ani de pribegie, G. 
Vatamaniuc este capturat, bătut cu bestialitate și 
condamnat la muncă silnică pe viață. A fost de 
multe ori între viață și moarte. A supraviețuit în chip 
miraculos. Amnistierea din 1964 n-a însemnat pen-
tru Gavril Vatamaniuc și încetarea persecuțiilor. Ca 
în cazul tuturor deținuților politic. Și în noaptea de 
21/ 22 decembrie 1989, l-a căutat securistul care îl 
avea „în obiectiv”. În finalul mărturiei, eroul nostru 
rostește răspicat: „Nu am încercat reabilitarea și 
nici nu o voi face vreodată. Eu n-am avut ce reabili-
ta. Drumul meu a fost clar și precis”.  

Asemenea volume-document sunt argumente 
tari, incontestabile, ale rezistenței anticomuniste 
săvârșite de țăranul român în anii dintâi ai urgiei co-
lectiviste. Ipoteticul istoric al comunismului româ-
nesc are la îndemână, grație editurii pomenite aici, 
o mică, dar valoroasă bibliotecă, o bibliografie in-
dispensabilă.  

 
 

CORNELIU COPOSU,  
PUBLICISTUL PROFUND 

 
 
„Politica este 

arta prevederii. In-
tervin, însă, situații 
neverosimile care 
scapă intuiției cele 
mai subtile și con-
trazic cel mai ascu-
țit simț de prevede-
re politică. Un nu-
măr mare de impli-
cații, dăunătoare 
intereselor româ-
nești, au intervenit 
ulterior convenției de armistițiu și fără legătură di-
rectă cu aceasta, care s-au datorat atitudinii Aliați-
lor și nicidecum factorilor răspunzători pentru 
schimbarea de la 23 august 1944. Prejudiciile ma-
jore, care s-a răsfrânt asupra României mai târziu, 
s-au datorat infidelității Marilor Aliați, care nu și-au 
respectat angajamente solemne contractate față de 
țara noastră și au tolerat încălcarea flagrantă a 
unor principii fundamentale de drept internațional, 
în dauna unor state lipsite de apărare”.  

„România, cu tot aportul ei, hotărâtor pentru vic-
torie, nu a reușit să obțină statutul de țară aliată, ori 
măcar acel de stat cobeligerant, cu toate că avuse-
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se în acest sens asigurări ferme și cu toate că avea 
deplină îndreptățire să aspire la una din aceste cali-
tăți. Într-adevăr, de la 23 august 1944, când a în-
tors armele împotriva Germaniei și s-a alăturat Alia-
ților și până la sfârșitul războiului, România s-a 
comportat ca țară aliată, de primă importanță”. 
Clar, succint, răspicat. 

Aceste pasaje sunt selectate din substanțialul 
studiu „Armistițiul din 1944 și implicațiile lui”, elabo-
rat de Corneliu Coposu și publicat prima oară în 
anul 1988, la Editura „Dreptatea”, P.O. Box 54 – 
Times Square, Manhattan, New York. A doua ediție 
a studiului a fost tipărită la Editura „Gândirea Ro-
mânească”, în anul 1990, însă, propaganda neo-
comunistă, sub emblema F.S.N., a făcut ca aceas-
tă lucrare să nu fie difuzată cum se cuvenea, evi-
dent, cu un ecou repede stins. De curând, substan-
țialul studiu scris de singurul om politic de anvergu-
ră după decembrie 1989 (și până astăzi) a apărut 
într-un volum cu același titlu (Editura Fundației 
Academia Civică, București, 2016), ediție îngrijită și 
comentată de Paul Lăzărescu (fruntaș al Partidului 
Național Țărănesc, redactor la ziarul „Dreptatea”, 
deținut politic vreme de 9 ani, muncitor necalificat, 
în fine, reabilitat, cercetător la Centrul de Fonetică 
și Dialectologie al Academiei). În sumarul volumului 
mai găsim succinte contribuții de Ivor Porter (di-
plomat englez, participant direct la evenimentele 
din august 1944, ambasadorul Marii Britanii la Con-
ferința pentru Dezarmare de la Geneva, remarcabil 
autor de cărți privind al Doilea Război Mondial), 
Ioan Hudiță (istoric, profesor universitar de istorie a 
diplomației, om politic de vază din P.N.Ț., ministru 
în guvernele Sănătescu și Rădescu, arestat în mai 
multe rânduri de regimul comunist, autorul unui 
foarte interesant jurnal, editat postum la Paralela 
45, cu studiu introductiv și note de acad. Dan Be-
rindei), Augustin Vișa (doctor în Drept și Științe 
Economice, membru marcant al P.N.Ț., deținut po-
litic în sistemul comunist), Reuben H. Markham 
(pastor american, corespondent pentru „Christian 
Science Monitor” și pentru alte publicații de limbă 
engleză, în Balcani și Europa Centrală, cunoscător 
lucid, de la fața locului, al regimului instalat în Ro-
mânia după 6 martie 1945). În partea finală sunt și 
două scurte texte, de real interes pentru istoria con-
temporană a României: unul, aparținându-i lui Iuliu 
Maniu (Aprecieri privind Convenția de armistițiu din 
12 septembrie 1944, făcute în ședința Consiliului 
de Miniștri din 15 septembrie 1944), celălalt, sem-
nat de Paul Lăzărescu, o demonstrație, cu date și 
fapte imbatabile, a marilor mistificări ale regimului 
comunist vizând actul de la 23 august 1944, con-
fiscat, în manieră stalinistă, de acest regim.  

Studiul lui Corneliu Coposu este o sinteză ex-

trem de limpede și convingătoare asupra evenimen-
telor din vara anului 1944 și a urmărilor actului de la 
23 august 1944, precum și despre consecințele ar-
mistițiului cu puterile Antantei și ale Conferinței de 
Pace de la Paris, „deschisă pe 29 iulie 1946, în Pa-
latul Luxemburg, cu participarea reprezentanților a 
32 de state, din care 21 de state cu vot deliberativ, 
inclusiv, Bielorusia și Ucraina, 6 state cu vot consul-
tativ și 5 state învinse, între care și România”. Cum 
ne informează analistul politic Corneliu Coposu, pu-
blicist prob, din stirpea ziariștilor de marcă din peri-
oada interbelică. Să amintim că tânărul Corneliu 
Coposu, înainte de a fi directorul de cabinet și se-
cretarul politic al lui Iuliu Maniu, a practicat ziaristica 
la „România Nouă” (director, Zaharia Boilă), vreme 
de cinci ani. Dar activitatea sa de publicist n-a înce-
tat odată cu implicarea în politica mare. Refugiat la 
București din Ardealul ocupat de Ungaria horthystă 
a continuat să scrie și să publice articole și sinteze 
politice de incontestabilă calitate analitică, cu un stil 
propriu, exact și, totodată, expresiv. Juristul cult, cu 
doctorat în Drept, și publicistul Corneliu Coposu își 
dau mâna în fraze pregnante, într-o curată și bogată 
limbă românească. Și un fragment din jurnalul ținut 
de el chiar și în tulburătoarele, tensionatele zile din 
august 1944 este elocvent: „Scopul audienței: să-l 
convingă pe Mareșal să încheie, fără amânare, ar-
mistițiul (Maniu îi spune să se refere numai la trata-
tivele de la Stockholm, cu refacerea ultimelor con-
cluzii ale tratativelor de la Cairo). Mihalache nu se 
arată încântat de mandat. Maniu îl consiliază să nu 
se formalizeze de eventualele explozii verbale și de 
nervii Mareșalului, să-l calmeze cu elogii și să reia 
cu insistență presiunea, contând pe ascendentul de 
care se bucură în fața lui Antonescu: să utilizeze ca 
argument obligația patriotică a Mareșalului de a sal-
va țara de dezastru; apoi să bată monedă din îm-
prejurarea că nemții nu și-au respectat angajamen-
tele; în sfârșit, să treacă peste orice considerații de 
ordin formal, având drept deviză doar: Salus reipu-
blicae, suprema lex! Plecăm. Mihalache rămâne în 
casă până la îndepărtarea agenților”. De altminteri, 
la Editura Vremea, 2014, a apărut volumul îngrijit de 
Doina Alexandru: „Corneliu Coposu. File dintr-un 
jurnal interzis”.  

Respingerea unor opinii (unele, iresponsabile) 
care au pretins (câteva mai dăinuie și azi) „că lovi-
tura de stat din 23 august 1944 ar fi fost precipitată 
și că ar fi fost mai bine să lase mareșalului Anto-
nescu posibilitatea de a alege un moment mai fa-
vorabil pentru a ieși din război”, analistul politic o 
construiește cu argumente solide, realiste, de bun 
simț istoric. Concluzia: „Cei care și-au asumat răs-
punderea pentru pregătirea conspirativă și realiza-
rea precipitată a răsturnării (regele, conducătorii 
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Opoziției angajați în Blocul Național Democratic, 
grupul de diplomați patrioți de la Ministerul de Ex-
terne și generalii câștigați pentru cauză) și-au făcut 
cu abnegație datoria și au binemeritat de la Patrie”. 
Într-o logică strânsă, cu raționamentele unui bărbat 
politic autentic, înțelepțit și de o bogată experiență 
politică, ferm în convingerile sale sănătoase, trece 
în revistă cauzele concrete care au dus la schimbă-
rile intervenite în România după război. Iată câteva: 
„nesocotirea de către Aliați a clauzelor prestabilite 
la Cairo; nerespectarea strictă a convenției de ar-
mistițiu de către U.R.S.S.; nerespectarea declarații-
lor solemne, făcute de exponenții guvernelor Aliate, 
în privința garantării independenței și suveranității 
naționale, a libertăților politice și orânduirilor sociale 
din România; încălcarea propriilor tratate contracta-
te de Aliați (Charta Atlanticului, Convenția de la 
Yalta, Convenția de la Potsdam); atitudinea mai 
mult decât binevoitoare, generoasă, grijulie, aproa-
pe capitulantă a guvernelor anglo-americane față 
de aliatul sovietic; abandonul, convenit tacit, al țări-
lor mici din Europa de răsărit, prin interpretarea ex-
cesivă a priorității concesionate aliatului sovietic 
asupra respectivei regiuni geografice”. Etc. Pole-
mistul Corneliu Coposu ni se dezvăluie și în pagini-
le în care demontează afirmațiile false, facile ale 
unui domn Mărculescu, într-o „proză tipărită la 
Munchen”, care consideră că patrioții lucizi care și-
au asumat actul de la 23 august 1944 și schimba-
rea de front au fost „trădători de patrie”. O aberație.  

Atributele stilistice ale publicistului, sensibilitățile 
omului de carte sunt evidente și într-o frumoasă 
traducere a poemului „Dacă...”, de Rudyard Kipling, 
datată 1967, la numai trei ani după ce ieșise din 
temnițele și lagărele comuniste, unde a supraviețuit 
infernului concentraționar 17 ani, și la un an după 
moartea soției, Arlette Coposu, fiica generalului 
Ioan Marcovici, pușcăriașă politic, cu ani grei de 
temniță. Nu întâmplător s-a aplecat asupra acestui 
poem, tălmăcindu-l, care, parcă, exprimă chiar 
condiția personalității sale, statura bărbatului politic 
Corneliu Coposu. Să ne oprim la doar două strofe: 
„Dacă pierzând, într-o clipă de risc pe o șansă, 
avutul,/ Poți să începi, de la capăt, uitând în tăcere 
trecutul,/ Ferm adunând cu răbdare întregul pe 
lungă durată,/ Fără să sufli o vorbă, de pierderea 
grea îndurată... (...)Dacă mulțimilor poți să vorbești, 
cu drepturi egale,/ Dacă constant îți păstrezi mo-
destia, și-n cercuri regale,/ Dacă ești nevulnerabil la 
prieteni, la cei cu pornire,/ Dacă pe toți îi stimezi în-
deajuns, însă nu peste fire...”  

Volumul, concis prezentat aici, e o sursă biblio-
grafică temeinică pentru orice istoric preocupat de 
un moment important din istoria Românei de la mij-
locul veacului trecut.  

RIGUROASĂ PLEDOARIE PENTRU 
IDENTITATE ETNOLINGVISTICĂ  

ÎN BASARABIA 
 
 
În prefața la vo-

lumul Martor la 
răspântia destinu-
lui”, de Alexandru 
Bantoș (Chișinău, 
Biblioteca revistei 
„Limba Română”, 
2017), lucrare de 
riguroasă și, toto-
dată, ardentă ple-
doarie pentru iden-
titate etnolingvistică 
în Basarabia, Adri-
an Dinu Rachieru îl 
invocă pe I.L. Caragiale. Care ne reamintește că 
limba „e chiar sufletul neamului”. Și, în context, ci-
tăm din același preambul, un trist adevăr, valabil nu 
numai în Moldova de peste Prut, ci în întreg spațiul 
românesc: „...în aste vremuri potrivnice, forțele ad-
verse, fie din exterior (tăvălugul globalizării...), fie 
din interior (limba română maltratată, umilită, func-
ționând ca limbă străină pentru atâția români), con-
stituie o amenințare cât se poate de reală, primej-
duind ființa neamului. Încât patriotismul limbii, cla-
mat în atâtea ocazii, nu e vorbă goală!” 

Alexandru Bantoș oficiază, în deplină și justifi-
cată postură, acest patriotism al limbii, într-un spa-
țiu românesc agresat de vreo două secole, îndeo-
sebi, de variatele și perfidele presiuni venite – s-o 
spunem pe șleau – dinspre Moscova. Imperiul nu 
uită, nu iartă. Din nefericire, la aceste presiuni anti-
românești, ce vizează în primul rând limba română, 
participă cu sârg iresponsabil, dar deloc dezintere-
sat, și falși lingviști basarabeni, care își pot zice ori-
cum, numai intelectuali, nu. De ce zicem falși lin-
gviști, unii supranumindu-se academicieni, savanți? 
Sigur că numele lor vor intra, sperăm, cât mai cu-
rând, în neant. Un om cu carte temeinic învățată – 
nu neapărat savant, cercetător de elită ori intelec-
tual superior, autentic – nu poate afirma și scrie că 
limba română vorbită în Basarabia și de o bună 
parte din locuitorii de peste Nistru este moldove-
nească sau, mai absurd, idiom de extracție slavă. 
Nu-i aducem în discuție pe politruci, slujind vechiul 
stăpân. Soarta mankurților, fie ei și împăunați cu 
diplome, portofolii, e știută. 

În volumul de care ne ocupăm aici, Alexandru 
Bantoș își selectează mai multe texte publicate de-
a lungul anilor (2001-2017) în revista „Limba Ro-
mână”. Pentru cititorii neinformați îndeajuns, o foar-
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te scurtă prezentare: dl. Alexandru Bantoș este ab-
solvent al Facultății de Filologie de la Universitatea 
de Stat din Moldova, lucrează ca ziarist în presa 
scrisă și la Radioteleviziunea din Chișinău, la o edi-
tură, la revista „Moldova”, iar din anul 1991, dim-
preună cu Ion Dumeniuk și Nicolae Mătcaș, fon-
dează revista de știință și cultură „Limba Română”, 
din 1994 fiind redactorul-șef al acestei remarcabile 
publicații, o tribună a afirmării românității între Prut 
și Nistru și dincolo de aceste ape hotarnice; îngri-
jește colecția Bibliotecii revistei „Limba Română”, 
din care face parte și cartea de față. 

Structura sa e pe patru secțiuni: articole și con-
semnări, schițe de portret, un dialog retrospectiv 
dintre autor și Diana Vrabie și o postfață, semnată 
de Nicolae Mătcaș. Înainte de toate, să apelăm, 
într-un extrem de succint excurs, la istoria adevăra-
tă, istoria teritoriului românesc dintre Prut și Nistru. 
O face, sintetic, Al. Bantoș în comentariul Curajul 
de a privi în urmă. „Să nu uităm că Republica Mol-
dova își are de jure începutul în secolul al XIX-lea 
și anume la 16 mai 1812, când Imperiul rus, prin 
tratatul de la București, i-a determinat pe otomani 
să cedeze ceea ce s-a numit ulterior Basarabia. 
Deși rușii (generoși cum sunt și dispuși să elibere-
ze teritorii cât mai întinse!) pretindeau granița pe 
Dunăre, adică stăpânirea ambelor țări române (ța-
rul Alexandru I avea în acest sens asentimentul lui 
Napoleon), marele vizir Laz-Ahmed Pașa, pentru 
că pierdea dominația unui mare și îmbelșugat spa-
țiu, s-a opus vehement, declarând: Vă dau Prutul, 
nimic mai mult, Prutul ori războiul! Evident, Imperiul 
rus a acceptat pacea, intrând astfel în posesia unui 
teritoriu de 43.630 km. (mai mare cu 7.400 km. 
decât al Moldovei de la vest de Prut), incluzând 
cinci cetăți, 17 târguri, 685 de sate și o populație 
de 482.630 de suflete”. Recursul la istorie e per-
manent în paginile cărții, firește, în relație indisolu-
bilă cu textele argumentative privind tema centrală: 
păstrarea identității etnolingvistice în acest teritoriu 
românesc, de secole amenințat de influențe nefas-
te și chiar de rapt, oricum ar fi botezat acel rapt. 
Pentru că viclenia hoțului e uriașă și imprevizibilă. 
Pentru păstrarea și întărirea acestei identități, au-
torul vine și cu câteva soluții pragmatice: o școală 
românească bazată pe învățarea corectă a limbii 
române, formarea unui corp profesional de înaltă 
ținută, bine motivat, în învățământ, cercetarea filo-
logică și lingvistică, în presa de limba română, 
manuale de limba și literatura română pe măsură, 

biblioteci publice foarte bine înzestrate cu literatură 
română din întreg spațiul românesc etc. Vorbind 
despre rolul și locul limbii și literaturii române în 
școală, Alexandru Bantoș exprimă, în fond, și o 
realitate din România zilelor noastre. Articolul Bac-
ul, oglindă a școlii și a societății e numai o pildă.  

Invocându-l și evocându-l pe Eminescu în mai 
multe rânduri, ni se oferă, între multe alte trimiteri 
concludente, și acest pasaj, tulburător de lucid, un 
autentic rechizitoriu împotriva puterii de la Răsărit, 
acoperind o acută realitate contemporană: „Ca ori-
ce putere mare, rușii, acolo unde văd că vor întâm-
pina rezistență mare, se opresc și lucrează cu o 
răbdare seculară spre a surpa încet, încet, temeliile 
puterilor ce li se pun împotrivă. Puterea lor în țările 
ocupate e blândă, dar plină de o dulceață demora-
lizatoare; și tot astfel, încetul cu încetul însă ei se 
înăspresc până ajung de cer, nu averea, ci sufletul 
cuceriților. Urmările ocupațiunilor rusești în țările 
românești le sunt tuturora cunoscute; viciurile soci-
ale ce românii au contractat de la binevoitorii lor 
nici până astăzi nu sunt cu desăvârșire stârpite” 
(Eminescu și Basarabia). Finul cunoscător al ființei 
umane, dar și al neamurilor cu care am venit în 
contact, cu care ne-am învecinat, de voie, de nevo-
ie, Eminescu scrie ca și cum se adresează con-
temporaneității. Opera sa politică stă mărturie. Nu 
doar geniala intuiție poetică, dar și crudul adevăr l-a 
îndemnat să scrie versurile: „Din Hotin și pân' la 
Mare/ Vin Muscalii de-a călare,/ De la Mare la Ho-
tin/ Mereu calea ne-o ațin”.  

În expresivele sale crochiuri din cuvinte, citim 
cu interes despre personalități ca acestea: Grigore 
Nandriș, Ion Caraion, Sextil Pușcariu, Nicolae Cor-
lăteanu, Nichita Stănescu, Eugeniu Coșeriu, Silviu 
Berejan, Valeriu Rusu, Grigore Vieru, Anatol Cio-
banu, Nicolae Mătcaș, Miron Cristea, Solomon 
Marcus, Nicolae Felecan. Precum se vede, perso-
nalități din varii domenii ale umanioarelor, din întreg 
spațiul românesc, de dincolo și de dincoace de 
Prut.  

Titlul postfeței lui Nicolae Mătcaș concentrează, 
parcă, întreaga fire a lui Alexandru Bantoș: Să ră-
mâi tu însuți, orice s-ar întâmpla. Un singur extras 
doar: „Alexandru Bantoș, imperturbabil la deșertă-
ciunile lucrurilor trecătoare din lumea aceasta, își 
duce, resemnat, crucea predestinată pe sinuosul și 
aparent interminabilul drum al Golgotei neamului 
său urgisit și vitregit de istorie. Cu același crez din-
totdeauna în izbânda adevărului și a dreptății”.  
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ÎN MĂCINIȘUL TIMPULUI 
(Ion Hadârcă) 

 
 
În ultimii ani, editura „Junimea” a venit înspre 

publicul său fidel cu o ofertă serioasă de poezie, 
susținută de cele trei colecții existente în momen-
tul de față – „Atrium”, „Cantos”, „Cuvinte migra-
toare” şi „Numele Poetului. Debut” –, în care și-au 
găsit spațiu de manifestare atât poeți români, fie ei 
de pe ambele maluri ale Prutului sau din lumea în-
treagă, cât și poeți străini, toți având în comun fap-
tul că poezia a devenit pentru ei un fel de a fi.  

Apariție recentă în colecția „Atrium”, volumul 
poetului de peste Prut, Ion Hadârcă, Ușa flămân-
dă, cuprinde între paginile sale meditații asupra 
efemerității ființei umane, asupra trecerii inexora-
bile a timpului, asupra lumii contemporane, golită 
de sens. 

Citind poemele reunite sub titlul Ușa flămân-
dă, mi-am amintit de imaginea ușilor date brusc 
de perete, așa cum apare ea la scriitoarea Ana 
Blandiana în cartea Fals tratat de manipulare 
(apărută la Editura Humanitas, în 2013). Acolo 
ușile date brusc de perete au drept consecință 
faptul că „totul se rearanjează până la a nu mai 
semăna cu ce a fost înainte”1. Diferit stau lucruri-
le la poetul Ion Hadârcă, unde metafora ușii – în-
țeleasă ca trecere dinspre viață către veșnicie – 
este cea în jurul căreia sunt construite mare parte 
dintre poeziile acestui volum. Ușile cu care se 
joacă poetul de peste Prut sunt fie flămânde, fie 
de lemn/ os, fie mecanice, fie de ape, fie verzi 
sau de pământ, așa cum e ușa finală, cea a ieșirii 
din această viață. Metaforă puternică, ușa flă-
mândă susține curgerea necontenită a timpului, 
destinul implacabil al oricărei ființe umane de a 

                                                           
1 Ana Blandiana, Fals tratat de memorie, București,  

Editura Humanitas, 2013, p. 22. 

se confrunta cu propriul final. Chiar dacă tema 
abordată de poetul Ion Hadârcă este una gravă, 
existențială, poezia sa nu este nici deprimată, nici 
deprimantă. Există, desigur, unele note de triste-
țe, dar ele aparțin lucidității omului conștient că 
ușa deschisă odată cu nașterea sa trebuie închi-
să atunci când se săvârșește trecerea dinspre 
viață spre veșnicie.  

La un moment dat, orice om care reflectează 
asupra sensului existenței sale ar trebui să își 
analizeze viața prin prisma celor trei întrebări 
kantiene: ce pot ști, ce trebuie să fac, ce îmi este 
îngăduit să sper? La o privire mai atentă, aceste 
trei întrebări pot fi translate chiar înspre morala 
creștină, fără a adânci dihotomia dintre religie și 
filosofie, ci dimpotrivă, într-o încercare de a aco-
peri prăpastia dintre acestea două. Nu știu dacă 
poetul Ion Hadârcă și-a propus să răspundă chiar 
la aceste întrebări, dar poezii din volumul Ușa 
flămândă ating problematica ridicată de ele.  

Așa cum reiese din cartea de față, pe parcur-
sul vieții omul deschide și închide nenumărate 
uși: sunt cele ale existenței sale, sunt cele către 
ceilalți și către propria ființă, sunt cele către divi-
nitate ori către neant. Meditația asupra finitudinii 
ființei umane, organizată în jurul metaforei ușii, e 
în strânsă legătură cu cea asupra timpului, care 
devorează ființa umană. Timpul macină implaca-
bil orice existență, iar trecerea sa stă sub semnul 
clipei, al acelui acum care, abia conștientizat, a și 
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dispărut. Regăsim în acest volum o trimitere la 
concepția filosofului antic Heraclit, potrivit căruia 
totul se află într-o continuă metamorfoză, totul 
curge (panta rhei), iar drept consecință a perma-
nentei deveniri apare imposibilitatea de a te scăl-
da de două ori în apele aceluiași râu. Această 
sintagmă capătă, în poezia lui Ion Hadârcă, for-
ma unei reflecții asupra efemerității existenței de 
orice fel, cea umană fiind prin excelență sacrifica-
tă. Timpul imaginat ca un râu, cel al Devremelui 
Târziu, erodează orice existență până în momen-
tul în care are loc o trecere într-un alt nivel onto-
logic: „[…] Atunci când prea devreme/ Şi prea re-
ce/ El fulgerând cade târziu/ Şi se revarsă-n sine/ 
Sus/ În adâncimea cerului închis/ Concentric/ 
Larg înrâurind/ Dogmaticul mister/ Al razei/ De 
speranţă idolatră” (p. 39).  

În concepția poetului de peste Prut, omul este 
„Ogar al clipei/ al deşertăciunii” (p. 24), timpul 
său limitat fiind sugerat plastic în poezia Arma 
asasinului Acum: el, omul, nici nu conștientizează 
că fericirea i-a fost pârjolită de „focul asasinului 
Acum –// acest pod acea vamă a evadării/ din-
spre mâine spre ieri/ arc voltaic pol şi câmp neu-
tru/ dintre două bătălii pierdute/ două gonguri de 
inimă –/ subţire şi hain/ Armaghedon” (p. 41). 
Omul nu este altceva decât un agonisitor de tre-
cut, de goană rapidă prin propria viață: „Gândul 
că toate/ Au doar trecut/ Abia se zbate/ …S-a şi 
zbătut” (p. 73).  

Omul din versurile lui Ion Hadârcă este împo-
vărat de trecutul acumulat și deopotrivă strivit de 
viitorul care se îngustează din ce în ce mai tare. 

Sfârșitul e în fața sa, ca o ușă dincolo de care nu 
îl așteaptă nimic: „Niciodată sfârşitul/ nu începe/ 
nimic// întotdeauna/ pe toate/ el doar le sfârşeşte” 
(p. 20). Ceea ce împovărează, de fapt, nu e atât 
trecerea timpului, cât irosirea fără rost a acestuia, 
trăirea sa într-un mod neroditor: „Cum/ să înduri/ 
aceste guri/ de grote spâne/ fugind/ după sine?// 
cum să împaci/ vârstele roz/ cu timpul ros/ de 
vârcolaci?” (p. 25).  

Măcinând inexorabil, timpul își îngustează 
pragul pentru orice formă de existență, ajungând 
într-un final să se transforme într-o „nesățioasă 
de strungă”, „șăgalnică și seducătoare de viață” 
(pp. 17-18). În opoziție cu timpul perisabil stă 
veșnicia, iar poetul ne propune un exercițiu de 
imaginație: ce s-ar întâmpla dacă toate orologiile 
din lume s-ar opri brusc? De fapt, ce se întâmplă 
cu timpul atunci când oamenii aleg în mod voit să 
nu îl mai măsoare, ignorând trecerea lui? Răs-
punsul pare simplu: „or, abia atunci/ ar năvăli 
peste noi/ timpul cel adevărat/ întreg și indivizibil 
–/ timpul celălalt/ care nu ne-a fost dat” (p. 88). 

Ca o variantă a ideii de ușă, care presupune 
trecerea dintr-un spațiu în altul sau, în cazul vo-
lumului de față, din viața pământească în veșni-
cie, poetul Ion Hadârcă folosește imaginea bre-
șei, preluând-o de la poetul Aurel Dumitrașcu. 
Trebuie însă precizat că pentru omul din versurile 
poetului basarabean, veșnicia nu e ceva care 
poate fi atins, iar trecerea din această viață se 
face înspre nimic. Îngrozit de perspectiva neantu-
lui perceput ca o breșă, omul simte nevoia de a 
se înconjura de anumite scuturi protectoare, dar 
care, la rândul lor, sunt purtătoare de spații goa-
le. Poetul reușește aici construcția unei imagini 
puternice, gândite ca un tunel deschis succesiv 
de ușile multiple, având ca punct final sinele, dar 
un sine gol, pe care omul se chinuie să-l ascun-
dă: „și atunci/ îngroziți/ de găvanele breșei/ in-
ventăm/ relativele paveze// iar în breșa din ele –/ 
alte ușițe iar în ele/ tot alte mai mici/ și mai mici/ 
după care// ce-ar mai fi de ascuns/ decât breşa 
de noi” (p. 22).  

Așa cum apare în poezia lui Ion Hadârcă, 
omul nici măcar nu își pune speranța în Dumne-
zeu. Lumea pe care o observă poetul e una fără 
Dumnezeu, e o lume în care sacrificiul lui Hristos 
nu mai este trăit de nimeni: „Evadat/ din imensul 
cavou/ al Scripturii/ trece Crist/ printre noi// mă-
runtaiele-i sunt/ dezbătute-n congrese// farisei 
sfertodocţi/ îi operează/ parabolele// dar în câte/ 
alte moduri/ se desăvârşeşte/ supliciul crud/ al fi-
inţării de noi// şi zimţii soarelui/ tot mai tociţi/ tot 
mai incert cotilindu-se/ prin prăpastia/ acestor 
lumi paralele:// umanitatea/ în lanţuri/ muritoare 
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de râs// şi Crist/ tot mai liber/ mai trist” (pp. 27-28). Antiteza din final 
poartă cu sine toată tragedia lumii contemporane: inconștiența și ve-
selia omenirii prinse în păcat, în opoziție cu libertatea și tristețea lui 
Hristos. Este o lume a aparențelor, a formelor somptuoase și lipsite 
de orice esență, din care Hristos e izgonit: „Schele mari prosterna-
răm spre Domnul/ macarale-amușind mântuirea […]// nevoim precum 
Noe/ însă oricât de înalt ne-am zidi cochilia/ nici aici nu încape/ Cel 
care Unicul/ mântuiește Zidirea” (p. 29). Transformarea lumii con-
temporane este înregistrată cu luciditate, poetul concluzionând că 
demența a devenit Dumnezeul acestei lumi. Însuși Dumnezeu con-
stată aceasta: „Chiar Cel de Sus, neputincios,/ Priveşte-n gaura ge-
nunii,/ Cum ne striveşte, tot mai jos,/ Demenţialitatea lumii!” (p. 64) 

Se observă în versurile poetului Ion Hadârcă o anume rupere de 
nivel ontologic, o imposibilitate a comunicării dintre oameni și Dum-
nezeu, căci nu numai oamenii l-au alungat pe Dumnezeu din lume, 
dar și el pare că i-a uitat cu desăvârșire: „Odată cu nașterea/ cineva 
ne-a închis/ în noi înșine// în acest căuș/ în această urnă mobilă/ 
ne-a închis și-a plecat// și de-atunci/ ne tot zbatem/ să-i aducem 
aminte de noi// și el nicidecum/ nu ne îngăduie/ dincolo” (p. 89) 

În lumea desacralizată, omul pendulează între conștient și in-
conștient, trăind imposibilitatea decriptării de sine. În aceste condiții, 
când el nu mai are acces la sine însuși, mai suntem oare îndreptățiți 
să vorbim de liberul arbitru? „şi dacă făpturile noastre/ sunt cetăţi fă-
ră zei/ şi lacăte fără chei// atunci Dânsul/ la urma urmelor/ pe cine-l 
va judeca/ şi ce temple-n ruine/ mântui-va?” (p. 43) 

Revenind la metafora ușii, în jurul căreia gravitează mare parte 
din poeziile acestui volum, trebuie precizat că în legătură cu ea apa-
re și imaginea cheii, aceasta neaflându-se însă în posesia omului 
care, în naivitatea și ignoranța sa, se consideră stăpânul lumii: „Pre-
cum sunt ori mi se pare-a/ Fi stăpânul peste toate/ Stăpâneşte doar 
visarea/ Sfânta mea naivitate.” De fapt, Creatorul însuși pare că nu 
mai știe nici el modalitatea de accedere la sensul acestei lumi: 
„…Cine face şi desface/ Toate tainele genunii/ A pierdut de-o vre-
me-ncoace/ Cheia de la rostul lumii” (p. 101). 

Cu toată gravitatea temelor abordate, poezia lui Ion Hadârcă nu 
este una apăsătoare, accentele grave fiind contrabalansate de spiri-
tul ludic al poetului, care creează imagini vizuale jucăușe prin juxta-
punerea unor cuvinte sau, dimpotrivă, prin separarea altora. De mul-
te ori poetul recurge la aliterații și la construcții oximoronice, care 
dau un plus de suplețe și vioiciune poemelor. Sunt câteva poezii în 
care se regăsesc influențe din metrica poeziei populare (…Fire-ai 
dulce că te tai, Îmi mâncai viața cu tine, Dosoftei acum, Doină), ce-
ea ce amplifică impresia de ludic. Elemente ale realității actuale teh-
nologizate sunt amintite discret, fixând un anume cadru temporal al-
cătuit din taste, cipuri și coduri, rețea de internet și linkuri. 

Felul în care se închide volumul de poezii – prin preluarea unui 
fragment din primul poem, cel care dă și titlul volumului, și reașeza-
rea inversă a versurilor într-o ordine de sine stătătoare – mărturiseș-
te aceeași înclinație ludică a poetului Ion Hadârcă, în ciuda caracte-
rului tulburător al temelor abordate aici. 
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DE MAI DE DEMULT ȘI PÂNĂ AZI, ÎN BASARABIA 

 
 

Început de secol XXI – Literatura din Basa-
rabia (antologie, şase volume: Poezie, Proză 
scurtă, Roman – I-II, Dramaturgie, Eseu. Critică 
literară) este numită seria, de șase volume-anto-
logii, dedicată imaginii actuale a creației literare 
din stânga Prutului, loc în care, după ieșirea din 
spațiul sovietic, limba română a bine evoluat, iar 
sincronismul atât de așteptat, decenii bune, a în-
ceput să dea muguri; iar în unele cazuri, chiar 
flori expresive. Cărțile au apărut în anul 2017, la 
Editura „Știința * ARC”, de la Chișinău (diriguitor 
Gheorghe Prini), într-o formă tipografică plină de 
eleganță și sunt, fără îndoială, ambasadoare ale 
spiritualității de aici pentru toate spațiile de limbă 
română.  

Dacă e să le numim, să începem cu Poezia, 
volum îngrijit de Lucia Țurcanu (care ne propune 
și o prefață lămuritoare, în deschidere), în care 

sunt selectați peste 50 de poeți basarabeni, care, 
ca și în cazul celorlalte antologii, au scris de prin 
anii 60 și au ajuns să creeze și în secolul XXI; 
sau, sunt tinerii postmoderniști, care au intrat di-
rect în text, după 1990, și care se „anunță” plini 
de entuziasm, de cultură, de viziune modernă. 
De la clasicii Aurel Busuioc, Vladimir Beșleagă, 
Nicolae Dabija, Iulian Filip (amintesc cu totul pa-
sager, lista fiind mult mai lungă), trecând prin ge-
nerația lui Arcadie Suceveanu, Nicolae Popa, ori 
Ion Hadârcă și ajungând la junii Emilian Galai-
cu-Păun, Alexandru Vaculovski, Maria Pilchin, 
Silvia Goteanschii, Radmila Popovici, panoplia 
eului poetic, în limba română, se derulează într-o 
continuitate remarcabilă: de la poezia implicată 
social, politic, patriotic (cum a fost firesc, în vre-
muri de mai demult), până la deschiderea pe ca-
re o oferă actualul liric. 



 

79 

Volumul de Proză scurtă (Iulian Ciocan a antologat 20 de scrii-
tori și a făcut și o introducțiune) vine tot pe o diacronie, dar mai 
ales pe o evoluție a limbajului, chiar dacă tematica rămâne diver-
să; un orizont al altor decenii (Victor Dumbrăveanu, Anatol Moraru 
etc.), o necesară actualizare (Leo Butnaru, Nicolae Popa, Dumitru 
Crudu), o nouă respirare, la zi, europeană (Iulian Ciocan, Nicolae 
Spătaru, Ecaterina Bargan etc.). 

Mai sunt în serie și două volume de Roman, îngrijite și antolo-
gate de Maria Șleahtițchi, cu un studiu introductiv prin care ne lă-
murește despre expansiunea romanului, alegând 12 nume de au-
tori exponențiali. Sunt publicați clasici precum Aureliu Busuioc, 
Vladimir Beșleagă, Serafim Saka, ori din cei mai ai vremilor noas-
tre, cum sunt Ștefan Baștovoi, Liliana Corobca, Emilian Galai-
cu-Păun etc. 

Dramaturgia, spațiu de rezonanță al creației basarabene (arta 
spectacolului e unul din locurile de excelență ale creației de aici), 
volum girat de Irina Nechit, adună opt nume consacrate în gen, 
autori care sunt puși în scenă cu succes de public: Nicolae Grecu, 
Val Butnaru, Constantin Cheianu, Irina Nechit, Dumitru Crudu, Ni-
coleta Esinencu, Luminița Țâcu, Inna Cebotari. Studiul introductiv 
al antologatorului ne pune în fața unei paradigme actuale: Viața 
bate teatrul… Argumente convingătoare, mai ales pentru locul 
acesta, basarabean, unde se trudește mult pentru normalitatea 
europeană. 

Și, desigur, Eseu. Critică literară, volum care se bucură de se-
lecția criticului Adrian Ciubotaru, care ne introduce în temă vor-
bind de Anemii și anomie, altfel spus, de la conformismul obligato-
riu al altor vremi, la curajul tăieturii subțiri și revelatoare ale timpu-
rilor contemporane. Numele adunate în paginile volumului vor-
besc fără prezentări: Mihai Cimpoi, Eugen, Lungu, Mircea V. Cio-
banu, Nicolae Leahu ori Nina Corcinschi sunt câteva semnături 
care în întreg arealul criticii românești „apasă” tușe lămuritoare. 

Antologia de față se vrea lămuritoare pentru starea de azi a 
creației literare din Basarabia. Mai mult, vrea să ne spună că dife-
rențele de limbaj, de tematică, față de literatura de limbă română, 
nu mai există și că scriitorii de aici au ars cu repeziciune etapele 
istorice și că, în adevăr, limba, și doar ea, rămâne elementul iden-
titar cel mai viu.  

Ca orice antologie, are tot ce-i trebuie: și oglindire luminoasă, 
și zone obscure. E, desigur, o oglindă sumară. Dar, un parcurs de 
continuitate, o nouă serie, în care să apară și ceilalți autori impor-
tanți, ar întregi lumina acestei necesare și îndrăgite oglinzi. 
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ÎMPOTRIVA UITĂRII 
 
 
Editura Junimea din Iaşi îşi respectă blazonul 

de editură-fanion a Moldovei de azi şi prin colecţi-
ile de mare prestigiu, cea mai veche şi mai im-
portantă fiind, desigur, „Eminesciana”, urmată, în 
anii din urmă, de altele, precum „Ananta. Studii 
transdisciplinare”, Cantos, Epica, Efigii, Memoria 
clepsidrei, ca să amintesc doar pe acestea. În ul-
tima amintită, cea mai proaspătă apariţie aparţine 
tânărului cercetător ieşean Iulian Marcel Ciubota-
ru (născut odată cu schimbarea la faţă din de-
cembrie 1989), bibliograf în cadrul Bibliotecii Ju-
deţene „Gheorghe Asachi” din Iaşi, care debu-
tează editorial cu volumul Note şi documente de 
istorie literară (2018). Cartea adună studii şi arti-
cole publicate în mai multe reviste, elementul uni-
ficator stând sub semnul a ceea ce Nicolae Iorga 
numise, cândva, oameni cari au fost, cum preci-
zează şi autorul în scurta În loc de prefaţă…, oa-
meni şi fapte acoperite de uitare. Memoria arhe-
ică a lui Iulian Marcel Ciubotaru spune că trăini-
cia unei culturi stă nu numai în celebrarea perso-
nalităţilor de prim rang, ci şi a celor de fundal, 
conceptul „revizuirilor critice” lăsat moştenire de 
un E. Lovinescu putând să ne ofere surprize, în 
conformitate cu nevoile şi noile paradigme spiri-
tuale.  

Este absolut de salutat apariţia unor tineri ca-
re au apetit de cercetători în arhive ce ascund în-
că lucruri neştiute sau ignorate de istoria cultura-
lă. Autorul se ocupă nu numai de restituirea unor 
documente privitoare, de pildă, la perioada de re-
vizor şcolar a lui Mihai Eminescu (pp. 107-189), 
dar şi de schiţa unei micromonografii a lui Geor-
ge Mărgărit (pp. 9-57), apoi de Aron Densusianu 
şi episcopul Melchisedec Ştefănescu, de Émile 
Picot şi George Sion, de Constantin D. Gheor-
ghiu, Giorge Pascu, Virgil Treboniu, Dimitrie Dăs-
călescu şi Constantin Erbiceanu. Cele peste 80 
de pagini despre revizoratul lui Eminescu, chiar 

dacă nu schimbă esenţial imaginea despre devo-
tamentul şi rigurozitatea promovării învăţământu-
lui românesc din judeţele Iaşi şi Vaslui (de la 1 iu-
lie 1875 la 4 iunie 1876, când a fost înlocuit cu A. 
Darzău), aduc noutăţi în legătură inspectarea 
unor şcoli nemenţionate de vechile studii semna-
te de C. Ungureanu, Mircea Ştefan, Mihai Borde-
ianu, Petru Vladcovschi, Gh. Ungureanu şi Dimi-
trie Vatamaniuc. Este vorba de şcolile din Co-
marna şi Osoi, judeţul Iaşi. Scoaterea la iveală a 
documentelor privitoare la starea învăţământului 
se datorează, pe de o parte, investigaţiilor în ar-
hivele ieşene, iar pe de alta, uriaşei opere de fac-
similare a manuscriselor eminesciene, în urma 
strădaniilor lui Eugen Simion (38 de volume). 
Unele dintre aceste documente fuseseră facsimi-
late în vol. XVI de Opere de către echipa condu-
să de D. Vatamaniuc, dovedindu-se însă a fi ilizi-
bile. O scrisoare plină de dramatism (în Opere 
XVI, p. 447 fiind facsimilată doar prima pagină) 
este aceea a învăţătorului I. Lateş de la Şcoala 
Dumeşti (jud. Iaşi), trimisă revizorului M. Emines-
cu, la 22 aprilie 1876. Petiţionarul dezvăluie at-
mosfera incredibilă creată de abuzurile primarului 
din Tomeşti, localitate în care învăţătorul funcţio-
nase şi nu primise retribuţia ce i se cuvenea prin 
lege: „Hristache Drăghici, actualul primar al co-
munei Tomeşti, nu voeşte altceva decât numai 
singur persoana Domniei sale să se profite de 
acei bani care eu de atâta timp nu îi pot căpăta 
cu toate reclamaţiunile făcute”. Cazul reclamat se 
referea la sumele datorate de primărie pentru sa-
lariul său şi al omului de serviciu, pentru anii 
1874-1875, toate cheltuielile fiind suportate de 
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învăţător, primarul pretinzând că „nu sunt bani în casa comunală”. 
Mai mult, a fost silit să cedeze jumătate din retribuţie aceluiaşi pen-
tru a-şi „face plăcerile şi a benchetui după cum e deprinderea 
Dsale”. I-a alungat din şcoală, din aceleaşi pricini, omul de serviciu, 
lăsând localul şi fără lemne, iarna: „cel mai în vedere, ceea ce se 
ştie de toată lumea, că punea la cheltuieli că a plătit pe doi stânjani 
lemne pentru şcoală câte 70 lei stânjanul însă, în realitate, la şcoală 
aducea numai nişte crengi, câte o sanie sau câte un car, iar lemnele 
cele bune le spicula, vânzând [cu] câte 6 şi 7 galbini stânjanul de 
lemne în târg şi altor persoane şi biata şcoală sta iarna în suferinţă, 
încât bieţi[i] copii trebuiau să se ducă să rupă gardurile oamenilor ca 
să facă foc în clasă.” (pp. 126-127). Primarul a ajuns până acolo în-
cât i-a reţinut până şi hainele timp de două săptămâni, silindu-l să 
închidă şcoala o lună de zile, ameninţându-l cu arestarea: „Cred, 
Dle Revizor, că pentru asemenea faptă am dreptul a cere şi despă-
gubire, pe lângă o mică sumă care mi se mai cuvine după expuneri-
le de mai sus.” Când a făcut petiţie la Prefectura judeţului Iaşi, pri-
marul l-a ameninţat că la Prefectură să se ducă să ceară bani, deşi 
aceasta îi dăduse dreptate. Toate l-au determinat pe bietul învăţător 
să ceară transferul la altă şcoală: „Iată, Dle. Revizor, suferinţele de 
care am fost dominat în Tomeşti, mai mult decât oricare învăţător 
din întreaga Românie.” (pp. 128-129). Revizorul avizează reclamaţia 
cu însemnarea: Cercetarea se va face în august a.c. Ad acta. mai 
876. M. Eminescu. Foarte probabil, cercetarea nu s-a mai făcut: re-
vizorul, adept al respectării legilor, fiind înlocuit pe 4 iunie 1876. Să 
ne mai mire că patologia socială a vremii va ascuţi pana necruţătoa-
re a jurnalistului, în „Curierul de Iaşi”, apoi în coloanele ziarului 
„Timpul”? 

Un caz nu mai puţin răscolitor, de astă dată în câmpul patologiei 
literare, este acela al poetului George Mărgărit. Născut în aceeaşi 
comună ieşeană (Tomeşti) care i-a adus atâtea necazuri învăţătoru-
lui I. Lateş, George Mărgărit a fost un talent strălucit, din stirpea lui 
Nicolae Labiş, cu care, altminteri, a fost prieten şi pe care l-a sprijinit 
în ascensiunea literară, tomeşteanul fiind considerat de istoricul şi 
criticul literar Al. Andriescu „un geniu al cuvântului vitriolant, aruncat 
prostiei şi injustiţiei”. Remarcat de G. Călinescu, al cărui „ucenic şi 
discipol” se considera (au purtat şi corespondenţă), preţuit de Luci-
an Raicu, de Al. Piru şi de alţii, mai nou de Nicolae Scurtu şi de Da-
niel Corbu, Mărgărit a devenit un caz simptomatic al „obsedantului 
deceniu”. Situaţia lui e cu atât mai bizară, cu cât a fost un pasional 
spirit de stânga, înflăcărat, ca şi Nicolae Labiş, de idealurile comu-
nismului. Dar dacă Labiş s-a trezit, în ultimul ceas, din visul utopiei, 
după călătoria „de documentare” în Deltă, experienţă în urma căreia 
a scris Baladă, Mărgărit a crezut până în ultima clipă că nu doctrina 
este de vină, ci prostia şi injustiţia care pun obstacole visării mar-
xist-leniniste. Petre Pandrea, intelectual de rasă al stângii, a făcut 
puşcărie sub comunism, cu George Mărgărit represiunile fiind de al-
tă natură. Dedaţi boemei, Labiş a sfârşit tragic sub roţile unui tram-
vai, pe când George Mărgărit va fi victima ftiziei şi a cancerului. Mai 
mult, a crezut că poate fi salvat de modelul de comunist care era 
Leonte Răutu, căruia îi adresează o petiţie-biografie, neînţelegând 
de ce el, dăruit cu trup şi suflet noilor vremuri, ajuns la vârsta de 38 
de ani, este persecutat, neîngăduindu-i-se să aibă o slujbă, o locuin-
ţă stabilă, să obţină buletin de Bucureşti şi să semneze în presa din 
ţară, ci doar în „Glasul Patriei”, publicaţie destinată străinătăţii. Iulian 
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Marcel Ciubotaru publică, pentru întâia oară, au-
tobiografia lui George Mărgărit, scrisă în Institutul 
Oncologic din Bucureşti, cu puţin timp înaintea 
morţii poetului. Este un document de un rar tra-
gism, piesă grea într-un eventual proces de con-
damnare a comunismului. 

George Mărgărit se adresează, cu disperare, 
luminatului cârmuitor ideologic Leonte Răutu: „În 
vârstă de 38 de ani, simţindu-mă la capătul răb-
dării unei nedreptăţiri personale care durează de 
peste 10 ani, mi-am luat inima şi cugetul în dinţi 
şi am cutezat – deliberat şi deschis – de a mă 
adresa chiar Domniei Voastre, mult şi sincer res-
pectate tovarăşe Leonte Răutu, iubitul şi lumina-
tul nostru cârmuitor ideologic.” (p. 32). Derulează, 
apoi, testamentar, propria viaţă/ credinţă în zece 
puncte. Îl asigură că, de la 18 ani (1941), a fost 
un militant democrat „în perioada de acută fasci-
zare a ţării”, fecior al unui învăţător sărac, el, 
George Mărgărit, fiind „cunoscut ca antilegionar 
şi antiantonescian şi ca sabotor conştient al odio-
sului război hitlerist”, judecat, din atare pricină, de 
Curtea Marţială din Iaşi. Aşadar, în masa studen-
ţimii de atunci, a avut o exemplară comportare 
cetăţenească. După „Eliberare”, s-a alăturat inte-
lectualilor „înaintaţi” N.D. Cocea, G. Călinescu, 
Iorgu Iordan, militând în presa democrată alături 
de „prima grupare a scriitorilor progresişti, orga-
nizată atunci de Mihai Beniuc, Geo Bogza ş.a.” 
(p. 33). De la vârsta majoratului până în momen-
tul destăinuirii, a scris şi publicat, în ziare şi revis-
te, circa 1000 de articole, studii de critică literară, 
beletristică, fapt pentru care a fost „înregistrat” în 
Istoria… acad. G. Călinescu. De asemenea, de la 
22 de ani (1946-1950), a fost profesor la Iaşi şi 
Botoşani, „orientat just” încă dinaintea Reformei 
Învăţământului din 1948. Din 1950, sub patrona-
jul lui Mihail Sadoveanu, a devenit, membru al 
Uniunii Scriitorilor din R.P.R. N-a înţeles însă de 
ce, cu toate că n-a suferit pedepse statale, între 
1950-1960, nu prea a avut acces să publice în 
revistele importante, doar într-un singur an 
(1953-1954) fiind acceptat ca redactor şi redac-
tor-şef adjunct la „Iaşul literar”. Nu a înţeles nici 
de ce, la numai trei luni de profesorat la Faculta-
tea Muncitorească din Iaşi, a fost demis „fără nici 
un criteriu temeinic şi motive convingătoare” (p. 
34). Din aceste pricini, a fost nevoit să cadă „în 

boema mizerabilă şi în alcoolism, să mă îmbol-
năvesc, mereu fără un loc sigur de muncă, me-
reu fără locuinţă, neputând primi de nicăieri nici 
un fel de sprijin efectiv”. De exclus, n-a fost ex-
clus din partid, fiindcă nici nu a fost membru. Ce-
re îngăduinţă ilustrului ideolog să-i pună întreba-
rea cu ce a greşit, în afară de rătăcirea amintită, 
şi de faptul că, în 1946, a publicat, în ziarul „Libe-
ralul”, „şase articole fără atac antipartinic”? Şi, cu 
toate că de ani buni, s-a lepădat de boemă, „re-
dactori foarte bine cunoscuţi de mine, de ranguri 
diferite, îmi refuză demonstrativ dreptul de a fi 
publicat după meritul şi capacitatea mea artisti-
co-intelectuală”. Lui George Mărgărit îi era peste 
putinţă să înţeleagă obscuritatea acestor atitudini 
faţă de el. I s-a îngăduit să publice câteva articole 
doar în „Glasul Patriei”, publicaţie destinată „ree-
ducării” exilului spre a-şi reîntoarce faţa către ţara 
părăsită: de ce acolo semnătura îi era permisă, 
pe când în ţară, nu? Mai mult, nu i se permite să 
aibă buletin de capitală, fără de care nu se poate 
încadra în muncă, deşi are 20 de ani de când 
creează opere superioare celor ale altora răsfă-
ţaţi de reviste. Toate aceste nedreptăţi le-a suferit 
cât i-a îngăduit sănătatea, dar acum nu avea nici 
măcar un ajutor de boală. La strigătul său în pus-
tiu, aştepta salvarea: „mult stimate şi adânc iubite 
tovarăşe Leonte Răutu, cu nădejdea şi încrede-
rea neabătute deopotrivă” (p. 36). 

Desigur, „mult iubitul” nu i-a răspuns nicioda-
tă, fiindcă regimul nu avea răspunsuri pentru tra-
gedii provocate deliberat şi doctrinar, George 
Mărgărit neştiind că era doar un exemplar uman 
nereeducat până la capăt, netrecut, adică, prin 
Piteştiul interior, ci doar prin cel de afară, cum 
spune Petru Ursache în cartea lui Istorie, geno-
cid, etnocid. Mai mult, talentul îi era folosit pentru 
reeducarea exilului, în „Glasul Patriei”.  

Am insistat asupra cazului Mărgărit, fiindcă 
n-a fost singular, ci simptomatic pentru marea te-
roare a istoriei provocată de regimul bolşevic, te-
roare fundată pe minciună, pe umilirea şi înjosi-
rea fiinţei umane. Iulian Marcel Ciubotaru dove-
deşte că documentele încă vorbesc şi că avem 
nevoie de scoaterea lor la lumină. Nu putem de-
cât să-i fim recunoscători şi să-i întâmpinăm cu 
speranţă intrarea în istoria şi critica literară. 
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Lucian-Vasile SZABO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OAMENI ȘI FIARE,  
CU HRISTINA DOROFTEI 

 
 
Cartea Memoria zăbrelelor: eseu anti-uitare, 

semnată de Hristina Doroftei, are multe pagini de 
thriller autentic, însă substratul este mereu actuali-
zat prin încercări delicate sau fruste de a păstra ori 
de a regăsi câte ceva din caracteristicile ce ne de-
finesc ca ființe umane. Volumul, apărut în 2017, în 
condiții grafice bune, la editura Arc din Chișinău, 
reia și amplifică o investigație laborioasă despre 
victime și torționari în perioada comunică, cu o fo-
calizare, evident necesară, pe primele două dece-
nii de la încheierea celui de al Doilea Război Mon-
dial. Este epoca contorsionată și controversată a 
consolidării statului comunist, operațiune care nu 
ar fi avut sorți de izbândă fără decimarea elitelor 
intelectuale neaderente la noua ideologie și la noul 
regim și de lichidare efectivă a liderilor vechiului 
sistem, păstrători ai valorilor democratice autenti-
ce. A fost o ofensivă brutală și sângeroasă împo-
triva unor categorii sociale, profesionale și politice, 
însă cu o suferință particularizată pentru fiecare 
victimă. Sau, așa cum constată autoarea, după 
parcurgerea unui număr impresionant de volume: 
„În perioada privării de libertate, deținuții politic de-
vin – din răufăcători, din infractori –victime ale unui 
sistem totalitar represiv bazat pe nedreptate și pe 
încercarea de anihilare a tuturor opozanților”. Cum 
s-au întâmplat toate și câtă suferință este în tot 
acest proces (patologic!) este una din temele 
acestei cărți. 

Principalul merit al cercetării realizate de H. 
Doroftei vine tocmai din capacitatea, la superlativ, 
a autoarei de a reconstitui aceste destine, mizând 
nu neapărat pe biografii (sau bibliografii!) exceden-
tare, ci pe evidențierea complexității trăirilor și in-
teracțiunilor emoționale. Este o provocare de pro-
porții, cele două riscuri importante ale unui astfel 
de demers fiind fie o detașare radicală de fapte și 
oameni, când suferința și bestialitatea actorilor își 

pierd capacitatea de semnificație, fie o prea ridica-
tă rezonanță empatică, de solidarizare cu victime-
le, ceea ce ar fi dus la o abordare subiectivă, cum-
va nobilă, dar mai puțin credibilă.  

Capcanele sunt evitate prin adoptarea unei ob-
iectivări participative, fixată pe înțelegerea resortu-
rilor profunde care au inițiat anumite acțiuni ori au 
declanșat gesturile semnificative ale celor impli-
cați, victime și călăi, cu toții aflați însă după zăbre-
le. Acest aspect este important, nesubliniat explicit 
în carte, însă ușor de recunoscut în fiecare pagină, 
la fiecare persoană implicată: toată lumea se află 
în spații închise: arestați, deținuți, gardieni, anche-
tatori. Iar o altă mare realizare a H. Doroftei în 
acest volum este că reușește să evidențieze mo-
delele de interacțiune și de comunicare din aceste 
spații închise, universuri carcerale cu un mod de 
viață propriu, fascinant și cutremurător în același 
timp. Pentru a realiza această obiectivare partici-
pativă, cercetătoarea avansează circumspect, 
propunând, nu impunând, temele de analiză, deși, 
evident, este un domeniu pe care îl controlează: 
„Capitolul (...) își propune valorificarea acestor 
cărți din punct de vedere documentar (în primul 
rând) și literar (unde talentul se impune)”.  

Însă autoarea face exerciții de distanțare, foar-
te nimerită (provocatoare metodologic și emo-
țional!) fiind adoptarea, în unele situații, a poziției a 
lectorului documentelor analizate la persoana a 
III-a singular. Aspectul este important de subliniat, 
deoarece H. Doroftei este și o poetă de o mare 
profunzime, deci această încercare de distanțare 
este cu atât mai dificilă. Investigația este comple-
xă, reperele fiind permanente: „Lectorul identifică
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doi Franț Țandără: tânărul (personajul) care săvârșește orori și maturul 
(naratorul), care regretă faptele săvârșite, temându-se de recidivă”. Este 
un citat din Mărturisirile foștilor torționari, cel mai important subcapitol 
din volum. Cel mai important pentru că aici cercetătorul atinge maximul 
de profunzime în analiză și de suplețe în redarea faptelor și emoțiilor. 
Atenția este mărită, iar distanțarea este exercitată pentru a înțelege, 
deoarece este partea în care se apleacă asupra scrierilor „bestiilor”, 
schingiuitorilor din locurile de detenție. H. Doroftei nu acuză și nu scuză, 
încercând să vadă aceste personaje ca pe niște oameni. Unii într-o de-
rivă majoră, desigur! Și cum cartea permite o citire (și recitire!) aleatorie, 
un lector nerăbdător ar putea începe direct cu acest subcapitol.  

Paginile despre torționari sunt esențiale pentru a înțelege mecanis-
mul terorii, ținând cont de faptul că mărturiile lor sunt puține, adesea 
edulcorate, încercând mai tot timpul să justifice fapte de nejustificat, să 
argumenteze porniri de neiertat. Înțelegerea este esențială, mai ales 
acolo unde bestiile nu se pot înțelege pe sine, sperând uneori la o ierta-
re pe care știu că nu o merită, așa cum este cazul lui Ioan Chertiție. La 
alții, cum este generalul Tănase Evghenie, există regret, însă doar în 
legătură cu pierderea proprilor avantaje și poziții, nu față de ororile gira-
te ori puse direct în practică. De partea cealaltă există mărturiile (memo-
rii, autobiografii, jurnale, lucrări de ficțiune cu substrat real) victimelor, în 
număr foarte mare, iar această abundență vorbește despre dimensiuni-
le de necuprins ale suferinței, permițându-i însă H. Doroftei să facă o 
analiză de profunzime, pe un material atât de bogat. 

Incitantă, dar și foarte riguroasă, cartea Memoria zăbrelelor: eseu 
anti-uitare vorbește și de spre un anumit tip de asumare academică a 
unor incursiuni într-un domeniu dificil, a cărui noutate poate neliniști uni-
versitarii mai conservatori. Profesorul Alexandru Cistelecan și-a asumat 
și el acest risc, semnând și un percutant Cuvânt înainte, unde reușește 
să surprindă câteva dintre virtuțile acestui volum: „O «plimbare» prin to-
pos-urile carcerale (prezentarea închisorilor e metodică: de la arhitectu-
ră la structura torționară, cu câte un scurt istoric) devine o panoramă a 
închisorilor comuniste. Toate astea într-o carte de vibrație, dar și de su-
ficient scrupul documentar și conceptual. Și spuse, pe cât posibil, suplu, 
agreabil”. Deci, o carte care merită citită! 
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MAESTRUL FRICII 
(George ARION) 

 
 
Aceasta nu este o pipă (Ceci n’est pas une pi-

pe), e un tablou celebru al lui René Magritte. Cu o 
reproducere a tabloului începe, surprinzător/ deru-
tant, cel mai recent roman al lui George Arion, 
Maestrul fricii, lansat la Târgul Gaudeamus din 
toamna trecută. Într-adevăr, imaginea desenată nu 
e o pipă, nu poți fuma cu ea, e reprezentarea sub-
iectivă a unei pipe. Pe parcursul romanului de cel 
puțin patru ori se face referire la acest tablou și la 
ce reprezintă el, eroul însuși îmbracă uneori un tri-
cou cu desenul pipei lui Magritte pe piept, încât te 
întrebi dacă, între atâtea enigme, nu cumva chiar 
romanul e altceva decât pretinde a fi. 

De la început să spunem că fanii celebrului 
erou al lui George Arion, Andrei Mladin, vor fi în-
cântați. Reapariția lui, după atâți ani, e uimitoare: 
ziaristul a îmbătrânit, a trecut prin multe, inclusiv 
izolarea într-un ospiciu, dar și-a păstrat intactă in-
teligența, capacitatea de analiză și mai ales dorul 
de a afla ce se ascunde sub aparențe. Nu s-a că-
sătorit, încă nu știe cum să spună femeilor sau 
femeii din apropierea lui că ar dori-o alături. Iar ce-
lebra lui bibliotecă există în continuare, chiar dacă, 
de astă dată, trimiși ai celor răi o răscolesc, o dau 
de pământ căutând ei știu ce. 

Nu vom spune prin ce trece, dar câteva ele-
mente trebuie să oferim cititorului dornic să afle. 
Andrei Mladin e ghinionist în continuare. Autorități-
le i-au demolat abuziv casa pe care o construise 
cu tatăl său, el a deschis un proces pentru justă 
despăgubire și ca protest a hotărât să doarmă 
într-o casă din bârne înjghebată la propriu într-un 
copac aflat pe domeniul public. Dar e obligat să 
distrugă casa din copac. Nu va câștiga nici proce-
sul care se tot tergiversează. Apoi e amenințat 
pentru un număr de texte publicate în revistă (Fla-
căra, firește), texte politice cele mai multe (despre 
moartea dictatorilor sau lamentație la moartea unei 
beizadele) sau distopii pe care lumea nu le înțele-

ge. Iar când ajunge să înregistreze mărturisirile 
unui fost torționar, lucrurile chiar se îngroașă. Fos-
tul torționar e Maestrul fricii (pentru că „băgam fri-
ca în toți, și în anchetați, și în subalterni și în cei 
mai sus de mine.”) „Numai inspirând frică – decla-
ră acesta cu emfază – poți să ții în frâu un popor și 
să-l silești să te slujească fără crâcnire. Am dus 
conceptul de frică la cel mai înalt grad de rafina-
ment.” „A pune stăpânire pe mintea oamenilor prin 
frică a fost proiectul căruia i-am consacrat toată 
viața.” Omul e obligat să se retragă pentru că s-au 
schimbat vremurile și au venit generații noi care 
vor să conducă. Dar știe destule. De pildă cum se 
continuă torturile în case din buricul Bucureștilor, 
în care pe vremuri au locuit scriitori celebri, case în 
jurul cărora au fost create legende că ar fi bântuite 
de fantome, ca nimeni să nu se alerteze la plânse-
tele, gemetele și urletele pe timp de noapte. (Între 
paranteze spus, casele de  

tortură folosite și de aliații noștri. „Prizonierul 
este adus noaptea într-un avion care aterizează 
pe un aeroport militar. De pe pistă, aparatul intră 
direct într-un hangar. Insul cu cagulă coboară în-
soțit de o escortă, e vârât într-un automobil cu fe-
restre fumurii și e dus într-o locație oarecare. După 
trei zile, același avion, sau poate un altul, ca să nu 
bată la ochi, îl ia pe prizonierul care a spus și ce 
lapte a supt de la mă-sa.”) 

În spatele tuturor acestora se află agenția SPA 
– Serviciul autonom de presă, înființat pentru pro-
movarea și protejarea dreptului de liberă exprima-
re și a libertății presei. De fapt, Agenția Puterii
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Secrete (acronimul în engleză), o agenție de discreditare a presei, în-
ființată tot de Maestrul fricii, după 1990, când a izbucnit boomul presei 
și care a acționat ca presa să nu devină a patra putere în stat, iar în 
cele din urmă jurnaliștilor să li se facă frică. Tabloul știut de toți cei ca-
re au trăit perioada ultimului sfert de veac în România. 

„Noul val din SPA va controla în curând totul. Sunt tineri, sunt dor-
nici de putere și înavuțire și n-au niciun scrupul. Dau fără milă de-a 
azvârlita cu cei care i-au condus până acum. Nu-i mai poate struni 
nimeni, așa cum n-au putut fi ținuți sub ascultare nici cei care au fost 
înaintea lor.” Eterna dispută între generații.  

De ce romanul are pe copertă fotografia celebră a represiunii de la 
Beijing din iunie 1989? Andrei Mladin descoperă caietul/ jurnalul unui 
agent român la Beijing în iunie 1989, când a avut loc marea revoltă a 
studenților înăbușită în sânge, cu imaginile care au impresionat lumea 
întreagă cu tânărul în cămașă albă, neînarmat, care stă în fața tancu-
rilor sfidându-le, tânăr pe care agentul secret îl salvează, îl aduce în 
țară, îl trimite apoi la Londra, ca să nu ajungă la el mână lungă a Se-
curității chineze sau românești – episod palpitant și excelent, chiar 
dacă aproape neverosimil. (Doar n-ați uitat pipa!). Agent care, dedu-
cem, trăia și el în preajma Maestrului fricii, poate împotrivindu-se, care 
își schimbă numele, care oricum ajunge la pensie și, la rândul lui ur-
mărit, se retrage cu soția, unde altfel decât în orașul american liniștit 
inventat de George Arion în atâtea cărți ale sale – Barintown. (Pipa, 
din nou!) 

Mai multe descoperiți citind romanul, unul dintre cele mai bune ale 
lui George Arion. Și în orice caz cel mai ancorat în realitatea pe care o 
trăim cu toții. 
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CRIZA IDENTITARĂ ŞI LUNGA DURATĂ 
 
 
Folosim anume expresii la care istoricul Fer-

nand Braudel a recurs mereu, pentru a pune în 
lumină procesualitatea, devenirea ca trăsătură 
inerentă a oricărei schimbări în istorie. Ultima lui 
carte, o sinteză neîncheiată, însă plină de suges-
tii se intitula consensual Identitatea Franţei. Am 
putea spune, prelungindu-i gândul, că istoria toa-
tă se poate citi sub semnul căutării identităţii şi că 
această căutare însăşi comportă, de la o comuni-
tate la alta, trăsături specifice, cadenţe diverse, 
forme individualizante de expresie. Procesul e 
continuu, însă inegal, sincopat şi adesea surprin-
zător, mai ales în timpurile moderne, care au cu-
noscut o rapidă acceleraţie de viteză a schimbă-
rii. Tocmai de aceea modernitatea e privită ade-
sea, dacă nu predilect, ca o criză a identităţii, 
idee larg folosită de la un timp în studiile de sis-
tem, ca şi în analiza moştenirii culturale, filozofi-
ce, morale a vechilor imperii. 

Aducând aici discuţia pe teren românesc, tre-
buie să spunem, din capul locului, că şi ea com-
portă o vechime apreciabilă, alături de complexi-
tăţi care nu pot fi puse nicicum în lumină. De la 
jumătatea secolului XVIII, cel puţin, ideea de re-
formă a obsedat mereu spiritele ce se preocupau 
de binele comun, descriind un proces ale cărui 
etape, forme de expresie, (de)structurări şi dis-
torsiuni alcătuiesc însăşi istoria modernităţii 
noastre. Între timp, nici problemele, nici expresiile 
nu s-au schimbat prea mult. 

Ca să-şi prevină contemporanii asupra di-
mensiunii istorice a momentului pe care îl trăiau, 
sub semnul crizei, Kogălniceanu evoca, la rândul 
său, un moment anterior, bisecular, cel descris 
de Martin Opitz într-o poemă despre Zlatna, unde 
latinitatea noastră era descrisă admirativ, ca o 
mare ispravă a istoriei. Schimbările produse între 
timp nu puteau fi încă judecate. „Noi, insista co-
mentatorul, suntem încă prea aproape de întâm-

plările care au adus o prăpastie între românii cei 
vechi şi noi, suntem prea aproape de volcan; ura, 
interesul, pizma, toate patimile cele mici trăiesc 
încă; prefacerea n-a încetat încă”, rezultatul ei ră-
mânea imprevizibil. Să dispere? Să aştepte, în-
cremeniţi, o minune? Din contra, îndemna mili-
tantul, era nevoie de acţiune pozitivă, solidară, 
pentru „a spori în bine”. Istoria putea fi, consen-
sual, o sursă de energie, de inspiraţie, de încre-
dere în „solia” colectivă. „Să ne ţinem mai ales de 
cele trecute, ele pot să ne scape de peire. Să ne 
ţinem de obiceiurile strămoşeşti, atât cât nu sunt 
împotriva dreptei cugetări. Să ne ţinem de limba, 
de istoria noastră, cum se ţine un om, în primej-
die de a se îneca, de prăjina ce i se aruncă spre 
scăpare!” Am amintit acest pasaj nu atât pentru 
soluţia indicată de autor, cât pentru situarea ei 
perspectivică. Istoricul îşi alesese un reper din 
trecut („mai mult de două sutimi de ani”) şi se 
gândea la un proces de lungă desfăşurare, pe li-
nia căruia fixa însă o normă de comportament: 
„trebuie să ne ţinem în unire, trebuie să sporim în 
bine”! Practic, raţional, impecabil. Solidaritatea 
corpului social în spirit meliorist e o conduită me-
reu actuală, pe care o putem invoca şi după alte 
două secole, într-o nouă fază a „prefacerii”. 

Suntem, de fapt, într-un proces îndelung, 
anevoios, fluctuant, care pentru mulţi constituie 
însă o sursă de nelinişte, dacă nu chiar de dispe-
rare. Mai poate fi istoria, pentru omul de azi, cum 
fusese, la 1840, pentru Kogălniceanu, „prăjina ce 
i se aruncă spre scăpare” de la înec? Fără îndo-
ială. Dacă nu-i poate oferi soluţii concrete pentru 
ieşirea din criză, istoria conţine destule sugestii 
fecunde pentru definirea unei atitudini benefice în 
raport cu exigenţele schimbării. 

Aşa au înţeles să o recomande cei mai de sea-
mă cunoscători ai trecutului nostru din generaţiile 
următoare. Convins că „un popor are putinţă de a 
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trăi şi a se dezvolta până ce a revărsat în lume tot cuprinsul său su-
fletesc”, A.D. Xenopol îşi îndemna, la timpul său, contemporanii a se 
strădui să diminueze pe cât posibil răul dinăuntru, punând la lucru 
solidaritatea „elementului bun” în jurul unei idei salutare. N. Iorga nu 
gândea altfel atunci când a iniţiat mişcarea de la Sămănătorul, fă-
când din istorie, pe linia „realismului organic”, o sursă de revigorare 
morală a societăţii. Să-l amintim consensual şi pe V. Pârvan, care 
actualiza aproape sincron îndemnul lui Fichte la acţiune educativă 
pentru a se pregăti cât mai bine viitorul naţiunii. 

Asemenea îndemnuri sunt mereu valabile, nu numai pentru lu-
mea în care au fost rostite. Ele denotă o anume percepţie a schim-
bării, a nevoii de reforme şi a unei juste raportări la trecut. 

Lunga durată e în măsură să ofere tocmai acea perspectivă de 
care − individ sau generaţie − avem nevoie pentru a estima corect 
datele prezentului şi a ne întemeia cât mai riguros opţiunile. Criza 
identitară, de la care am pornit în aceste rânduri, se reduce astfel la 
proporţii mai juste, neliniştile pe care le-a nutrit mereu se diminuea-
ză în consecinţă. Identitatea se construieşte, nu e un dat primordial 
şi neschimbător. Ea presupune raportare sistematică la celălalt, 
tensiune delimitativă, în căutarea unui echilibru mai bun cu alterita-
tea, chiar dacă acest nou echilibru nu poate fi decât instabil şi pro-
vizoriu. Nu întâmplător un grup timişorean a luat în studiu, de câtva 
timp, identitatea şi criza împreună, făcând anume din crizele identi-
tăţii o temă atât de fecundă. Iniţiativa se sprijină pe sugestii care au 
produs deja, în alte zone, rezultate apreciabile. Fiindcă criza identi-
tară nu e un fenomen recent, după cum nu e nici local, românesc, 
ci o realitate care însoţeşte, din negurile istoriei, specia umană în-
săşi. 

Să ne amintim, pentru a încheia, că o definiţie clasică a naţiunii o 
socoate „un plebiscit cotidian”, cu alte cuvinte un produs al opţiunilor 
civice mereu reînnoite. Cum să nu persiste criza identităţii? Într-o 
epocă a globalizării, ea comportă cu atât mai mult faţete noi şi tulbu-
rătoare.* 

                                                           
* Curentul, III, 224(585), 23 septembrie 1999, p. 10; Mesagerul, 38, ianuarie-
februarie, 2000, p. 25 (sub titlul Criza identitară şi timpul lung). 
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Doru SCĂRLĂTESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EMINESCU, ACADEMIA ȘI ELEVUL CRISTEA DINTR-A ȘAPTEA 
 
 

N-am înțeles niciodată de ce academicienii noș-
tri, odată ajunși președinți ai înaltului for, chiar când 
nu sunt filologi, simt nevoia să se pronunțe în legă-
tură cu opera lui Mihai Eminescu. Abia ales în 
această funcție, iată, profesorul paleontolog I. Th. 
Simionescu, în volumul al V-lea al cărții sale Pito-
rescul României, intitulat Printre dealuri și prin cîm-
pie, Bucureşti, Cartea Românească, 1943, afirmă 
că izvorul de inspirație al mult mediatizatei poezii La 
steaua îl reprezintă contemplarea de către poet, 
împreună cu prietenul Creangă, din cerdacul boj-
deucei din Țicău, a cerului înstelat de peste dealuri-
le Ciricului (op. cit., p. 56), când se știa cam de mul-
tișor că ea are la bază o prelucrare destul de fidelă 
a unei piese lirice [Siehst du den Stern im fernsten 
Blau] din volumul Neuere Gedichte, 1851, al poetu-
lui și romancierului elvețian Gottfried Keller1. Mai 
aproape de vremea noastră, academicianul infor-
matician Mihai Drăgănescu, autor pe la mijlocul ani-
lor 80 al unei Ortofizici2, cu pretenția inaugurării 

                                                           
1 Informația respectivă putea fi găsită încă din 1919 în 

Manualul de limba română pentru clasa a VII alcătuit de Mi-
hail Dragomirescu și Gh. Adamescu, cu specificarea că pri-
mele două strofe din La steaua sunt traducerea „cuvânt cu 
cuvânt” a poeziei lui Keller. Vezi și Leca Morariu, Astrono-
mia lui Eminescu și a altora, în Buletinul „Mihai Eminescu”, 
Cernăuți, III, fasc. 9, 1932, unde se reproduce integral origi-
nalul german și se susține, în polemică cu autorii manualului 
citat, că poezia în discuție este „o nouă creație, patent emi-
nesciană și un exemplar rar în literatura universală” (p. 
181-82). 

2 Ortofizica – Încercare asupra lumii și omului din per-
spectiva științei contemporane, București, Ed. Științifică și 
Enciclopedică, 1985. Lucrarea are ca moto un citat din Emi-
nescu (alături de altele, din L. Blaga, V. Conta, C. Noica): 
„Ordinea morală a Universului, ca șir fenomenologic văzut și 
apreciat de cugetul nostru, trebuie să aibă drept corelat un 
echivalent de altă ordine, mecanică” (Fragmentarium, 2267/ 
82). În cuprinsul cărții numele lui Eminescu nu mai apare, e 
citat în schimb Nichita Stănescu din Respirări, cu propune-
rea de tot hazul (ilustrativă pentru metoda de lucru a autoru-
lui) ca oriunde acesta vorbește de „sentiment”, noi să citim 
„sens” și să ajungem astfel la „ortosens” și la „ortofizică” (op. 
cit. p. 124-125). 

unei filosofii noi, „a ortoexistenței” și a unei științe fi-
zice noi, cea „adevărată” conform etimologiei cu-
vântului, devansând, prin teoria „ortobiontului”, nu 
doar fizica clasică, ci și „științe de vîrf”, cum cele re-
lativistă sau cuantică, o carte destul de controversa-
tă chiar între specialiștii în materie3, va apela ulteri-
or în sprijinul tezelor sale la ajutorul lui Mihai Emi-
nescu, dedicându-i acestuia un întreg capitol din 
volumul Informația materiei, 1990, în care ne indică 
la tot pasul „tulburătoare concordanțe” cu ortofizica 
sa. Astfel, „faimoasa” sintagmă „substanța imateria-
lă din univers” din Fragmentarium, trecută de G. 
Călinescu la „curiozități”, apreciată însă la modul 
superlativ de C. Noica, nu e altceva decât „informa-
teria” în viziunea revoluționară a Ortofizicii (p. 175-
176); în Sărmanul Dionis, „Eminescu înaintează 
într-un mod ortofizic înspre profunzimile lumii”, aici, 
„atomele de spațiu și timp” prefigurând teorii cuanti-
ce din secolul XX, „dar mai curând natura discretă a 
spațiului și manifestarea cuantică a timpului în Orto-
fizica” (p.177); „tu-ul” din Rugăciunea unui dac e și 
el „ortosensul” lui Mihai Drăgănescu (p. 179) 
ș.a.m.d. Nu e singura dată cînd textul eminescian e 
prelucrat și convertit în argument pro domo, potrivit 
preocupărilor și obsesiilor interpreților săi.  

Recent, când Academia devine tot mai atentă la 
aniversările și comemorările poetului, un alt proas-
păt președinte al ei, profesorul fizician Ionel-Valen-
tin Vlad, reia, în Cuvântul său de deschidere rostit 
la Sesiunea solemnă din 16 iunie 2014 cu tema 125 
de ani după Mihai Eminescu4, o serie de teze ale 
defunctului protocronism, e adevărat, nu în stilul 
agresiv al resuscitatorilor lui de azi, ci prin mijlocirea 
mai elegantă (și mai prudentă) a interogației retori-
ce. Pentru început, conferențiarul așază oarecum 
gratuit existența studentului Eminescu, la Viena și 

                                                           
3 Vezi ultima secvență suculent polemică din volumul lui 

Gheorghe Stratan Țara bazaconiilor – False valori în știința 
românească, Ed. Logos, 1993. 

4 Textul conferinței e reprodusă în revista „Academica”, 
București, nr. 6-7, iun.-iul 2014, p. 5-6. 
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Berlin, sub semnul a trei mari personalități științifice 
ale momentului: James Clerk Maxwell, Ludwig 
Boltzmann și Sigmund Freud. Dar argumentele 
aduse, unul obiectiv (tustrele personalitățile sunt 
contemporane cu poetul) și altul subiectiv (ele intră 
în preferințele vorbitorului: „îmi sunt mai apropiate”) 
sunt insuficiente atâta timp cât în textul concret emi-
nescian nu găsim confirmări ale prezenței lor catali-
tice. Mult mai la obiect, un cunoscător avizat al „ca-
ietelor fiziografice” ale poetului nostru, academicia-
nul Aurel Avramescu, cel care are meritul de a fi 
adus la cunoștința „nemuritorilor” noștri existența 
acestora încă din 1957, prin comunicarea susținută 
la Secția a III-a a Academiei, vorbește, cu ocazia ti-
păririi lor în revista „Manuscriptum”, 1980, de tradu-
ceri sau rezumate ale unor articole și tratate științifi-
ce, de prelucrări ale unor articole, cursuri sau con-
ferințe, acestea, lucrări „de prima mână” datorate în 
special lui Robert Mayer, Rudolf Clausius și Herm-
ann von Helmholtz1. Mai târziu, cu ocazia apariției 
volumului XV al ediției academice de Opere, se va 
vedea că majoritatea acestor texte manuscris, so-
cotite originale și de care s-a făcut atâta caz cu pri-
vire la „performanțele” științifice ale poetului, sunt 
traduceri masive din lucrări de popularizare (Adolf 
Fick) și din lexicoane germane de fizică (Eugen von 
Lommel). 

Revenind la seria de interogații privind „modele-
le” de gândire (științifică) oferite generos de poet, în 
accepția academicianului Ionel-Valentin Vlad, ne 
vom limita doar la două dintre ele. Primul model es-
te acela al negentropiei sau entropiei negative (fac-
tor universal de organizare sistemică a lumii, fizice 
și, prin extensie, socio-umane, opus tendinței natu-
rale haotice de dezorganizare entropică), detectat 
în versuri din poezia de început a lui Mihai Emines-
cu: „O, moartea e-un chaos, o mare de stele,/ Când 
viaţa-i o baltă de vise rebele” (Mortua est!): „Cum ar 
putea fi exprimat mai frumos adevărul ştiinţific că 
viaţa se desfăşoară în sisteme departe de echilibru 
(baltă de vise rebele), că viaţa este negentropică, 
că Universul va ajunge într-o stare de moarte termi-
că eternă, de echilibru în haos (în formularea lui 
Clausius a Principiului al II-lea al termodinamicii)?”. 
Dar din rândurile de mai sus nu aflăm hotărât pen-
tru care din principiile de organizare/ dezorganizare, 
entropic sau negentropic, s-a decis Eminescu. Al 
doilea model e oferit de frumoasele versuri privind 
moartea termică a sistemului nostru solar din Scri-
soarea I: „În prezent cugetătorul nu-şi opreşte a sa 
minte,/ Ci-ntr-o clipă gându-l duce mii de veacuri 
înainte;/ Soarele, ce azi e mândru, el îl vede trist şi 
roş/ Cum se-nchide ca o rană printre nori întune-
coşi,/ Cum planeţii toţi îngheaţă şi s-azvârl rebeli în 

                                                           
1 Aurel Avramescu, Gândirea eminesciană şi ipostazele 

ştiinţifice în cosmogonie, „Manuscriptum”, București, nr. 1, 
1980, p. 25-27. 

spaţ’...”. „Din nou ne întrebăm: oare cum intuiţia 
poetului îl duce la o viziune (model) asupra evoluţiei 
sistemului solar în care, pe măsura epuizării com-
bustibilului care-i întreţine reacţiile termonucleare, 
Soarele va deveni o uriaşă stea roşie cu dimensiuni 
care vor cuprinde orbita Pământului, după ce a „în-
ghiţit” planetele Venus şi Mercur (cam după încă 5 
mld de ani)? Acest model astrofizic a fost elaborat 
doar prin anii 1920–1930 de Chandrasekhar, Lan-
dau, Eddington ş.a.”  

Ne oprim aici cu exemplele, îngăduindu-ne un 
scurt comentariu la acesta din urmă. Mai întâi că 
teoria privind vehicularea de către Eminescu a teo-
riilor moderne privind sfârșitul lumii prin decesul so-
lar, adusă în discuție de președintele Academiei 
Române, nu e cu totul originală, ea fiind devansată 
în timp, cu trei sferturi de secol, de un articol sem-
nat de Nicolae Cristea, în revista școlară „Mlădițe” 
ce apare la Blaj între 1939-19432. Elev în clasa a 
VII-a al liceului „Sf. Vasile” din celebrul centru cultu-
ral de la confluența Târnavelor, autorul articolului cu 
pricina pornește de la poezia La steaua, aceasta ri-
dicând o „adevărată problemă de astronomie”, ceea 
ce-l determină pe profesorul său (de fizico-matema-
tică, bănuim) s-o reproducă în „Numerus, revistă de 
matematici elementare pentru învățământul secun-
dar, normal, profesional și militar” (editată de Necu-
lai Raclis între 1935-1944, n.n.). Pentru noi, miza 
articolului se găsește în comentariul la versurile pri-
vind extincția solară din Scrisoarea I, reproduse mai 
sus, cu accent pe calificativele „trist și roș” unde po-
etul adoptă „concepția variațiunilor de culoare, ce a 
stat la baza primelor teorii cosmogonice”. Dar apari-
ția unei noi teorii a variațiunilor de culoare, „răs-
turnându-le” pe cele tradiționale, este mai plauzibil 
explicată de elevul nostru decât de urmașul său 
academic, prin trimiterea la analiza spectrală (spec-
troscopia) descoperită în anii 1860-61 de doi sa-
vanți germani, contemporani ai poetului, Robert Wil-
helm Bunsen și Gustav Robert Kirchhoff (la N.C., 
Jirchoff), potrivit căreia, prin răcire, steaua își modi-
fică registrul cromatic: de la albul strălucitor, rezu-
mă tânărul nostru autor, „culoarea stelei trece la 
galben, materia constitutivă se contractă mult, de-
venind apoi o masă compactă de culoare roșiatică”; 
Eminescu a simțit și a pătruns acest adevăr.  

Articolul din „Mlădițele” blăjene ne trezește inte-
resul față de un tânăr cu frumoase preocupări, ilus-
trate și de alte contribuții din revistă, din domeniul 
științelor exacte (bune medalioane despre Savantul 
Gheorghe Țițeica și Profesorul G.G. Longinescu) 
dar și în acela al umanioarelor (mature recenzii la 
Mircea Eliade, Nuntă în cer, și Ionel Teodoreanu, 
Prăvale-Baba, precum și interesante încercări de 
sinteză, Copilul în literatura română). Un eminesco-

                                                           
2 Nicolae Cristea, Eminescu: „La steaua…”. Adevăruri 

astronomice, în rev. cit., nr. 2-3, mart.-iun., 1939, p. 4-7. 
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log in spe ne propune articolul comentat de noi, la 
care se adaugă într-un număr ulterior de revistă un 
altul (Două poeme), cu o subtilă analiză comparati-
vă la Luceafărul și Le chante d’un ange și cu argu-
mente convingătoare în favoarea superiorității po-
emului eminescian față de cel al lui Lamartine. Nu 
știm care a fost evoluția ulterioară a lui Nicolae 
Cristea, al cărui exemplu ne întărește încrederea în 
talentul tineretului nostru și în rolul benefic al școlii 
pentru cultivarea acestuia. Poate că un cercetător 
din urbea blăjeană își va găsi timp să descifreze 
cândva destinul eroului nostru. 

Ceea ce le-am putea imputa și elevului și profe-
sorului academician (dar păcatul este al unei bune 
părți din eminescologia recentă) este ocolirea per-
spectivei istorico-literare. În privința profesorului 
Vlad, strict specializat în holografie și optica infor-
mației, nu ridicăm mari pretenții, dar elevul Cristea, 
bun cunoscător al literaturii franceze, cum am vă-
zut, ar fi putut să știe că mai ales reprezentanții ei 
romantici, „iubitori de noapte, gol, zero absolut, ne-
gru infinit” (J.-P. Luminet) sunt mari amatori de es-
hatologii cosmice: stelele lui Gérard de Nerval su-
combă în zăpada veșnică (Les Chimères, 1854), iar 
într-un lung poem al lui Victor Hugo, soarele este 
sufocat de emanația nopții lui Satan (Fin de Satan, 
în La Légende des Siècles, 1859-1883). Un emul și 
succesor al acestuia la Academia franceză, evoluat 
ulterior către parnasianism, Leconte de Lisle, con-
temporan al lui Eminescu, hrănit ca și acesta cu 
Schopenhauer și mitologie vedică, va face o adevă-
rată obsesie pentru apocalipsele solare, învăluite în 
roșu însângerat („les lourds massifs rougis de ton 
sang, ô soleil!”; „l'oeil rouge de Sahil saigne éter-
nellement”), ilustrate de poezii precum Dernière Vi-
sion și Solvet Seclum, din volumul Poèmes Bar-
bares, 1862, ori L'astre rouge, din Poèmes tra-
giques, 1884, pe care poetul român ar fi putut să le 
cunoască, măcar din auzite1. Trecând acum în altă 
arie geografică, un poet romantic englez cunoscut 
și admirat de Eminescu, George Gordon Byron 
scrie în iulie-august 1816 un poem despre moartea 
soarelui și dispariția omenirii intitulat Darkness (În-
tuneric), cu versuri amintind tulburător de cele din 
Scrisoarea I „Era un vis și parcă nu era.../ Pe bolta 
neagră, soarele murea./ Zburau prin spațiu, oarbe, 
stele reci./ Pământul înghețase pentru veci./ Pierise 
luna...”2.  

                                                           
1 Cu privire la „apocalipsele cerești” vezi capitolul cu 

același titlu din masiva antologie a astrofizicianului francez, 
poet, prozator, și eseist deopotrivă, Jean-Pierre Luminet, 
Les poètes et l’univers. Anthologie de textes poétiques sur 
le cosmos, Paris,1996, ed. a III-a, 2012. O carte deosebit de 
interesantă, tradusă și în limba română, este El fin del mun-
do como obra de arte, Barcelona, Eds. Destino, 1990, de 
universitarul și scriitorul spaniol Rafael Argullol Murgadas. 

2 Byron, Opere, I, Poezia, tr. Virgil Teodorescu, Bucu-
rești, Univers, 1985, p. 182. 

Să mai adăugăm că sugestii pentru tema alea-
să, le-ar fi putut găsi Eminescu, în afară de cele în-
deobște cunoscute și mult dezbătute din Rigveda, 
în mult frecventata mitologie a nordului, cu ecouri în 
mai multe poeme eminesciene, printre care Me-
mento Mori, Odin și poetul, Diamantul nordului. 
„Amurgul zeilor”, în versiune scandinavă, Ragnarok, 
este preludată de Iarna Fimbul (Fimbulvetr sau Fim-
bulvinter). În poemul Völuspá (Profeția Volvei), din 
Edda islandeză, referirile la Ragnarok sunt cuprinse 
în strofele 40-58, în care o femeie șaman, o prezi-
cătoare (volva) dă informații lui Odin despre iminen-
ta catastrofă universală în versuri care ne sună și 
ele atât de familiar: Soarele scade, se-ntunecă/ 
se-afundă pământul sub mare/ strălucitele stele/ 
se-aruncă din ceruri.... S-a vorbit, fără a se aduce 
probe solide, de inserții creștine târzii în textele 
scandinave. Cert este că scenarii catastrofice sunt 
de găsit în Noul Testament, în special în Apocalip-
sa, precum în 6.12-14: Și când El a deschis pece-
tea a șasea, eu m-am uitat; și iată, cutremur mare a 
fost; soarele s-a făcut negru ca un sac de pâslă și 
luna-ntreagă s-a făcut ca sângele,/ și stelele cerului 
au căzut pe pământ așa cum smochinul își leapădă 
smochinele verzi când e zgâlțâit de vijelie; iar cerul 
s-a-ndepărtat ca o carte-nvălătucită/ și fiece munte 
și insulă s-au mișcat din locurile lor, ori în 8.12: Şi a 
trâmbiţat al patrulea înger; şi a fost lovită a treia 
parte din soare, şi a treia parte din lună, şi a treia 
parte din stele, ca să fie întunecată a treia parte a 
lor şi ziua să-şi piardă din lumină a treia parte, şi 
noaptea tot aşa (Apocalipsa 8,12). Dar putem spu-
ne că, precum tema potopului terestru, și aceea a 
cataclismelor cosmice e prezentă în multe mitologii 
și religii ale lumii3. Pentru întărirea spuselor noas-
tre, aducem mărturia altei religii a cărții, Coranul, 
unde, în Sura a șasea, at-Takwir, versul întâi, gă-
sim această predicție a unui soare aflat pe moarte: 
Când soarele se va întuneca... Fiindcă, prin voia lui 
Allah, corpurile cerești au o viață limitată, cum de 
asemenea citim în Surah az-Zumar, v. 5: ...și el a 
supus soarele și Luna încât să-și urmeze fiecare 
cursul său către un termen fix.  

Iată cât de departe ne poate duce recontextua-
lizarea istorico-literară a scrisului eminescian. Ru-
găm cititorul să ia observațiile noastre ca pe o alter-
nativă la interpretarea strict fizicistă a acestuia, păs-
trând convingerea deplinei sale libertății de opțiune. 
Dar elevul Cristea dintr-a șaptea, el, pe care dintre 
aceste alternative ar alege-o în cele din urmă? 

                                                           
3 Vezi în această privință Sir James George Frazer, Fol-

clorul în vechiul Testament, traducere și adaptare de Harry 
Kuller, București, Ed. Scripta, 1995. De asemenea, Samuel 
Noah Kramer, Istoria începe la Sumer, București, Ed. Ştiinți-
fică, 1962.  
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Pompiliu CRĂCIUNESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

NOUA VIAȚĂ MENTALĂ SAU CHIPUL ABSENT* 
 
 
Preconizată de o gândire pentru care „îngro-

patele risipi” și „nemărginirea” coexistă, sau în 
care dezbinul funcționează ca principiu armoniza-
tor printr-o depășire a categoriilor tradiționale ale 
logicii, rațiunii și realității, transcosmologia mar-
chează ireductibil climatul nostru cultural. Ecla-
tanța seriilor de paradoxe ce emerg din „ruinele 
circulare” ale scrisului eminescian iluminează 
momentul genetic al noii cosmologii transgresive 
(cosmologia T), astfel încât comprehensiunea 
creației sale modelează implicit propria noastră 
viziune despre lume. Întemeiată pe logica lupas-
ciană a dinamicii contradictoriului inclus, trans-
cosmologia conturează o nouă ontologie a relați-
ei non-contradictoriale, extinsă la scara transfini-
tului.  

După cum 
 

Într-o lume de neguri 
Trăiește luminoasa umbră, 
 

gândirea eminesciană, ascunsă sub măștile ne-
buniei sau vidului, își trimite în răspântia veacuri-
lor sticloase lucori. Reproiectată asupra operei – 
care trebuie înțeleasă integrator, adică atât ca 
edificiu cristalografic, cât și ca „spațiu al nedesă-
vârșirii”, străbătut de undele pulsatorii ale psihicu-
lui –, această agresiv-însomnurată lumină ne re-
velează „o percepțiune halucinantă a marii singu-
rătăți de a trăi (s.a.)” (Barbu 2000, 15).1  

                                                           
* Finalul volumului Eminescu. Paradisul infernal și trans-

cosmologia, în curs de reeditare la „Junimea”. 
1 Această expresie barbiană este pusă în legătură cu 

termenul suedez laengtan, intraductibil – la fel ca staemning 
–, sensurile sale vizând, deopotrivă, nostalgia și lâncezeala 
sufletului, dorul evadării din sine și voluptatea tristă a nepu-
tinței. „Dialogând” cu André Bellessort, care tălmăcește 
staemning prin „senzația unei armonii, pe cale de organiza-
re, între celelalte senzații”, Barbu pune cei doi termeni sue-
dezi în legătură cu binomul dionisiac – apolinic. 

Solitudinea viețuirii este însă congeneră soli-
tudinii lăuntrice a creației înseși, în măsura în ca-
re, după cum demonstrează André Chouraqui, 
primul cuvânt al Genezei – bereshit – nu înseam-
nă „la început”. Be semnifică „în”, Rosh – „cap”, 
iar -it este o desinență care imprimă sens abs-
tract cuvântului pe care-l determină (apud Nico-
lescu 1995, 71-72)2; Elohim a creat în cap propria 
noastră lume... Eminescu spune că ideea nu 
poate subzista întreagă decât în cap, astfel încât 
creația sa poate fi considerată drept o amplă de-
monstrație a convingerii că plenitudinea ideii este 
accesibilă doar prin transviziune și tăcere interi-
oară. Lumea este o sinteză tăcută de lumi lăun-
trice ale unei Gândiri pentru care Nebunia și Ra-
țiunea nu reprezintă altceva decât două niveluri – 
distincte dar inseparabile – ale aceleiași inepui-
zabile Realități; o Realitate pe care orice valoriza-
re cartezian-exterioară o schilodește prin simplifi-
care.  

 

„Sentimentul eonic” al îndoitului crepuscul, 
milenar și intersecular, la care viziunea eminesci-
ană participă, este unul fundamental chaosmotic. 
Epocă a unui pozitivism obosit, încercată tot mai 
adesea de fiorul metafizic, de contradicții și de 
paradoxe, epoca noastră pendulează între ve-
chea orânduială și discontinuitate haotică, între 
melancolie și delir. Plasându-se în „stratosfera 
spirituală” de care vorbea Blaga, această epocă 
se asociază cu ideea unui centru fluctuant, care 
se derobează oricărei apropieri. Cercul chaos-
motic și logica magmelor o exprimă, socot, cu 
pertinență, indicând totodată „structura” transcos-
mologiei. 

                                                           
2 Analizând cele două tipuri de imaginație – adevărată și 

falsă –, autorul insistă pe o distincție fundamentală: „l’imagi-
nation vraie est la source de toute Réalité”, în vreme ce 
„Dans un monde de la fausse imagination, c’est la mort qui 
vit” (75). 
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Pornind simultan dinspre aceste repere și dinspre percepția emi-
nesciană halucinantă a unei singurătăți ce nu-și mai găsește echili-
brul nici în moarte, însăși ecuația mea critică avansează pe o axă 
de disimetrie. Având drept punct focal cercul chaosmotic (trasat în 
Implozia și eleborul fără efect din capitolul Fețele existenței) –, prin 
urmare un „centru” lipsit de atributele centrului, deschis către răs-
pântiile invizibile ale Vidului cu Nebunia, textul s-a edificat în funcție 
de răspântiile chreodale ale undelor de semnificație emergente, cu 
deosebire, din „ruinele circulare” ale Fragmentariumului. Căutând, 
adică, în figurile vidului, fețele existenței sau sub măștile nebuniei 
„chipul” ultimului Eminescu, am dezvăluit o nouă viață mentală, ce, 
din perspectiva logicii identitare, este sinonimă cu Absența abisală. 
Optând însă pentru logica terțului inclus – iscat în triunghiul metafi-
zică-epistemologie-poezie – și însumând ritmic „regresiile” în planul 
câtorva laitmotive majore ale feței văzute a operei, am urmărit să 
arăt cât sunt de apropiate, spre pildă, catastrofa și mântuirea.  

Tragismul eului liric din Odă, generat de neputința eliberării din 
hipnoza propriului gând care arde dar nu consumă ființa – „al meu 
propriu vis” și „al meu propriu rug” sunt corelate cu o mistuire și o to-
pire lipsite întru totul de sensurile mântuirii –, este cu atât mai pro-
fund cu cât tainica floare a Șeherezadei, înțelepciunea, nu-și risipeș-
te peste această suferință densa aromă. Știința morții nu este totuna 
cu înțelepciunea morții. Prima împiedică „aventura în neelement”, în 
vreme ce a doua o face posibilă; mai mult: o declanșează și o între-
ține. Or, „aventura în neelement” – ca ascundere a gândirii – este 
noua formă de stoicism-mântuire pe care ultimul Eminescu o adop-
tă. Știința vieții din Glossă – poem ce degajă un tragism nu mai pu-
țin adânc decât cel din Odă – e umbrită, așadar, de știința morții, 
pentru ca amândouă să se topească în înțelepciunea nebuniei, în 
clipa când nebunia și mântuirea își divulgă secreta sinonimie. 

În aceasta rezidă sensul metafizic major al nebuniei eminescie-
ne. Mirajul regelui Lear și mirajul „ecuațiunii universale” devin fețele 
aceluiași zăbranic de frumsețe, a cărui urzeală – tăinuită, însă nu 
absentă – este gândirea. Logica palimpsestului translucid sau aceea 
a magmelor mereu mișcătoare, pe care le-am invocat, își găsesc în 
creația eminesciană unul dintre cele mai fertile spații de manifesta-
re. 

Urmând o asemenea perspectivă, nebunia nu mai apare (doar) 
ca reflex abrupt de înfrângeri ale lucidității, ci, dimpotrivă, ca joc de 
ascunse izbânzi ale gândirii. Sau, cu o expresie a lui Pessoa, ca „o 
nouă viață mentală” ce se iscă din întretăierea a două vertijuri: 
„Dans le vertige physique, le monde extérieur tournoie autour de 
nous; dans le vertige moral c’est notre monde intérieur qui tournoie. 
J’eus un instant l’impression de perdre la conscience des véritables 
rapports entre les choses, de ne plus comprendre, de basculer dans 
un abîme de vide mental. C’est une sensation horrible, qui frappe 
d’une peur démesurée. Ces phénomènes deviennent fréquents, ils 
semblent jalonner ma route vers une nouvelle vie mentale, qui sera 
naturellement la folie” (Pessoa 1990, 64). 

 

Etica ascunderii, pe care gândirea poetică eminesciană o ur-
mează cu consecvență, se răsfrânge și asupra conglomeratului bio-
grafic, proiectat benevol într-o depărtare securizantă: 

 

„Ca artist sau ca om de litere e bine ca persoana ta sa rămâie 
necunoscută cititorilor tăi – și cu cât vei fi mai cu talent cu atâta 
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aceasta-i mai necesar. Depărtarea face a crede 
că autorul cutării sau cutării scrieri interesante 
trebuie să fie un om foarte deosebit, în fapt însă, 
oricare ar fi puterea imaginației sau judecății tale, 
rămâi tot om, cu toate defectele și slăbiciunile ce 
sunt legate de acest cuvânt. Daca-i putea să 
guști în taină și necunoscut laudele acelor oa-
meni ce i-ai putea iubi – bine, de nu, nu te arăta 
lor” (O XV 137). 

 

Acest „nu te arăta lor” este blazonul lucidității 
potențate; mistuitoarea durere și suferința ilumi-
nate lăuntric din ultimii ani rămân sub zodia aces-
tei lucidități, care, vorba lui Cioran, „datorită vidu-
lui pe care te lasă să-l întrezărești, se converteș-
te în cunoaștere” (Cioran 1993, 195). 

Născut din răspântiile vertijului cosmic – mar-
cat constant de sugestia căderii și a cernerii lumi-
lor – cu vertijul lăuntric – „asfințire de idei”, sen-
zația de întunecare glacială și de mort viu a fiin-
ței, de risipire („În van cat întregimea vieții me-
le...”) –, jocul măștilor nebuniei – ca înțelepciune, 
tăcere și moarte – convertește „vălur’le d’imagini” 
ale chaosmosului existențial în cea mai odihni-
toare dintre vedenii: vedenia Vidului. Privirile Ce-
zarului se întretaie cu cele ale lui Sarmis în zarea 
Hyperion, cel care nu reprezintă decât expresia 
nominală a vidului transfinit. Este calea pe care 
Gândirea eminesciană atinge covârșitoarea sin-
gurătate a Creatorului, întâlnindu-se, totodată, 
cu... Shakespeare! În Everything and nothing, 
Borges imaginează că „divinul brit”, „după sau 
înainte de moarte, s-a pomenit odată în fața lui 
Dumnezeu și i-a spus: Eu, care în van am fost 
atâția oameni, voiesc să fiu doar unul și eu în-
sumi. Glasul lui Dumnezeu răspunse din mijlocul 
unui vârtej: Nici eu nu sunt; și eu am visat lumea 
așa cum tu ți-ai visat opera, iubite Shakespeare, 
iar între înfățișările visului meu te afli tu, care ești, 
ca și mine, mulți și nimeni” (Borges 1983, 171).1 

La fel ca pentru „divinul brit”, Shakespeare, 
pentru Eminescu creația reprezintă singura cale 
de înstăpânire a unui cosmos dinamic, imposibil 
de cuprins într-o formulă definitivă. Homo sui 
transcendentalis implică o prealabilă transcende-
re – sublimare în Idee – a infinitului Realității. Pâ-
nă și Elohim a creat în cap propria noastră lu-
me... 

                                                           
1 „La historia agrega que, antes o después de morir, se 

supo frente a Dios y le dijo: Yo, que tantos hombres he sido 
en vano, quiero ser uno y yo. La voz de Dios le contestó 
desde un torbellino: Yo tampoco soy; yo soñé el mundo co-
mo tú soñaste tu obra, mi Shakespeare, y entre las formas 
de mi sueño estás tú, que como yo eres muchos y nadie” 
(Borges 1974, 804). 

Cutremurătoarea dorință „Smulge-mi capul!” – 
șoptită de Eminescu lui Vintilă Rusu-Șirianul, mai 
tânărul său discipol de la „Timpul”, atunci când 
atacurile bolii devin necruțătoare – și convingerea 
că are în cap o comoară de diamante, din epoca 
ultimei internări a poetului la „Caritas”, indică un 
proces de intensificare a ascunderii și a lucidității 
gândirii. Este vorba despre acea luciditate extre-
mă care, după Cioran, înseamnă „ultimul grad al 
conștiinței; ea îți dă sentimentul că ai epuizat uni-
versul, că i-ai supraviețuit” (Cioran 1993, 195). 

 

În ultimă analiză, întreaga operă eminesciană 
poate fi înțeleasă ca un grandios exercițiu mental 
de înstăpânire a unei întrevăzute transcosmo-
logii, în care „Tot ce există nu sunt de[cât] grade 
ale unei stări supuse la modificațiuni în infinit” (O 
XV, 317). Urmând căile paradoxului, un distih 
răzleț, antologat de Perpessicius în Exerciții & 
moloz, ilustrează cu electivă subtilitate izbânda 
unui asemenea act: 

 

Pe când muzica din sfere i se naște în auz 
Izvorând atât de dulce și de clară... asurzește.  

(O V, 673) 
 

„Asurzirea” alimentează aici o evidentă ambi-
guitate. Pe de o parte, ea poate fi interpretată ca 
efect al muzicii asupra auzului – caz în care izvo-
rârea vine dintr-o exterioritate invadatoare (sfere-
le) –, iar pe de alta, ca efect al muzicii asupra ei 
înseși – prin implozie –, ceea ce o irealizează; 
„izvorârea” care „se naște în auz” asurzind este 
vocea unui univers lăuntric, înstăpânit prin pute-
rea gândirii.2 Este un cosmos insondabil cu lubri-
cele căngi ale pozitivismului pur. Numai lucorile 
metafizicii ne pot contura, fragil, procesul de 
imersiune într-un „gând/ Neaprofundabil” (O IV, 
146). După Tudor Vianu, aceasta înseamnă des-
facerea „din rigorile civilizației și ale rațiunii”, ati-
tudinea spirituală a poetului reflectând „și ceea ce 
precedă și se opune rațiunii, originea lucrurilor și 
coincidența contrariilor” (Vianu 1972, 443).3 

                                                           
2 Muzicalitatea interesează aici numai ca „vibrație interi-

oară și tainică”, inaudibilă, a unui „univers interiorizat” (Del 
Conte 1990, 256). Acest aspect nu trebuie confundat cu su-
gestia captivității în viziunea interioară, întâlnită în Scrisoa-
rea V și Memento mori (Petrescu 1989, 12). Din perspectiva 
demersului meu, surzenia și orbirea reprezintă primele 
„măști” ale nebuniei „mântuitoare”. 

3 Preocupat de „armonia eminesciană”, Vianu semna-
lează caracterul ei inanalizabil: „Armonia este […] irațională. 
Cântecul adânc al ființei uimite, tragice sau fericite izvorăște 
în însuși contactul ei original cu viața, și mintea, pentru a-l 
înțelege, se vede lipsită de orice element cunoscut mai îna-
inte și în raport cu care el ar putea deveni și un obiect al in-
teligenței, nu numai […] al puterilor care resimt și vibrează 
consonant” (1972, 438). 
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Destrupare de sonorități, muzica semnifică 
aici, în egală măsură, renunțare la cuvânt și la 
imagine în favoarea replierii depline, după mode-
lul demiurgic surprins într-o eboșă a Scrisorii I 
(cca 1877): 

 

De plânge Demiurgos, doar el aude plânsu-și 
Și fără de răsuflet respiră’n sine însuși. 

(O II, 185) 
 

Dincolo de recuzita și de retorica esențial ro-
mantice, în ambele contexte Eminescu utilizează 
o structură schizoidă care are ca mod de funcțio-
nare propria negație. Auzul „imploziv” – ca și vă-
zul1 – devine astfel semn nu al unei gândiri „zbre-
vuiate”, cum ar zice I. Budai-Deleanu, ci al unei 
răspântii mereu evanescente, în care adierile 
morții, ale nebuniei și ale vidului tind să se înte-
țească într-un singur punct focal de maximă ten-
siune: luciditatea suverană. În lumina acesteia, 
vertijul depărtării de lume cu lume cu tot – ale că-
rui reflexe rămân fantasmele Sarmis și Lear – se 
convertește în vertij al concentrării extreme într-o 
enigmatică ecuațiune universală. Cum va fi arătat 
ea în gândirea atât de tăinuită sub masca Hype-
rion a ultimului Eminescu, aceasta n-o vom ști 
niciodată. Sau, atunci când o vom ști, n-o vom 
(mai) putea spune; iar „Despre ceea ce nu se 
poate vorbi, trebuie să se tacă”. („Wovon man 
nicht sprechen kann, darüber muss man schwei-
gen”, Wittgenstein 1981, 67). 

Transcosmologia este „făptură” a translimba-
jului, în vreme ce translimbajul este „înfăptuire” a 
transcosmologiei. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Aspect asupra căruia s-a insistat îndelung (între alții 

de către Edgar Papu, Ioana Em. Petrescu, Dan C. Mihăiles-
cu), văzul eminescian este recuperat în plan metafizic de 
George Munteanu chiar și atunci când se referă la portretul 
poetului, cel de maturitate (1878); criticul vorbește de ochii 
orbi precum ai statuilor, „adiați pe dinăuntru de un început 
de abandonare. S-ar zice că privirea aceasta, deodată cu fi-
ința lăuntrică, și-au găsit centru de sprijin în afara făpturii 
trupești, care e de-acum o amintire a lor” (Munteanu 1973, 
223). 
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LIMBAJUL ȘI DIFERENȚA DE GEN 
 
 
În Europa secolului al XIX-lea, un zeitgeist se-

cularizant străbătea gîndirea ştiinţifică, determinînd 
convergenţa unor domenii diverse precum antropo-
logia, biologia sau neurologia pe un teren comun în 
care se urmărea fundamentarea pe baze ştiinţifice 
a supremaţiei rasei nord-europene, în special a băr-
batului alb. Dreptul de a ocupa poziţia centrală în 
societate şi în lume urma să fie conferit de însăşi 
structura biologică a acestuia. Astfel, superioritatea 
formelor de politică şi cultură europeană în faţa ce-
lorlalte produse culturale ale altor rase nu mai putea 
fi contestată. 

Anterior, frenologia secolului al XVIII-lea arăta-
se, prin simple măsurători ale craniului uman, că 
bărbaţii, ca grup, au o capacitate craniană mai ma-
re decît femeile, ca grup. Acest lucru a fost luat 
drept o confirmare a uneia dintre ideile de bază ale 
acestei „pseudo-științe”, cum este numită azi, şi 
anume că un cap mai mare însemna un creier mai 
mare, iar un creier mai mare nu putea însemna de-
cît un grad mai ridicat de inteligenţă. După nenumă-
rate măsurători după tot felul de criterii cum ar fi ra-
sa, naţionalitatea şi sexul, frenologii au concluzionat 
că rasa albă, europeană, are o capacitate craniană 
mai mare decît africanii şi asiaticii.  

Antropologia secolului la care ne referim, al 
XIX-lea, a moştenit tehnica măsurătorilor craniene 
pe care a rafinat-o, încercînd să stabilească vîrsta 
raselor umane. Adînc ancoraţi în materialismul dar-
winist, aceşti savanţi voiau să demonstreze ipoteza 
evoluţionistă conform căreia culturile nord-europene 
erau cele mai vechi şi mai evoluate din lume. Faptul 
că nord-europenii aveau cranii mai mari decît cele-
lalte rase era o dovadă suficientă a faptului că, fiind 
mai vechi, avuseseră mai mult timp să evolueze.  

Care era, însă, explicaţia antropologilor evoluţi-
onişti pentru capacitatea craniană mai mică a feme-
ilor europene? Aceştia susţineau că, pe lîngă băr-
baţii non-europeni, toate femeile de orice rasă stă-
teau pe o treaptă inferioară de evoluţie. Cum era 
posibil aşa ceva, avînd în vedere faptul că femeile 

albe trebuiau să fie la fel de „vechi” ca şi partenerii 
lor? Răspunsul la această întrebare logică evoca 
sistemul nervos feminin mai puţin complex şi inteli-
genţa mai scăzută ca adaptări evoluţioniste la dure-
rile naşterii, la caracterul repetitiv al muncilor casni-
ce şi la alte activităţi fizice care nu necesitau calităţi 
intelectuale.  

Era de la sine înţeles că femeile din rasele „infe-
rioare” erau încă o dată inferioare faţă de bărbaţii 
din aceeaşi categorie. Nimeni nu s-a arătat indig-
nat, de exemplu, atunci cînd James Hunt, preşedin-
tele Societăţii Antropologice din Londra, a afirmat 
că creierul negrilor şi femeilor seamănă mai mult cu 
cel al maimuţelor decît cu creierul bărbaţilor euro-
peni. Francezul F. Pruner susţinea că negrul este 
pentru alb ceea ce femeia este pentru bărbat, în 
timp ce colegul acestuia, G. Le Bon, era de părere 
că mărimea creierului a numeroase femei albe este 
similară cu cea a gorilelor. 

Toată lumea cunoaşte mitul potrivit căruia feme-
ile vorbesc mai mult decît bărbaţii. Însă niște studii 
foarte bine documentate scrise de Elaine Chaika, 
profesor de lingvistică la Providence College, arată 
că, dimpotrivă, toate investigaţiile asupra acestei 
chestiuni duc la concluzia că, de fapt, bărbaţii vor-
besc mai mult decît femeile. În același timp trebuie 
să remarcăm că întrebarea cine vorbeşte mai mult 
este, în sine, irelevantă: nu poate exista un răspuns 
tranşant atîta vreme cît el depinde de o serie de 
factori precum vîrsta, educaţia, statutul social, subi-
ectul conversaţiei şi situaţia conversaţională con-
cretă.  

Cele mai multe dintre studiile de acest gen au 
fost făcute în cadrul întîlnirilor de afaceri, în mediul 
universitar, adunări de comitete ş.a.m.d., în timp ce 
observaţiile lui Chaika au implicat cupluri din medii 
profesioniste, aflate la diverse petreceri. Ea arată 
că bărbaţii vorbesc mai mult decît femeile, dar nu 
întotdeauna, iar atunci cînd o femeie îşi „eclipsea-
ză” partenerul în discuţie, provoacă o evaluare ne-
gativă din partea celorlalţi. Cel mai frecvent, subiec-
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tele de discuţie feminine includ copiii, şcoala, moda, 
gătitul şi întreţinerea casei, pe cînd maşinile, sportul 
şi afacerile sînt subiecte preferate de bărbaţi.  

Aceştia din urmă vorbesc liber în faţa femeilor 
despre ce-i interesează pe ei, dar dacă femeile fac 
la fel, nu e un lucru neobişnuit ca bărbaţii să se re-
tragă şi să-şi formeze propriul lor grup de discuţie. 
În studiile sale sociologice, o altă cercetătoare, Pa-
mela Fishman, sugerează că bărbaţii au dreptul să 
controleze subiectul discuţiei şi că, într-o conversa-
ţie, o femeie abordează mai multe subiecte decît 
bărbaţii deoarece o mare parte din ceea ce ea spu-
ne trece neobservată de bărbaţi.  

Aşa că femeile încearcă să capteze atenţia sau 
să aibă un oarecare control asupra unei conversaţii 
abordînd multe subiecte. O altă tactică implică pu-
nerea de întrebări. Studiile arată că femeile pun de 
trei ori mai multe întrebări decît bărbaţii, şi asta 
pentru că astfel provoacă un răspuns. S-a arătat, 
de asemenea, că femeile, ca şi copiii, încep adese-
ori cu formula Ştii ce?/ Ştiţi ce? Ele recurg la aceas-
tă întrebare mult mai des decît bărbaţii, care o folo-
sesc atunci cînd se adresează superiorilor lor.  

În mod similar, ele apelează la comentarii intro-
ductive de tipul Ce interesant! sau N-o să ghiceşti 
niciodată…, care în mod sigur vor atrage atenţia as-
cultătorului asupra a ceea ce urmează. Expresiile 
de umplutură de tipul ştii/ ştiţi sînt folosite de către 
femei în conversaţie de zece ori mai des decît de 
bărbaţi, recurgîndu-se la ele cu atît mai mult cu cît 
răspunsul din partea bărbaţilor se lasă aşteptat. 

Niște studii efectuate în California şi Rhode 
Island arată că bărbaţii întrerup femeile cînd vor, nu 
şi invers. D. H. Zimmerman şi C. West au observat 
interacţiunile verbale dintre femei şi bărbaţi şi au 
descoperit că 96% dintre întreruperi erau făcute de 
bărbaţi. Însă ceea ce este cu adevărat interesant 
aici e concluzia trasă de cei doi cercetători: ei spun 
că atît femeile cît şi bărbaţii cred în subconştient că 
bărbaţii au dreptul de a controla discuţia. Aceasta 
ar fi explicaţia faptului că femeile nu obiectează 
atunci cînd bărbaţii intervin în ceea ce ele spun, în-
să obiectează atunci cînd o altă femeie face acest 
lucru.  

Tăcerea care urmează de partea vorbitorului e 
mai lungă cînd întreruperea vine din partea unui 
bărbat decît atunci cînd intervine o femeie. Într-o 
conversaţie nu există feedback din partea bărbatu-
lui, pe cînd o femeie va emite întotdeauna murmure 
de aprobare sau de încurajare. În mod similar, cînd 
femeile vorbesc, ele privesc mai des spre bărbaţi 
decît viceversa. 

O altă relaţie interesantă a fost identificată între 
sex şi persuasiune. Într-un studiu asupra discursului 
ezitant şi discursului asertiv, sociologul american 
Linda Carli arată că primul are efect asupra bărbaţi-
lor, dar nu şi asupra femeilor. Ideea ar fi că, dacă o 
femeie vrea să influenţeze un bărbat şi să-l deter-

mine să-i adopte părerile, nu ar trebui niciodată să 
fie directă, asertivă în preajma lui. În schimb, ace-
eaşi atitudine în faţa unei alte femei nu are nici o 
putere de convingere. 

Urmărind ce se petrece într-o sală de tribunal, 
W. M. O’Barr arată că puterea de convingere depin-
de de stilul discursului. Stilul unui discurs poate 
contribui fie la impresia de slăbiciune sau la cea de 
putere. Sexul e irelevant aici, nu şi statutul social. 
Femeile profesioniste instruite foloseau stiluri pu-
ternice, în timp ce bărbaţii şomeri sau cu slujbe mă-
runte foloseau un stil slab (adică discursul lor conţi-
nea calificative ca un fel de, oarecum, răspunsuri 
incomplete ce necesitau întrebări suplimentare, re-
petiţii, ezitări). Investigînd modul în care juraţii îi ve-
deau atît pe martori cît şi pe avocaţi, O’Barr a des-
coperit că oricine folosea un stil puternic era consi-
derat credibil, însă bărbaţii erau percepuţi ca fiind 
oricum mai credibili decît femeile. 

Să vedem acum dacă toate acestea sînt dubla-
te de diferențe în structura cerebrală. Capacitatea 
craniană este cu adevărat un indicator al mărimii 
creierului, astăzi acest fapt este cunoscut cu certitu-
dine, astfel că femeile, ca grup, chiar au creiere mai 
mici decît bărbaţii, ca grup, lucru care se întîmplă 
încă de la naştere. În ceea ce priveşte bebeluşii, 
creierul băieţilor este mai mare cu 12-20% decît cel 
al fetelor, iar circumferinţa capului e mai mare cu 
2%.  

Totuşi, aceste date devin irelevante atunci cînd 
sînt comparate cu masa corporală, deoarece pro-
porţiile devin egale. La adulţi, capetele bărbaţilor 
sînt cu 2% mai mari decît ale femeilor, iar creierul 
cîntăreşte mai mult cu 12%. Însă, din nou, proporţii-
le se egalizează cînd greutatea totală e luată în 
considerare. În anul 1977, un cercetător danez din 
Copenhaga, Bente Pakkenberg, a demonstrat că, 
în medie, un bărbat are cu circa patru miliarde mai 
multe celule nervoase decît o femeie. Doi ani mai 
tîrziu, neurologul american Ruben Gur a descoperit 
că femeile au mai multă materie cenuşie decît băr-
baţii. 

Emisferele stîngă şi dreaptă ale creierului sînt 
unite de un ţesut nervos numit corp calos, a cărui 
funcţie e de a asigura comunicarea între cele două 
jumătăţi. Unii susţin că această parte e mai mare şi 
mai dezvoltată la femei decît la bărbaţi: Roger Gor-
ski, neurolog la Universitatea California, din Los An-
geles, susţine că, la femei, corpul calos conţine cu 
30% mai multe conexiuni, deci e mai dens. 

Hipotalamusul e o zonă deosebit de complexă 
din creier, iar numeroşii săi nuclei răspund de o se-
rie de funcţii precum hrănirea, reflexele gastrice, 
comportamentul matern, împerecherea, tensiunea 
sîngelui, răspunsurile imunitare sau temperatura 
corporală, ca să numim doar cîteva. Hipotalamusul 
este dimorfic vizavi de sex: aceasta înseamnă că 
există clare diferenţe structurale şi funcţionale între 
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hipotalamusul feminin şi cel masculin. De exemplu, 
aria preoptică, răspunzătoare de comportamentul 
sexual, e mai mare în volum la bărbaţi, atît în secţi-
une transversală cît şi ca număr de celule. E dublu, 
şi conţine de două ori mai multe celule. Această di-
ferenţă e evidentă în neuroanatomia vizibilă, însă 
cele mai multe diferenţe constau în schimbări subti-
le în conectivitatea neurală şi sensibilitatea chimică. 

Este funcţionarea creierului influenţată în vreun 
fel de diferenţele structurale cerebrale? Se ştie că 
funcţiile limbii sînt lateralizate în emisfera stîngă, în 
timp ce emisfera dreaptă e responsabilă, printre 
multe altele, de funcţiile vizual-spaţiale. S-a obser-
vat că femeile obţin punctaje mai mari la operaţiuni-
le de natură lingvistică, pe cînd bărbaţii sînt mai 
buni la sarcinile vizual-spaţiale. Acest lucru implică 
o lateralizare diferită a limbii la cele două sexe, fapt 
confirmat de două tipuri de dovezi: din studiile de 
tehnică imagistică craniană, respectiv de studiile de 
afaziologie. 

Într-un experiment efectual la Indiana University 
School of Medicine, douăzeci de bărbaţi şi douăzeci 
de femei au fost introduşi în tomograf în timp ce as-
cultau un fragment din romanul The Partner de 
John Grisham. Marea majoritate a bărbaţilor au 
avut activitate cerebrală exclusiv pe partea stîngă, 
în lobul temporal (arie asociată cu procesarea lim-
bii), pe cînd majoritatea femeilor au arătat activitate 
în lobul temporal al ambelor emisfere ale creierului, 
deşi predominant pe stînga.  

Un alt experiment cerea subiecţilor să decidă 
dacă două şiruri de cuvinte inexistente (e.g. jete, 
lete) rimează sau nu. Analiza tiparelor de distribuţie 
a sîngelui în creier a arătat activitate în emisfera 
stîngă la bărbaţi, şi activitate bilaterală la femei. Alt 
studiu a implicat lecturarea unor verbe reale şi a al-
tora inventate, şi pronunţarea formelor de trecut. 
Aceleaşi rezultate au fost obţinute ca mai sus. 

Afaziologia vine şi ea cu propriile contribuţii: da-
că limba e reprezentată unilateral la bărbaţi, atunci 
consecinţele unui atac cerebral în emisfera stîngă 
ar fi mai severe decît la femei. Studiile arată că băr-
baţii sînt mai predispuşi să sufere de afazie după 
un astfel de accident decît femeile care, la rîndul 
lor, dacă sînt afectate de afazie, au mai multe şan-
se de recuperare decît bărbaţii. 

Înseamnă toate cele de mai sus că femeile as-
cultă mai bine, vorbesc mai bine ş.a.m.d.? Cercetă-
torii se feresc să dea răspunsuri la astfel de între-
bări. Ei spun doar că procesarea limbii e diferită în 
funcţie de sex, lucru care nu ar implica o perfor-
manţă diferită. Mai mult, ei nu pot spune dacă dife-
renţele sînt cauzate de modul în care sîntem cres-
cuţi, sau dacă ne naştem cu ele. 

Într-o vreme cînd trebuie să fii politically correct, 
cînd ideea de şanse egale pentru toată lumea se 
bazează pe faptul că sîntem toţi la fel, nu e uşor să 

susţii că ne naştem diferiţi. În bestseller-ul internaţi-
onal Why Men Don’t Listen and Women Can’t Read 
Maps, experţii americani în limbaj corporal Allan şi 
Barbara Pease nu se tem să tragă nişte concluzii 
foarte originale. Pentru ei, reprezentarea bilaterală 
a limbii în creierul femeilor explică, printre altele, şi 
lucrurile următoare. 

Bărbatul obişnuit nu este bun la conversaţie. 
Pentru el, a vorbi şi a asculta nu sînt abilităţi critice, 
fiind folosite doar cînd ceva trebuie comunicat. Pen-
tru femei, vorbitul este crucial pentru că înseamnă a 
stabili contacte şi a construi relaţii. Avem impresia 
că femeile vorbesc mai mult decît bărbaţii deoarece 
aceştia din urmă vorbesc în gînd iar femeile gîn-
desc cu voce tare. Apoi, bărbaţii obişnuiţi vorbesc 
diferit. Propoziţiile sînt mai scurte, mai structurate, 
încep simplu, conţin un mesaj clar şi o concluzie. 
Sînt orientate spre soluţionare şi merg la obiect. 

Limbajul bărbaților e folosit pentru competiţie, în 
timp ce femeile folosesc cuvintele pentru a-şi face 
prieteni şi pentru a arăta participare. Femeile obiş-
nuite sînt indirecte, folosesc o mulţime de calificati-
ve de felul cam, un pic, un fel de, oarecum, evitînd 
astfel dezaprobarea sau agresiunea. Impresia lăsa-
tă bărbaţilor e accea că ele nu ştiu despre ce vor-
besc. Bărbaţii sînt direcţi şi iau cuvintele literal. Cali-
ficativele lor sînt de genul niciodată, nimeni, abso-
lut, afirmîndu-şi astfel autoritatea în faţa celorlalţi. 

În timp ce ascultă pe cineva, faţa unei femei va 
oglindi întotdeauna emoţiile exprimate de vorbitor. 
Bărbaţii simt emoţiile la fel de puternic, dar evită să 
arate acest lucru. Cei doi autori se referă la mult 
mai multe probleme decît diferenţele de procesare 
şi folosire a limbajului, lucru care le face iniţiativa 
deosebit de interesantă. Concluzia lor e că cele do-
uă sexe sînt în mod intrinsec înclinate să se poarte 
diferit: „Bărbaţii şi femeile sînt diferiţi. Nici mai buni, 
nici mai răi – doar diferiţi. Oamenii de ştiinţă deja 
ştiu, dar corectitudinea politică face tot ce-i stă în 
putere să nege acest lucru. Există un curent politic 
şi social vizavi de tratarea egală a femeilor şi bărba-
ţilor, bazat pe credinţa ciudată că sîntem totuna. Ei 
bine, se poate demonstra că nu sîntem.” 

Desigur, astfel de concluzii puteau veni numai 
dinafara cîmpului academic, întrucît orice cercetător 
„respectabil” s-ar teme să nu se discrediteze în 
ochii comunităţii ştiinţifice. Însă „știinţifice” sau nu, 
astfel de interpretări ţin, de multe ori, doar de bunul 
simţ. Bineînţeles că diferenţele exterioare, vizibile, 
dintre cele două sexe sînt doar oglinda diferenţelor 
interne, invizibile pînă de curînd. Echipamentele 
medicale din prezent o confirmă. Tot de la sine înţe-
les e şi faptul că performanţa de orice natură va fi 
diferită. Ceea ce e cu adevărat important, însă, e 
modul în care abordăm această diferenţă, deoarece 
comparaţiile sînt cu totul inutile şi generatoare de 
tensiuni.  
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O VOCE CARE CONTEAZĂ 
(Gabriela HAJA) 

 
 
Dacă ar fi să sintetizez într-o formulă cristalină 

trăsăturile ce o disting pe Gabriela Haja, aș înce-
pe prin a o zugrăvi ca pe un personaj indispensa-
bil. Eu, barem, așa o percep. Un coechipier (mă 
rog, o coechipieră) dintre aceia a căror prezență 
contează mai ales la greu. Minte cumpănită (cine 
știe cât o costă acest echilibru?), cu o expresie 
radioasă când dificultățile n-o crispează, blonda 
Gabriela a Institutului Philippide și-a croit/ își cro-
iește prin perseverență, prin intuirea căilor de ur-
mat atunci când se ajunge la vreo răspântie, o ca-
rieră suitoare. 

N-au lipsit, desigur, de-a lungul vremii, neliniș-
tile, ezitările, câte un impas. S-o fi temut suce-
veanca noastră ca momentele de blocaj, de care 
nu prea se plânge, să nu se repete. Semn de fra-
gilitate, în contrast cu aparenta robustețe. O sal-
vează, ca într-o poveste frumoasă, mecanismul 
interior, un mecanism aparte. Dificultățile o ambi-
ționează, ba chiar îi sporesc ingeniozitatea, iar da-
că e să-și remodeleze profilul poate ar fi bine să 
apeleze mai din plin la resursele de aplomb. Te-
nacitatea, devotamentul, spiritul de sacrificiu țin 
de sfera, absolut onorabilă, a robotelii. Scrisul Ga-
brielei Haja, cu îngândurările și destinderile lui, vi-
zează însă un alt teren de țintă, unde complexita-
tea să nu pară întâmplătoare. 

I-a fost hărăzită Gabrielei Haja, dacă se poate 
spune, o natură dublă, nu totdeauna lesne de 
descifrat. O încordare surdă mocnind în adânc al-
ternează cu stări jubilante, cu elanuri jucăușe, în 
fervori fără vârstă. Încruntările par că predomină 
și ele reflectă latura gravă, latura dură a personali-
tății colegei pe care încercăm să o portretizăm. 
Urmează reechilibrarea, după un ritual generator 
de resurse. Vizite cu potențial energizant, de pre-
ferință într-un climat efervescent, plimbări pe rute 
evocatoare, călătorii mai lungi, în care frustrările 

nu au ce căuta. Și nici potrivniciile singurătății, ca-
re nu-s vânare de vânt. Prin scris, toate acestea 
(re)capătă un sens, un rost. 

În rafturile aranjate, nu mă îndoiesc, cu dichis, 
se rânduiesc lucrări care îți atrag atenția: Structuri 
dramatice în folclorul românesc (Iași, 2003), Ter-
minologia teatrală românească. De la începuturi 
până la 1913 (Iași, 2005). Punctul de convergență 
– teatrul. Un studiu în variantă electronică (măies-
trie a Gabrielei Haja!) poartă titlul elocvent Limba-
jul dramatic. Nu-i de mirare că lingvista, care a 
predat și niște ore la licee și la universități, s-a 
statornicit, din 1994, la Institutul de Filologie Ro-
mână „A. Philippide”, membră a echipei de filologi 
care continuă elaborarea unui lexicon monumen-
tal, Dicționarul limbii române. Și-a susținut docto-
ratul în 2001 și, în răstimpuri, a prezentat comuni-
cări în orașe din țară și din străinătate – Cernăuți, 
Valencia, Budapesta, Poznan, Chișinău, Freiburg, 
Torino – înfruntând, cu deosebire, „provocările in-
formatizării”. Alte domenii în care Gabriela Haja 
se manifestă, cu o competență ce nu se dezmin-
te, sunt: lingvistică și filologie română, e-lexicogra-
fie, lexicologie, etnologie, poetică. 

E greu de bănuit că timpul i-ar prisosi cercetă-
toarei care nu mai prididește să-și asume tot alte 
și alte sarcini, așa încât te pot surprinde teancurile 
de pagini ce-i poartă semnătura, sute și iar sute, 
care denotă forță de muncă și suplețe a viziunii. 

Și răsplata, adică premiile, n-a întârziat să vi-
nă: Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Româ-
ne (2008), Meritul Cultural în grad de Cavaler 
(2010) ș.a. Ele onorează contribuțiile importante 
de care Gabriela Haja s-a învrednicit. Contribuții 
care, mizând îndeosebi pe dimensiunea de adân-
cime, evită spectaculozitatea factice, câștigând în 
percutanță. Și izbândind în lupta cu sine. 
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CARMEN-GABRIELA PAMFIL CĂTRE GH. IVĂNESCU.  
SCRISORI 

 
 
Între cele câteva mii de scrisori (primite, 

cele mai multe), pe care cunoscutul lingvist 
ieșean Gh. Ivănescu (1912-1987) mi le-a în-
credințat prin anii ’83-’ 86 ai secolului trecut, 
se află și cîteva scrisori expediate profesoru-
lui nostru de către Carmen-Gabriela Pamfil 
(1950-2017), pe care le publicăm acum. Înche-
indu-și o fructuoasă carieră științifică la Insti-
tutul de Filologie Română „A. Philippide”, ca 
lexicograf, membru al colectivului de redacta-
re al Dicționarului limbii române (DLR) al Aca-
demiei Române, Carmen Pamfil s-a afirmat ca 
filolog complet, în centrul atenției sale situ-
ându-se editarea și interpretarea operelor lui 
Timotei Cipariu și Alexandru Philippide, nume 
de referință în istoria filologiei românești. În 
mediile academice ieșene era de notorietate 
publică strânsa și calda relație de prietenie 
care o lega de profesorul Gh. Ivănescu, căruia 
Carmen Pamfil i-a dedicat un veritabil cult, 
considerându-l cel mai important lingvist ro-
mân din toate timpurile. Începută prin anii 
1972-1973, relația de prietenie între tânăra 
studentă în litere și învățatul reîntors la matca 
ieșeană, de unde fusese alungat prin reforma 
învățământului din 1949, a continuat să se 
cristalizeze, până la dimensiunile și formula 
ideale ale relației între magistru și discipol.  

Scrisorile pe care le publicăm acum – din 
motive de spațiu editorial, am lăsat deoparte 
cele câteva cărți poștale și felicitări ocaziona-
le, interesante ca semne în timp ale durabilită-
ții prieteniei lor dar lipsite de conținut pro-
priu-zis – atestă puritatea combustiei afective 
a discipolei față de magistru, admirația since-
ră și netrucată, dar și, pe alocuri, grija mai 
mult decât filială pe care Carmen le avea față 

de profesorul Ivănescu. Amărăciunile eventu-
ale ale senectuții și singurătății ultimului de-
ceniu de viață, pe care Ivănescu a trebuit să îl 
trăiască fără familie la Iași, i-au fost atenuate 
mult prin afecțiunea și solidaritatea cu care a 
fost înconjurat de elevii săi credincioși, între 
aceștia Carmen Pamfil fiind cea mai entuzias-
tă și mai eficientă. 

Textele scrisorilor nu au pus probleme de 
transcriere sau de ortografie, pe care am păs-
trat-o ca atare, inclusiv majuscularea „emfati-
că” a termenilor de adresare. În note și co-
mentarii am încercat să ofer, în special citito-
rilor mai tineri, date și informații necesare în-
țelegerii adecvate a contextului istoric. 

Prezentare, ediție, note și comentarii de  
Eugen MUNTEANU 

 

 

Carmen-Gabriela Pamfil pe la începutul anilor 1980,  
împreună cu Gheorghe Ivănescu, în camera de lucru  

a acestuia 
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1 

Mult stimate Domnule Profesor, 

În București cartea dumneavoastră, este aș-
teptată. Unii au procurat-o (domnul Mihăilă1, care 
mi-a declarat că este încîntat), alții o așteaptă în 
librării. Eu n-am văzut-o nicăieri. Mi-a spus cine-
va (Domnul Creția2) că s-a găsit într-o singură li-
brărie. 

În rest, toate bune. Eu mi-am rezolvat până 
acum unele probleme. Sper să lucrez bine pînă 
la sfîrșitul deplasării. Cei cu care m-am întîlnit să 
transmit salutări și felicitări. Eu vă doresc multă 
sănătate și numai bucurii. 

București, 9 aprilie 1980       Carmen Pamfil 
 
 

2 

Calde și respectuoase salutări din Felix! 
Încerc să mă odihnesc pentru a putea rezista 

muncii viitoare. 
Vă doresc multă sănătate.  

31 mai 1982       Carmen Pamfil 
 
 

3 

27 sept[embrie] 19833 

Mult stimate domnule profesor, 

Mare bucurie ne-a făcut scrisoarea dumnea-
voastră (primită abia astăzi), cu atît mai mult cu 
cît veștile primite sînt bune: sînteți în Germania4, 
sănătos și mulțumit. Într-adevăr, lipsa revistelor 
străine la noi vă afectează, știu bine, mai mult 
decît pe oricare. Aveți acum posibilitatea să citiți 
tot ce vă interesează. Dar, domnule profesor, cu 
cîtă modestie ne scrieți că ați aflat lucruri noi, 
dvs. care știți atît de multe! Ce să mai spunem 
noi? Desigur și în scrisori ne dați o mare lecție de 

                                                           
1 Gheorghe Mihăilă (1930-2011), lingvist și filolog român, 

slavist specializat în problematica relațiilor lingvistice româno 
slave, profesor la Universitatea din București și membru al 
Academiei Române. 

2 Petru Creția (1927-1997), scriitor și filolog clasic român, 
profesor la Universitatea din București. 

3 Între mai 1098 și iunie 1984, Carmen Pamfil s-a aflat la 
Annaba, în Algeria, unde îl însoțea pe soțul său „Ine”. Inginerul 
Eugen Pamfil (n. 1948), profesor la Facultatea de Construcții a 
Politehnicii Ieșene, a fost angajat între anii 1982-1984), ca 
maître de conférences, la Département de Génie Civil al Uni-
versității din Annaba, Algeria.  

4 După cum indică adresa de pe plic, Gh. Ivănescu se afla 
la Freiburg im Breisgau, în timpul uneia dintre vizitele de stu-
diu pe care le–a efectuat în Germania în anii ’80 ai secolului 
trecut. 

ceea ce înseamnă un savant autentic, un om ex-
cepțional. 

Am vizitat multe locuri vara aceasta. Am ră-
mas mai mult la Budapesta, Viena, Salzburg, 
München, Stuttgart, Strasbourg, Nancy, Paris, 
Lyon, Marsilia. Peste tot noutăți, peste tot ceva 
de învățat (de preluat sau de respins). 

La Paris am stat opt zile. M-a copleșit, pot 
spune. De dimineața, de la 8, pînă seara la 9-10, 
umblam: pe străzi, prin muzee, prin catedrale, 
peste tot, chiar și prin biblioteci. Dar cîte au ră-
mas necunoscute! Dacă veți merge la Paris, poa-
te treceți și pe la „Centrul Pompidou”. Este drept 
că lipsesc multe cărți recente sau mai vechi, de 
lingvistică, dar, în general, merită să fie văzut. 
Pentru accesul în bibliotecă (etajele I, II, III) nu vă 
trebuie nici un permis. Totul este gratuit. Ar fi 
foarte bine dacă ați putea duce acolo un exem-
plar din Istoria limbii române. Sau poate trimiteți 
unul din țară. Sînt multe cărți românești de ling-
vistică acolo; este păcat să nu fim reprezentați și 
cu capodoperele noastre. Cred că și studenții ci-
tesc la Biblioteca Pompidou. Din orarele de la 
Sorbona, am văzut că există secție de limba ro-
mână. 

Stimate domnule profesor, am fost la Aix-en-
Provence și am lăsat cărțile dvs. M-am întîlnit cu 
Valeriu Rusu5 în curtea Universității și, împreună 
cu el, am fost la secretarul Congresului, care v-a 
transmis mulțumiri pentru lucrările trimise și re-
gretul că nu ați putut participa. 

Din păcate, nu vă pot îndeplini rugămintea. 
Am rătăcit adresa. Vă rog să mă iertați. 

Oare intră Philippide6 la tipar toamna aceas-
ta? Eu, aici, mă străduiesc să mai recuperez ce-
va din lipsurile fundamentale care s-au acumulat: 
necunoașterea limbilor străine, cultura clasică. 
Probabil că după Anul Nou voi citi și lucrările de 
lingvistică existente pe aici. Deocamdată studiez 
franceza și engleza intens; zi de zi fac traduceri, 
învăț cuvinte, expresii tipice. Am început araba. 
Am învățat alfabetul și scrierea literelor în toate 
cele trei poziții. Dificilă este pronunțarea unor su-
nete: ځ (ha) și ع (eayn), pe care am și renunțat să 

le mai imit perfect. Mă doare gîtul. Le rostesc 
aproximativ. Important va fi dacă voi reuși să în-

                                                           
5 Valeriu Rusu (1935-2008), lingvist român, specialist în 

dialectologie, lector universitar la Universitatea din București, 
profesor de romanistică la Universitatea din Aix-en-Provence 
(din 1987). 

6 Este vorba despre volumul publicat de Carmen Pamfil 
împreună cu Gh. Ivănescu, sub titlul: Alexandru Philippide, 
Opere alese, I, Principii de istoria limbii. Ediție îngrijită de 
Gheorghe Ivănescu și Carmen-Gabriela Pamfil, cu un studiu 
introductiv și comentarii de Gheorghe Ivănescu, Editura Aca-
demiei Republicii Socialiste România, București, 1984. 

http://www.diacronia.ro/en/indexing/search/authors=%22gheorghe%20ivanescu%22
http://www.diacronia.ro/en/indexing/search/authors=%22carmen-gabriela%20pamfil%22
http://www.diacronia.ro/en/indexing/search/authors=%22gheorghe%20ivanescu%22
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văț să scriu și să citesc. Ar fi desigur, o perfor-
manță, la vîrsta mea! Lîngă noi locuiește o etio-
peancă. Mi-a arătat o carte cu scrierea lor. Am 
rugat-o sa-mi citească puțin, să-mi spună alfabe-
tul. În sfîrșit, am auzit clar cum se rostesc con-
soanele cu „plescăitură”. Voi încerca să mă in-
formez de pretutindeni. Poate voi rămîne cu cîte 
ceva. 

Domnule profesor, drept să vă spun, suport 
greu depărtarea de casă. S-a instalat singurăta-
tea și un fel de teamă (la Marsilia era să fim pră-
dați; am avut un șoc puternic pentru un moment 
și de atunci sînt, parcă, mereu în pericol). De-ar 
trece mai repede timpul! Tare aș vrea ca la anul 
să ne liniștim acasă. 

Mult stimate domnule profesor, vă mulțumim 
din suflet că v-ați gîndit la noi și că ne-ați scris. 

Vă dorim multă sănătate, numai împliniri și 
bucurii, 

Ine și Carmen Pamfil 
 
 

4 

Annaba, 27 ian[uarie] 1984 

Mult stimate domnule profesor, 

Am primit cele două scrisori frumoase și, în-
tr-un fel, încurajatoare. Domnule profesor, vă 
mulțumesc pentru gîndurile bune, pentru încrede-
rea pe care mi-o arătați în continuare și pentru 
sfaturile date. Dar – cu sufletul strîns – vă mărtu-
risesc că, de astă dată, ceea ce îmi propuneți 
dvs. nu se poate înfăptui. 

Nici nu știu bine cu ce să încep – nu pentru a 
desfășura o pledoarie în favoarea hotărîrii, înde-
lung și bine meditate, de a ne întoarce acasă în 
toamnă –, ci pentru a vă sugera, cît de cît, viața 
noastră de aici, imposibilitatea unor întreprinderi 
chiar modeste, sentimentul pierderii unor ani, 
poate chiar rodnici în condițiile de acasă, lipsurile 
materiale, ca să nu mai vorbesc de absența unui 
climat spiritual mobilizator și prielnic studiilor 
adevărate, fapte la care se adaugă șubrezirea 
sănătății mele și mai ales a lui Ine. 

Chiar din septembrie, imediat ce am ajuns în 
Algeria, am încercat să urmez cursurile de arabă, 
organizate la Universitatea din Annaba. Credeam 
că sînt pentru începători, și cînd colo erau pentru 
vorbitori de limbă arabă, deci predate în arabă, 
un fel de inițiere în cultura și literatura algeriană. 
După încă vreo lună, aflînd că se organizează 
niște cursuri de „arabizare” pentru conducătorii 
de instituții, care nu cunosc suficient de bine lim-
ba maternă, am făcut unele demersuri pentru a le 
urma și eu. Din nou surpriză: „Sînt pentru șefi, nu 

pentru femei!” – mi s-a replicat. Bun! Mi-am spus 
că, ajutată de o vecină, voi reuși să fac ceva aca-
să, după un manual editat în Egipt (mă gîndeam 
că bine ar fi să-mi însușesc mai întîi limba litera-
ră, cea mai apropiată de Coran fiind egipteana, și 
apoi cea din Algeria, care este adesea foarte di-
ferită). Prima lună a mers. Vecina mea, o femeie 
amabilă, instruită, dar foarte ocupată a găsit timp 
doar trei săptămîni să-mi citească lecțiile pe care 
eu le înregistram pe bandă de magnetofon și pe 
care apoi le „toceam” de una singură. Pe urmă 
au urmat amînări, refuzuri politicoase. Am încer-
cat aceeași metodă cu un alt vecin, care însă nu 
știa decît limba algeriană și la tot pasul se potic-
nea la textul egiptean (primele zece lecții repre-
zentau formule uzuale care, ce e drept, diferă fo-
netic și lexical de cele algeriene). Pe la sfîrșitul lui 
noiembrie, obosită de atîtea eșecuri în această 
direcție, mi-am spus că cel mai folositor pentru 
mine ar fi să continui numai cu celelalte ocupații: 
perfecționarea francezei cu mai multe lecturi (în 
majoritate texte lingvistice) și cu exerciții gramati-
cale, a englezei și punerea la punct a latinei, pen-
tru că, domnule profesor, acestea sînt marile și 
urgentele mele necesități. Cum bine știți, aș vrea 
să termin monografia Cipariu7, abia schițată în 
teză, aș vrea să public o ediție a operelor lui ling-
vistice (cu dl. Istrate)8, aș mai vrea să iasă la lu-
mină Dicționarul lui Philippide9 și aș mai vrea, 
dacă mă vor ajuta puterile, ca peste vreo 10 ani, 
după ce voi mai aduna material lexical, în urma 
muncii mele la Dicționarul tezaur (eu sînt lexico-
graf) să scriu o carte de semantică românească. 

Îmi sugerați să mă ocup de dialectologie ara-
bă. Dar nici dacă aș mai rămîne 10 ani aici nu 
mi-aș putea permite să abordez asemenea do-
meniu, rezervat numai specialiștilor. Printr-o în-
tîmplare fericită, l-am cunoscut în decembrie pe 
profesorul, de naționalitate franceză, care predă 
aici dialectologie arabă. Istoria lui: născut la Mar-
silia, a învățat de mic arăbește; a urmat cursurile 
de arabă la Sorbona (printre altele, a audiat și 
cursuri de berberă, fiindcă trebuie să știți că nu-

                                                           
7 Lucrarea menționată a apărut sub titlul: Carmen-Gabri-

ela Pamfil, Timotei Cipariu – lingvist şi filolog, Iaşi, Editura Uni-
versităţii „Alexandru Ioan Cuza”, 2009, 327 p. 

8 Gavril Istrate (1914-2014), lingvist și filolog român, pro-
fesor la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, decan al 
Facultății de Filologie (1949-1958) și șef al Catedrei de Limbă 
Română (1950-1978). A fost conducătorul de doctorat al lui 
Carmen Pamfil. Ediția menționată a apărut cu titlul: Timotei 
Cipariu, Opere, I. Ediţie îngrijită de Carmen-Gabriela Pamfil. 
Introducere de Gavril Istrate, Bucureşti, Editura Academiei 
Republicii Socialiste România, 1987, 476 p. 

9 Vezi: Carmen-Gabriela Pamfil, Alexandru Philippide şi 
Dicţionarul limbii române al Academiei, în „Limba română”, 
XXX, 1981, nr. 5, p. 487-497. 
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mai la Paris se studiază berbera; în Algeria, mai 
ales în ultimii ani, din rațiuni politice, este complet 
ignorată); a venit apoi, acum 10 ani aici, unde s-a 
mai specializat și unde încearcă, cu eforturi ade-
sea sisifice să scrie cîte ceva. Și ca el sînt sute, 
domnule profesor. Cum mă pot eu compara cu 
ei? Cum mi-aș putea închipui că în urma unor 
strădanii de autodidact, fără manuale, fără o 
școală propriu-zisă pot deveni specialist? (Cu 
ceea ce aș realiza în următorii doi ani, abia m-aș 
descurca arăbește la piață). 

Cam la fel stau lucrurile cu berbera. În Anna-
ba nu prea sînt berberi; am cunoscut o doamnă, 
născută în sud (la El-Oned; berberi sînt foarte 
mulți și spre deșert, nu numai în Gabilia) și mamă 
arabă. Este o femeie deosebită (a urmat geologia 
la Paris). S-a oferit să mă ajute. Din păcate, însă, 
nu cunoaște perfect berbera; nu știe nici cum se 
spune elefantului (prima dvs. întrebare). Am ru-
gat pe vecinul meu lingvist să-i întrebe pe stu-
denții lui, de origine berberă chestiunile care vă 
interesează. Răspunsul: nu cunosc! Mi-a rămas 
să fac o documentare din gramaticile și dicționa-
rele pe care le voi găsi aici. Astfel că pînă în iulie, 
cînd vom pleca din Annaba, urmează să epuizez 
tot ceea ce există referitor la această populație și 
la limba ei. Nu-mi va fi greu. Izvoarele sînt așa de 
puține! E drept că la Centrul Pompidou, la Paris, 
există o bibliotecă întreagă despre berberi. Dar 
noi nu vom mai ajunge la Paris. Nu ne ajung ba-
nii. 

Mult stimate domnule profesor, nici nu vă 
imaginați ce necăjită sînt că trebuie să vă scriu 
asemenea lucruri care, probabil, vă vor amărî. 
Am reflectat mult la planurile noastre de perspec-
tivă și am ajuns la concluzia că trebuie neapărat 
să plecăm de aici. Și apoi, mai este și Ine, cu ne-
împlinirile și necazurile lui. Știți că în decembrie a 
fost foarte grav bolnav și că nici acum nu și-a re-
venit total? Știți că în săptămînile cu ploi (și ce 
ploi îngrozitoare!) ni se umflă încheieturile, că 
abia ne putem mișca? (Casele pe aici au ciment 
pe jos, rece și ud, iar pe pereții interiori, adesea 
curg șiroaie de apă). Vă mai spun că și în Algeria 
este criză: coadă la carne, la ouă, la cartofi, fruc-
tele foarte scumpe. E adevărat că este apreciat 
la Universitate, dar asta nu-l încălzește de vreme 
ce el este foarte nemulțumit de nivelul studenților. 
A încercat să lucreze la teza de doctorat. A citit 
mult, dar cînd a avut nevoie de unde experimen-
tări care să-i confirme teoria s-a izbit de tot felul 
de obstacole. Multe ar mai fi de spus, domnule 
profesor, dar mă tem că și așa am abuzat de 
timpul și răbdarea dvs. 

Aș fi fericită dacă ne-ați înțelege. Într-un fel, a 
fost utilă această experiență. Ne-a adus și o oa-
recare deschidere: am văzut o parte din Europa 
(intenționăm să vizităm la vară și Spania și Italia) 
și din Africa (poate vom merge în Egipt o săptă-
mînă). Am cunoscut o lume nouă și, sper, că am 
tras unele povețe. Ne-am pus la punct niște limbi 
străine de circulație, am citit lucrări inaccesibile la 
noi, am găsit răgaz pentru a ne iniția în istoria ță-
rilor magrebiene, a Egiptului, a Franței. Eu, de 
exemplu, am consultat deocamdată numai două 
din cele patru volume scrise de Ibn Khaldoun10 
despre berberi: Acum citesc Histoire de la langue 
francaise a lui F. Brunot11. Concluzia: multe volu-
me, multă erudiție, dar puțină originalitate. Ce de-
parte este maniera de tratare „terre á terre” a 
acestuia față de forța de gîndire a lui Philippide 
sau a dvs! Cum s-or fi putut mulțumi franțujii, la 
începutul secolului nostru, cu lipsa explicării ori-
ginilor atîtor fenomene? În România am citit și 
multe fragmente din Migliorini12, care, de aseme-

                                                           
10 Ibn Khaldoun (1339-1406), erudit arab, autor al unei 

vaste lucrări cu caracter enciclopedic asupra limbii arabe. 
11 Ferdinand Brunot (1860-1938), lingvist și filolog fran-

cez, profesor la Universitatea din Paris-Sorbona, autor al unei 
istorii a limbii franceze în 13 volume. 

12 Bruno Migliorini (1896-1975), lingvist și filolog italian, 
autor al unei Storia della lingua italiana, Florența, 1960. 

 

Carmen-Gabriela Pamfil, împreună cu Eugen Munteanu,  
în 1996, la mormântul lui Gheorghe Ivănescu  

din cimitirul Eternitatea din Iași 
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nea nu ne-au satisfăcut. Domnule profesor, știți 
ce cred eu, dar sincer, că noi, românii avem cele 
mai temeinice istorii ale limbii. Trebuie neapărat 
să apară cartea dvs. într-o limbă de circulație, ca 
să vadă și somitățile occidentale cum se tratează 
asemenea probleme. Am mai citit unii din clasicii 
francezi, ceva critică literară. Aș vrea să vă asi-
gur că nu am lăsat să-mi zboare timpul fără vre-
un folos, că nu mă dau în lături de la muncă și că 
voi încerca să vă aduc informațiile cerute, ba încă 
și altele în plus. În același timp, vă rog să mă în-
țelegeți că nu am suficiente resurse să mă lupt cu 
morile de vînt și că nu pot mima o fire de savant; 
mi-e dor de lumea mea lăsată acasă, de munca 
mea modestă cu care începusem a mă deprinde 
și care-mi aducea unele bucurii; noutățile, oricît 
ar fi de mari și interesante, nu mă înalță și nu mă 
absorb suficient. 

Dvs. ce mai faceți? Îmi pare rău că am uitat 
să fi făcut eu (ajutată de dvs) lista semnelor fone-
tice din Principii. Mă bucur că va intra în tipar. 
Abia aștept să văd în librării primul volum al ediți-
ei. Vor apărea și celelalte, sper, cu timpul. Tare 
mi-a părut rău de dna Philippide, sărmana. Știți 
că m-a obsedat prin toamnă (poate chiar prin 
septembrie) faptul că nu am reușit să facem ceva 
pentru ea?! Ce se va întîmpla acum cu manu-
scrisele? Oricum, ele nu trebuie să mai plece din 
Iași. Vă rog să transmiteți caldele mele salutări și 
urări de sănătate d-lui prof. Tcaciuc13, d-lui Iri-
mia14, d-nei Berlinschi, d-lui Fasolă15, tuturor. 

Multă sănătate, domnule profesor, și mult 
spor. 

Cu deosebită stimă, Carmen Pamfil 

P.S. Desigur, părinților noștri nu le-am scris 
deloc despre aspectele neplăcute ale vieții noas-
tre de aici. Le-ar crește îngrijorarea și asta le-ar 
afecta sănătatea. De aceea, vă rog să nu le spu-
neți nimic, nici dvs. 

Cu cele mai bune gînduri,  
Ine și Carmen Pamfil 

Profit de amabilitatea unei familii de români 
care, venind în vacanța de iarnă în țară din Alge-
ria, s-a oferit să mă ajute să vă parvină mai repe-
de și poate mai sigur această scrisoare, pe care 
o va expedia din București. 

 

                                                           
13 Octavian Tcaciuc (1900-1987), filolog clasic român, 

profesor la Universitatea din Iași, prieten al lui Gh. Ivănescu. 
14 Dumitru Irimia (1939-2009), lingvist și filolog român, 

profesor la Universitatea din Iași, discipol al lui Gh. Ivănescu. 
15 Aparținând universul casnic de la Iași, cele două per-

sonaje au fost menajera, respectiv dactilograful lui Gh. Ivă-
nescu. 
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Annaba, 22 martie 1984 

Mult stimate domnule profesor, 

Am primit astăzi scrisoarea dvs., expediată 
din București. Mare bucurie ne-ați făcut scriin-
du-ne, domnule profesor, și încă așa de încuraja-
tor! Ne-ați făcut să uităm că sîntem rătăciți într-o 
lume în care nu ne putem acomoda și ne-ați re-
dat o parte din încrederea, aici pierdută, în viața 
și munca noastră viitoare. Mai ales eu am avut 
uneori momente de deznădejde. Deși am făcut 
progrese în însușirea unei franceze bune (paralel 
mi-am mai pus la punct engleza și italiana), deși 
am citit cîteva lucrări de lingvistică (mai puțin no-
utățile; de prin 1975 nici bibliotecile din Algeria nu 
mai primesc regulat cărțile, nu mai vorbesc de re-
vistele străine), deși am văzut multe locuri fru-
moase și interesante, mă sperie gîndul că mi-aș 
fi putut pierde deprinderea unei munci sistemati-
ce, ritmice. A fost, apoi, boala lui Ine, care m-a 
cam descumpănit, dar care acum a trecut, poate 
că nu definitiv, însă oricum nu mai este gravă. 

Sînt tare mulțumită că sînteți sănătos și că 
puteți lucra așa de mult. Proiectele Dvs. îmi dau 
aripi și mie. 

Fiindcă aici am mai mult timp să mă autoana-
lizez, din cînd în cînd sufăr – aș spune chiar mai 
mult ca oricînd – la gîndul că sînt superficială; 
mi-e teamă să nu-mi fi făcut doar o spoială de 
cunoștințe, care să treacă în conștiința mea și a 
celor din jur, drept știință autentică. Am întîlnit și 
în străinătate atîta „pseudo-știință” împăunată. 

Norocul meu este că prin dvs., prin Philippide 
și Cipariu, am devenit conștientă de ceea ce în-
seamnă să stăpînești un domeniu științific. Mi-ar 
place să fiu modestă (cum îmi spuneți dvs.), dar 
țin mult să fiu realistă, lucidă și deloc ridiculă. 

Veștile despre ediția Philippide m-au făcut fe-
ricită. Oare să apară, cu adevărat? Cum o fi ară-
tînd textul pus în pagină de tipar? Va fi ea fru-
moasă și, mai ales, vor fi mulți cei care o vor stu-
dia cum se cuvine (căci știința adevărată e grea 
și nu-i la îndemîna oricui! – cam așa spunea Phi-
lippide). De-ați ști cît mi-e de dragă această car-
te! Nu cred că are vreo importanță faptul că am 
fost și eu implicată în editarea ei, căci dacă ar fi 
să fac o ierarhie între cărțile dragi mie, Istoria 
limbii ar avea loc prioritar. 

Domnule profesor, lucrarea dvs. trebuie nea-
părat să apară și în franceză, dar nu într-o formă 
prescurtată, ci amplificată, așa cum o vreți dvs. 

Ar aduce atîta progres în lumea lingvistică, 
așa de dezorientată în prezent! Ce incoerență în 
gîndirea semanticienilor apuseni și americani! (ca 



 

106 

să dau numai un exemplu). Am citit sau recitit 
unele lucrări „de referință” (cum se autocompli-
mentează): G. Mounin16, La sémantique, cîteva 
din studiile lui J. Dubois17, cărțile și articolele Jo-
settei Dubove18 (acestea din urmă mi s-au părut 
mai rezonabile) și altele. Majoritatea actorilor, du-
pă ce prezintă limitele unei semantici „structurale” 
(de ce n-or fi renunțînd la acest gînd?!), își mani-
festă scepticismul că lexicul ar putea fi cercetat 
vreodată serios și sistematic, în toată complexita-
tea lui. Eu cred că e posibil. 

V-am scris că la vară vrem să vizităm Spania 
și Italia? Am început să ne facem deja traseul 
exact și să ne documentăm în legătură cu cele ce 
intenționăm să vedem. 

În Italia nu vom coborî mai la sud de Napoli; 
sînt destul de multe locurile prin care vom trece și 
așa. În drumurile noastre poate ne vom putea 
cumpăra și unele cărți bune. Aici n-am prea găsit. 
Am cumpărat totuși una cu multe informații de-
spre berberii din Algeria. Poate vom mai găsi cîte 
ceva interesant. 

Multe salutări și cele mai calde urări din par-
tea lui Ine. Eu vă doresc multă sănătate și mult 
spor. 

Cu deosebită stimă, 
Carmen Pamfil 

P.S. Gîndurile noastre bune și urări de sănă-
tate d-lui prof[esor] Tcaciuc și d-lui Irimia. Ei ce 
mai fac? M-am gîndit să caut niște indigo pentru 
Fasolă, pe care să-l folosească la dactilografia 
lucrărilor dvs, eventual, alor mele. 

C.P. 
 
 

6 

Mult stimate domnule profesor, 

Profesorul d[octo]r I. Lungu (de la Spitalul de 
recuperare) și-a manifestat dorința de a citi car-
tea dumneavoastră. A transmis prin d[octo]r Co-
beț că ar vrea s-o cumpere, dar că nu o găsește. 

Poate că puteți să-i dați una din exemplarele 
dvs., aflate acum la mine. Vă trimit unul. 

Carmen Pamfil 
 
 
 

                                                           
16 Georges Mounin (1910-1993), lingvist francez, specia-

list în traductologie și semantică. 
17 Jean Dubois (1920-2015), lingvist francez, specializat 

în lexicografie. 
18 Josette Rey-Dubove (1929-2005), lingvist francez, spe-

cializată în lexicografie. 

7 

Stimate domnule profesor, 

Vă trimit prin Dna Berlinschi 1000 lei. Dl. 
prof[esor] Giosu19 m-a rugat să vă întreb cît tre-
buie să-i dau, din partea dumneavoastră, profe-
sorului Gauger20 sau Windisch21, 500 sau 1000 
lei. Pentru că am auzit că vă vor vizita mîine, du-
minică, vă trimit dumneavoastră 1000 de lei pen-
tru a rezolva dumneavoastră această problemă. 

Eu nu-i prea cunosc și mă cam jenez că-i 
abordez cu asemenea chestiuni. 

Am căutat peste tot pe fam[ilia] Lungu. Nu 
l-am găsit nici la Anticariat (unde nu s-a auzit de 
acest nume în ultimii trei ani) nici la Biroul de co-
piat acte. 

Am luat legătura cu d-na Jumugă22, împreună 
cu care am încercat să găsim vreo studentă care 
să dactilografieze. După unele căutări am desco-
perit două fete din anul I sau II, care însă, auzind 
de termenul foarte scurt pe care li-l impuneam, 
ne-au refuzat, deși am spus că este pentru dum-
neavoastră. Deci, din cîte îmi dau seama, nu se 
va rezolva cu Windisch trimiterea în străinătate a 
articolului. Poate că întrevedeți dumneavoastră 
altă variantă, pentru a ajunge, totuși, în condiții 
bune, articolul în Germania. 

Eu sînt bolnavă, așa că nu vă voi vizita cîteva 
zile. Imediat ce mă voi însănătoși voi veni la 
dumneavoastră. 

Vă doresc multă, multă sănătate, 

Carmen Pamfil 

                                                           
19 Ștefan Giosu (1926-2006), lingvist și filolog român, 

specializat în dialectologie românească, profesor la Universita-
tea din Iași, discipol al lui Gh. Ivănescu. 

20 Hans-Martin Gauger (n. 1935), lingvist german, specia-
lizat în romanistică, profesor la Universitatea din Freiburg im 
Breisgau. 

21 Rudolf Windisch (n. 1940) romanist german, discipol al 
lui Eugenio Coseriu, a îndeplinit diferite sarcini didactice și de 
cercetare la universitățile din Berlin, Konstanz, Stuttgart, Frei-
burg, Heidelberg, Mainz, Hannover, Kiel și Tübingen, profesor 
de filologie romanică la Universitatea din Rostock. A fost lector 
de germană la Cluj (1972-1974) și profesor de germanistică la 
Cluj (din 2007). 

22 Margareta-Sigrid Jumugă, germanist de origine să-
sească, conferențiar dr. la Universitatea din Iași. 
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Eugen URICARU 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TÂRGOVIŞTE 
 
 
Puține, foarte puține, pot fi orașele care să aibă 

o istorie atât de bogată, de plină de semnificații 
cum este această urbe cu un nume atât de banal 
și totuși generic. Târgoviște nu înseamnă altceva 
decât orașul, târgul (adică prima denumire a ora-
șului), ambele cuvinte fiind de origine alogenă, ex-
plicabilă, de altfel. Românii au cuvântul sat, în-
semnând în semnificația sa șanț, adică loc fortifi-
cat, prima formă de fortificare fiind șanțul cu apă și 
abia apoi meterezul. Dacă oraș are origine slavo-
maghiară, târg e curat slav. O Târgoviște apropia-
tă se află în Bulgaria.  

Nu putem ști cum se chema așezarea în neoli-
tic, dar există dovezi arheologice care ne probea-
ză că ea există, pe acel loc, din străvechile timpuri. 
Așezarea sa între două râuri nu poate fi mai bună 
pentru un centru întărit, mai ușor de apărat. Pe de 
o parte Dâmbovița, pe de alta Ialomița, în mijloc 
șanțuri și ziduri, cam așa trebuie să fi arătat aceas-
tă localitate încă de la începuturi. Între 1396 și 
1714 Târgoviște a fost capitala atestată documen-
tar a Valahiei, reședință domnească.  

Prima sa pomenire documentară aparține unui 
cruciat german, Johann Schillberger, venit din Ba-
varia pentru a participa la viitoarea luptă de la Ni-
copole. Au rămas în picioare construcții ridicate de 

Mircea cel Bătrân, lângă care se înalță vestitul 
Turn al Chindiei construit de Vlad Țepeș. De la 
1406 datează diploma emisă la Târgoviște din ca-
re aflăm nu doar titulatura Domnului Valahiei, ci și 
întinderea autorității sale – IO, Mircea I Basarab, 
voevodul Țării Românești, duce de Făgăraș și Am-
laș, comite de Severin, despot al pământurilor lui 
Dobrotici și domn al Dârstorului, spre cunoștința 
voastră, atât a celor de acum, cât și celor viitori... 
Din această identificare aflăm întinderea stăpânirii 
valahe în spațiu și timp cât și izvorul ei – autorita-
tea imperială bizantină (IO). Diploma în cauză pri-
vește o danie către Mănăstirea Tismana, iar faptul 
ne dă un semn al capacității economice a statului 
românesc de la Dunăre. De altfel, de Târgoviște 
se leagă și primul document păstrat privind regle-
mentările comerciale care funcționau în Principat, 
cât și prima culegere legislativă, aceasta din urmă 
datorându-se grămăticului Dragomir, din vremea 
lui Vlaicu II, 1451. 

Târgoviște este locul în care s-au tipărit și pri-
mele cărți românești începând cu 1508 de către 
călugărul Macarie. Un domn cu multă carte, călă-
torit prin Veneția și alte țări ale Apusului, autor de 
poezie; între altele, a ridicat la 1585 Biserica Dom-
nească, o mândrie a arhitecturii valahe. Numele 
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său este Petru Cercel, un principe renascentist, cu 
o viață și o operă încă de descoperit. O figură isto-
rică surprinzător de apropiată de Gheorghe Ștefan 
al Moldovei. 

Sfârșitul domniilor pământene, odată cu tragica 
moarte a lui Constantin Brâncoveanu și a urmași-
lor săi, petrecută la Edikule, însemnă și sfârșitul 
gloriei care înconjura vechea cetate de scaun a 
Țării Românești. Asta nu înseamnă și retragerea 
Târgoviștei din istorie. Acolo unde astăzi se ridică 
impresionanta Cruce din piatră, în fața Bisericii Mi-
tropoliei, au fost uciși Tudor Vladimirescu și apro-
piații săi de către eteriști, Tudor fiind acuzat că iu-

bește mai mult interesele Țării Românești decât 
cele ale himericului Neo-Bizanț.  

În 1863 Târgoviște este înzestrat cu iluminarea 
urbană și cu darul căii ferate care venea de la Bu-
curești. Orașul cu 17 biserici declarate monumente 
istorice a dăruit, la rândul său, țării, mari oameni 
de cultură al căror șir începe cu amintitul Macarie, 
continuă cu Coresi, Ion Heliade Rădulescu, Grigo-
re Alexandrescu, Brătescu-Voinești până la vestita 
Școală de la Târgoviște cu Radu Petrescu și Mir-
cea Horia Simionescu. Lor li se adaugă un Gheor-
ghe Zamfir sau regizorul Mircea Drăgan. Astăzi la 
Târgoviște funcționează Universitatea Valahia, 
apar câteva publicații de cultură și găsim Muzeul 
de Istorie, Muzeul tiparului și cărții vechi românești 
ori renumitele Galerii Stelea. 

Vechea Capitală este astăzi un simpatic, în-
verzit, cochet oraș de provincie care face față ori-
cărei concurențe urbanistice nu doar din țară. A 
avut o mare industrie, astăzi putem spune doar că 
are și o zonă industrială. Ruinurile Târgoviștei – ca 
să ne exprimăm în umbra lui Cârlova – reprezintă 
nu doar pentru urbe, ci pentru toți românii dovada 
unei existențe statale demne de toată admirația. 
Nu va mai fi niciodată centrul de putere și de viață 
intelectuală care a fost, dar va rămâne pentru tot-
deauna dovada cea mai evidentă a forței și identi-
tății statale a românilor, a capacității lor de a dăinui 
împotriva tuturor furtunilor și relelor istoriei. Nu am 
înțeles, până acum, dacă a fost sau nu o întâmpla-
re faptul că pentru execuția cuplului dictatorial 
Ceaușescu a fost aleasă o cazarmă de la Târgo-
viște. Viitorul conține răspunsul. Până atunci, Târ-
goviște continuă să fie cel mai încărcat de mister 
istoric loc din România. De aici au domnit peste 
români 33 de Voievozi!  

 

 

Muzeul de Istorie – Târgovişte  

 

 

Turnul Chindiei  
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Emilian GALAICU-PĂUN 
(Chişinău) 
 
 
 
 
 
 
 

 

«В МОСКВУ! В МОСКВУ!!» 
SAU CUM NE-AM DUS SĂ-L CĂUTĂM PE CIOCLEA ŞI L-AM GĂSIT PE PUTIN 

 
 
Cunoscându-l îndeaproape, îndrăznesc să 

afirm că lui Eugen Cioclea nu i-ar fi plăcut să tră-
iască în Rusia anului 2017. El, care a stat la 
Moscova, cu mici întreruperi, de prin 1966 (când 
intrase la Facultatea de Matematică a Universită-
ţii de Stat „Lomonosov”) până hăt în 1990, într-o 
primă fază (pe când era căsătorit cu fiica unui 
general de armată sovietic) în aceeaşi casă cu 
L.I. Brejnev, manifestându-şi libertatea interioară 
prin gesturi de boem de mare clasă, trebuie că 
s-ar simţi străin de spiritul autoritar care domneş-
te acum în capitala Federaţiei Ruse. «Нельзя!» 
pare să fie cuvântul de ordine pe buzele tuturor 
celor învestiţi cu – oricât de neînsemnată – pute-
re de decizie, c-o fi vorba de patrulele poliţiste de 
pe străzile Moscovei sau de portarii unor instituţii 
de învăţământ. 

Am plecat pe urmele regretatului poet într-o zi 
de miercuri, 13 decembrie, cu compania «Аэро-
флот», iar odată ajunşi la destinaţie, a trebuit să 
facem faţă unei prime încercări, ca să nu zic sfi-
dări: în aeroportul Şeremetevo, cetăţenii ruşi 
avea vreo 5-6 puncte de trecere a controlului pa-
şapoartelor, pe când restul – doar unul, şi acela 
blocat. După vreo oră de stat la coadă, fără să fi 
înaintat deloc, i s-a făcut milă unui funcţionar şi 
ne-a permis să trecem pe unde intraseră (că tot 
nu mai era nimeni la coadă) cetăţenii ruşi. Să fi 
fost acesta un prim semn că în ţara lui Putin totul 
funcţionează la mica înţelegere? Răspunsul a 
venit în chiar prima zi de filmări, pe 14 decem-
brie, când am vrut să imprimăm un prim interviu 
la Casa Centrală a Literaţilor (alias Casa Gribo-
edov din romanul lui Mihail Bulgakov Maestrul şi 
Margarita), mai exact în restaurantul acesteia – 
după un «Нельзя!» fără drept de apel, unul din-
tre chelneri s-a lăsat convins (adevărat, la vede-
rea carnetului meu de membru al Uniunii Scriitori-
lor din – încă! – URSS), şi astfel am filmat în Арт 

Залл, stând la masa la care, acum 31 de ani, în 
decembrie 1986, l-am cunoscut pe Eugen Cio-
clea. În tot acest timp, în holul Casei Centrale a 
Literaţilor avea loc mitingul de doliu pentru Ser-
ghei Esin (18.12.1935 – 11.12.2017), ceea ce 
„rima” oarecum cu misiunea echipei noastre de 
filmare (Violeta Gorgos, regizor; Christi Sbingu, 
operator; Virgil Mărgineanu, producător; sub-
semnatul, pe post de ghid prin Moscova & prieten 
apropiat al poetului) – să refacem, în sens invers, 
traseul „celui mai trist poet din Europa”, după ce 
acesta a părăsit nu doar Moscova, ci şi această 
lume.  

Înaripaţi de prima reuşită – de unde la început 
ni se trântise uşa-n nas cu un «Нельзя!» hotărât 
–, ne-am îndreptat spre librăria «Дружба», de pe 
Tverskaia, locul de întâlnire al tuturor basarabeni-
lor, aflaţi la studii în Moscova în anii ’60-’80, în 
căutare de cărţi româneşti. Enormă decepţie – în 
locul acesteia, un magazin de lux în vitrina căruia 
o vânzătoare tânără arăta ca o Albă-ca-Zăpada 
în aşteptarea lui Moş… Gerilă. Mie unuia mi s-a 
pus tot atunci un nod în gât, şi asta deoarece pe 
durata studiilor mele la Moscova (1986-1989) 
frecventasem librăria «Дружба» mai des decât 
magazinele alimentare & cantinele obşteşti.  

Pe-o ploaie cernută printr-o sită de mătase, 
consunând cu dispoziţia noastră sufletească, am 
coborât pe Tverskaia la vale, spre Piaţa Roşie, 
să filmăm Kremlinul înainte ca un nou, şi mai ho-
tărât «Нельзя!», să ne stea în cale. Ceea ce am 
şi reuşit parţial, chiar în Piaţa Roşie, unde n-a 
mai funcţionat carnetul meu de membru al Uniu-
nii Scriitorilor din URSS, roşu cu ordinul Lenin pe 
el, atunci când trei poliţişti ne-au cerut să încetăm 
imediat filmările. 

Cum Eugen Cioclea şi-a căutat mereu prie-
teni printre toate generaţiile de basarabeni de la 
Moscova, la sugestia regizorului Vlad Druc am 
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mers la ВГИК (alias, Institutul Unional de Stat de 
Cinematografie), situat aproape de ВДНХ (alias 
Expoziţia Realizărilor Economiei Unionale), acum 
transformată într-un imens patinoar. Pe timpurile 
URSS, într-unul din pavilioanele ВДНХ avea loc 
Târgul de Carte al ţărilor socialiste, iar istoria pe 
care voiam s-o imprimăm, înainte de a filma la 
ВГИК, ţine de-o întâmplare din mai 1987. Zadar-
nic! De parcă ne-am fi aflat pe teritoriul unui ob-
iect secret – de ce nu, chiar cosmodrom (vă mai 
amintiţi: „Un cosmodrom în fiecare târlă/ de oi, 
avem,/ desigur,/ conservat./ Din câte vise ni s-au 
dus pe gârlă,/ iată şi unul net,/ realizat”, poemul 
Rampa)?! –, interdicţiile au curs gârlă (şi ce fru-
mos ar fi sunat istoria pe fundalul unor patinatoa-
re ce desena 8-uri pe gheaţă!), astfel încât a tre-
buit să ne mulţumim cu câteva gros plan-uri, pen-
tru atmosferă. 

Nici la ВГИК n-am avut mai mult noroc, de 
unde într-o primă fază ne-am bucurat de o în-
tâmpinare mai puţin obişnuită, din partea unor le-
gende ale cinematografiei sovietice: în faţa insti-
tuţiei, trei magi ai marelui ecran – Ghennadi 
Şpalikov, Andrei Tarkovski şi Vassili Şukşin, tus-
trei absolvenţi ai Institutului – tocmai coborau din 
bronz, ca pentru a ne ura bun venit. Mai puţin bi-
nevoitoare s-a dovedit a fi însă conducerea 
ВГИК-ului – maximum ce-am putut obţine a fost 
dreptul de a filma în holul instituţiei, mulţam şi 
de-atât!  

Amurgise de-a binelea când ne-am îndreptat 
spre căminul Institutului de Literatură „M. Gorki”, 
unde-am stat între 1986-1989, primindu-l de ne-

numărate ori în vizită pe Eugen Cioclea, şi treaz, 
şi cu chef, şi în toate felurile. Cele câteva istorii 
pe care voiam să le povestesc trebuiau filmate la 
faţa locului, atât că… faţa locului s-a prefăcut 
într-o grimasă! Abia dacă am obţinut permisiunea 
de a intra în cămin de la o portăreasă foarte 
amabilă (absolventă a două facultăţi, cum avea 
să aflu tot atunci), că «Нельзя!»-ul fără drept de 
apel al colegei sale, arătând ca din trupele speci-
ale ОМОН, ne-a turnat plumb în picioare. Ironia 
sorţii – obţinusem permisiunea verbală a rectoru-
lui instituţiei să filmăm, dar cine cunoaşte «син-
дром вахтера» din perioada URSS ştie că mai 
degrabă trece o turmă de cămile prin urechile 
acului decât o persoană străină de Cerberul de la 
poartă. Tot doamna cea amabilă a găsit soluţia – 
la rugămintea dânsei, am fost invitaţi de un doc-
torand, şi astfel am urcat la etaj, eu cu inima 
să-mi spargă pieptul, echipa de filmare cu mari 
speranţe. În fosta mea cameră, 423, stau acum 
două fete, dar scoruşul de după geam e acelaşi, 
poate mai jerpelit totuşi. Mi-ar fi plăcut să filmăm 
anume aici istoria cu „lectura manuscrisului 
Abece-Dor”, din toamna lui 1987, dar fiind paturi-
le dispuse altfel, a trebuit să căutăm o altă came-
ră, la acelaşi etaj, care să arate ceva mai… băr-
bătesc. Iat-o, în două cuvinte, istoria cu pricina: 
suntem în octombrie ’87, tocmai îmi bătusem la 
maşina de scris manuscrisul cărţii de poeme 
Abece-Dor, pe care urma să-l prezint la Editura 
Artistică din Chişinău. Într-o zi pică, bob sositor, 
Cioclea, deja „făcut” – cum însă mă grăbeam la 
gara feroviară Kiev, ca s-o întâmpin pe Violina, îl 
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las în camera mea, îndemnându-l să tragă un pui 
de somn şi promiţându-i că revin într-o oră-două. 
Ţi-ai găsit însă omul, să stea cu mâinile în sân! 
Bref, la întoarcere – nici urmă de Cioclea, în 
schimb pe podea stau risipite cele vreo 120 de 
pagini ale manuscrisului meu, fiecare text fiind 
adnotat de-a curmezişul foii cu creionul, foarte 
apăsat, fie cu „Genial!”, fie cu „Excelent! Ca Cio-
clea”, fie cu – iertare – „Căcat!”. Mi-a căzut faţa, 
la vederea jalnicei privelişti, dar după un prim 
moment de supărare, ca să nu zic furie, am 
strâns de pe jos foile şi le-am pus la păstrare 
(eliminând apoi textele gratulate cu „Căcat”, nu 
toate însă, mea culpa! din manuscrisul pe care a 
trebuit să-l tipăresc din nou; tot Cioclea avea să 
scrie una dintre cele mai pătrunzătoare cronici la 
Abece-Dor, în Orizontul, la scurt timp de la apari-
ţia cărţii, în anul de graţie 1989). Or, exact acest 
manuscris „recenzat” urma să-l filmăm, cu poves-
tea aferentă.  

Şi l-am filmat, prin bunăvoinţa lui Andrei şi a 
colegului său de cameră, studenţi ambii. Alte câ-
teva istorii (bunăoară, punctul de plecare al poe-
mului său Regula jocului din Numitorul comun), 
legate de acelaşi cămin frecventat cu osârdie de 
Cioclea încă de pe vremea studenţiei regretatului 
Leonard Tuchilatu, le-am filmat în sala de lectură, 
de la etajul 6; ne mai rămânea să tragem nişte 
cadre ale coridorului, la fel de jerpelit ca acum 30 
de ani, dar înzestrat din 5 în 5 metri cu camere 
video, când deodată „portăreasa-ОМОН” şi-a fă-
cut, zgomotos, intrarea în scenă, cerându-ne să 
punem tot acum capăt filmărilor, şi ameninţând 
că, dacă nu demagnetizăm faţă de ea caseta, 
cheamă poliţia. Nici legitimaţia mea de membru 
al Uniunii Scriitorilor din URSS, nici parlamentări-
le pline de tact ale producătorului n-au avut darul 
s-o potolească – de bună seamă, când la expli-
caţiile cât se poate de politicoase ale regizoarei 
se răspunde sec cu «Женщина, как мне хо-
чется врезать вам в морду!», nu prea ai ce re-
plica.  

În câteva clipe, eram deja la parter, echipa 
tocmai ieşea pe uşă, când din urmă m-a ajuns ul-
tima ei invectivă, o adevărată perlă: «Урод в 
биологическом смысле!». De demagnetizat însă 
caseta, nici vorbă s-o. Cu riscul de a intra la miti-
tica! Şi cu asta, am păşit victorioşi spre staţia de 
metrou Butârskaia, având în faţa ochilor turnul de 
televiziune Ostankino, „singura sculă erectă a ru-
şilor, şi aia de beton” (vorba lui Cioclea).  

Revelaţia „expediţiei noastre cinematografice” 
s-a dovedit a fi pământeanul lui Cioclea (mai 
exact, din Zăbriceni, satul în care viitorul poet a 
mers la şcoală în clasele a 9-a şi a 10-a), opera-

torul Gheorghe Ţiţei, şi el stabilit la Moscova încă 
de prin anii ’70. În ziua convenită din timp, ne dă 
întâlnire la staţia de metrou Tretiakovskaia, în 
chiar inima capitalei ruse, la doi paşi de Kremlin. 
Ne recunoaştem din primă, fără să ne fi cunoscut 
înainte – mic de statură, cu ochi foarte vii, i se ci-
teşte spiritul boem pe faţă, nedezminţit după ani. 
Este o alegere cât se poate de inspirată, căci ce-
ea ce urmează să ne povestească are legătură 
directă cu locul – la câţiva paşi de cafeneaua în 
care filmăm, se află (ierte-mi-se că-i dau denumi-
rea în original, dar n-aş şti cum s-o traduc exact) 
Церковь иконы Божией Матери «Всех скор-
бящих Радость», singura biserică funcţională în 
anii ’60-’70‚ şi totodată prima în care pe-atunci 
încă tânărul Eugen Cioclea (mde, fiu de învăţători 
de la ţară, într-o Ţară a ateismului militant, cine 
să-l înveţe a-şi face cruce?!) a intrat vreodată. Is-
toria merită amintită: era de Paști, după ce s-au 
întâlnit, un grup de moldoveni, undeva prin preaj-
mă, unul dintre ei a propus să meargă cu toţii la 
slujbă. Zis şi făcut – Cioclea i-a urmat, a rămas în 
picioare în timpul liturghiei, apoi când cineva a 
transmis o lumânare, s-o pună la icoană, poetul a 
aluat-o şi, neştiind ce să facă mai departe, a spus 
„Mulţumesc!” şi şi-a păstrat-o. Cu ea a şi ieşit din 
biserică. Alte câteva istorii – mult mai picante, dar 
şi dramatice (aia în care cineva i-a spart capul 
poetului, c-o sticlă de şampanie) – le trec sub tă-
cere, căci tot mai bine să le descoperiţi privind 
filmul. O oră de filmări a trecut pe neprins de ves-
te, după care Gheorghe Ţiţei ne conduce pe str. 
Большая Ордынка până aproape de Большой 
Москворецкий мост (pe care a fost împuşcat Bo-
ris Nemţov, în 2015, la câteva sute de metri de 
Kremlin), arătându-ne fostul restaurant Bucureşti, 
în vogă în anii boemei lor de altădată. De trecut 
râul Moscova, îl trecem singuri, având pe dreapta 
cupola de aur în formă de bulb a catedralei Храм 
Христа Спасителя. 

Ne rămâne timp pentru o promenadă serală 
pe celebra stradă pietonală Arbat, şi regretul că 
fiul poetului, Alexandru, nu răspunde la telefon, 
după ce că, într-o primă fază, acceptase să se 
vadă cu echipa de filmare (ulterior, am aflat că 
tocmai plecase într-o misiune din Moscova).  

Când, frânţi de oboseală, după ce am tot că-
rat pe ploaie camera de luat vederi, trepiedul, lu-
minile etc., etc., luăm linia 3 de metrou, spre sta-
ţia terminus Щелковская, avem parte şi de un 
spectacol teribil – în vagonul nostru intră un băr-
bat trecut de 30, cu căştile pe urechi (mobilul la 
care sunt conectate îi scapă în repetate rânduri 
din mâini, ceea ce-l face şi mai nervos), într-atât 
de drogat, încât ai senzaţia că dintr-o clipă în alta 
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îi vor sări capacele. Ceea ce nu întârzie să se în-
tâmple. La un moment dat loveşte cu pumnul pâ-
nă la sânge uşa închisă a vagonului, iar când un 
bărbat trecut bine de 50 îl ia cu binişorul, între-
bându-l dacă nu cumva vrea să iasă, oferindu-se 
să-l ajute, acesta se dezlănţuie, mai întâi verbal 
(deloc întâmplător, русский мат se situează prin-
tre primele locuri în lume), apoi făcându-şi curaj 
să sară la bătaie. Şi ar fi făcut-o, dacă un alt pa-
sager (de-ar fi să-l judec după ţinută, un militar în 
civil) nu l-ar fi scos pe sus din vagon, fără multă 
vorbă. În vagon se lasă o tăcere grea, cu atât mai 
penibilă, cu cât la orice staţie de metrou stau poli-
ţişti, câte doi-trei la intrare, verificând aleatoriu 
documentele. Să însemne oare că şi unei mâini 
forte îi mai scapă câte ceva printre degete?!... 

A doua zi, îl sunăm pe un alt vechi prieten al 
lui Cioclea, regizorul Eugen Lati, care se află însă 
la Tula, la filmări, aşa că nu ne rămâne decât să 
ieşim în oraş, de data asta fără cameră, trepied, 
lumini etc., şi astfel putem vedea şi noi Moscova 
„la picior”, mai cu seamă că şi vremea ţine cu noi. 
De la o luni însă, iarăşi suntem pe urmele lui Cio-
clea, de data asta chiar din punctul de plecare, 
alias la Universitatea de Stat „Lomonosov”, unde 
poetul a intrat în 1966 la Facultatea de Matemati-
că (o vreme, a stat în aceeaşi cameră de cămin 
cu Anatol Karpov, viitorul campion mondial la 
şah; din mărturiile poetului, ştiu că Anatol îl bătea 
la şah, iar Cioclea – la dame, „în toate sensurile”, 
nu uita să adauge Eugen), pe care o va părăsi 
după anul patru, în 1971, chit că fusese un stu-
dent strălucit. De filmat nu ni se permite nici mă-
car în hol, aşa că impunătoarea clădire de pe 
bdul Vernadski – unul din cei şapte zgârie-nori 
sovietici – este „prinsă” din diferite unghiuri, din 
faţă şi din spate, pe-un frig tot mai pătrunzător. 
De pe Воробьиные Горы, locul de unde perso-
najele lui Bulgakov îşi iau zborul, pe finalul roma-
nului, Moscova se vede ca-n palmă, iar cupolele 
aurite par să fi răsărit ca ciupercile după ploaie, o 
ploaie cu petrodolari… 

Şi a mai fost Şcoala „Şciukin”, la doi paşi de 
Arbat, pe care Cioclea a frecventat-o nu ca stu-
dent, cât ca… poet îndrăgostit de-o tânără din 
grupa moldovenească (promoţia 1985) care i-a 
inspirat celebrul poem De ziua ta, şi care puţin a 
lipsit să-i devină soţie. După atâtea «Нельзя!»-ul 
în serie, ne-am fi mulţumit probabil şi cu exterio-
rul clădirii, dar se vede că există şi un zeu al 
amorezilor – portarul ne dă voie să filmăm în hol, 
iar când Violeta Gorgos descoperă la etaj un pa-
nou de onoare, cu grupa moldovenească, reuşim 

să-i smulgem învoirea şi pentru câteva cadre cu 
viitorii actori de la „Eugène Ionesco” Petru Vut-
cărău, Ala Menşikov, Andrei Sochircă, Nelly Deliu 
(alias Cozaru), Mihai Fusu, Gheorghe Pietraru 
ş.a. Emoţionat, urc cu Christi pe scări, şi iată-mă 
punând degetul sub numele Luizei P. (vă mai 
amintiţi versurile: „Ah, de-aş avea vreo patru 
luizoni (sic!)/ să-mi cumpăr pâine, brânză şi şose-
te”?); oare o fi aflat, pe unde se află ea acum în 
Lumea Nouă, că poetul ei nu mai este printre noi 
de mai bine de patru ani?! Ciudat, nu ne fugăreş-
te nimeni, din contră – studenţii ne dau „bună zi-
ua!”, aşa că întârziem încă puţin în atât de primi-
toarea Şcoală „Şciukin”, mândri de compatrioţii 
noştri care i-au trecut pragul, acum trei decenii şi 
mai bine.  

În ziua plecării, ploaia ameninţă să treacă în 
lapoviţă. Filmăm o ultimă oară în staţia de metrou 
Maiakovski, după care hălăduim ce mai hălăduim 
prin oraş, şi iată-ne deja la aeroport, eu mai sigur 
ca niciodată că, dacă Moscova anilor ’60-’80, i-a 
priit lui Eugen Cioclea, devenind un fel de cutie 
de rezonanţă pentru vocea sa poetică, deosebit 
de puternice (referinţa la Vladimir Vâsoţki se im-
pune), capitala de astăzi a Rusiei lui Putin (din 
2000, şi după toate probabilităţile – până în 2024) 
l-ar fi strâns de gât pe veşnic rebelul autor („Feri-
cit c-am fost aspru la păr/ nu sunt trist c-o să mor 
cu chelie”, vezi Conştiinţa de sine). Nu-i mai puţin 
adevărat că şi întoarcerea la baştină, în 1990, s-a 
întors într-o dramă („Vin acasă./ Mă întorc în pro-
vincie./ Mai sentimental decât toată literatura/ so-
vietică moldovenească,/ de parcă aş fi fost toată 
viaţa pantof,/ care, deşi având limbă, abia acum 
s-a hotărât să vorbească”, vezi Autobuz spre pro-
vincie) cu final tragic pe care-l ştim cu toţii („Cu 
viaţa mea/ ce pot să-mpart?/ Neprevăzutul doar/ 
mă bate./ Foştii prieteni s-au pişat/ în mine ca-n/ 
singurătate”, din postume), anticipat – magistral! 
– în poemul Ce te mai poate încălzi, cu care şi 
închei aceste rânduri: 

Zece plapume din păr de cămilă 
vor încerca imposibilul 
şi nimănui nu-i va trece prin cap 
că, dacă te mai poate ceva încălzi, 
de astăzi încolo, 
acesta e numai pământul natal aruncat cu lopata 
peste trupul tău de 1 m 79 cm lungime, 
pământul natal aruncat cu lopata, 
aruncat cu lopata, aruncat 
cu lopata. 
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XI’AN, KILOMETRUL ZERO AL DRUMULUI ANTIC AL MĂTĂSII 
 
 
Pentru România, piața Universității este kilo-

metrul zero. Pentru China, piața Tian An Men este 
kilometrul zero. Dar pentru Drumul Mătăsii din an-
tichitate, kilometrul zero este orașul Xi’an. 

În ultima decadă a lui august 2017 am avut 
plăcerea să însoțesc pe Marina Almășan, prezen-
tatoarea și producătoarea TVR și cameramanul 
Marian Grigore într-o vizită în provincia Shan’xi și 
în orașul său de reședință Xi’an. Filmul realizat de 
ei a fost prezentat la TVR-1, în ziua de 1 octombrie 
sub titlul: Pe urmele armatei de teracotă. 

* 
Xi’an, reședința provinciei Shan’xi, se numea 

în antichitate Chang’an. Are o istorie de peste 
3.100 de ani, a fost capitala a 13 dinastii chineze, 
care au durat peste 1100 de ani. Este unul dintre 
cele patru orașe-capitală vechi din lume, alături de 
Atena, Roma și Cairo. Este punctul de pornire a 
Drumului Mătăsii Antic. Iar provincia Shan’xi este 
întinsă cât o Românie, populația sa depășind 35 
de milioane de suflete. Se poate spune că provin-
cia Shan’xi este rădăcina civilizației chineze. 

Orașul Xi’an, cu o suprafață de 10.108 kmp și 
o populație de 8.588.000 de locuitori, are 9 sectoa-
re (raioane) și 4 județe.  

În ultimii ani autoritățile locale au stabilit strate-
gia de dezvoltare prioritară a celor 5 sectoare: teh-
nologii noi și înalte, manufactural (construcție de 
mașini), turistic, servicii moderne și culturale. As-
tăzi, orașul, plin de vigoare și vitalitate, se află pe 
drumul de dezvoltare armonioasă a civilizației anti-
ce cu cea modernă, a zonei vechi cu cea nouă și a 
resurselor umane cu cea ecologică, devenind o 
importantă bază tehnico-științifică, educațională și 
industrială, un nod de comunicație feroviară, rutie-
ră și aeriană a țării. Orașul Xi’an este legat printr-o 
rețea de autostrăzi și magistrale feroviare pentru 
tren rapid cu alte localități ale țării. S-au deschis 4 
curse de garnitură feroviară de mărfuri care por-

nesc de la Xi’an și ajung în țările din Asia Centrală 
și Europa Centrală, făcând schimburi comerciale 
bilaterale. Dar Aeroportul Internațional Xianyang 
din Xi’an a deschis deja 46 de curse aeriene direc-
te până în multe țări și regiuni din Asia, Europa, 
Africa și America. Potrivit unei informații proaspe-
te, Compania aeriană China de Est va inaugura, la 
29 octombrie a.c. cursa directă Xi’an – Praga, ca-
pitala Cehiei, facilitând mult legăturile între provin-
cia Shan’xi și orașul Xi’an cu țările din Europa 
Centrală și de Est.  

Pentru a materializa strategia O centură, un 
drum, provincia Shan’xi și orașul Xi’an organizea-
ză anual multe manifestări și acțiuni precum Cara-
vana pe drumul mătăsii de 10.000 de li (unitate de 
lungime, un li egal cu 500 de m), Forumul Econo-
mic Euro-Asiatic, Târgul și Forumul Internațional 
Drumul Mătăsii. Până acum provincia Shan’xi a 
stabilit relații de înfrățire cu 83 de orașe din 33 de 
țări. Peste 300 de firme din această provincie au 
investit peste 3 miliarde USD în 80 de țări și multe 
firme străine au investit în această provincie.  

Provincia Shan’xi și orașul Xi’an, cu peisaje pi-
torești, cu oameni ospitalieri și prietenoși, așteaptă 
și salută cu brațele deschise oaspeții din toate țări-
le, și în special din cele situate de-a lungul Drumu-
lui Mătăsii, pentru schimburi economice și comer-
ciale, culturale și turistice, pentru ca Drumul Mătă-
sii să le unească împreună pentru o cooperare 
pragmatică cu câștiguri comune. 

* 
O caravană, nu de cămile, ci de 16 autoturis-

me de câmp de fabricație chineză, cu 47 de per-
soane, dintre care 4 femei, jurnaliști de la televizi-
unile provinciale Shan’xi, Guanxi, Fujian, membri 
ai Ligii Internaționale a Televiziunilor de Sateliți 
„Drumul Mătăsii”, precum și pictori, scriitori cunos-
cuți, a pornit de la Xi’an, plecând într-o călătorie 
jurnalistică de-a lungul Drumului Mătăsii antic de 
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10.000 de li. Convoiul de mașini va trece prin 16 
țări: China, Kazahstan, Rusia, Letonia, Lituania, 
Polonia, Cehia, Slovacia, Serbia, România, Bulga-
ria, Macedonia, Bosnia și Herțegovina, Slovenia, 
Croația și Ungaria. Pe parcurs, se vor organiza în 
diferite țări forumul economic și comercial, forumul 
cultural, expoziții. Pictorii vor realiza tabloul Dru-
mului Mătăsii de 10 mii de li, scriitorii vor scrie re-
portaje și cărți. Cele filmate pe traseu sunt și vor fi 
prezentate pe micul ecran. Menționăm că Marina 
Almășan de la TVR a fost invitată să dea autograf 
pe mașina nr. 6. 

La 10 septembrie, caravana a intrat în Kazah-
stan, iar la 17 septembrie a intrat în Rusia. Iată in-
formații proaspete primite de la participanți. 

„Zilnic parcurgem o distanță de 400-600 de km 
pe drum. Iar la 15 septembrie, am mers 770 de 
km, drumul cel mai lung parcurs într-o singură zi. 
Drumul lung, odihnă insuficientă reprezintă noi 
provocări pentru fiecare dintre noi.” 

„Mașina este totodată și sala mea de lucru, 
studioul meu de înregistrare, cabina mea de ma-
chiaj și vestiar....” ne-a prezentat jurnalistul TV. 
Geng Wanchon, din mașina nr. 5, care, în condiții 
grele, se arată optimist. 

Este pentru a treia oară când se organizează 
această călătorie. Prima dată convoiul de mașini a 
ajuns la Roma, a doua oară în India. Acum, pentru 
a treia oară, mașinile vor trece, timp de 52 de zile, 
prin 16 țări din Europa centrală și de Est, parcur-
gând o distanță de 15.000 de km și vor sosi în cele 
din urmă la Budapesta.  

Caravana este organizată de Televiziunea 
Shan’xi. Președintele televiziunii, domnul Wang 
Fubao ne-a informat că pe la 12 octombrie 2017, 
mașinile vor intra în România. El și-a exprimat 
speranța ca pentru anul viitor, destinația călătoriei 
caravanei să fie la București și ca TVR să adere la 
Alianța Internațională a Televiziunilor prin Satelit și 
să organizeze cu eforturi conjugate manifestări in-
teresante când caravana va sosi în România și la 
București. 

* 
Printre participanți, se numără savantul Xiao 

Yunru, în vârstă de 77 de ani, decanul de vârstă. 
El participă pentru a treia oară la această acțiune. 

Înainte de plecare, a acordat un interviu doam-
nei Marina Almășan la poarta de sud a Zidului 
orașului, informând că acum trei ani a participat la 
prima călătorie împreună cu ziariști tineri de radio 
și televiziune, și timp de 60 de zile, trecând prin 8 
țări, a sosit, la capătul călătoriei, la Roma, capitala 
Italiei. Anul trecut, a participat pentru a doua oară 
la o asemenea călătorie, timp de 70 de zile, tre-
când prin 7 țări și a sosit la Calcutta, India. Pe 

drum, au vizitat orașe și sate, muzee, vestigii isto-
rice, relicve culturale, s-au întâlnit cu numeroase 
personalități și oameni din diferite domenii. Ceea 
ce a văzut, a auzit, a simțit și a cercetat este în-
mănuncheat în două volume, scrise sub formă de 
jurnale de călătorie, însoțite cu multe fotografii 
frumoase.  

Domnul Xiao are o fire de savant, plin de vi-
goare și vioiciune, se arată mult mai tânăr decât 
vârsta sa reală. Locuiește chiar aproape de Turnul 
Clopotului, din plin centrul orașului. Vorbește pe 
îndelete și cu profunde sentimente despre orașul 
Xi’an, despre Drumul Mătăsii. Domnul Xiao este 
un scriitor renumit din China, a scris și editat până 
acum 31 de cărți. Este de asemenea un mare ca-
ligraf. O pereche de versuri scrise cu mâna sa es-
te încrustată pe stâlpii Turnului Clopotului, simbol 
al orașului.  

Timp de zeci de ani, el a bătătorit de nenumă-
rate ori acest drum antic al mătăsii, a vizitat de mai 
multe ori Turcia, Grecia, Italia, Rusia, Olanda și al-
te țări europene de pe acest drum. Și-a consacrat 
energiile cercetării, exclamând că Drumul Mătăsii 
este unul al schimburilor materiale și spirituale, o 
cale a cooperării economice cu câștiguri comune, 
un drum al unității și al prieteniei. 

La sfârșitul interviului, domnul Xiao a invitat-o, 
umoristic, pe Marina Almășan să pornească îm-
preună cu bicicletele publice, de închiriat pe Dru-
mul Mătăsii. 

* 
Într-o după amiază, cu ploaie mocănească, 

gazda ne-a condus la Muzeul Banpo, la o distanță 
de circa 40 km de oraș. Este primul muzeu de ves-
tigii preistorice din China. 

Vestigiile au fost descoperite în 1953, când au 
început lucrările de construcție a unei termocentra-
le. Cercetările arheologice arată că vestigiile se în-
tind pe o suprafață de 50.000 mp. Între anii 1954-
1957 s-au efectuat săpăturile arheologice pe o su-
prafață de 10.000 mp, scoțând la lumină 46 de 
vestigii de case, 2 grajduri de animale, peste 200 
de pivnițe pentru păstrarea obiectelor, 6 cuptoare 
de ars ceramică, 250 de morminte, din care 174 
de adulți, 73 de copii, circa 10.000 de obiecte, ca 
unelte de producție, de viață. Vestigiile redau mo-
dul de producție și de viață al oamenilor din peri-
oada prosperă a societății matriarhale, de acum 
peste 6.000 de ani. 

Am vizitat o sală de expoziție unde sunt expu-
se obiectele de producție și de viață: unelte din 
piatră, furcă și cârlig pentru pescuit, ace din pia-
tră... Obiectele de ceramică fără culoare și cele co-
lorate găsite aici aparțin Culturii Ceramicii Colorate 
și Culturii Yangshao din epoca neolitică. Am ob-
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servat că vasele de diferite dimensiuni din cerami-
că seamănă foarte mult, atât în ce privește forma, 
cât și culoarea și motivele, cu cele descoperite în 
zona Iașului din România, care aparțin Culturii Cu-
cuteni. Oare cu mii de ani în urmă, se efectuau 
schimburi între cele două ținuturi? Se întreabă 
cercetătorii și arheologii din China și România. 

Într-o altă sală mare de circa 3.000 mp, am vă-
zut o parte din satul original, cu casele semi-subte-
rane, cu pereți drepți și acoperiș înclinat. Se gă-
sește un șanț lung de peste 300 m, cu o adâncime 
de 5 m, o lățime de 6 m, care joacă rolul de apăra-
re a satului de agresiunea din afară și de atacurile 
animalelor. Sunt și morminte, vase de ceramică. 

Vestigiile și obiectele exhumate sunt bine păs-
trate și protejate în acest muzeu situat într-o grădi-
nă de verdeață luxuriantă, copaci, flori și pomi 
fructiferi. 

 
Armata de Teracotă, a 8-a minune din lume 

Muzeul Armatei de Teracotă, cunoscută ca a 
8-a minune din lume, atrage anual peste 5 milioa-
ne de vizitatori chinezi și străini. Peste 200 de șefi 
de stat și de guvern au venit aici și s-au fotografiat 
în acest loc unic pe Pământ. Muzeul este situat în 
sectorul Lintong, la o distanță de circa 30 de km de 
centrul orașului Xi’an, la 1.500 metri est de Mor-
mântul primului împărat al dinastiei Qing (221-206 
î.e.n.). Statuile din teracotă au fost confecționate 
concomitent cu construirea mormântului și au fost 
amplasate în gropile funerare, împăratul dorindu-și 
ca și în viața de apoi să fie însoțit de armata sa pu-
ternică.  

În iulie 1974, a fost descoperită, din întâmpla-
re, când sătenii săpau un puț și au scos la iveală 
cioburi de ceramică. Astfel arheologii au început 
săpăturile pe o suprafață de 965 mp și au scos la 
iveală peste 500 de figuri omenești din lut, 18 ca-
re de război din lemn, peste 100 de cai din lut și 
o mare cantitate de arme din bronz și obiecte. 
Până acum au fost săpate 3 gropi și au fost ex-
humate peste 1.000 de figuri. Potrivit estimărilor 
arheologilor, sunt îngropate în total peste 8.000 
de piese. 

Ghidul ne conduce mai întâi la Groapa nr. 1, 
care are o formă dreptunghiulară și o suprafață de 
14.260 mp, unde am văzut figuri de soldați și de 
cai din lut, rânduiți în șanțuri. În partea de est sunt 
înșirate trei rânduri de soldați infanteriști de câte 
68, cu fața orientată spre răsărit. Este avangarda, 
urmată de forța principală a armatei alcătuite din 
38 de rânduri, intercalate de care de război și in-
fanteriști. Pe laturile din sud, nord și vest se găseș-
te câte un rând orizontal de soldați cu fața orienta-
tă spre direcția sudică, nordică și respectiv vestică. 

Ceea ce se vede clar că sunt gardiști laterali și din 
spate ai armatei. 

Groapa nr. 2 descoperită în 1976 este situată 
la 20 de metri nord de groapa nr. 1. Are o formă 
curbă, cu lungimea cea mai mare est-vest de 96 
metri și lățimea nord-sud de 84 metri și o adânci-
me de 5 metri, cu o suprafață de circa 6.000 mp. 
Figurile din teracotă pot fi împărțite în 4 categorii: 
rânduri de arcași în poziții în picioare și în ge-
nunchi, rânduri de care de război, rânduri ameste-
cate din infanteriști, călăreți și care de război, rân-
duri de călăreți. Ele alcătuiesc o armată mixtă, dis-
ciplinată, invincibilă, care poate trece la ofensivă 
sau apărare după caz. 

Groapa nr. 3. descoperită la 11 mai 1976, se 
află la 25 de m vest-nord de groapa nr.1, la o pozi-
ție simetrică cu groapa nr.2. Cu o suprafață de 520 
mp, groapa nr. 3 este alcătuită din camerele late-
rale și camera pentru căruțe și cai. S-au găsit aici 
68 de figuri de soldați și cai. După amplasare, din 
figurile și echipare militară și piesele exhumate se 
poate constata că aici este comandamentul arma-
tei. 

Figurile pot fi împărțite în două categorii: sol-
dați și ofițeri. Soldații sunt infanteriști, călăreți și cei 
care conduc carele de război. Iar ofițerii sunt de 
gradul inferior, mijlociu și superior, diferiți prin uni-
forme militare și echipare. Soldații nu poartă șap-
că, ofițerii da. 

Soldații au o înălțime variată, cu medie de 1,80 
m, calul are o înălțime de 1,72 m, o lungime de 
2,03m. Soldații țineau în mână arme din bronz: 
arc, săgeți, lance, sabie, cuțit, spadă. Obrazul, mi-
mica, poziția, statura, expresia, sprâncenele, ochii, 
tipul de păr și vârsta diferă de la soldat la soldat. 
Armata de Teracotă constituie un muzeu militar 
subteran de mare valoare pentru cercetarea răz-
boaielor din antichitate. 

 
Zidul orașului Xi’an 

Zidul orașului Xi’an se numește și zidul dinasti-
ei Ming din Xi’an. Este o cetate antică de cea mai 
mare amploare și cel mai complet intact din China. 

Situat în zona centrală a orașului Xi’an, cu o 
formă dreptunghiulară, are o înălțime de 18 metri, 
o lățime pe partea de sus de 12-14 metri, lățime la 
bază de 15-18 metri și o circumstanță de 13,74 
km. Zona veche a orașului înconjurată de zid are o 
suprafață de 11,32 kmp. În centrul acestei zone se 
află ridicate Turnul Clopotului și Turnul Tobei din 
Xi’an, care anunțau deschiderea porții și respectiv 
închiderea porții în antichitate. 

Zidul avea inițial 4 porți, la est, sud, vest și 
nord. Acum are 18 porți, ca să înlesnească intra-
rea și ieșirea oamenilor în și din orașul vechi. 
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La început, zidul a fost construit prin bătători-
rea pământului galben din localitate. La bază se 
face amestecul din pământ, var și zeamă de orez 
cleios. Este foarte dur și rezistent. Ulterior, perete-
le interior, cel exterior și partea de sus au fost ci-
mentate cu cărămizi verzui. Pe partea de sus, la 
fiecare 40-60 metri este cimentat cu cărămizi un 
canal de scurgere a apei, jucând rolul de protejare 
a zidului. 

În antichitate, zidul juca rolul de apărare. Cele 
4 porți au fost singurele drumuri pentru ieșire și in-
trare. Fiecare poartă are câte trei cetăți (pavilioa-
ne). Pe cele patru colțuri ale zidului sunt construite 
câte un turn înalt de colț, cu o poziție foarte impor-
tantă în război. 

Sistemul de apărare a zidului este alcătuit din 5 
linii: prima pe cursul de apă exterior. A doua linie o 
constituie turnul pentru anunțarea orei și pentru 
alarmă. A treia este Turnul pentru arcași, cu o înăl-
țime de peste 30 metri. Peretele exterior este 
drept, cu găuri pentru observație și tragerea de 
săgeți. A patra linie de apărare este cetatea închi-
să între Turnul pentru arcași și Turnul propriu-zis, 
cu o suprafață de 9.348 mp. Odată intrat inamicul, 
va fi încercuit din toate părțile și nu va putea scăpa 
de ploaia de săgeți venite de pe zid. Ultima este 
Turnul propriu-zis. 

Astăzi, zidul reprezintă un punct turistic al ora-
șului. Am văzut mulți cetățenii locali, cu mic cu ma-
re, turiști chinezi și străini plimbându-se pe zid, fă-
când fotografii. 

Pădurea de Pietre Sculptate 
Nu departe de zid, am vizitat Muzeul Pădurea 

de Pietre Sculptate. Creat în anul 1087, muzeul 
reprezintă un tezaur de artă care păstrează pietre-
le sculptate cele mai vechi și cele mai multe din 
antichitatea Chinei. În cele 12 încăperi legate prin 
frumoase curți interioare, sunt păstrate și grupate 
cronologic și după conținut, în total 11.000 de ves-
tigii și relicve istorice din dinastia Han (206 î.e.n.-
220 e.n.) până în dinastia Qing (1644-1911). Tex-
tele sculptate pe aceste blocuri de piatră vorbesc 
despre istoria multimilenară a Chinei, unele opere 
literare, poezii, biografii ale unor personalități, de-
spre schimburile sale culturale din antichitate cu 
țările lumii. Unele au fost sculptate după caligrafia 
împăratului Li Longji din dinastia Tang. Sunt expu-
se 150 de sculpturi în figuri budiste datând din di-
nastia Wei de Nord (907-960) până în dinastia 
Song (960-1280). Suprafața de expunere depă-
șește 4.900 mp. Muzeul reprezintă un tezaur de 
artă caligrafică, de sculptură în piatră, de docu-
mente istorice. 

 
Zona Demonstrativă de Agricultură 
Yangling 

Într-o zi cu ploaie fără oprire, ne-am deplasat la 
un nou oraș, care se numește Yangling, situat la o 
distanță de 80 de km de Xi’an.  

Noul oraș, cu o suprafață de 17 kmp. are o po-
pulație de 200.000 de suflete și este profilat pe 
sectorul agricol. Localitatea este obârșia agricultu-

 

Zidul oraşului Xian, din dinastia Ming 
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rii chineze. Cu peste 4.000 de ani, primul ministru 
al agriculturii chineze, Hou Ji, născut aici, a învățat 
și a îndemnat pe locuitorii să desțelenească pă-
mântul, să planteze culturi cerealiere. 

În 1997 a fost creată aici o zonă agricolă expe-
rimentală, dedicată exclusiv cercetării agricole, în-
vățământului agricol, experimentării tehnicii celei 
mai avansate în agricultură, agriculturii ecologice. 
Yangling a devenit, practic, un oraș agricol unicat 
din China și din lume, cu două universități agricole, 
cinci muzee inedite, evident, toate au legătură cu 
agricultura, cu blocuri înfipte-n cer, cu clădiri cu ar-
hitectură futuristă, cu parcuri, magazine, ba chiar 
un mall împovărat de denumirile brandurilor cele-
bre pe plan internațional. 

Vizităm, ca prim popas, un sector al „zonei li-
bere” – unic din China, conceput special pe dome-
niul agricol. Intrăm într-o clădire modernă, impună-
toare. Este punctul de pornire a oricărei afaceri, și 
pe plan intern și extern. La cele 18 ghișee repre-
zentanții diferitelor companii sunt ajutați să pună la 
punct toate documentele necesare pentru aface-
rea lor.  

După ce am vizitat Muzeul insectelor și fluturi-
lor, Muzeul Agriculturii Chineze, am venit în sere-
le-minune din campusul Universității de Agronomie 
Shan’xi, în care cercetătorii „își fac de cap” în sen-
sul frumos al pământului: caută soluții pentru a 
crește legume și fructe în altceva decât în solul 
clasic, pentru a cultiva în nord fructele specifice 
zonelor din sud, pentru a spori recoltele, fără să fo-
losească nici îngrășăminte chimice, nici pestici-
de… Ia uite vinete, roșii, ardei iute și dovleci care 
spânzură sus pe schelete și cuiburi de banane în 
copaci, legăturile de țelină, care-și ițesc pletele 
verzi prin niște orificii făcute în plăci uriașe de poli-
stiren expansibil. Vă așteptați ca, sub ele, să fie 
pământ? Aiurea! Țelinele au rădăcinile „în aer”, 
udate fiind de jeturi de apă nutritivă provenite de la 
o instalație de irigație aflată sub același panou de 
polistiren. 

Ultimul popas este și cel mai spectaculos: fa-
brica de ciuperci. Soiul acela, cu pălăriile minuscu-
le și codițele subțiri și lungi de tot, în chineză le 
spune ciuperca „Ace de aur” (Jin Zhen Gu). În în-
căperi frigorifice întunecoase, stau, ca într-o biblio-
tecă, pe mai multe rânduri și etaje, borcane cu 
mănunchiuri de astfel de ciuperci, crescute nu din 
pământ, ci dintr-un amestec alcătuit din coceni de 
porumb și coajă de fructe, mărunțiți! Din fiecare 
borcan se recoltează, după circa 50 de zile, câte 
600 de grame de ciuperci. Temperatura este de 8 
grade Celsius. Într-o hală învecinată, câteva mun-
citoare preiau de pe bandă rulantă mănunchiurile 

de ciuperci, le ambalează, videază apoi, cu un fur-
tun, pungile de plastic, le leagă la gură și… gata-i 
produsul, pentru supermarket! Prețul este unul 
foarte convenabil: circa 10 yuani kilo! Adică… un 
euro și jumătate!  

Această mare fabrică produce zilnic 100 de to-
ne de ciuperci! Fabrica aparține unei mari firme, 
care are încă 19 astfel de fabrici în diferite orașe 
ale Chinei, și una în Germania! 

 
Centrul de Film și Televiziune Qujiang 

Districtul Nou Quijiang, situat în partea sud-es-
tică a orașului Xi’an, este o nouă zonă urbană 
dezvoltată în sectorul cultural, turistic și ecologic. 
Aici sunt multe puncte turistice, ca pagoda Cocorul 
mare, parcul folcloric, galeria cultural-artistică, par-
cul Paradisul Tang etc. 

După ce am vizitat o mare librărie, care este un 
orășel de cărți și parcul Paradisul Tang, am venit 
la Centrul de Film și Televiziune Qujiang, care face 
parte dintr-un puternic grup cultural la nivel de pro-
vincie. Domnișoara Li Ting, general manager, ne 
prezintă foarte mândră premiile și trofeele care 
umplu o bibliotecă întreagă din modernul său se-
diu, după care ne invită într-o sală de proiecție, 
unde am urmărit o prezentare a Centrului și a pro-
ducțiilor sale. Din 2006 și până acum, Centrul a 
produs peste 1.300 de filme artistice, seriale TV și 
filme documentare, cu precădere având tematică 
istorică. Produsele centrului au fost și sunt premia-
te la festivalurile pe planul intern și internațional, 
difuzate în cinematografe, apoi de CCTV și alte te-
leviziuni din China și de peste hotare, fiind urmări-
te de spectatori din peste 40 de țări ale lumii, ca-
nale prestigioase, precum National Geografic și 
BBC, având colaborări multiple cu echipa celor 
200 de lucrători ai Centrului. Gazdele ne-au po-
menit și de câteva filme românești, prezente anul 
trecut la Festivalul de film din Qujiang. Menționăm 
că cel mai de succes film realizat aici, a fost „Kung 
Fu – Yoga”, avându-l ca regizor pe celebrul Jackie 
Chan, producția înregistrând încasări de peste 
1,75 miliarde yuani (aproximativ 230 milioane 
USD) numai în primele săptămâni de la lansare. 
Ambiția celor din Xi’An este ca producțiile lor să 
depășească granițele țării și să trezească interes 
la nivel internațional. 

 
 

Fragmente din volumul 
Luo DONGQUAN, Chinez cu studii în România, 
în curs de editare la Junimea, 
colecția „Memoria clepsidrei” 
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EVREI ȘI ANTISEMITISM ÎN PRESA IEȘEANĂ 
 
 
Presa ieșeană a fost purtător și formator de 

opinie și în legătură cu chestiunea evreiască, con-
siderată la acea vreme o problemă esențială și de-
finitorie pentru destinele României, o țară în care 
Constituția adoptată la 1866 interzicea emancipa-
rea evreilor prin controversatul articol 7: „Calitatea 
de român se dobândeşte, se păstrează şi se pierde 
în conformitate cu regulile enunţate prin legile civi-
le. Numai străinii de rit creştin pot dobândi calitatea 
de român”. Așadar, evreilor le era luat dreptul de a 
se integra și a avea drepturi civile și politice egale 
cu românii, indiferent de contribuția lor la dezvolta-
rea socială1. Într-o societate în curs de moderniza-
re, care deschidea după 1859 oportunități de afir-
mare pe criterii meritocratice cetățenilor săi, evreii 
erau excluși din școli profesionale cu precădere ce-
le agricole și silvice, discriminați la admiterea în în-
vățământul secundar și superior2, care era supus 
reformelor în spiritul intereselor pentru profesionali-
zarea meseriilor, dar și în spiritul naționalismului și 
românismului. Legea din 1864 stabilea că „facultăţi-
le formează un institut naţional, în care se vor pro-
pune toate ramurile ştiinţelor, fără nici o deschide-
re”; apoi „toţi membrii universităţii sunt consideraţi 
ca funcţionari înalţi ai statului, ei vor fi români” 
(s.n.); şi nu în ultimul rând, „în viitor, nici un june nu 
va mai putea fi primit în serviciile publice ale statu-
lui, de nu va fi înzestrat cu testimoniile sau diplome-
le necesare, conform cu natura postului ce va ocu-
pa”3. Sunt acestea câteva elemente care indică nu 
numai intenţia strict modernă a stabilimentului, dar 
şi principiile de bază ce stau la susţinerea lui, prin-
tre care unul de „excludere pe temeiul neaparte-
nenţei la naţiunea dominantă în cazul corpului pro-
fesoral.” – concluzionează Lucian Năstasă. 

Prin urmare, cadrul legislativ a făcut ca românii 

                                                           
1 Lucian Năstasă, Antisemitismul universitar în România 

(1919-1939). Mărturii documentare. Cluj Napoca, 2011 
2 Ibidem 
3 Ibidem 

să acceadă spre locuri de muncă în aparatul de 
stat, funcționăresc, în timp ce evreii au trebuit să își 
croiască drum în domeniile industrial-comerciale. 
Lucian Năstasă explică de ce antisemitismul româ-
nesc a fost mereu justificat prin argumente econo-
mice. „În alţi termeni, simplist privind lucrurile, pen-
tru faptul că numeroşi evrei din diversele ţări ale 
continentului – dar mai ales cei din Bazinul Carpa-
tic și Europa Răsăriteană – erau angrenați în pro-
fesii tradiționale lor, precum comercianți și mește-
șugari, non-evreii au asociat propriile lor frustrări și 
neîmpliniri de prosperitate cu prezența israeliților în 
aceste câmpuri”. Evreii, remarca Lucian Năstasă, 
devin sursa tuturor problemelor economice şi so-
ciale, iar mai apoi chiar și spirituale, ideologice ale 
țării. Chestiunea evreiască a fost asociată cu ches-
tiunea țărănească, problema centrală a vieții noas-
tre economico-sociale și politice. Invazia evreilor în 
sec. al XIX-lea a fost văzută ca invazia celor care 
au adus la noi capitalismul și toate consecințele sa-
le negative4. 

Ceea ce e particular antisemitismului românesc 
a fost asocierea lui cu românismul și intelectualis-
mul5. Toate dezbaterile pe tema specificului națio-
nal s-au interferat cu problema evreiască, percepu-
tă nu doar ca o problemă politică, socială, econo-
mică, ci și ca una vitală pentru cultura și identitatea 
română. Vasile Alecsandri, Bogdan Petriceicu Haș-
deu, Mihai Eminescu, A.D. Xenopol au promovat 
xenofobia și antisemitismul6.  

Școala și universitatea au fost instituții care au 
îmbrățișat și teoretizat aceleași convingeri, în timp 
ce o bună parte a presei le-a asigurat circulația lor 
în spațiul public. Semnificativ, în 1895, Nicolae Ior-
ga și A.C. Cuza au înființat Alianța Antisemită Uni-
versală, ca o replică la Alianța Israelită Universală 

                                                           
4 Leon Volovici, Nationalist ideology and antisemitism. 

Pergamon Press Oxford – New York, Seoul, Tokyo 1991 
5 Năstasă, op.cit. 
6 Năstasă, op.cit. 
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care susținea emanciparea evreilor români7.  
Personalitățile care nu împărtășeau concepții 

antisemite și xenofobe – precum Gh. Costaforu, 
Petre Carp, Titu Maiorescu – erau puține, iar aces-
tea nu au influențat trendul general.  

Iașul începutului de secol XX era un punct fier-
binte pe itinerariul chestiunii evreiești, ca oraș capi-
tală a Moldovei, capitală a zonei cu cele mai multe 
trusturi arendășești, oraș în care populația evreias-
că era aproape la paritate cu cea românească. 
Presa ieșeană a perioadei a înregistrat prin urmare 
această situație. Întâlnim atât accente antisemite 
puternice exprimate de intelectuali ca Xenopol sau 
preluări ale unor articole antisemite de A.C. Cuza, 
dar și articole cu o tentă ceva mai favorabilă sau cu 
o abordare mai nuanțată.  

Sunt mai multe categorii de materiale jurnalisti-
ce care îi menționează pe evrei: știri scurte despre 
valurile de migrație a populației evreiești în Statele 
Unite și Canada; știri despre evoluția demografică, 
în care se subliniază apartenența etnică; articole de 
investigație despre afaceri în care ar fi implicate au-
torități locale și evrei, articole de opinie și editoriale 
despre chestiunea țărănească asociată cu chestiu-
nea evreiască semnate de intelectuali de prestigiu, 
precum A.D. Xenopol în „Evenimentul”; articole de 
opinie nesemnate despre pericolul evreiesc pentru 
România; comentarii acide ale presei conservatoa-
re despre politicienii rivali conduși de Take Ionescu, 
care sunt cu toții „vânduți jidanilor”; și, în fine, pam-
flete și rime cu mesaj defăimător.  

La final de secol al XIX-lea, Nicolae A. Bogdan 
publica o astfel intitulată anecdotă populară, purtând 
titlul Crezul Jidanului8. Dincolo de titlul defăimător 
prin folosirea termenului de jidan, poezia descrie cu 
ironie conversația dintre un preot ortodox și un 
evreu care își manifestase dorința de a se converti 
la creștinism. Mesajul anecdotei este că evreul își 
negociază convertirea, oferind în schimb credință 
„doar pe jumătate” în tainele Noului Testament.  

Portretul evreilor în parte din presa ieșeană es-
te al unor indivizi care îi corup pe politicieni sau 
chiar pe jurnaliști. De exemplu, „Liberalul”, în artico-
lul Un ghișeft de perspectivă9, dezvăluia că „prima-
rul radical Bădărău plănuiește cumpărarea caselor 
bancherului Weisengrun, spre a servi ca local de 
primărie. Nu știm dacă personal dl Bădărău este in-
teresat de această afacere; ceea ce știm însă în 
mod pozitiv este că radicalii din Consiliul Comunal 
au examinat deja casele și s-au pronunțat pentru 
cumpărarea lor, deși sunt cu totul improprii pentru a 
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servi ca local de primărie. În jurul acestei comisiuni 
mișuna deja o droaie de agenți și samsari, printre 
care evreul Lecin, prietenul intim al lui Chirilă, și 
Eichencatz, secretarul dlui Bădărău”.  

În anul de răscruce 1900, valul migrației evreilor 
spre America și Canada este relatat de către două 
publicații liberale, „Liberalul” și „Viitorul”. În „Libera-
lul” din 21 aprilie 1900, spre exemplu, se relatează 
că „100 de evrei au migrat săptămâna trecută în 
America”10. Numărul era luat de la Prefectură, unde 
evreii depuneau cereri de emigrare. Se pare că „Li-
beralul” publica știri pe această temă la fiecare 100 
de cereri, întrucât întâlnim o altă știre similară pe 5 
mai 1900 în care se precizează și sursa documen-
tării, „prefectura de poliție”. Despre motivele emi-
grării presa nu relatează. Nici un evreu din cei 100 
nu este intervievat de „Liberalul” pentru a creiona 
contextul.  

Întâlnim o explicație a exodului în ziarul „Viito-
rul” care publica despre emigrarea evreilor în Ca-
nada11 și în China12. Prima știre se intitulează Emi-
grarea evreilor ca urmare a legii Missir: „Evreii plea-
că în număr mare, cu precădere spre Canada, un-
de li se acordă 40 de acri de pământ fără plată”. 
Legea „iși dă roadele în detrimentul intereselor țării. 
Numeroși meseriași evrei care ar putea lucra în ța-
ra noastră sunt nevoiți a emigra. Evreii „în mizerie” 
au constituit noi grupuri pentru a emigra pe jos. 
Fruntașii evrei vor să se opună, cerând ajutor la 
Alianța Israelită Universală.” Este interesant că „Vii-
torul” explică emigrarea prin legislația discriminato-
rie la adresa evreilor, dat fiind că Legea organizării 
meseriilor sau Legea Missir (1902) era adoptată în 
perioada guvernării conservatoare, iar ziarul „Viito-
rul” era simpatizant al conservatorilor.  

Un an mai târziu, „Gazeta Moldovei” relata pe 
pagina întâi, la rubrica de investigații Anchetele 
noastre13 despre anularea cetățeniei unui sergent 
major, Haim Herșcu, în urma contestației depuse 
de o altă persoană pe motiv că împământenirea sa 
a fost o eroare birocratică. Jurnalistul demonstrea-
ză că cetățeanul avusese cetățenia pe merit și 
avertizează pe evreii în situația lui Heșcu. Articolul 
din „Gazeta Moldovei” se evidențiază drept unul din 
puținele relatări în sprijinul evreilor și e cu atât mai 
meritorie cu cât e rodul unei anchete gazetărești.  

Despre aceeași temă a împământenirilor, „Eve-
nimentul” are o viziune diferită. Cotidianul conser-
vator va scrie în 1907 că „spionii internaționali cer 
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numaidecât drepturi politice și abrogarea legei ex-
pulzărilor. (…) Dacă nu vom da drepturi tuturor le-
pădăturilor de peste graniță, cari fac pe pământenii 
fără acte de naștere, s-a sfârșit cu creditul țărei în 
străinătate, iar agricultura și industria noastră care 
au nevoie de capitaluri uriașe, nu vor căpăta nici un 
ban”. Articolul era de fapt un atac la adresa ziarului 
„Adevărul”, care publicase un articol în favoarea 
împământenirilor evreilor. Drept urmare, „Eveni-
mentul” îi caracterizează pe jurnaliști drept „evreii 
de la «Adevărul», simbriașii Alianței Israelite”14.  

Portretizarea evreilor ca „spioni”, „demolatori”, 
„pericol pentru nație” este întâlnită frecvent la „Eve-
nimentul”. Articolele au un ton agresiv, al scandalu-
lui de stradă, iar deontologia profesională în docu-
mentare și redactare e invizibilă. Spre exemplu, un 
titlu din „Evenimentul” din 5 ianuarie 1910 țipa de pe 
pagina a doua Ungurii contra evreilor!15. Articolul, 
nesemnat, începe cu concluzia că „Până și ungurii – 
filosemiții unguri – au început să-și dea seama de 
pericolul jidovesc”. Concluzia, tendențioasă, se ba-
zează pe două declarații din presa maghiară, nea-
vând nici un fundament. „Evenimentul” citează un 
ziar unguresc naționalist care ar fi scris că cel mai 
sigur mijloc de a lupta contra românilor ar fi fost co-
lonizarea locurilor locuite de aceștia cu „jidani”. Un 
alt ziar comentase această soluție, spunând că 
evreii sunt un real pericol pentru nația maghiară. 
„Evenimentul” trăgea concluzia pe baza acestei din 
urmă declarații, generalizând că până și filosemiții 
unguri sunt contra evreilor și au realizat „pericolul ji-
dovesc”.  

Stereotipul evrei – spioni și delatori este perpe-
tuat în contextul apariției Partidului Conservator 
Democrat al lui Take Ionescu. Takiștii și susținătorii 
lor – de la politicieni la jurnaliștii de la „Opinia” – sunt 
etichetați drept „evrei”, cu înțelesul aici de „dușmani 
ai nației”. La 5 ianuarie 1910, „Evenimentul” publica 
pe prima pagină articolul Un document sdrobitor. 
Partidul takist – partid ovreiesc. Presa takistă – pre-
sa ovreiască.16 Sub acest titlu, ziarul publica o scri-
soare a lui A.D. Xenopol adresată lui Alexandru Bă-
dărău, fruntaș al partidului lui Take Ionescu la Iași. 
În pagina a treia din același număr, sub titlul Takiștii, 
partid ovreiesc, „Evenimentul” prelua o apariție edi-
torială din periodicul „Epoca”, ce ar fi dezvăluit o 
scrisoare compromițătoare la adresa takiștilor. Ei 
erau acuzați că ar fi „cumulat meseria de spioni și 
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Sdrobitor. Partidul takist – partid ovreiesc. Presa takistă – pre-
să ovreiască. Scrisoarea domnului A.D. Xenopol către domnul 
A.A. Bădărău 

delatori ai Palatului cu aceia de reporteri ai ziarului 
Alianței Israelite, „Adevărul”, încă din perioada în ca-
re făceau parte din Partidul Conservator.  

Atunci când rectorul Universității ieșene era cri-
ticat în paginile „Opiniei” pentru că aprobase închi-
rierea Aulei pentru o conferință a lui Nicolae Iorga, 
cunoscut pentru concepțiile sale naționaliste17, pen-
tru a și le exprima în spațiul universitar, făcând ast-
fel politică, iar nu istorie, „Evenimentul” riposta ca-
talogând critica O altă obrăznicie jidovească18: „O 
altă obrăznicie jidovească o înregistrăm în numărul 
de ieri al «Opiniei»” în care dl rector al Universității 
e acuzat de o condamnabilă neglijență, încuviin-
țând închirierea Aulei Universității pentru excursuri-
le dlui prof. Nicolae Iorga unde s-ar făcea mai mult 
politică”. Autorul corecta „Opinia” spunând că nu 
rectorul, ci Senatul Universitar aprobase închirie-
rea, iar Iorga ar discuta de fapt istorie, nu politică.  

Tot în „Evenimentul”, A.D. Xenopol publica arti-
cole încărcate de un puternic ton antisemit. Notăm 
două dintre acestea, unul din 1904 și un altul din 
1910. În 1904, într-un articol pe tema decăderii Ia-
șului pe care îl vom prezenta pe larg mai jos, A.D. 
Xenopol propunea liberalilor să colonizeze „împre-
jurimile orașului cu o pânză deasă de olteni care să 
mai învioreze populația românească și să o pună 
în stare de a lupta contra copleșirei străine”. Într-un 
Iași în care populația evreiască reprezenta un pro-
cent important, copleșirea străină invocată de Xe-
nopol era, firește, reprezentată de aceasta. Chiar 
mai elocventă pentru convingerile antisemite ale lui 
Xenopol și subiectivismul său pe această temă es-
te o scrisoare a sa din decembrie 1908 către politi-
cianul ieșean Alexandru Bădărău, lider al Partidului 
Conservator Democrat al lui Take Ionescu. Scri-
soarea va fi publicată de „Evenimentul” doi ani mai 
târziu, la deschiderea ediției, sub titlul Un document 
sdrobitor19, drept pretinsă ori sperată „dovadă” a fi-
losemitismului cotidianului „Opinia”.  

În scrisoare, Xenopol își exprima dezamăgirea 
că „Opinia” are un ton filo-semit după venirea lui 
Vespasian Pella în fruntea ziarului și îl avertiza pe 
Bădărău despre posibilele costuri politice ale ale 
unei asemenea atitudini, dat fiind că „Opinia” re-
prezenta interesele takiste. „Iubite Bădărău, știi bi-
ne că schimbarea redacției „Opiniei” în sensul să 
fie scoasă de sub prea puternica conducere semită 
sub care era a pornit de la tine, care ai adus aceas-
tă întrebare în dezbaterea clubului”. Xenopol spune 
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cu regret că după venirea lui Pella, „Opinia” „e un 
ziar mai jidovesc decât chiar Fraternitatea”. În spri-
jinul afirmației sale, Xenopol invocă un articol din 
11 decembrie 1908, când ziarul raporta „moartea 
unui jidan care făcuse în vremile lui afaceri cu boie-
rii – știi ce va să zică aceasta: dobânzi de 15-18 la 
sută... și (n.r. – „Opinia”) spune despre el multre-
gretatul Mendel. Cine-l regretă: Românii? Desigur 
că nu, ci jidanii, deci gazeta ia un caracter cu totul 
jidovesc când pune acel cuvânt nesocotit”, conclu-
ziona istoricul. Xenopol mai invoca faptul că „Opi-
nia” relatase despre primul jurământ More Judaico 
înaintea Tribunalului, și că „batjocorește jurații din 
Vaslui că i-a osândit pe jidani…” – aluzie la verdic-
tele negative în cazul unor procese deschise de 
evrei pentru împământenire. 

În finalul scrisorii, Xenopol spunea că el nu e 
„antisemit în sensul naționaliștilor și înțeleg să nu 
combatem pe jidani prin manifestarea simțământu-
lui negativ al urei, ci prin muncă și concurență eco-
nomică”. Xenopol considera însă că „jidanii trebuie 
combătuți căci sunt un element periculos vieții noas-
tre ca popor și ca stat și de această părere sunt li-
beralii și carpiștii fără a mai pomeni de naționaliști”.  

Cu majuscule, „Evenimentul” publica finalul con-
clusiv și predictiv al scrisorii: „Nu știu dacă e bine ca 
conservatorii democrați să se dea pe față ca sprijini-
tori ai jidanilor. Ești mai experient în politică ca mine. 
Tu judecă și socotește. Mie însă personal nu-mi 
convine deloc direcția pe care „Opinia” o reprezintă 
în presa românească”. Pe baza frazei de mai sus, 
autorul „Evenimentului” care dezvăluia scrisoarea 
concluziona la rândul său cu litere în bold italic: 
„Partidul dlor Take Ionescu și Bădărău este in-
strumentul iudaismului în țara noastră”.  

Etichetată drept publicație ovreiască, „Opinia”, 
care avea, într-adevăr redactori de origine evreias-
că, a fost neiertătoare față de atitudinile antisemite 
și xenofobe exprimate de voci consacrate precum 
A.C. Cuza sau Nicolae Iorga în presa românească. 
A.C. Cuza era caracterizat drept calomniator neru-
șinat într-un articol semnat de C. Socor în „Opi-
nia”20. 

Articolul este o replică dură împotriva lui A.C. 
Cuza, „profesorul de la Universitatea Iași, și vi-
ce-apostolul șovinismului român”. „Deprins, ca și 
șeful său D. Iorga, să murdărească și să calomnie-
ze tot ce nu e opera sa, adică tot ce este în țara 
românească fără teamă de răspundere grație tole-
ranței de care s-a folosit până acum – D. Cuza pu-
blică în „Neamul Românesc” de la 20 august 1908 
un articol plin de injurii și calomnii la adresa magis-
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traturii în general și a unor înalți magistrați ieșeni în 
special. Potrivit lui Cuza, „magistratura noastră în-
deosebi cea de la Iași își continua isprăvile cu jida-
nii călcând interesele elementare ale dreptății mai 
rău decât hogii lui Han Tatar”. Cuza mai acuzase 
că anumiți magistrați și-ar fi vândut conștiința pe 
bani. Cuza invoca anumite cazuri de evrei acuzați 
de falimente frauduloase și achitați. 

„Opinia” va continua cu o serie de comentarii pe 
prima pagină pe această temă. Pe 11 septembrie 
1908, editorialul Jidovanu nostru, semnat „Opinia”, 
răspundea acuzațiilor lui A.C. Cuza care ar fi scris 
că „Opinia, ziar jidovan, a sărit în apărarea magis-
traturei, deci Jidanii au interes să apere magistratu-
ra, deci magistratura este vîndută jidanilor”. Autorul 
editorialului spunea că „chestia evreiască este una 
din cele mai grele pe care generația actuală le-a 
moștenit de la cele precedente. Și pentru moment 
noi nu vedem nici un chip de a schimba ceva în 
această chestiune în sensul favorizării evreilor. Da-
că este un om politic serios care crede că pe cale 
legislativă este ceva de făcut în defavoarea evreilor, 
acela n-are decât să-și formuleze propunerile pe ca-
re le vom discuta și noi împreună cu toată lumea, și 
factorii în drept vor lua decizia cuvenită”.  

Și tot pe tema antisemitismului lui A.C. Cuza, 
„Opinia” va publica o replică la articolul pe care îl 
publicase George Panu în „Lupta”, despre „acțiu-
nea nefastă și periculoasă ce o exercită în Iași ac-
țiunea domnilor Iorga-Cuza”. Autorul, necunoscut, 
deși de acord cu opinia lui Panu despre cei doi, 
consideră că acesta uită să spună că Iorga și A.C. 
Cuza sunt protejați de liberali și junimiști. „D. A.C. 
Cuza nu este antisemit de dată recentă. Sunt peste 
douăzeci de ani de când acest domn are mania an-
tisemitismului. Dar până acum când d. Cuza nu 
degenera în anarhist, nici cursuri incendiare la Uni-
versitate nu făcea, fiindcă terenul, în Iași, nu era 
propice. (…) Lupta oficială se dă, precum recu-
noaște și d. Panu, contra evreilor. Dar de fapt se 
luptă, dar și fără succes, contra Partidului Conser-
vator Democrat”21. 

Pe tema naționalizării comerțului, o temă cen-
trală în discuțiile antisemite, „Opinia” încerca să 
echilibreze discursul public cu o viziune ceva mai 
nuanțată. În articolul De-ale comerțului, jurnalistul 
V.I. Radu remarca faptul că practicarea comerțului 
exclusiv de către români cere timp pentru a îngădui 
formarea cunoștințelor și deprinderilor comerciale: 
„Comerțul mare, comerțul de import și export 
aproape în întregime este exercitat la noi în țară de 
elemente străine. Comerțul mic, de asemenea, 
pentru o bună parte e practicat de străini. (…) 
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Acesta e faptul brut față de care dorim o reacționa-
re. (…) Nu e ușor de găsit remediu. Unii cer națio-
nalizare de la școale, alții o vor de la societățile co-
operative de consum, alții în fine vor să pună în joc 
chiar forța statului, care ar impune patronilor un 
număr de funcționari comerciali români, iar aceștia 
să fie pepiniera de unde au se forma viitorii comer-
cianți. Trebue însă să ținem seamă de timp. Lău-
dăm istețimea și priceperea evreilor în comerț, ui-
tăm însă că ei s-au format astfel prin o selecțiune 
seculară. Citească numai cineva odiseea acestui 
popor și va vedea cum forța împrejurărilor împin-
gându-i numai cătră comerț, i-a silit să capete age-
rimea ce le-o vedem azi”22. 

Delatori și spioni periculoși pentru unii, comer-
cianți isteți și pricepuți pentru alții, evreii reprezen-
tau – potrivit statisticilor oficiale invocate de ziare – 
o populație cu o evoluție demografică și o sănătate 
mai bună decât a românilor, după cum am relatat și 
la subcapitolul despre sănătatea publică. În „Curie-
rul de Iași” de la finalul sec. al XIX-lea, aflăm din ști-
rea Mișcarea populațiunei23 că „de la 28 iunie la 5 
iulie s-au născut 47 de copii vii, reprezentând un 
procent anual de 30,4 la mie de locuitori. Din cei 
47, 41 au fost copii legitimi, 6 nelegitimi; 22 au fost 
din părinți creștini, iar 25 din părinți israeliți”. De 
remarcat că cifrele ce informează asupra etnicității 
părinților sunt publicate în ziar cu caractere îngro-
șate, ceea ce exprimă importanța criteriului etnic 
pentru publicație, deci și pentru audiență. Aceasta 
indică de fapt relevanța informației cu privire la na-
talitatea în rândul „israeliților” în contextul discursu-
lui public din societatea românească.  

Conform „Gazetei Moldovei”24, în 1893 numărul 
născuților era 2473 pe an, iar în 1901 a scăzut la 
2125. Săptămânalul evidenția că numărul născuți-
lor de etnie română era constant mai mic decât al 
evreilor, fapt explicat prin respectarea cu rigurozita-
te a preceptelor igienice de către familiile de evrei. 
Prin comparație, așa cum am detaliat la subcapito-
lul despre presa și sănătatea publică, starea preca-
ră de igienă a românilor asociată cu alimentația să-
racă constituiau contextul favorabil pentru ascensi-
unea bolilor infecțioase, de nutriție și mortalității in-
fantile. Alți autori din presa vremii remarcau însă 
legătura dintre sănătatea șubredă a românilor și 
sărăcia din satele românești supuse exploatării 
arendașilor, mulți dintre aceștia fiind evrei25.  
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Medicinei față cu boalele care isvorăsc din starea economică 
a săteanului 

* 
Rolul de formator de opinie publică a presei ie-

șene este incontestabil. Conținutul editorial al pu-
blicațiilor perioadei, tematica abordată, tonul folosit 
de jurnaliști, stilul combativ, mobilizator, de goarnă 
sau de portavoce îndeamnă, parcă cititorii să devi-
nă mai activi, să ia atitudine față realitatea relatată 
în paginile de ziar. 

Ziarele cu cea mai mare influență și longevitate 
au fost „Evenimentul” și „Opinia”, la care adăugăm 
„Viața Românească” (1906) și „Gazeta Moldovei” 
(1903-1905), care au adus un suflu modern prin 
analizele obiective și prin unghiurile diferite de 
abordare. Articolele critice, extrem de actuale de-
spre instituțiile culturale ale Iașului – Universitatea, 
Teatrul – care necesitau reforme și susținere, au 
educat publicul, informându-l, oferindu-i o imagine 
despre realitate, în legătură cu care el era liber să 
își spună părerea, nu doar să o asume cu ochii în-
chiși. „Viitorul”, „Curierul de Iași”, „Liberalul” sunt la 
rândul lor formatoare de opinie, însă puterea lor de 
influență a fost mică în comparație cu cea a perio-
dicelor amintite anterior. „Viitorul”, „Curierul de Iași” 
și „Liberalul” nu au avut nici audiența, nici durata de 
apariție, nici scriitori de talia celor de la „Evenimen-
tul”, „Opinia”, „Gazeta Moldovei” sau „Viața Româ-
nească”.  

Presa ieșeană reflectă mentalitățile și opiniile 
despre evrei și chestiunea evreiască prezente în 
societatea românească. Printre purtătorii și distribu-
itorii principali ai vederilor antisemite și stereotipuri-
lor despre populația evreiască (spioni, delatori, afa-
ceriști veroși, pericol pentru nație) s-au aflat intelec-
tualii de vârf, precum A.D. Xenopol, A.C. Cuza, Ni-
colae Iorga, N.A. Bogdan. Jurnaliștii care au abor-
dat subiecte cu și despre evrei au avut, în general, 
atitudini mai nuanțate în comparație cu comentato-
rii politici. În timp ce comentariile semnate de cola-
boratori au o tentă antisemită pronunțată, știrile și 
relatările pe teme cotidiene (emigrare, împământe-
niri, comerț, evoluție demografică) sunt de multe ori 
articole strict de informație. Tematica antisemită es-
te corelată cu temele principale ale discursului pu-
blic, care reprezentau probleme majore ale societă-
ții românești (chestiunea țărănească, decăderea 
Iașului, corupție, criză economică). Publicația ie-
șeană cu cele mai multe accente antisemite este 
„Evenimentul”, iar la polul opus se situează „Viața 
Românească” (1906) în paginile căreia comentarii-
le cu accente etnice lipsesc.  

 
 

Fragment din volumul Opinie publică şi societate în România 
la sfârşitul secolului XIX – începutul secolului XX, 
în curs de editare la „Junimea”, 
colecţia „Memoria clepsidrei” 
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IAŞUL LUI DIMITRIE ANGHEL 
 
 

O figură fundamental neliniştită, cu diverse tri-
bulaţii care au ţinut „capul de afiş” al presei con-
temporane lui, Dimitrie Anghel a rămas situat, în is-
toria literaturii române, pe un loc onorabil, dar oare-
cum limitativ, bună parte a operei sale, care nu es-
te deloc de neglijat, trecând, din păcate, la capitolul 
„şi altele”. 

Născut la 1872 în conacul din Corneşti, comu-
na Miroslava, de lângă Iaşi, îşi efectuează studiile – 
câte le-a făcut – peregrinând pe la Institutul particu-
lar al lui Caracaş, la Institutul Pedagogic al lui Al. 
Lambrior, la Institutele Unite şi la gimnaziul „Ale-
xandru cel Bun”, ba mai frecventând şi Academia 
de Belle-Arte din Iaşi. Acelaşi neastâmpăr, benefic 
dealtfel, îl mână, timp de zece ani, pe drumurile Ita-
liei şi ale Parisului, pentru a se stabili în cele din 
urmă la Bucureşti, dar cu frecvente deplasări prin 
ţară. (Prilej binevenit pentru Şerban Cioculescu de 
a concluziona, în teza sa de doctorat, Dimitrie An-
ghel. Viaţa şi opera, Bucureşti, 1945, că „poetul are 
o fire de hoinar şi de boem” – p. 19). Nici ultimele 
zile (octombrie-noiembrie 1914) nu fac excepţie de 
la acest „topos”, poetul trăgându-şi un glonte în 
piept la conacul de la Buciumeni al soţiei sale, Na-
talia Negru, dar fiind înmormântat la cimitirul „Eter-
nitatea” din Iaşi. 

Spiritul boem, evidenţiat de mai mulţi comenta-
tori, nu l-a împiedicat pe Dimitrie Anghel să fie şi un 
destul de implicat personaj în viaţa socială, atât prin 
subiectele abordate în scrierile sale, cu precădere 
în proză şi publicistică, dar şi prin asumarea funcţii-
lor de vicepreşedinte al Societăţii Scriitorilor Ro-
mâni – pentru înfiinţarea şi funcţionarea căreia a 
militat intens, cu vorba şi cu fapta – sau de inspec-
tor al artelor. Racordat la realităţile Europei, având 
mereu în minte patriarhala existenţă a Iaşului, refu-
ză să se înregimenteze vreunui curent literar (a tre-
cut prin faze de creaţie legate de „Contemporanul” 
socialist de la Iaşi, de „Viaţa românească” sau „Să-
mănătorul” – pentru a numi doar revistele-fanion 

ale vremii), dându-
şi măsura, la un 
moment dat, în pa-
ginile revistei săp-
tămânale „Cum-
păna” (18 numere, 
între 27 noiembrie 
1909 – 15 aprilie 1910), redactată împreună cu pri-
etenii Mihail Sadoveanu, Şt. O. Iosif şi Ilarie 
Chendi. În chiar primul număr, găsim o profesiune 
de credinţă, de luat în seamă, poate, şi astăzi: „In-
ternaţionalismul mie nu mi-a fost prielnic, de altfel 
cum cred că nu a fost prielnic nici atâtor foşti tova-
răşi [...]. Am crezut, şi ca mine cred cei mai mulţi 
astăzi, că trebuia să ne folosim de experienţa dure-
roasă a înaintaşilor noştri, să revenim la matca 
noastră curată şi să reluăm firul vechi de-acolo un-
de l-au lăsat scriitorii noştri mari, promotorii redeş-
teptării noastre naţionale. [...] Şi cred apoi că, dacă 
la popoare cu o cultură mai înaintată internaţiona-
lismul pare a nu mai fi o primejdie serioasă, la noi şi 
astăzi un amestec prea mare de elemente străine 
ar putea să tulbure, cum a tulburat de atâtea ori în 
trecut, mersul nostru firesc spre desăvârşirea unei 
individualităţi etnice” (Răspuns domnului C. Dobro-
geanu-Gherea, p. 11).  

Creaţia sa l-a făcut să obţină eticheta de „poet 
al florilor”, frumoasă dealtfel, dar, din păcate, re-
strictivă. În felul acesta sunt lăsate în umbră, până 
la anihilare, realizările sale în proză, în dramatur-
gie, ca traducător sau în publicistică. Este adevărat 
că universul floral l-a fascinat, l-a subjugat pe sen-
sibilul creator, după cum singur spune, în Întâiul vo-
lum: „Eu mi-alesesem lumea florilor, căci în lumea 
lor mi-am petrecut copilăria. Mi-aduceam aminte de 
grădina minunată unde am trăit, de murmurul sonor 
al şipotului, de freamătul arborilor, de toată risipa 
de petale ce o împrăştie necurmat vântul. Îmi amin-
team simpatiile ce le aveam pentru unele flori şi an-
tipatiile nejudecate pentru altele. Pentru mine mi-
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resmele erau gândurile lor tainice, felul lor de a vor-
bi, şi eu aş fi putut ghici pe întuneric, noaptea, când 
e mai puternic mirosul lor, ce floare anume mi-l tri-
mite, şi mai târziu toate amintirile aceste s-au re-
deşteptat şi m-au chinuit, şi asemuirea strălucirii lor 
am căutat-o în cuvinte, iar alcătuirea minunată a 
petalelor ce formează o roză, ori un crin, am căutat 
s-o redau în strofe” (D. Anghel, Povestea celor ne-
căjiţi. Fantezii şi portrete, Bucureşti, s.a., p. 58). 

La 120 de ani de la naşterea scriitorului, temei-
nicul cercetător Victor Durnea constata: „caracteri-
zarea lui drept «poet al florilor» se dovedeşte sim-
plistă şi cu un efect nefast în receptarea de către 
publicul larg. Dar acelaşi efect îl are şi caracteriza-
rea lui exclusiv ca poet” („Cronica”, An. XXVII, nr. 
16, 15-31 aug. 1992, p. 6). Volumele de proză, atât 
cele proprii, cât şi cele semnate în colaborare cu 
Şt.O. Iosif, se disting printr-o rară muzicalitate, 
„printr-o armonie a frazei care are uneori sonorita-
tea unei partituri”, după cum accentuează G. Spi-
na, într-un articol comemorativ din „Adevărul literar 
şi artistic” (20 nov. 1938, p. 11), fără a fi uitate nici 
„evocările din Iaşul copilăriei, închise în volumul 
Fantome, schiţele, fanteziile, nuvelele din Oglinda 
fermecată, Triumful vieţii, Cireşul lui Lucullus”, sau 
„ecourile vieţii cotidiene”, care „îl aşează definitiv în 
rândurile luptătorilor pentru mai bine şi pentru mai 
multă dreptate şi frăţie pe pământ”. Înaintea aces-
tuia, anonimul D. (să fie vorba despre cunoscutul 
actor și profesor State Dragomir?), în articolul Iaşul 
şi D. Anghel, făcea și el referire la „nostalgia vre-
murilor de mărire a Iaşului” și preciza că „Aceste 
fantome ale spiritului moldovenesc, Anghel le-a fi-
xat şi ele vor servi ca icoane vii pentru cei care vor 
voi să ştie ce-a fost sufleteşte Iaşul, ce este şi poa-
te ceea ce ar dori să fie” („Evenimentul” ieșean din 
16 nov. 1914). Contemporan cu noi, Nicolae Busu-
ioc întărește și el ideea: „Iașul de altădată ar fi ră-
mas mai puțin liric, poate chiar mai sărac, stingher 
și inestetic, lipsit de scânteieri și refracții, fără evo-
cările, impresiile, amintirile, portretele lui, ale unui 
poet nu numai al «florilor», ci și al celui cu simțiri 
adânci, febril reverberate în atmosfera «dulcelui 
târg»” (Amintiri din Bibliopolis, Iași, Editura „Juni-
mea”, 2016, p. 136). 

Deşi, la moartea lui Dimitrie Anghel, Nicolae 
Iorga scria limpede că acesta „a fost unul din marii 
virtuoşi ai poeziei româneşti, dar mai ales unul din 
cei mai mari maeştri ai prozei noastre, în care a 
pus mlădiere, coloare, mult talent, foarte mult meş-
teşug şi uneori încă mai mult suflet”, creaţia în pro-
ză a acestuia a ocupat permanent un plan secund, 
după 1944 fiind chiar cenzurată, ocultată, nici în 
masivul volum II al ediţiei de Scrieri de D. Anghel şi 
St.O. Iosif, îngrijită de Ion Roman, din 1982, nefigu-

rând unele texte, antologabile, dealtfel. Iată un ar-
gument în plus, în afara valorii intrinseci a scrierilor 
cu puternice accente personale, afective, evocati-
ve, de a pune la dispoziţia cititorilor un cuprinzător 
volum de proză, în care Iaşul să figureze în prim-
plan. Căci nimeni altul decât Dimitrie Anghel a 
scris: „Pe tăpşanul întins al Copoului nu e nimeni la 
această oră. Purpura însângerează frunza viilor şi 
a copacilor. În vale, ca într-o albie, cetatea veche a 
Iaşului, cu albele turnuri şi turle de biserici, cu clădi-
rile lui vechi, cu grădinile pline de flori, stă pitit şi 
abia îşi trimite murmurul până aici. Departe, dealu-
rile Cetăţuii şi Galatei adună ultimele raze de soare 
pe acoperişurile cetăţilor bătrâne” (Fantome).  

 
* 

*    * 
 

De vorbă cu un afiş 

Un afiş uzat, găsit într-o carte, mi-aduce aminte 
de teatrul vechi şi de actorii lui, şi mă gândesc cu 
ce plăcere mergea lumea la teatru pe vremea ace-
ea, când toaleta era de rigoare şi cucoanele se gă-
teau ca de bal, ca să vadă şi să fie văzute. 

Era o întrecere între frumoasele de atunci, şi 
pregătirile începeau cu ceasuri înainte. Părul era 
pus în papiliote de dimineaţă, fiarele de frizat pen-
tru zulufuri, care se purtau de-a lungul tâmplelor, 
stau gata la locul lor. Inelele scumpe, cerceii şi bră-
ţările erau scoase din besactele, rochiile încercate 
şi potrivite şi slujnicele gata, care c-un ac în mână, 
care cu o sponcă, care cu pămătuful de pudră. 

Şi toaleta începea în faţa oglinzii, ochii vioi se 
aprindeau de plăcere, sprinceana se arcuia cu ne-
gru, gura se rumenea de trandafiriu, unghia se îm-
purpura de carmin şi dinţii îşi încercau fildeşul, schi-
ţând surâsuri nevinovate. Apoi părul, cu pieptănătu-
ra lui complicată, odată aşezat, puful stârnea un 
nor alb de pudră, şi umerii şi sânul deveneau mai 
albi, colţul urechii se rumenea şi el cu un pic de roz, 
smaraldele aruncau sticlirea lor verde, rubinul lăsa 
un picur de sânge pe un deget, egreta de diamant 
tremura în păr, mătasea foşnea, şi când mănuşile 
erau puse, binoclul şi evantaiul luate, cupeul ce aş-
tepta la scară huruia pe lespezi şi urca dealul Co-
poului, unde era teatrul de atunci. 

În curtea largă, echipaj lângă echipaj se rânduia 
frumos, vizitiii îşi trăgeau glugile peste cap şi de-ar 
fi nins ori de-ar fi plouat, de se juca comedie sau 
drama cea mai lugubră, dacă se asasinau regi ori 
înnebunea vreo eroină, ei încremeneau pe capră, 
făcându-se una cu trăsura, nepăsători de-atâtea 
fantastice peripeţii. 

Şi înăuntru, chilioarele mici cu marginea de ca-
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tifea purpurie se umpleau una după alta, împrăşti-
ind toate miresmele, frumoasele apăreau cu piep-
tănăturile lor arhitecturale, pietrele sclipeau, umerii 
mai albi ca dantelele păreau ninşi, mâini graţioase 
se plecau peste balustrade, capete se învecinau 
surâzându-şi, şi nelipsita orchestră cu alămurile ei 
ataca zgomotos eterna partitură: „Poète et 
paysan”. 

Antractele erau lungi şi lumea se vizita din lojă-
n lojă, îşi întorcea vizitele, cornetele cu bomboane 
şi tăvile cu îngheţate apăreau şi gurile, mâncând 
lucruri dulci, îşi spuneau poate vorbe amare cu cel 
mai graţios surâs. 

Aşa mergea lumea pe atunci la teatru, nu ca 
astăzi. Şi actorii de pe vremea aceea îşi dădeau 
toată osteneala şi nu erau ocoliţi, deşi trupele străi-
ne nu lipseau, precum nici impresarii care ştiau 
afacerile de aur ce se puteau face în Iaşi. 

Şi zidul cortinei odată ridicat, rampa tainic învă-
luită, iată măştile vechi şi triste, regii detronaţi, amo-
rezii oftători, lumina de foc bengal pe morminte, 
Don José care iese dintr-o trapă pân-la mijlocul 
trupului şi cere răzbunare, şi iată şi Cucoana Chiri-
ţa şi toţi eroii şi eroinele uitaţi acuma ai lui Alec-
sandri, întrupaţi în fiinţa lui Bălănescu, cel mai iubit 
între toţi, veşnic răsplătit de aplauze şi adorat de 
mulţime. Era de ajuns să apară cu înfăţişarea lui 
bahică, peste măsură de gros, cu burta lui balona-
tă, ca zâmbetul să câştige lojă cu lojă, scaun cu 
scaun, până în înaltul galeriilor, şi teatrul să se pre-
facă într-o gură imensă care râde. Şi iată Luchian 
cu faţa lui simiescă, şi iată tragicul Galino, ce clăti-
na veşnic din cap, ca o potişă chinezească. 

Acolo am văzut pentru întâia dată şi pe Aristiţa 
Romanescu jucând cu veselul Hasnaş, în „Angelo 
Malipieri”. 

Hasnaş ţinea pe atunci rolurile de amorez şi ju-
ca dramă. Era subţire şi zvelt, şi glasul lui avea un 
timbru neobişnuit de simpatic. 

Dar într-o zi o flacără alergă sub streşini, fumul 
şi scânteile au umplut aerul, decoruri şi costume, 
spezi şi pumnale de lemn, chivere şi coroane de 
carton, lemnărie şi tencuială, toate au căzut la pă-
mânt şi s-au prefăcut în cenuşă. 

Zidurile singure au rămas, decoruri triste, şi în-
tre ziduri, ici colo, urme din chilioarele cu balustra-
de de pluşă roşă unde atâtea guri frumoase au su-
râs, atâtea capete graţioase s-au înclinat şi atâtea 
binocluri au cercetat, căutând o faţă cunoscută, un 
profil iubit. 

Apoi ploile şi zăpada au căzut peste ziduri, rui-
nele au stat o bucată de vreme în faţa soarelui şi a 
lunii, şi într-o zi, în căsuţele din dosul teatrului, ce 
rămăseseră neatinse de puterea flăcării, s-a stins şi 
actorul cel mai adorat al mulţimii. 

Într-o odăiţă scundă, joasă în tavan, cel ce 
stârnea râsul tuturora, cu o lumină aprinsă la căpă-
tâi, după ce murise de atâtea ori, îşi dormea acum 
somnul cel din urmă. 

Mâini graţioase şi înmănuşate puteau să bată şi 
să cheme, căci mortul ar fi rămas surd la aplauzele 
atât de iubite într-o vreme. 

O mască tragică, lipsită de carminul întineritor 
şi de pudra dătătoare de aparenţe care era Mada-
me Laşcu, apăru într-un gang, desenă o siluetă 
neagră şi dispăru. Faţa-i era plânsă de adevărate 
lacrimi şi nu de lacrimi de cabotină, iar el, în sicriul 
de lemn, pentru cea din urmă oară mă făcu să 
zâmbesc printre lacrimi, căci din fiinţa lui, la lumina 
aceea, se vedea aproape numai pântecul enorm 
boltit peste sicriu şi vârful picioarelor micuţe, faţa 
fiindu-i acoperită. 

Apoi şi zidurile au dispărut, cum toate sunt me-
nite să dispară. 

Viaţa s-a reînnoit şi cele câte au fost ni se par 
acum triste şi ofilite ca şi afişul acesta vechi, care 
poartă data unor zile ce nu mai sunt. 

 
 

Târgul Cucului 

Un ghetto e acelaşi aproape pretutindeni. Cei 
ce se adună, nevoi lângă nevoi, clădind părete lân-
gă părete, întinzând coperiş lângă coperiş, după 
ani de zile ajung să imprime locului unde s-au aşe-
zat un caracter bine definit, special rasei, şi care e 
aproape universal.  

Aspectul acesta l-am întâlnit aproape pretutin-
deni pe unde am fost şi trebuie să mărturisesc că 
un artist care are pasiunea pitorescului ar fi găsit 
destule lucruri să-l atragă. 

Iaşul, din punctul acesta de vedere, nu a fost 
descris. Pân-acuma cartierele acele mizere, unde 
mişună populaţia aceasta, asupra căreia parcă 
apasă un blestem, nu au inspirat pana nici unui 
scriitor, nu au tentat penelul nici unui pictor... 

Şi ceea ce n-a ispitit pe nici un artist, colţul ace-
la pitoresc al Iaşului vechi, care se cheamă Târgul-
Cucului, s-a prefăcut acum în cenuşă, mistuit de un 
incendiu. 

Cum sunt departe, îmi zugrăvesc singur cu fan-
taza priveliştea ce n-am putut-o vedea. Colorez ce-
rul ca de-o auroră, apoi ca un pictor grăbit arunc 
flăcări ici-colo, sub streşine vechi, pun umbre mari 
de fum pe care le despletesc în şuviţe, stropesc cu 
scântei întunerecul, luminez geamurile ca într-un 
apus de soare, şi în strada aceea strâmtă schiţez 
în grabă o lume săracă şi chinuită cum a apucat-o 
graba ceasului aceluia rău, în temeiul nopţii. Văd 
trupuri încovoiate sub sarcina avutului mântuit de 
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flăcări, braţe agitate aruncând pe fereşti cele mai 
heteroclite lucruri care s-au putut visa vreodată, şi, 
în panica aceasta, îmi închipui zgomotosul alai al 
pompierilor venind în goana cailor ca să distrugă, 
să sfărme şi să părăduiască ce-ar putea scăpa de 
limbile lacome ale focului... 

Şi după ce am năruit cu fantazia colţul acesta al 
oraşului copilăriei mele, prin care eram silit să trec 
de două, trei ori pe zi, învins parcă de o compătimi-
re ciudată, încerc să-l reclădesc. 

Închipui o zi de târg şi fac să mişune pe uliţa 
aceea o lume de ţărani venită de prin satele din 
împrejurime să-şi cumpere cele de nevoie la gos-
podărie; deschid obloanele la prăvălii şi în pragul 
lor aşez siluetele care au dispărut, le dau figura 
aceea de pradă care le e caracteristică, le întind 
mâinile hrăpăreţe ca să prindă un muşteriu din ca-
le, atârn deasupra firme vechi şi pun să le bată şi 
să le zângănească vântul, iar în prăvălii aşez tot 
amestecul de mărfuri mărunte, toată ruina nenumă-
ratelor gospodării care veneau aruncate aci cum 
vin sfărâmăturile pe coastă, pe urma unui naufra-
giu, aşez în clituri tot soiul de stofe vechi, vândute 
după falimente, atârn în cuie cel mai bizar amestec 
de haine vechi de toate modelele, de toate formele 
şi de toate nuanţele, strămut mobile, canapele stră-
bune, jilţurile cu telurile scoase, scaune fără picioa-
re, dulapuri mâncate de cari, lămpi hârbuite, farfurii 
legate în sârmă, samovare turtite şi fără hornuri, 
ghete orfane de pereche, botfori mucegăiţi, schele-
te de umbrele, tromboane de alamă rămase de pe 
urma cine ştie căror lăutari, şi câte alte toate lucruri 
fantastice îşi poate închipui mintea omenească. 

Stropesc pe jos podelele murdare cu opţi de 
apă, împrăştii apoi peste tot un miros muced de 
vechime, de usturoi şi de sărăcie încuibată, ca să-
mi întregesc acest tablou grotesc, mişunând printre 
negustori şi muşterii, alung o liotă de copii nespălaţi 
şi murdari pe stradă, le pun chivere de hârtie în 
cap, le atârn un colţ de cămaşă pe dinapoi şi-i pun 
să alerge, să lărmuiască, să se strecoare printre 
trăsuri, aşa cum îi vedeam în fiecare zi. Strecor din 
când în când, ca să variez tabloul, bătrâni cu laibe-
re lungi, cu ciorapi albi, cu căciuli mari, îmblănite, 
pe sub care încârlionţesc în şuruburi perciunii, le 
scot un colţ de batistă din buzunarele laiberelor şi-i 
fac să umble şi pe dânşii. 

Apoi, ca un copil care a încercat să zugrăveas-
că cine ştie ce din amintire, şterg cu mâna această 
privelişte şi-o zugrăvesc din nou sub altă formă. 

Întunec tabloul şi-mi închipui cartierul într-o vi-
neri seara; aprind candelabrele cu şapte ramuri, în-
chid pe jumătate obloanele, scot bătrânele din casă 

şi le pun în pragul prăvăliilor pe scăunele să stea la 
taifas una cu alta, le aşez frumos perucile în cap, 
cu cărările cusute cu aţă albă, le arunc pistruii ne-
cesari pe tâmple, le redau eterna conjunctivită 
pleoapelor roşii, fără gene; braţ la braţ apoi, câte 
două, câte trei, plimb încolo şi-ncoace fetele gătite, 
cu breton pe frunte, pomădate, le dau toată preco-
citatea inerentă rasei, care le deprinde de timpuriu 
să lungească privirile pe furiş în ocheadă şi printre 
ele ghigherlii de mahala, cu urechile pleoştite sub 
pălării tari, gătiţi şi ei, cu cravate strigătoare, învâr-
tind bastonaşe subţiri între degete şi luând aere 
languroase... 

Atmosfera caldă parcă stârneşte simţurile şi lu-
crează-n umbră pentru viitoarea multiplicitate a ra-
sei acesteia, care cu toate secularele persecuţii, 
stăruie şi se înmulţeşte. 

Simt acum un vânt cum bate dinspre hală şi 
prin aer trece parcă un miros searbăd de carne, de 
peşte stătut, de mere murate, de varză trezită, vin 
tot soiul de mirosuri ce se amestecă, se răspân-
desc aduse de vânt, ceea ce nu împiedică însă 
plimbarea ghigherlilor şi a frumoaselor Esthere şi 
Rebeci. 

De la un timp bătrânele au reintrat în casă, idi-
lele s-au amânat pe a doua zi, sau cine ştie pe 
când, obloanele s-au închis şi-n noaptea care s-a 
lăsat peste tot, sergentul singur mai străjuie, dând 
ţignale prelungi din vreme-n vreme. 

Şi când nu-i încă nici un semn de ziuă şi dorm 
duşi încă cei ocrotiţi de soartă, ici-colo câte-o lumi-
nă sfioasă se aprinde şi după fereşti joase, în încă-
peri strâmte şi mohorâte, poţi vedea câte un câr-
paci bătrân şi chinuit, cu ochelarii pe nas, cum bate 
cuie de lemn într-o talpă veche, sau trage aţa cu 
amândouă mâinile, în vreme ce ai lui, în pernele 
mari, dorm înghesuiţi unul peste altul în cuprinsul 
acelei încăperi mohorâte şi fără de aer... 

Aşa revăd în treacăt ungherul acesta de lume 
în care am trăit şi pe care fantazia mea l-a luminat 
cu flăcări, l-a întunecat cu noapte, l-a zugrăvit cu 
părere de rău după anii duşi, l-a întristat cu toate 
mizeriile unei luni, oricum, chinuite. 

Flăcările au mistuit o parte din Iaşul copilăriei 
mele şi acum, desigur, precum eu îmi cern nisip ca 
să-mi usuc această pagină scrisă, vântul cerne şi 
el, mutând de ici colo, nepăsător, cenuşa rămasă 
ca peste un fapt îndeplinit... 

 
Din volumul Iaşul lui Dimitrie Anghel, 
în curs de editare la „Junimea”, 
colecţia „Biblioteca Iaşi” 
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MIHAI PAMFIL SAU DESPRE FRUMUSEŢEA AGRESTĂ A LUMII 
 
 
Mihai Pamfil aduce pe simeza Muzeului Naţio-

nal de Artă din Chişinău, în luna martie a acestui 
an, o expoziţie a polarităţilor, a unor contraste ce se 
nasc pe retina privitorului neavizat, dar care se sus-
ţin reciproc, balansându-se pe fina muchie ce des-
parte două lumi, cea a himerelor, a făpturilor amor-
fe de cea a unui real brut ce comprimă întreaga is-
torie a umanității sub aparența unor tipologii.  

Arta sa pornită din analiză şi experiment ca o 
permanentă necesitate interioară, caută în petece 
de pământesc, fragmente de locuinţe, de naturi 
statice, câmpii sau oameni, structuri ale unor fiinţe 
vii, asemenea versurilor lui Blake: „Să vezi Lumea 
în grăuntele minuscul de nisip/ Şi-întregul Paradis 
locuind o floare, Strânge-n palma mâinii Infinitul fă-
ră chip/ Şi Eternitatea în ora trecătoare./ Şi-întregul 
Paradis locuind o floare.” 

În cazul lui Mihai Pamfil vorbim de existența 
unei gândiri anume ce plăsmuiește structuri cu tra-
see ce nu sunt identificabile în imediat, neobișnuitul 
rezolvărilor conceptuale și plastice te poate contra-
ria dar, în același timp, e singura cale prin care se 
permite aprofundarea a ceea ce ne transmite artis-
tul. Ca privitor, te împarți între tine și lucrare și atât. 

Mihai Pamfil poate părea, celor care nu-i ştiu în-
treaga creaţie, un abstracționist întârziat, dar nu în 
sensul că a apărut târziul în peisajul plastic româ-

nesc, rătăcind într-un veac în bună parte sterp, ci 
ca un artist care şi-ar fi găsit ecou probabil înainte 
sau după epoca noastră. Aceasta fiindcă sistemul 
de arhetipuri şi de simboluri pe care le implică arta 
sa este dificil de decodat de către ochiul modern, 
nerăbdător să găsească spectaculosul. Urmărin-
du-i creaţia, găseşti că expoziţiile sale nu sunt nici-
odată aerisite, ci dense în rafinament, în har colo-
ristic ce emerge din limpezirea pe de o parte a 
gramaticii limbajului plastic şi pe de altă parte, a 
propriilor sale viziuni cu privire la om.  

Pictura artistului poate părea ambiguă. Ambigu-
itatea nu emerge din trăirea sa, ci din modul speci-
fic de percepere al fiecăruia dintre noi, din posibili-
tatea sau imposibilitatea catalogării unei trăiri, afla-
tă la graniţa artei şi a filosofiei, la graniţa gestului şi 
a gândului, a intenţiei şi a intenţionalităţii. 

Fiecare lucrare din această expoziţie surprinde 
evoluţia umană, cu un geometrism specific picturii 
preistorice, rupestre, adus în contemporaneitate 
printr-un stil inconfundabil. Parcă sculptând în bi-
dimensionalitate, scrijelind înăuntrul pastei până 
când gestul, linia, se transportă dinspre barbarie 
spre inconştient şi înapoi la gest plastic, Mihai 
Pamfil pare a fi condus de o naturalitate sinonimă 
cu uitarea de sine. Această pictură este efectul 
unei defulări de energii ce echivalează plastic exis-
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tenţa unor trăiri paroxistice, fără rezerve, totală, 
singulară. 

Fiecare personaj pare a fi atât o interiorizare 
dar şi o expulzare a unui atavism prelucrat într-un 
laborator în care cuvinte precum „realitate”, „sub-
stragere”, „imaginaţie”, nu au acelaşi sens la care 
ne-am aştepta, de pildă, de la suprarealişti. Aerul în 
care respiră, se mişcă, se târăsc, personajele lui 
Mihai Pamfil deşi pare transparent, aduce cu sine o 
greutate a arhitecturii psihologice a artistului. De-
senul de imaginaţie devine la Mihai Pamfil desenul 
de percepţie a unor structuri ritmice.  

În prezenta expoziţie avem de-a face cu două 
părţi ale creaţiei artistului Mihai Pamfil. Prima, de 
care aminteam, este cea a grafismelor cu puternice 
reverberaţii preistorice, ca şi când artistul descope-
ritor aranjează haosul imaginilor înfipte adânc în fi-
ecare dintre noi (cu toţii am învăţat sau învăţăm să 
ne vedem şi să oferim acestor imagini o configura-
ţie optimă sau Gestalt). Cea de-a doua parte a cre-
aţiei, de factură expresionistă, cu o cromatică inva-
dată de umbre, zone haşurate care însoţesc viaţa, 
apar ca adevărate psihografii. Mihai Pamfil caută 
culorile învăluite în manta de griuri colorate. Alături 
de chipuri şi personaje, alte structuri oferă prezenţa 
în cadrul clipei care trece. Austere prin preferinţa 
cromatică, eliberate de toxicitatea unei armonii pre-
configurate, enigmele, ruinele, serpentinele provin 
din explorarea unei sinteze mitologice, arhetipale 
situată în afara timpului. Arta lui Mihai Pamfil este o 
aluzie plastică a subconştientului. Eleganţa cuceri-
toare a liniei şi existenţa unei ierarhii a purităţii se 
cere lecturată ca o scriere surprinsă chiar în mo-
mentul convertirii pastei în simbol.  

Cine îl cunoaşte pe Mihai Pamfil ştie că acestu-
ia îi place muzica, o simte şi o respiră cu întreaga 
sa fiinţă. Despre povestea primei viori, compusă 
din obiecte aflate în gospodărie, povestea maestrul 
Liviu Suhar, într-o carte recent publicată. Vioara, 

sau vibraţia acesteia, îl însoţeşte şi în pictură, nu 
sub forma unei melodii pe care o intuieşti în dor, 
veselie, ci pe care o simţi şi nu o poţi pipăi, indefini-
bilă, ce irupe din adâncimea sufletului şi pe a cărui 
muzică se ţes percepţiile şi acordurile.  

Pictura lui Mihai Pamfil este marcată de efortul 
autonomizării limbajului, al evitării uniformizării care 
bântuie pictura contemporană, fiind o călătorie a 
imaginii vieţii şi morţii, a speranţei şi neputinţei, a 
ceea ce a fost şi va fi, a chipului adevărat sau disi-
mulat, cu o nostalgie a creaţiei care-l devorează pe 
însuşi creator doar pentru a-l elibera şi pentru a-i 
permite să lase această creaţie nouă, privitorilor, 
artă fără început şi fără sfârşit în care biruie viaţa. 
Artistul găseşte în pictură spaţii de refugiu, de me-
ditaţie asupra lumii, şi poate de aceea o ancestrală 
melancolie scapără din sufletul şi conştiinţa artistu-
lui, transformând totul prin sensibilitatea sa. Tot ce-
ea ce vedem în această expoziţie este rezultatul 
iubirii pentru frumuseţea agrestă a lumii, a naturii şi 
a ambianţei umane. 
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SENSUL ZĂDĂRNICIEI 
(Matei Călinescu) 

 
 
Cartea Un altfel de jurnal. Ieşirea din timp, apă-

rută la Editura Humanitas, în 2016, este o respecta-
re a dorinţei lui Matei Călinescu de a-i fi publicată 
opera confesivă la şapte ani după moarte. Autorul 
însuşi recunoştea că scrierile sale fac parte dintr-un 
„proiect autobiografic global”, iar din acest puzzle 
lipsea tocmai jurnalul postum, editat de Raluca Du-
nă. Cel care fusese asistentul lui Tudor Vianu, dar 
alesese calea exilului, şi-a început primele notiţe în 
2004-2006, dar manuscrisul devine „altfel” când află 
că este „condamnat la moarte” din cauza cancerului 
galopant. Din 2007, profesorul de la Indiana Univer-
sity din Bloomington iese din timp şi meditează 
asupra (a)neantizării şi deşertăciunii, de aceea în-
cearcă să găsească „sensul zădărniciei”. Masivul 
volum, dedicat lui Mircea Ivănescu, este unul al in-
deciziilor şi al întrebărilor privind rostul vieţii şi al 
scriiturii. În cele 477 de pagini, apar trimiteri intertex-
tuale la autorii români sau străini, mai ales comenta-
rii pe marginea unor idei proustiene şi reflecţii asu-
pra unor tablouri având tema morţii.  

În partea întâi, intitulată Problema memoriei, au-
torul mărturiseşte că de la moartea fiului său, M. 
(Matthew), se gândeşte permanent la vârstele inte-
rioare ale celui confruntat cu finitudinea. Memoria 
este cea care îl învie pe fiul dispărut pe neaşteptate. 
Orice obiect, jucărie din fosta lui cameră, cărţile, 
mobilele, toate îi acutizează sentimentul dureros al 
pierderii. Este o comuniune cu cel de dincolo pe ca-
re o descrie şi B.P. Hasdeu, părintele îndurerat care 
îşi pierde fiica. Ambii nu pot accepta dispariţia copi-
lului drag: Hasdeu se retrage în toposul spiritist al 
castelului din Câmpina, iar Matei Călinescu „iese 
din timp” creându-şi un turn simbolic, postum, ambii 
părinţi se închid în singurătatea şi durerea pierderii, 
în această fortăreaţa interioară, găsesc puterea 
deschiderii spre transcendent. Hasdeu meditează 
supra vieţii unui copil genial, cum a fost Iulia, iar Că-

linescu îi dedică o carte lui M., copilului autist, cer-
cetând profunzimile acestei boli ale creierului cu atât 
de multe necunoscute. Sunt uluitoare însemnările 
din septembrie 2005, când cel aflat la Bloomington 
descrie panica declanşată de atacurile sinucigașe 
coordonate de Al-Qaeda împotriva Statelor Unite 
ale Americii. Prăbușirea Turnurilor Gemene din 
New York este urmărită pe ecranele mai multor te-
levizoare din holul bibliotecii universitare. „Spectaco-
lul era apocaliptic. Avioane mari de pasageri fuse-
seră folosite ca nişte rachete, fusese bombardat şi 
Pentagonul, un zbor care se îndrepta spre Casa Al-
bă se prăbuşise în Pennsylvania. Atmosfera era de 
început de război mondial”,1 spune profesorul spe-
riat. În timp ce toţi erau şocaţi, copilul autist repeta 
întruna aceeaşi întrebare: „But way?” („De ce?)”. 
Copilul impresionat şi neliniştit căuta răspunsul greu 
la această întrebare simplă care a schimbat cursul 
istoriei. Dialogul interior enigmatic al lui M., asemă-
nat cu un ritual dintr-o lume necunoscută, i-a dat au-
torului certitudinea că există o „formă de înţelepciu-
ne proprie autismului”. 

Dialogurile cu Mircea Ivănescu, ajuns aproape 
orb îl fac să-şi risipească sentimentul de singurăta-
te. În 16 mai 2008, acest prieten bolnav şi singur, 
„întins mai tot timpul la pat” apreciază că nu este ui-
tat pentru că „amintirile câştigă o mai mare impor-
tanţă”. Constatând că lecturile de altădată şi-au 
pierdut semnificaţia, că premiile şi cărţile au devenit 
insignifiante, ei discută despre bucuria de a fi în via-
ţă, asociată cu muzica lui Beethoven, numită „sfântă 
cântare de mulţumire a unui convalescent către di-
vinitate”. Ambii se consideră „bătrâni fără vârstă” şi 
încearcă să ia moartea peste picior. Cei doi prieteni 
îl evocă pe Nichita Stănescu, îndrăgostitul, cu gelo-
ziile şi ieşirile lui „nebuneşti. Mai discută despre mo-
zaicul de euri ale unui adolescent sau despre bolile 
bătrâneţii, se gândeşte la Alzheimerul mamei sau la 
orbirea lui Borges, de aceea pune problema memo-
riei. Îl apreciază pe scriitorul sud-american care a 
reuşit să ţină numai în martie 1980, trei conferinţe 

                                                           
1 Ibidem, p. 19. 
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fără a recurge la notiţe, captând publicul numeros. 
M. Călinescu face comparaţia între oralitatea lui 
Borges şi Jacques Derrida care, citind în franceză, 
nu îşi putea ridica ochii din teancul de foi. „Borges, 
care vorbea englezeşte foarte bine, izbutea să co-
munice efectiv cu sala, s-o implice, s-o amuze şi 
chiar s-o răsfeţe… îşi începea întâlnirile cu publicul, 
în săli întotdeauna neîncăpătoare, pe o notă autobi-
ografică şi autoironică.”2 Îşi aminteşte că Borges, 
auzind că M. Călinescu este român, l-a întrebat ce 
înseamnă „cobzar”, cuvânt reţinut de vestitul scriitor 
dintr-o antologie de lirică tradusă de Carmen Sylva, 
având unele poeme pierdute în varianta originală a 
limbii române. Punând problema memoriei, diaristul 
este convins că amintirile nu se pierd niciodată, ci 
doar accesul la ele. În noiembrie 2007, readuce în 
prim-plan tema îmbătrânirii, afirmând că arta întine-
ririi este dificilă. „Intrarea în rândul septuagenarilor 
mi se părea, când mă gândeam la ea, fie şi ca la o 
abstracţie convenţională, un lucru cu totul şi cu totul 
ridicol. Vedeam îmbătrânirea mea ca pe o inexora-
bilă înaintare în ridicol. Acest sentiment al ridicolului 
bătrâneţii pe care, e adevărat, îl aveam doar inter-
mitent, cu pauze mari, într-o zonă superficială a 
conştiinţei, mă făcea să mă privesc oarecum din 
afară, cu ochii închipuiţi ai celorlalţi, ca pe un perso-
naj de comedie”, se destăinuie el. Diaristul aprofun-
dează mitul arhaic al bătrânului înţelept, mit care 
şi-a pierdut înţelesul într-o lume în care el nu mai e 
rara avis, ci unul dintr-o mulţime. Bătrânul îşi refuză 
bătrâneţea ca pe un stigmat, dar tot nu poate scăpa 
de ridicol. 

În iulie 2008, îşi notează impresiile despre vizita 
făcută la Sibiu, la Mircea Ivănescu, pe care îl găseş-
te obosit, dar dornic de a simţi fericirea clipelor. „Fo-
losirea pe deplin serioasă şi gravă a cuvântului „fe-
ricire” – m-a emoţionat. Evident, ea trebuie pusă în 
contextul bolilor lui Mircea… care i-au răpit putinţa 
de a citi şi a scrie. I-a răpit, cu alte cuvinte, putinţa 
de a naviga între diferite niveluri şi calităţi ale timpu-
lui interior, de a explora sau crea universuri imagi-
nare în care timpul şi netimpul sunt profund diferite 
de timpul obişnuit şi tern al unui om bătrân şi sufe-
rind, cu un viitor închis, atât de închis, încât ar putea 
fi numit mai exact neviitor”,3 sunt amintirile autorului 
despre prietenul său îmbătrânit şi fragil. În 23 de-
cembrie 2008, revine la evocarea scriitorului arde-
lean. Obişnuit cu „lamentaţii autoironice”, Mircea 
Ivănescu îi spune că-şi petrece timpul încercând – 
cu succes – să îşi uite visele de peste noapte. El 
vorbeşte despre „tehnica uitării”, mai ales că a avut 
un vis cumplit, avându-l drept erou pe fostul lor co-
leg de liceu, Ion Iliescu. Încearcă să-şi dezvolte teh-

                                                           
2 Ibidem, p. 47. 
3 Ibidem, p. 239. 

nica uitării viselor, dar îşi interzice cu desăvârşire 
„gândurile metafizice”. Până şi în ultimul dialog din 
10 mai 2009, prin Skype, cei doi discută despre co-
rupţia din România, evocându-l pe Caragiale, „cel 
mai mare farseur politic român”. La fel ca şi în cele-
lalte jurnale, scrie despre Caragiale numit „cel mai 
mare politolog”, care a reuşit să dea bătăi de cap nu 
doar unor elevi la tezele cu subiect unic, deoarece 
elevii au încurcat personajele din schiţa Triumful ta-
lentului, dar şi celor care au pregătit examenul şco-
lar, provocând un imens scandal la ministerul învă-
ţământului. „Caragiale e singurul scriitor român care 
a produs o cultură-colivie din care păsările nu mai 
pot ieşi decât prin corupţie şi înşelătorie. Chiar şi ta-
lentul cel mai suav de caligraf triumfa numai prin co-
rupţie (vezi Triumful talentului, unde Niţă se alege 
cu câţiva poli acceptând să-şi plastografieze propria 
iscălitură)”4, precizează autorul.  

În 18 ianuarie 2008, M. Călinescu scrie despre 
cărţile şi vârstele sale, dar şi despre „oceanul uită-
rii”, din care nu lipseşte drama însingurării, reflec-
tând asupra penumbrei şi a amintirilor incerte, iluzo-
rii. Rătăceşte prin labirinturile memoriei şi ale „erudi-
ţiei gratuite”, revine la Proust şi se gândeşte obsesiv 
la timpul pierdut, „regăsit, şi iarăşi pierdut, şi iarăşi 
regăsit”. „Totdeauna găsesc în el ceva demn de 
atenţie, o întâmplare curioasă, o metaforă în care 
bat vânturi şi se rostogolesc valuri, un aforism amar, 
un paradox spectaculos, o perversitate îmblânzită, o 
cruzime voalată, o bunătate fertilă, o subtilitate 
adâncă, feluri şi feluri de ambiguităţi sexuale, exis-
tenţiale, noi şi imemoriale, alături de amintiri care 
mă fac să-mi amintesc, de fraze-lupă care măresc 
firescul până la nefiresc şi multe, multe altele”,5 sunt 
destăinuirile referitoare la Le temps retrouvé. În 3 
august 2008, scria despre moartea lui Soljeniţîn şi 
despre necrologul lui din New York Times, reamin-
tindu-şi „etapele unui destin” pe care-1 cunoscuse 
bine, apreciind contribuţia lui la delegitimarea co-
munismului. Sunt comentarii la cărţile O zi din viaţa 
lui Ivan Denisovici, Primul cerc, Pavilionul cancero-
şilor, Arhipelagul Gulag, care fac praf mitologia „pri-
mului stat socialist din lume”, a „modelului sovietic”, 
umanist şi internaţionalist. Cărţile lui, scrise cu o fu-
rie profetică, „au produs o cotitură în istoria intelec-
tuală a Occidentului în secolul XX: în scurt timp ide-
ologia comunistă sovietică şi-a pierdut ireversibil 
credibilitatea”, menţionează diaristul român.  

Revin insomniile, prilej de a reflecta asupra ca-
selor copilăriei, amintiri dintr-un „paradis pierdut” şi 
asupra rolului memorialisticii. Mai ales în aceste 
momente de nostalgie profundă se gândeşte la ex-
perienţa exilului, vizualizând Itaca natală, cu limba ei 
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„secretă”. „Faptul de a scrie în româneşte de depar-
te, de foarte departe, din altă lume, dacă nu chiar 
din Lumea Cealaltă (mai e nevoie să spun că lumea 
în care trăiesc a fost foarte multă vreme, pentru ro-
mânii din România, Lumea Cealaltă?), mi se pare în 
acelaşi timp extraordinar şi perfect normal. Între 
timp, am încercat să mă întorc de-a binelea în Ro-
mânia, dar după câteva luni mi-am dat seama că 
acolo sunt mai străin decât aici. Itaca mea rămâne o 
insulă într-o vastă geografie lingvistică şi simbolică, 
în care mă întorc deseori şi pe care o părăsesc me-
reu. Ulise, spun unele legende, după neuitatul 
nostos din Odiseea, n-ar fi rămas în Itaca”, se des-
tăinuie exilatul.6 Aflat pe tărâm american, înţelege 
că a scrie într-o limbă exilată, desţărată, diasporică 
este a scrie tot pentru tine sau doar poate pentru 
câţiva prieteni, pe care îi imaginezi citindu-te în actul 
doar pe jumătate conştient al „ficţionalizării” cititoru-
lui. „Metafora cu Lumea Cealaltă rămâne valabilă, 
căci articolele şi cărţile care-ţi apar acolo vor fi per-
cepute ca ale unui autor mort. Scrierile tale au acolo 
un statut de scrieri postume, iar vocea ta, vag auzită 
(dacă e auzită), e o voce d'outre-tombe, de dincolo 
de mormânt”, se destăinuie cel cu existenţa fanto-
matică, reflectând la sensul umbrei, din naraţiunea 
lui periodic recitită-rescrisă a lui Adelbert von Cha-
misso. 

Partea întâi se încheie simbolic cu data de 18 
ianuarie 2008, peste o săptămână autorul avea să 
primească diagnosticul de cancer terminal. Lectorul 
va intra şi el într-o lume a medicilor şi a bolnavilor 
care se luptă cu moartea, de aceea, după cum măr-
turiseşte şi diaristul, această secţiune s-ar fi putut in-
titula Jurnalul unui supravieţuitor. În martie, în Săp-
tămâna Mare, fiind la biserică, se gândeşte la sen-
sul credinţei, precizând că era interesat mai mult de 
mistică, de sfinţi, de istoria religiilor etc. decât de 
credinţa propriu-zisă. Menţionează că avea o veri-
tabilă admiraţie şi respect pentru oamenii angajaţi 
religios pe care îi cunoştea (Monseniorul Vladimir 
Ghika, Edgar Papu, înainte de arestarea lui şi apoi, 
după eliberare, înainte de ciudata lui convertire poli-
tică la „protocronismul” oficial acceptat de regimul 
Ceauşescu). Aminteşte de numeroasele discuţii 
teologice cu oamenii de la care avea ce învăţa (Al. 
Paleologu, Mircea Eliade, N. Steinhardt), dar şi de 
interesul pentru budism şi hinduism. Mărturiseşte că 
s-a apropiat de ortodoxie prin Uca şi M, pe care i-a 
însoţit ani de-a rândul la slujbele de duminică, 
având sentimentul că participa la o veche tradiţie a 
comuniunii întru frumos. Chiar dacă este conştient 
că Dumnezeu nu i-a acordat „graţia credinţei”, speră 
că va avea deschiderea spre rugăciune. Apropierea 

                                                           
6 Ibidem, p. 113. 

morţii îl face mai contemplativ şi îl determină să 
mediteze asupra „enigmei sfârşitului”, asupra vieţii 
viitoare, asupra „luminii pure” în care va fi alături, fă-
ră să-şi dea seama, dar alături, de M, de părinţii săi, 
de rudele şi de prietenii dragi, „spulberaţi şi ei, fără 
identitate, în lumină...” Reflectând asupra suferinţei, 
îl vedem cugetând asupra pariului crud pus între 
Dumnezeu şi Satana, înţelegând amploarea cazne-
lor lui Iov.  

Observând consecinţele chimioterapiei: obosea-
la şi tot mai desele lui hemoptizii, se documentează 
pentru a înţelege stadiul bolii. Consideră că bolnavii 
au fost vârâţi cu forţa în statistici, de aceea caută 
calmul, seninătatea sau ataraxia, stări necesare 
pentru „căderea în neant”, numită şi saltul în anoni-
mat, în infinit, în eternitate.” Recunoaşte că ziua de 
18 august 2008 este pierdută cu cititul online al unui 
jurnal personal şi totodată public, unde un alt bolnav 
scrie simplu, sincer, lapidar, prezentându-şi viaţa şi 
experienţa de prin spitale, între speranţe şi iluzii nai-
ve şi reflecţii sumbre despre timpul sever limitat şi 
totuşi chinuitor de incert pe care îl mai are de trăit. 
„Lectura acestui blog mă tulbură pentru că mă face 
să văd ce mă aşteaptă într-un viitor destul de apro-
piat, la care nu vreau să mă gândesc, la care de 
obicei nici nu mă gândesc când îmi impun principiul 
one day at a time, interpretat cât se poate de literal. 
Dar drumul de la literă la metaforă e foarte scurt: fi-
ecare zi devine o monadă sau un aleph temporal – 
o mică sferă rotundă borgesiană, transparentă, în 
care e cuprins infinitul timpului”,7 spune el citând 
mărturiile celuilalt suferind despre „viitorul-fantomă”. 
În 14 februarie 2009, se întreabă de ce unii scriu şi 
de ce unii citesc romane despre moarte. Inserează 
o scrisoare primită de la un cititor care îşi scrie im-
presiile în urma lecturării cărţii sale Portretul lui M., 
în care îi spune că o aseamănă cu Nothing to Be 
Frightened of de Julian Barnes, ambele fiind unele 
dintre cele mai bune zece cărţi ale anului 2008, con-
ţinând amintiri vii din care se învaţă înţelepciunea. 
De asemenea, este citat răspunsul dat de Matei Că-
linescu unei doamne căreia îi scrie că referitor la 
Portretul lui M: „Dragă doamnă Barto, mesajul dvs. 
venit din adâncul inimii m-a emoţionat profund şi 
vreau, mai mult decât să vă mulţumesc, să cred că 
Ori şi cu prietenul său puţin mai mare Matthew sunt 
împreună în locul angelic pe care privirea dvs. l-a 
surprins pentru o clipă. În orice caz, ei sunt împreu-
nă în lumile noastre emoţionale şi mentale şi noi 
continuăm să învăţăm de la ei. Ştiu că misterul du-
reros al crizelor ucigaşe ne va bântui întotdeauna”.8  

Alteori, profesorul de literatură comparată îl 
evocă pe Swift şi înţelege că „nemuritorii” din insula 
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Luggnagg sunt sortiţi degradării. Sursele romanului 
se trag din Tithonos, frumosul tânăr troian de care 
se îndrăgostise Eos, zeiţa zorilor. Ea îi ceruse lui 
Zeus să-i dăruiască iubitului ei imortalitatea, dar ui-
tase să adauge şi tinereţea eternă. În acest context, 
sunt tot mai multe cugetări despre tinereţe şi bătrâ-
neţe, despre sentimentul timpului, mai ales al timpu-
lui din spital, având dimensiunea prezentului, fiind 
bucuros să spună: „Sunt în viaţă!” „Doar în momen-
te de acalmie, acasă, îţi poţi da seama că ziua prin 
care treci merită poate s-o lungeşti, s-o măreşti, s-o 
faci mai cuprinzătoare şi, mai ales, s-o aşezi cu spa-
tele la viitor, s-o faci să înainteze de-a-ndăratelea, 
cu privirea spre un trecut schimbător şi totuşi stabil, 
vast peisaj marin cu unduiri de argint, de aramă, de 
aur, de fier albastru sau cenuşiu, atins de-un fel de 
eternitate de dinainte sau de după timp. Te poţi juca 
plictisit cu timpul. Poţi face fraze despre el...”,9 scrie 
autorul în calitate de pacient. 

Lecturile fac şi ele parte din sfera semantică a 
finitudinii, fiind un prilej de meditaţii asupra condiţiei 
noastre de muritori. Diaristul caută cărţi dificile care 
oferă soluţii filosofice sau religioase. Gândindu-se la 
Apologia lui Socrate, consideră că moartea este o 
vindecare, o înfrângere a unei boli. „Cu Socrate 
problematica filosofiei devine o problematică, în ma-
re parte, a morţii şi a sensului ei: de la stoici până în 
zilele noastre,” spune el. În timpul lecturilor alterna-
tive: Dieu, la Mort et le Temps de Lévinas şi Donner 
la mort de Derrida, ambele îndatorate lui Heidegger, 
aprofundează tema dispariţiei eului individual în ne-
ant şi geneza responsabilităţii, moartea celuilalt, 
moartea ca „posibilitate a imposibilităţii”. Citind Caie-
tele lui Cioran, vrea să înţeleagă gândirea teoretici-
anului sinuciderii, dar şi rostul propriei sintagme one 
day at a time. Meditează asupra temelor identitare 
şi existenţiale, are conştiinţa culpabilităţii de a fi. Es-
te interesat în mod paradoxal de o altă carte din raf-
tul „thanatologic”: Approaching the End: A Theo-
logical Exploration of Death and Dying (2007), în 
care David Albert Jones pleacă de la o comparaţie 
între concepţiile despre moarte ale lui Ambrozie de 
Milano, Augustin, Toma d'Aquino şi ale teologului 
catolic contemporan Karl Rahner. Toate încep prin 
a fi simple lecturi ale primelor pagini ale Genezei, 
având în centru povestea lui Adam şi a Evei, a exis-
tenţei în grădina Edenului, a căderii în păcat şi a iz-
gonirii din Rai. „L-a creat Dumnezeu pe Adam ca 
muritor sau ca nemuritor? Care era diferenţa dintre 
Adam şi îngeri? A fost moartea o pedeapsă pentru 
călcarea poruncii de a nu mânca fructul oprit?” sunt 
numai câteva dintre întrebările celui condamnat la 
suferinţă. Uneori se gândeşte la boala ca pedeapsă, 
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dar încearcă o împăcare cu sine înaintea intrării în 
eternitate sau în neant. Muribundul este tot mai inte-
resat de Evanghelii încercând să desluşească mira-
colul unic al Învierii, miracol ascuns, invizibil, fără 
martori. Este preocupat de meditaţiile pascale şi de 
nenumăratele minuni ale lui Iisus, nădăjduind în 
„ajutorul harului dăruit de Dumnezeu.” Revine la lec-
turile teologice, citeşte Evanghelia după Marcu 
„misterioasă, aspră, plină de tăceri enigmatice; puz-
derie de miracole, cele mai multe din ele exorcis-
me”, este interesat de Apostolul Pavel şi de lumea 
elenistică. Sunt inserate unele pasaje biblice: „Toate 
lucrurile sunt cu putinţă celui ce crede”; „Cred, 
Doamne, ajută necredinţei mele!”. Cea din urmă ru-
găciune spune că i se potriveşte cel mai bine, de 
aceea e murmurată sfios, în gând. Pe 23 noiembrie 
2008, fiind la biserică şi ascultând Epistola către 
Efeseni, se gândeşte la mântuire, nu prin fapte bu-
ne, ci doar prin credinţă şi har dăruite de Dumne-
zeu. Analizează şi îndemnul Apostolului Pavel privi-
tor la condiţia colectivă a mântuirii: „Dumnezeu „îm-
preună cu el [Cristos] ne-a sculat şi împreună ne-a 
aşezat întru cele cereşti”. Împreună. Individualitatea 
e depăşită, se topeşte în lumină. Conştiinţa indivi-
dualităţii e urmarea păcatului originar, adevărata 
pedeapsă, pierderea nemuririi, căderea din eternita-
te în timp. La originea tragediei umane stă principiul 
individuaţiei”,10 scrie autorul, cugetând că nici prie-
tenul său, Mircea, nu are darul credinţei. Citindu-l pe 
Jünger, face o paralelă cu marele istoric al religiilor, 
Eliade, dându-şi seama că între ei există multe simi-
litudini: interesul pentru magie, alchimie, mitologie, 
teologie, folclor şi pentru diferitele forme ale misti-
cismului, ca şi pentru simbolismul şi corespondenţe-
le ascunse ale naturii pe care modernitatea le face 
total inaccesibile. „Pentru amândoi originile catastro-
fei moderne sunt de găsit în secolul luminilor, în ra-
ţionalism şi în ideologiile progresului, în emergenţa 
oraşului tentacular, în industrialism şi în cultul tehno-
logiei, în intrarea pe scena istoriei a maselor anoni-
me care calcă în picioare tradiţia şi valorile spiritu-
lui”.11 „Jünger şi Eliade, iată o temă de meditaţie 
pentru cineva care ar vrea să reconstituie spiritul şi 
implicaţiile gândirii de dreapta în Europa Occidenta-
lă şi-n cea de răsărit”,12 nota diaristul, apreciind şi 
revista Zalmoxis, coordonată de Mircea Eliade, care 
a adus între paginile ei mari nume.  

În 7 ianuarie 2009, M. Călinescu inserează un 
haiku, dovadă că este un iubitor al liricii nipone şi a 
filosofiei Zen. Văzând acoperişurile albe, sub emoţia 
primei zăpezi, îşi aminteşte de iernile copilăriei şi 
scrie despre emoţia descoperirii următorului haiku 
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clasic japonez: „Prima zăpadă. Azi am uitat să mă 
spăl pe faţă”.13 Bătrâneţea şi boala îl fac să uite fru-
museţea naturii şi a anotimpurilor. Enumeraţiile şi 
epitetele captează farmecul cerului „când frumos şi 
clar, însorit sau înstelat, când întunecos, înnorat, 
furtunos, bătut de mari vânturi, sfâşiat de fulgere, cu 
ploi mărunte şi ceţuri opace sau ploi cu găleata, cu 
ninsori meditative sau viscole vâjâitoare.” Aceste 
descrieri sunt propice meditării despre „timpul-vre-
me” care avea un sens exclusiv emoţional. Acum, la 
fel ca şi L. Blaga, simte flacără unui foc prăbuşit în 
cenuşă aşteptând revelaţia luminii fără început şi fă-
ră sfârşit. Chiar dacă este împreună cu Uca, simte 
că ei sunt două singurătăţi inefabile, de aceea se 
gândeşte la hora incerta care se apropie psihologic 
şi intuitiv, trăind într-un „mic somn alb”, fără vise. 

Între tot mai desele şedinţe de chimioterapie şi 
investigaţii medicale, pe lângă plimbări, lecturi şi 
muzică, scrisul este un calmant, are virtuţi tera-
peutice. În 16 mai 2008, este conştient că scrierea 
în „acest jurnal e un semn” că se simte ceva mai bi-
ne, că încă mai există resurse de energie ale corpu-
lui şi ale minţii, chiar boala şi convalescenţa prelun-
gită îi deschide accesul la zonele de energie ascun-
să. Autorul crede că acest jurnal va fi o cheie de în-
ţelegere a celorlalte două jurnale, scrisul „subiectiv” 
are concomitent două funcţii: de meditaţie şi de ru-
găciune. Uneori mărturiseşte că, fiind prea obosit, 
scrie „pe apa gândului” pentru că eul profund nu 
există decât în meditaţiile solitare, „în tăcerea vi-
brantă” a lecturii şi mai ales „în generozitatea difici-
lă, chinuitoare a creaţiei”. Înţelege că numai în me-
ditaţiile profunde găseşte răspunsurile şi diferenţele 
dintre superficialitate şi esenţă. Apreciază prieteniile 
sincere şi profunde, nu pe cele unilaterale, „mono-
logice”. „Conversaţia poate fi un joc, ideal compara-
bilă cu o improvizaţie muzicală la două sau mai mul-
te instrumente pe o temă dată. Rezultatul poate fi o 
harababură, o reuşită banală sau, foarte rar, ceva 
remarcabil, stimulator, revelator de noi posibilităţi 
sonore. O discuţie între prieteni poate lua un curs 
neprevăzut, deschide orizonturi nebănuite pentru 
unul sau altul dintre interlocutori. Într-un dialog, să 
zicem despre lecturi şi cărţi, se pot articula idei noi, 
ieşite dintr-o ciocnire de opinii, pot apărea, între 
multe idei primite, puncte de vedere neaşteptate”,14 
spune autorul amintind de conversaţiile imaginare 
avute şi de Proust, reproduse pe pagini întregi.  

Ştiind că singura certitudine a bolnavului termi-
nal este moartea, autorul îşi face bilanţul activităţii 
publicistice şi se gândeşte la o posibilă ediţie pos-
tumă a operei sale, lăsând jurnalele la sfârşit. În 30 
aprilie 2009, îi răspunde editoarei Raluca Dună că 
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apreciază propunerea de a publica prezentul jurnal. 
„Aş vrea ca Un altfel de jurnal să apară cel mai de-
vreme în anul 2016, împreună cu alte scrieri memo-
rialistice şi diaristice mai vechi. Ar fi vorba de două 
volume, de fapt, care ar conţine, în vol. 1: fragmen-
tele mele din Amintiri în dialog, Zacharias Lichter, 
Portretul lui M; iar în volumul 2: Un fel de jurnal 
(1973-1981) şi Un altfel de jurnal (2004-2009)”, pre-
cizează autorul. Opera i-ar da posibilitatea de „su-
pravieţuire”, de aceea se gândeşte la iluzia „supra-
vieţuirii prin scris”. „Oare n-a fost însuşi scrisul in-
ventat şi pentru a extinde memoria, tu, numai dinco-
lo de prezenţă, dar şi dincolo de moarte – fie şi doar 
printr-un nume săpat pe o piatră funerară?” se în-
treabă memorialistul. În data de 18 decembrie 2008, 
revine la obsesia timpului pierdut care devine, în 
mod proustian, un „obiect al căutării” şi poate al re-
găsirii”. În aceste circumstanţe, scrie despre para-
doxul bolii ca: blestem sau binecuvântare; pedeap-
să (divină) sau dar (ceresc); nenoroc revoltător („de 
ce tocmai eu? de ce?”) sau un noroc salvator, pre-
cizând că toate aceste definiţii sunt „adevărate, în 
succesiune şi simultan.” Pe 25 decembrie 2008, se 
gândeşte la semnificaţia Crăciunului, sărbătoare ca-
re culminează cu multe campanii comerciale, cu re-
clame, cu „o întreagă propagandă super-kitsch”. 
„Consumatorul trebuie să cheltuiască mult, cât mai 
mult, până la nivelul iresponsabilităţii, până când 
iresponsabilitatea însăşi se metamorfozează – prin-
tr-un fel de miracol în teologia actuală a banului”,15 
precizează autorul Celor cinci feţe ale modernismu-
lui. Pe 18 aprilie 2009, descrie ultima Sâmbăta Ma-
re la care a reuşit să mai meargă, mărturiseşte că la 
Prohod nu a fost pentru că nu se simţea bine. „Azi, 
în aşteptarea învierii, mergem în bisericuţa calmă, 
goală, înainte de serviciul nocturn („Hristos a în-
viat!”, „Adevărat a înviat!”) ţinut la început în curtea 
bisericii. („Doamne, ajută necredinţei mele!”)”, scrie 
autorul care peste două luni avea să moară. După 
ce părintele Peter Jon l-a spovedit şi l-a împărtăşit, 
a depus flori la micul altar de lemn cu icoana Sfân-
tului Apostol Matei. În data de 28 mai 2009, revine 
la biserică. Deşi este „un nereligios”, simte nevoia 
acestor vizite tot mai dese în spaţiul sacru, menţio-
nând că are „puternice interese şi înclinaţii mistice”, 
că simte o „harababură spirituală, un amestec de 
incompatibilităţi.”  

Ultimele însemnări sunt din 7 şi 8 iunie 2009, 
când conştientizează că se apropie hora incerta, de 
aceea practică „zazenul”, pregătindu-se pentru un 
viitor care „încetează să existe”, pentru golul în care 
va plonja. Vocea este irecognoscibilă, „articulaţiile 
stinse, pe ducă, indistincte”. La fel ca şi în poemul 
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lui Arghezi, De-a v-aţi ascunselea, autorul simte că 
nu mai poate să fie stăpânul corpului, că intră în „jo-
cul” morţii, constatând incapacitatea de a vorbi, de a 
bea sau de a mânca. „Uneori îmi amintesc ce putea 
însemna să bei un pahar de apă rece, băut cu sete. 
Nicio idee: doar răsuciri şi fantasme fără vreo urmă. 
Singurele anticipaţii, de ordinul neantului. Frică. Dar 
şi această frică adoarme.”16 Cartea se încheie cu 
descrierea oboselii ciudate, cu distanţarea de lumea 
de aici, cu desprinderea de lecturi şi de oameni. Es-
te o „ieşire din timp” şi o intrare în netimp. În 8 iunie 
2009, mai are puterea de a-şi descrie cel din urmă 
vis, primul pas în „marea trecere”: „…mă trezesc în 
mijlocul unui vis. Spaţiu vast, deşertic, ca-ntr-o pus-
tie orientală, şi în mijloc, văzute de la distanţă, două 
siluete feminine închise parcă în două geme de aer. 
Iar vis. După un scurt somn postmeridian, mă tre-
zesc într-un spaţiu geometric…”. Acest topos al vi-
sului, intermediar, între aici şi acolo, este descris 
sub semnul luminii. „Prezenţa mea era difuză. Ţin 
minte că nu era soare, deşi totul lucea într-o lumină 
uşor cenuşie”, sunt ultimele crâmpeie de viaţă şi de 
jurnal, ca modus scribendi şi modus vivendi, trecere 
înţeleasă ca o reîntâlnire cu fiul său, aflat în locul 
angelic.  

Cele trei imagini inserate în carte sunt sugesti-
ve. Prima este o fotografie (p. 17), ce conţine pie-
destalul de marmoră al monumentului lui M, iar 
deasupra sunt trecute numele autorului şi ale soţiei 
sale, „cu data naşterii (1941-; 1934-) şi data morţii 
lăsată în alb: mai devreme, mai târziu, într-o fracţiu-
ne de secundă va fi şi această dată înscrisă acolo. 
Uca pare încântată să-şi vadă numele alături de al 
lui M, alături de al meu. Ştim unde vom fi – fără să 
fim – după ce vom fi fost fără să fi fost – ceea ce e, 
într-un fel, liniştitor”17, mărturiseşte autorul, descriind 
experienţa bacoviană din cimitirul Sfântul Dumitru, 
din Turnu Severin. Gândindu-se la locurile amin-
tirilor din copilărie, dar şi la locul de veci, scrie de-
spre „tăvălugul istoriei”, mai degrabă al non-istoriei 
sau al anti-istoriei; ridicarea hidrocentralei Porţilor 
de Fier a dus la ştergerea unui topos minunat al co-
pilăriei. Aflat la Turnu Severin, nu poate uita însă 
„cadavrele industriale”, fabricile şi uzinele comuniste 
ajunse ruine. A doua imagine este pictura Autopor-
tret cu natură moartă alegorică de David Bailly. 
Ochii atenţi ai lui Matei Călinescu analizează tabloul 
de tip vanitas, comentând tehnica detaliului: asocie-
rea dintre cărţi şi moarte, imaginea în care se află 
un cap de mort sprijinit pe o carte sau două, înca-
drat de obiecte simbolice (o clepsidră – alegoria 
timpului, un sul de pergament şi altele asemenea), 
inscripţia cu majuscule, VANITAS VANIT[AT]UM 

                                                           
16 Ibidem, p. 476. 
17 Ibidem, p. 16. 

OMNIA VANITAS, iar pe masă se găsesc, „într-o 
dezordine minuţios calculată”, tot felul de obiecte: 
câteva monede de aur, un pahar răsturnat, un pa-
har înalt cu vin, un sul de hârtie peste care a fost 
aruncat un lung şirag de perle etc., toate cu funcţii 
simbolice. Autorul este atent şi la rolul autoportretu-
lui artistului tânăr, dominat de două statuete, bustul 
unui Eros şi trupul unui martir legat de un stâlp, ana-
lizând deşertăciunea şi alegoria timpului. Referin-
du-se la megalomania iluzorie, la vanitasul din 
Eclesiastul, scrie despre homo bulla, „omul nu-i de-
cât un balon de săpun,” fiind convins că David Bailly 
este un maestru conştient de sine. În a treia fotogra-
fie (p. 429) este un grup de şase prieteni care se în-
tâlneau cu regularitate, iar în dată de 7 octombrie 
1958, s-au fotografiat împreună, făcând şase copii 
semnate de fiecare dintre ei pe care au scris între-
barea: „CINE VA MURI PRIMUL?” Din acest exerci-
ţiu de memento mori juvenil au făcut parte: Cezar 
Baltag, Matei Călinescu, Mircea Ivănescu, Nichita 
Stănescu, Modest Morariu şi Petre Stoica. Autorul 
jurnalului îşi evocă prietenii şi face un trist bilanţ al 
trecerii: Nichita a decedat primul – pe 13 decembrie 
1983; au mai rămas în viaţă doar Mircea Ivănescu, 
marele poet, şi Matei Călinescu. „Cine va muri ulti-
mul?” este enigma ultimelor pagini ale Ieşirii din 
timp. Ultimul plecat a fost Mircea Ivănescu, decedat 
la data de 21 iulie 2011, cu doi ani după moartea lui 
Matei Călinescu (d. 24 iunie 2009) – o fotografie – 
şase destine ale unor scriitori dispăruţi prea devre-
me. Cu două luni înaintea morţii, autorul jurnalului, 
întrebându-se care este „sensul vieţii”, răspunde cu 
afirmaţia lui Goethe „Sensul vieţii e viaţa însăşi!”  

Volumul confesiv este într-adevăr Un altfel de 
jurnal, ce conţine heart-to-heart message, un mesaj 
al iniţierii în finitudine, când micro-aşteptările sunt 
punţi ale ieşirii din timp. Cartea este un sugestiv şi 
profund jurnal de idei şi de lecturi, o scriere etero-
genă unificată prin tematica aflată atât sub semnul 
durerii marii treceri, cât şi al bucuriei de a fi, de a 
capta încă o clipă binefăcătoare, de a o răsuci sub 
formă de sens din noianul nonsensurilor. Pentru a 
înţelege frumuseţea vârstelor interioare ale omului 
în situaţia-limită, poate ar fi binevenită o lectură în 
paralel a jurnalului Bătrâneţe şi moarte în mileniul 
trei, scris de Livius Ciocârlie sau a cărţilor autorului 
bolnav, Max Blecher, care ne amintesc ce înseam-
nă a-fi-întru-moarte sau „Arta de a muri”, titlul unei 
cărţi aparţinând lui M. Eliade, în care întâlnim „meta-
forele obsedante” ale finitudinii, ale celor cu „inimi 
cicatrizate”, aflaţi într-o „vizuină luminată”, având o 
viziune luminată. Pentru aceşti autori, singura certi-
tudine nu este decât moartea.  
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SĂTEANUL DE IERI SCRIIND POEME DESPRE ORAȘ 
 
 
Spre sfârșitul lunii februarie a anului 2018, re-

gizorul-moderatorul unei emisiuni TV mă urcase 
pe colinele cartierului Ciocana din Chișinău, între-
bându-mă despre cum m-am orășenizat eu, dacă 
am conștientizat acest fapt și dacă o fi intrat el sau 
nu în poezia mea de tinerețe etc. Uite, acolo, pe 
culmile celui mai înalt cartier din (aproape...) me-
tropola moldavă pruto-nistreană m-am surprins să 
constat – jur, fără orgoliu! – pur și simplu m-am 
surprins să constat că, în studenție, în primele cărți 
ale autorilor din generația numită șaptezecistă, eu, 
țăranașul de ieri, am fost cam unicul, ca să nu zic 
adevărul curat – chir unicul care a scris despre 
oraș, despre orașe. Și mi-am amintit de poemele 
cu tematică urbană din prima mea carte, „Aripă în 
lumină” (1976), în care (o iau metodic), în poemul 
„Luni” (p. 14), „Peste piața toată și dincolo de ea/ 
din turn se aude cum scârțâie/ timpul în orologiul 
pe care/ pe semne/ cel ce trebuia să o facă/ a uitat 
să-l ungă./ Curând prin geamurile deschise,/ de pe 
balcoane/  

se va ros- 
                to- 
                    go- 
                         li în stradă/ alarma soneriilor 

deșteptătoare-a/ începutului de nouă săptă/  
-mână muncitoare,/ și inimă,/ și creier –/ la fel”.  
Peste o pagină, apar versurile despre „Cerul, 

asfalt albastru”. După pagina 47, în care, semi-ur-
banistic, să zic, apare Hermes, „Zeul călătoriei și al 
soliei, „care fâlfâie din gleznele cu aripi” (Rilke), 
împreună cu arborii, făcând „cros/ după geamul 
mașinii”, „însă totuși le-o ia și ajunge înainte/ moto-
rul cu aripi mari la călâie”, până la urmă Hermes, 
zeul alergării, „căzut obosit/ în colbu-nflorit peste 
cale,/ bocește de ciudă că l-a întrecut mașina,/ și 
lacrima sa/ e strop de benzină ce arde”. Pe pagina 
următoare, de la benzină revenim la petrolul din 
care a fost extrasă aceasta, despre el fiind vorba 
în poemul „Metamorfoză în apropiere de Baku”: 

„Purtând peste oraș norii grei,/ dimineața dăinuia 
cu prevestirea/ unei ploi prelungi, clocotitoare”, în-
să, după amiază, reveni arșița, „de parcă/ negrii 
nori au ars ca mari cisterne/ de petrol,/ cobo-
rându-și flacăra/ peste corpurile noastre”.  

Aduce/ adie a... oraș și următorul poem, „Schi-
ță de scenariu pentru un film cu desene animate”.  

„Motiv spaniol” e de asemenea un poem ur-
ban, dat fiind că în el e vorba de coridă, iar aceas-
ta nu se ține într-un sat, – nu? Iar când reușește 
să evadeze din arenă, taurul „își zicea că la sfârși-
tul străzii/ va începe libertatea lui/ și pacea”...  

Ba chiar și marea mi se pare că ține mai mult 
de... oraș, decât de rustic, în poemul „Stea la piep-
tul tău” – după înotul nocturn, când ieșim din mare, 
apare surprinzătorul motiv de a exclama: „Ah, iubi-
to, pe sânul tău umed se reflectă/ Steaua polară! 
Ah, iubito,/ precum o nemaipomenită decorație/ lu-
cește steaua la pieptul tău!// Și o meriți, o meriți,/ 
frumoaso”.  

Mai peste câteva pagini, apare un „Turn de 
macara – întinsă/ daltă, spre-a sculpta azurul”. Iar 
poemul „– Șase, cinci, patru...” îl încep cu: „Ui-
te-așa trec peste traversele căilor ferate/ ca sem-
nul cuvenit/ peste rigla logaritmică;/ plecarea ori 
sosirea mea/ înseamnă o numărătoare secretă, 
complicată/ referitoare la viață și la ceea/ ce fac 
și-ar trebui să mai fac/ în ea”.  

Peste o pagină e înserat poemul „Noapte în 
Leningrad”, când „Lumina lunii urcă din Neva spre 
frunțile noastre (...)/ Ard lumânările miilor de lămpi 
–/ statuile orașului își serbează ziua de naștere” 
etc.  

Însă așa cum, implicit, cărțile unui autor comu-
nică, peste ani, decenii între ele (după plecare au-
torului la cele veșnice, unele din ele vor continua, 
probabil, să mai comunice mult timp înainte), acest 
poem, „Noapte în Leningrad”, de la pagina 74 a 
cărții de debut, apărute în 1976, la Chișinău, și un 
alt poem, de la pag. 78, intitulat „Întâlnire amicală 
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cu viforul”, dedicat „Poetului și arhitectului Andrei Voznesenski”, peste 
41 de ani sunt invocate în volumul meu „Surfing în Galileea”, editat în 
2017 la Iași. Poemul-rezultat așa se și intitulează: „Paginile 74 și 78”, 
însă, fiind cam extins, voi cita din el doar câteva momente: „Era de 
parcă/ luminozitatea ușor obscură a zilei trecute se evapora spre bol-
tă/ prelinsă vertical pe lângă tâmplele noastre. Era asemenea/ unui 
amestec de aburi-lumină ce mă ducea cu gândul/ la clasele primare, 
când avusesem de didactică lectură/ capitolul despre circulația apei în 
natură/ de data aceea pe malurile de granit ale nordicului fluviu/ circu-
lația fiind triplată – de lumină lină și, bineînțeles, – de poezie. (Zău/ 
sună bine: circulația poeziei în natură…)/ ...Noi/ parcă am fi intrat 
într-un timp vechi și intim/ având curiozitatea deschisă asemenea unui 
geam/ la care sta cineva (poate chiar conaționalul nostru/ Dimitrie 
Cantemir ce viețuise și murise pe aici)/ privind în lume, spre punctele-i 
cardinale toate,/ în unul din care peste câteva ore avea să se înche-
ge/ să se plămădească răsăritul; când, pe lângă frunțile noastre/ aburii 
luminii ar fi continuat să urce din Neva/ până la tripla circulație în natu-
ră – inclusiv a poeziei/ (Zău, sună bine: Circulația poeziei în natură)/ 
ce avea să se întâlnească cu o zi nouă/ pare-se de 28 februarie/ sau 
poate de 1 martie/ la oră rotundă ce s-ar fi smuls din orologii/ lipin-
du-se ca un afiș avangardist/ ca un anunț sonor/ de soarele roșu/ sau 
pătratul negru – cam așa se încheie poemul/ din prima mea carte/ pa-
gina 74. După care/ iarna rusească apare peste alte patru pagini/ 
într-un text dedicat poetului și arhitectului Andrei Voznesenski. Tot 
așa/ probabil, într-o iarnă spre primăvară, când/ ultimele vifornițe mai 
înșurubează spre cer/ trâmbe de zăpadă. Eu unul considerându-mă 
deja cumva… specialist/ în iarnă-primăvară leningrădeană. Timp oa-
recum mai blând/ viforul deja nu e prea năprasnic (chiar de mai/ rupe 
câte o frânghie cu tot cu drapelele albiturile întinse pe ea – drapelele/ 
existenței; unele – scutece!), în vreme ce îmbrățișările sale sunt/ 
asemănătoare/ cu ale poeților-prieteni/ trosnindu-ți ușor oasele la în-
cheieturi”.  

În partea a doua a acestui poem este vorba, deja explicit, de ceea 
ce avea să se înscrie în destinul meu: studiul aplicat și traducerea lite-
raturii avangardei ruse, în special a poeziei: „…era un început de pri-
măvară în Leningrad/ cu iarna încă în putere, mătăhăloasă/ cu ochi de 
ursoaică polară. Colegul meu rus,/ june poet și el/ îmi spunea/ că, de 
cum se desprimăvărează de-a binelea, Neva/ prinde a privi, precum 
cândva, Anna Ahmatova – migdalat/ oarecum euro-asiat.// În ceea ce 
aveam de zis între noi/ ne încuraja și vreun avangardist sau altul,/ dar 
înaintea tuturor – Hlebnikov/ cândva geniu al libertății poeziei/ deci și 
al libertății cuvântului/ pe atunci însă (anii șaptezeci) ca și interzis./ 
Apoi coboram, celest, spre sud, la Chișinău debarcând din avion/ ca 
de la etaj/ mai având încă ochii doldora de fragmente caleidoscopice/ 
ca un mini-Ermitaj. Toate alea/  
parcă încurajându-mă să prind curaj// O, Sankt-Petersburg, 
hommage!”. 

Astfel, revenind acasă, în, pe atunci, acasa mea studențească, 
după poemul dedicat lui Voznesenki, pe pagina următoare, 79, a pri-
mei mele cărți vine „Dipticul chișinăuian”, despre „strada Frumoasa/ în 
partea orașului unde/ turnul televiziunii străbate asfaltul/ precum Osia 
Lumii”. Metaforele din text au un suport real: eu locuiam, cu chirie, 
chiar pe Frumoasa, una din foarte puținele străzi cu nume românesc 
din Chișinăul de atunci. Exact, nu departe de Turnul Televiziunii, nucii 
(între Prut și Nistru li se spun: nucari) rotați sunt vecini cu plopii „ce 
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par/ uriașe bujii de la arderea internă/ a oricărui 
anotimp;/ ...unde vrejurile viței-de-vie sunt confun-
date ușor/ cu firele electrice”; acolo, unde „macara-
le și turnul televiziunii/ par foarfece întinse/ pentru 
a croi/ pânza cerului”. 

Alte poeme ale orașului au rămas pe dinafara 
primei mele cărți. Din varii motive. Spre exemplu, 
„În legătură cu acest eveniment”, trezise suspiciu-
nea din cauza că eroul liric spunea: „În sfârșit am 
descoperit îngerii/ precum se mai întâmplă în 
acest secol a descoperi/ triburi prin păduri tropica-
le./ I-am văzut noaptea întâmplător./ Își odihneau 
aripile pe turnul televiziunii./ (Albi/ în stol/ precum 
erau/ făceau turnul să pară o/ enormă păpădie.)” 
etc. Eram într-o țară fără Dumnezeu, studenților li 
se preda „ateismul științific” și poeții nu trebuia să 
deruteze, ideologicește, tânăra generație...  

Oare nu apărea deja prea mult urbanism în 
mintea și emoțiile unui citadin-neofit, născut și 
crescut la țară, 80 kilometri nord de Chișinău, oraș 
pe care, neamânat, de cum a intrat în el, poți spu-
ne, „l-a și prins” în poemele sale de început?... 

Oricare ar putea fi răspunsul, până a ajunge la 
înfățișarea lui, eu pot presupune doar că apropie-
rea mea de discursul imagistic, metaforic urbanist 
mi-a mediat-o avangardismul (revista „Secolul 20”, 
sau unii dintre poeți radicali ruși de la începutul 
secolul XX) (și) creația lui Verhaeren care până 
astăzi mai poate activa, rememorat, impulsurile 
curiozității, emoțiilor și freamătul firii de posibil 
ucenic cu care – îmi amintesc bine! – o descope-
ream, o citeam eu, adolescentul venit dintr-un spa-
țiu rustic, încă foarte puțin familiarizat cu orașul. În 
biblioteca mea, printre sutele de volume colectate 
în decurs de decenii, este și cel de „Poeme” al lui 
Verhaeren în excelenta tălmăcirea a lui Radu Bou-
reanu, apărut, în 1960, la E.S.P.L.A. bucureștea-
nă, cu, celebrele cel puțin pentru mine, grupaje 
„Orașele tentaculare” (1895), „Orașele cu creste” 
(1910). „Este orașul tentacular,/ E caracatița de foc 
și osuarul,/ Schelet solemn cu viața-n el.// Și dru-
murile toate au pornit, la nesfârșit,/ Spre el” – dru-
murile din lectura lui Verhaeren care aveau să mă 
poarte spre „Zona” și „Legăturile” lui Apollinaire: 
„Șine de fier ce legați cobză națiunile…/ Funii țesu-
te/ Cabluri submarine/ Turnuri Babel schimbate-n 
poduri” (Trad. M. Beniuc). De aici, spre neliniștiții și 
nefericiții impresioniști germani, până la „Zeul ora-
șului” de Georg Heym: „Lat stă pe-un bloc de case 
cocoțat,/ Se strânge-n jurul frunții sale negrul 
vânt;// …Roș pântec luciu are Baal: orice oraș/ În 
juru-i îngenunche, rob, și urlă.// …Și nori, hogea-
curi, fabrici: fumul sufocant/ Spre el tămâie-nseam-
nă…” (Trad. N. Argintescu-Amza). Dacă pe atunci, 

adolescent, aveam un început, o spuză de viziune 
artistică, e de presupus că astfel de acorduri dure 
ale lumii moderne cu care mă întâlneam în cărți, 
dar și aievea, în orașul care avea să-mi devină de-
ja permanentul loc de viețuire și simțire, – deci ast-
fel de acorduri ce mi se imprimau adânc în fire si-
gur că modelau oarecum altfel spuza de viziune 
poetică, o dez-orientau de la rustic, orientân-
du-mi-o spre urbanisticul pe care, nu este exclus, 
să-l fi receptat pe cât de realist, pe atât de… mis-
tic. Și, bineînțeles, metaforic, fantezist-imagist, 
precum atestă – e drept, destul de naiv – primele 
mele probe de citadinism prozodic.  

Prin urmare, nu cred că să fi avut momente în 
care să fi crezut că n-o să mă pot asimila Chișină-
ului. În acest oraș am făcut studii, chiar și o clasă 
de școală medie (la nr. 11, „Ion Creangă”), apoi 
universitare; am acumulat experiență, de viață și 
de profesie, am muncit și muncesc, aici m-am în-
rădăcinat. Satul nu mă mai cheamă/ îndeamnă cu 
romantismul și suflul de eternitate blagian. Plus că 
trăim un timp de intensă urbanizare, de migrare 
din sat spre orașe. Astfel că iubesc și prefer ora-
șul, confortul pe care ți-l poate asigura. În Interrive-
rania pruto-nistreană, a prins a deveni consistent 
și un patriotism, un etnicism național urban, civili-
zat, cărturăresc, contemporaneizat și consolidat 
perpetuu. 
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I SE SPUNEA COLONELUL 
 
 
Era contabil la Filiala scriitorilor din Iaşi, prin 

anii 1955-1970. Ca proaspăt slujbaş la revista Fi-
lialei (în oct. 1966), m-am apropiat de el cu res-
pectul cuvenit unui septuagenar, dar şi cu sincer 
interes pentru tot ce îmi spunea. Curând am 
ajuns la convingerea că, dintre toţi lucrătorii (nu 
mulţi) din acest mic „fief” literar, el era, de depar-
te, cel mai complex personaj. Un om din alte vre-
muri, civilizat, cult, cu o anume distincţie în felul 
de a fi, de a vorbi. După ce i-am câştigat încrede-
rea, într-o zi mi s-a adresat pe un tot solemn: 
„Dragă, te declar prietenul meu!” Şi m-a îmbrăţi-
şat „oficial”, precum a ţinut să precizeze, atin-
gându-ne alternativ doar umerii, nu şi obrajii. De 
la el am aflat cum se împătureşte o misivă minis-
terială, în fine, reguli de etichetă ce veneau din-
tr-o societate „apusă”, cum se spunea în limba de 
lemn a timpului. Lungile discuţii cu „don Colonel” 
m-au făcut să-l adaug pe lista maeştrilor mei 
„postuniversitari”, alături de Gheorghe Cahu 
(maistru constructor, fost avocat şi fost puşcări-
aş) şi Costache Buraga (învăţător encicloped din 
ţinutul Vasluiului). De la ei am învăţat, calitativ, 
mai mult decât din toate cursurile universitare. Le 
sunt mereu recunoscător.  

Colonelul Stefan Siclody era de neam secui, 
fiu al unui profesor de la Liceul Honterus din Bra-
şov. Imperiul austro-ungar îi plătea (tatălui) un 
salariu de 15 000 de coroane, încât îşi permitea 
să aibă trăsură cu vizitiu, bucătăreasă, menajeră, 
iar pe fiu să-l trimită să studieze (prin 1909-1910) 
la Ecole des Beaux-Arts din Paris. (Cu 500 co-
roane îţi făceai un costum de haine din cea mai 
bună stofă englezească. Un preţ apropiat avea şi 
Enciclopedia Britanică). Pentru că boema l-a 
atras mai mult decât artele, tatăl i-a redirecţionat 
cariera, înscriindu-l la Academia Militară din Bu-
dapesta. După asasinarea la Sarajevo a arhidu-
celui austriac Franz-Ferdinand (28 iunie 1914), 

ce marchează debutul primei conflagraţii mondia-
le, unitatea tânărului ofiţer de cavalerie execută 
un marş forţat până în Bosnia. Urmează ani dra-
matici petrecuţi pe front. Încheierea păcii îl prinde 
în Transilvania, la părinţi, unde îşi adusese şi tâ-
năra soţie, fiică a unui demnitar croat. Statul ro-
mân le-a propus ofiţerilor cu origine ardeleană să 
opteze între armata maghiară şi aceea română. 
Stefan Siclody a rămas în ţara în care s-a născut, 
dar originea etnică şi trecutul său imperial au fă-
cut să fie marginalizat, încât a găsit o compensa-
ţie în studiu. Camarazii îl considerau „bibliotecă 
ambulantă”. Citea literatură maghiară, germană, 
engleză, franceză. Germana era a doua limbă 
maternă, iar româna o ştia atât de bine încât râ-
dea uneori de exprimarea unor scriitori ieşeni de 
primă linie (proletcultistă!). În almanahul Iaşul 
Nou am dat de traducerea unui poem de Nikola-
us Lenau, semnată de Nicolae Labiş şi Stefan 
Siclody. Îl surprindeam uneori, după încheierea 
programului, fie citind revista Encounter, fie re-
zolvând exerciţii de matematici superioare. Îşi gă-
sea timp să-mi vorbească despre francezul Emile 
Coue, autorul unei metode de vindecare prin au-
tosugestie, sau despre teozofia Doamnei Bla-
vatzky. Am înţeles că avea o atracţie specială 
pentru ştiinţele oculte, mai ales după ce mi-a po-
vestit o întâmplare trăită de el însuşi. Mergea prin 
viscol, singur, urmând calea ferată ca să nu se 
rătăcească. Deodată i-a apărut în faţă fantoma 
tatălui (decedat), strigându-i: „Fereşte!”. După ce 
a făcut un salt în lateral, a trecut în viteză un tren 
accelerat.  

Colonelul era un bărbat nu prea înalt, cu ţinu-
ta dreaptă, călcătură apăsată, mers cu pas egal 
şi rar, ca şi cum ar fi avut în faţă un timp nemăsu-
rat. Când ieşeam împreună din Palatul Culturii, 
se oprea uneori ca să contemple îndelung statuia 
ecvestră a lui Ştefan cel Mare. Ca fost cavalerist, 
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admira modul în care sculptorul Fremiet a ştiut să balanseze corpul 
calului în mersul la trap. Era gata chiar şi pentru un expozeu de tac-
tică şi strategie militară, mai ales după ce a aflat că va trebui să plec 
curând la o şcoală de ofiţeri-rezervă. În compania mea retrăia anii 
tinereţii, cu întâmplările ce l-au marcat semnificativ. Când soţia îşi 
anunţa (uneori) vizita spre sfârşitul programului, Colonelul devenea 
neliniştit, chiar un pic nervos, şi nu mai suporta nici o prezenţă femi-
nină în biroul său, deoarece Doamna sa era teribil de geloasă. (La 
vârsta lor? mă miram eu, cu naivitatea vârstei). Am înţeles câte ce-
va abia după ce mi-a povestit despre mirabila întâlnire cu iubirea 
vieţii sale. Un altfel de stres trebuia să suporte în zilele în care îl 
controla revizorul contabil al Uniunii Scriitorilor, un anume „tovarăşu 
Tocitu”. Îi număra creioanele, gumele, topurile de hârtie, cutiile cu 
agrafe şi ace. După asemenea momente de încercare a nervilor şi a 
răbdării, Colonelul redevenea acelaşi colocutor simpatic, plin de in-
formaţii dintre cele mai diverse, emise nu fără umor sau ironie, izvo-
râte din viaţă şi din bogate lecturi. Cum deveneam tot mai conştient 
de uscăciunea şi falsitatea culturii socialiste, mă bucuram din plin de 
prietenia Colonelului. Mă invita cu aerul cel mai firesc în orizonturi 
intelectuale mereu interesante pentru un tânăr dornic să-şi mobileze 
interiorul cu de toate… S-a stins într-o duminică, în casa lor din stra-
da Albineţ, după ce s-a întors de la biserică. Cum, uneori, îl văd ve-
nind calm spre mine, îmbrăcat în paltonul cam uzat, cu şapca trasă 
puţin pe frunte, îi zic în şoaptă, cu acelaşi respect: „Să trăiţi, don Co-
lonel!”  
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DIN ANUL REVOLUŢIEI. DE UZ STRICT PERSONAL (XIX) 
 
 

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…  

 
 

Registrele mele jurnal au fost ascunse 
în saci de plastic și îngropate 
sub un strat de pământ, de scânduri 
și de bălegar, în grădină, la Adjud, 
la Revoluție 

 
Sâmbătă, 12 august 1989 

Trezit de telefon la ora 6.45: fratele Marian de 
la Adjud îi amintește Doinei că eu trebuie să fiu la 
gara CFR Focșani la 8.30; se miră că Doina știe 
despre ce e vorba, se pare că nu s-a trezit din 
beție… Mă spăl pe ochi și pe dinți, mă îmbrac 
adormit (port cămăși cu mânecă scurtă de la o 
vreme și pantaloni subțiri de vară) și beau ceai 
neîndulcit cu margarină unsă pe felii de pâine, cu 
dulceață. Sună telefonul. Poeta Iulia Rebegea îmi 
telefonează din gara Focșani, a sosit, a sosit cu 
carnea! Nu se poate… Îl așteptam pe tata – nu, 
Marian a adormit imediat după telefonul de astă 
noapte la el acasă, la bloc, nu s-a mai dus la tata, 
la casa părintească, așa cum a promis, să trimită 
pachete de carne în plus? Mă enervează la cul-
me frățiorul. Fug la gară, prind un autobuz. E 
grea geanta, zece kile, vin pe jos cu Iulia Rebe-
gea, dau telefon din drum să văd dacă Doina nu 
s-a răzgândit, dacă a mai rămas în SRL (sâmbă-
tă liberă, de recuperat, luată în speranța că va 
veni tata; știam că voia să plece la ai ei la Ciuș-

lea azi, mai devreme). Iulia Rebegea ne trece 
pentru prima oară azi pragul apartamentului: ce-o 
fi gândind? Doina face cafea naturală: le las pe 
amândouă să gargarisească, poeta a întârziat cu 
o oră la serviciul ei la care e detașată. Tata a 
adus pachețelele cu carne de porc pentru mine și 
sora Ita (care locuiește la Focșani, în Cartierul 
Sud) la gara CFR din Adjud, la ora plecării trenu-
lui Iuliei Rebegea, mă mir că au reușit să se co-
ordoneze… (Nota LIS-2018: Iulia Rebegea era 
om de încredere, la ea am ascuns și acest regis-
tru-jurnal din care transcriu aici, la virgulă. Mă aș-
teptam, după ce am semnat Apelul împotriva rea-
legerii lui N. Ceaușescu la al XIV-lea congres al 
PCR, în octombrie 1989, să mi se confiște regis-
trele-jurnal de acasă de către Securitate și să fiu 
dat pe mâna justiției; din octombrie 1989 Securi-
tatea îmi urmărea „la vedere” și familia, inclusiv 
pe fiul minor; fusesem anunțat că nu mai am loc 
de muncă la Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfi-
rescu”, unde eram bibliotecar, dar eu am mers 
zilnic și am semnat condica de prezență, invitând 
autoritățile să-mi dea în scris motivul pentru care 
îmi fusese desfăcut contractul de muncă, hotărât 
să fac scandal public; în 5 decembrie 1989 
aveam să am parte de un „proces public”, de ge-
nul celui înscenat lui Octavian Paler, pus la cale 
de Securitate și PCR la sediul Comitetului jude-
țean de cultură și educație socialistă Vrancea, cu 
o sală arhiplină, la care am fost executat de scrii-
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torii vrânceni în principal, în frunte cu activiștii 
Florin Muscalu și Traian Olteanu, proces care a 
hotărât să fiu trimis la mină! Cum spun, am cărat 
pe furiș registrele-jurnal la casa părintească a Iu-
liei Rebegea din Adjud, rugând-o să le ascundă. 
După Revoluție aveam să le recuperez, părinții ei 
au pus registrele-jurnal în saci de plastic și le-au 
îngropat sub un strat de pământ, de scânduri și 
de bălegar, în grădină, din câte avea ea să-mi 
povestească mai apoi, trăind cu groaza că vor fi 
descoperite, Securitatea tatona terenul. Iulia Re-
begea a abandonat poezia, e azi un prosper ban-
cher, demnitar, i-am pierdut urma demult, îi mul-
țumesc și pe această cale pentru extraordinara 
solidaritate de atunci cu un proscris) Sosesc la 
8.45 la Biblioteca Județeană: caut cărți pentru 
noua expoziție, ca de obicei Doamna Teodoru nu 
pricepe nimic, ea ar fi trebuit să aleagă. Împart în 
trei părți cărțile alese (câte vitrine sunt pe holul 
mare al BJ), le scot pe cele din vitrine, de la fosta 
expoziție, șterg de praf vitrinele și fac noul aran-
jament de cărți. La 10 mă spăl pe mâini. Citesc 
Lumea de ieri. O invit pe directoarea BJ să mear-
gă cu mine la „Decorativa”: aici ea va înțelege 
ceea ce altfel nu ar fi de înțeles, că se refuză ori-
ce comandă de titluri de expoziții, salariații fiind 
supraaglomerați de comenzi pentru 23 August, 
poate să intervină și Domnul Dracu, mă amuz, 
mergem apoi la un atelier ce trebuia să facă o 
ramă mare cu pânză de titlu, nu a fost făcută, iar 
mă amuz, deh… Mă surprinde, totodată, direc-
toarea cu zgârcenia: nu concepe să cheltuiască 
mai mult de 1.000 de lei cu fiica ei, să o trimită în-
tr-o tabără! De necrezut, la salariile enorme ce 
există în casa lor… Revenit la BJ, frunzăresc zia-
rele Milcovul și Sportul și revista Contemporanul. 
Apare poetul Costică Ștefănescu: îi dau să frun-
zărească Astra 7/ 1989 și Ramuri 7, îi dau să ci-
tească la el acasă interviul cu Aurora Cornu și Li-
teratura și Arta, număr la zi, plec împreună cu el, 
îi atrag atenția brutal că e bănuit de turnător al 
Securității vrâncene, nu-i spun de la cine știu (e 
vorba de istoricul D. Huțanu), îi spun să fie mai 
atent cum vorbește cu amicii lui de la Securitatea 
vrânceană, că-și face singur rău, e afectat evi-
dent să audă asta, e vorba de amici care sunt an-
gajați la Securitate, că el nu toarnă pe nimeni, îmi 
spune că fratele lui, marinarul, a rămas în străi-
nătate și că se așteaptă să aibă necazuri, nici o 
pagubă, nu o să mai fii secretar de partid la ISEH 
(Întreprinderea de Ștanțe și Elemente Hidraulice), 
nu, că nu trebuie să se afle nimic de fratele lui, 
vrea să obțină un apartament ca lumea. Sosit  
 
 

acasă, observ că Doina e plecată la Ciușlea. Gă-
sesc biletul mamei de la Adjud: „Pentru voi costă 
numai 300 de lei pachetul, pa”, e vorba de pa-
chetul de carne, eu nu l-am văzut, Doina l-a tran-
șat și l-a pus la congelator. Mănânc pește fiert și 
friptură de porc lăsată de Doina. Deschid televi-
zorul să meargă în gol și fac în sufragerie curățe-
nie în amănunt. Doina a fost între timp la Sud și a 
făcut rost de ouă de la vecina socrilor mei. E ne-
maipomenit, în comerț, de la începutul anului, nu 
au mai fost puse în vânzare oră! De altfel, maga-
zinele alimentare sunt goale, ca de obicei în ulti-
mii ani… Ațipesc o jumătate de oră. Vine surioara 
Ita: vorbim de una, de alta, ea va fuma vreo cinci 
țigări (nu fumează acasă, n-o lasă soțul), a adus 
cafea amestec, vom bea cu cana cafea amestec 
densă. Pleacă Ita la 17.30 cu pachetul de carne 
trimis de la Adjud. Rămas singur, mă învârt prin 
apartament, la ora 18, așezat la birou în sufrage-
rie, scriu un poem de sertar, al naibii de greu se 
leagă între ele cuvintele. Până la 18.45 definiti-
vez și transcriu „poemul surplus”… Mă îmbrac 
apoi, merg și cumpăr trei franzele de 6 lei bucata, 
mici. Vin cu poetul Apostu Vultureanu, nu avem 
ce discuta, nu ne simpatizăm, îmi e vecin de sca-
ră de bloc (el e la apartamentul 3, eu la 5), nu-l 
invit la mine nici azi, are faimă de bețiv pe care-l 
exploatează Securitatea cu succes în lumea lite-
rară, cum o mai fi scriind? Are 37 de ani și băutu-
ra l-a ruinat bănește, vrea să scoată o carte la 
Editura Litera, nu-i dă mâna, îmi spune, pasiunea 
lui rămâne ieșirea pe munte, mă mir, care mun-
te? Mă doare măseaua fără nerv din partea 
dreaptă, aceea care e găurită toată, am nevral-
gie. După ora 19.15 pierd vremea cu televizorul 
deschis (la TVR e un film ridicol, „Miezul fierbinte 
al pâinii”, reprogramat, cu o regie primitivă sem-
nată de Al. Gh. Croitoru, vrâncean la origine). 
Scriu în acest jurnal, frunzăresc Săptămâna și 
mănânc o ciorbă și cartofi cu carne, dulceață. 
Spăl vesela. Nu am chef de nimic. Prin blocurile 
vecine e muzică, nevoie mare – va trebui să în-
cerc să mă culc. Apropo, pe când mâncam la 
prânz, ce aud din șosea (apartamentul meu e la 
o intersecție, unul din drumuri duce la Brăila)? 
Mă uit, un mort! Era în firea lucrurilor. Am conti-
nuat să mănânc, nesimțitor: cât de repede îmi va 
veni și mie rândul? E muzică dată tare și în blocul 
în care locuiesc, am impresia că la vecinul de 
deasupra, e bairam acum, când scriu… Țânțarii 
continuă să măsoare în lung și în lat apartamen-
tul. Citesc în pat, în dormitor, până la ora 0.30 din 
„Drumul cenușii” de Augustin Buzura. 
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Autografele pe volumul meu „O lume 
paralelă” (Cartea Românească, 1989) 
încep cu O realitate paralelă 

 
Duminică, 13 august 1989  

Permanent trezit de țânțari (trezit de mâncări-
me: aprind lumina și pocnesc pereții cu paleta). 
La 10.10 vin în fața televizorului la o emisiune 
muzicală de la Moscova, prin Chișinău. Tabieturi-
le obișnuite, mă îmbrac de oraș, merg să văd pre-
sa, cumpăr Astra 8/ 1989 (Simion Bărbulescu nu 
mă pomenește între poeții generației 80, mă în-
tristez un pic), vin la Big să caut hârtie igienică, nu 
e nicăieri la vânzare, și la „Util” să cumpăr șam-
pon (nu găsesc), văd aici exemplare din cartea 
mea, „O lume paralelă”, îmi e rușine… Întors cu 
coada între picioare acasă. Intru în hainele de ca-
să după ce mă spăl la subsuori și pe picioare. 
Aleg în oala mare prunele pline de muște, prunele 
au început să fiarbă, le aleg pe cele întregi de res-
tul, le spăl, le pun în frigider, arunc gunoiul, spăl 
găleata. Așezat la birou de la 12 la 12.45 scriu un 
poem, am chef, îl transcriu. Mănânc apoi din frip-
tura lăsată ieri, de porc, abia mestec din cauza 
singurelor măsele pe care le mai am, care mă dor 
la culme, pe partea dreaptă. Stau absent la TVR 
și la TV Chișinău, citesc presă literară până ame-
țesc pe canapea. Ațipesc un pic. Reașezat la bi-
rou, profit de singurătate și scriu de la 16.25 la 17 
un nou poem pe ziua de azi, nu știu dacă e de 
ajuns așa, întrerupt. La 17 apar, de la Ciușlea, 
Doina cu fiul, Laurențiu, au adus prune cărnoase, 
excelente; mă voi „deranja” azi, fir-ar să fie. Doina 
are necazuri cu amigdalele (de la ea are Lauren-
țiu această sensibilitate), are febră, temperatură, 
se simte prost, se va culca. Eu fac baie generală 
(adică îmi spăl părul cu șampon vechi). Spăl baia. 
Vor face baie și Doina, mai târziu, și Laurențiu. 
Film la TVR reprogramat (american sau mexican, 
ce contează), „Emigrantul”. La ora 17 am mâncat 
răcitură cu carne de pui, la cină ciorbă cu carne 
de pui și cartofi: mă căpiază măseaua, abia mă-
nânc. Degeaba pun vată cu spirt medicinal în ure-
chea dreaptă. Laurențiu se culcă în camera lui la 
22.30. Doina se culcă la ora 23 în dormitor. Eu 
ascult Europa Liberă. Aud că la Chișinău o emisi-
une sportivo-muzicală face apologia României „în 
secret”. Scriu în acest jurnal. Doina ia Biseptol po-
lonez și Faringosept chinezesc. Am primit o scri-
soare de la Mircea Mihăieș, care mă pune pe 
gânduri: ce-o să fac, oare? Azi, soare, Doina a 
fost la Siret, la Ciușlea, cu Laurențiu. Mă culc la 1. 
Autografele pe volumul „O lume paralelă” (Cartea 
Românească, 1989) încep cu O realitate paralelă. 

„Trebuie să le ridicăm țăranilor nivelul 
general de conștiință revoluționară”, 
cuvântează Ceaușescu 

 
Luni, 14 august 1989 

La ora 8.40 la BJ bărbierit proaspăt, după 
ceai neîndulcit, margarină și gem pe pâine la mi-
cul dejun. Frunzăresc ziarele centrale de sâmbă-
tă, sosite ieri, rețin din noua cuvântare a Despo-
tului nostru „luminat” (la o inventată plenară lărgi-
tă a agriculturii de vineri): „Trecerea la marea 
proprietate socialistă, cooperativizarea reprezintă 
singura cale pentru progresul agriculturii”. Mai în-
colo atrage atenția că statul a plătit sutele de mi-
lioane, datorii ale cooperativizării: „Obiectivele 
pentru anul viitor trebuie să fie însă mai mari, să 
trecem de 8.000 kg la orz, peste 9.000 de kg pe 
hectar la grâu”. Era de așteptat, cu o mie peste 
media închipuită în acest an, 1989. N-a făcut ast-
fel decât să dirijeze noile raportări ale anului în 
curs, care să justifice eficiența acestui tip neno-
rocit de socialism ceaușist: „Referindu-mă la po-
rumb, să ne propunem ca, pe întreaga suprafață 
irigată, să obținem peste 30 de tone de porumb 
știuleți la hectar”. Nici mai mult, nici mai puțin, 
vorba celor de la Europa Liberă, în agricultura ro-
mânească recordurile mondiale se țin lanț! Ce 
contează ridicolul public… Norocul nostru însă: 
„Să asigurăm din belșug populației peștele de ca-
re are nevoie”! Plus: țăranilor în special „trebuie 
să le ridicăm nivelul general de conștiință revolu-
ționară”! Ha-ha… (Nota LIS-2018. Aveam drepta-
te să mă amuz atunci când scriam în jurnal, în 14 
august 1989. Câteva luni mai târziu, „nivelul ge-
neral de conștiință revoluționară” al românilor ri-
dicat de către activiști PCR avea să ducă la pră-
bușirea dictaturii ceaușiste și a comunismului. 
Altfel, iau seama abia azi că habar nu am: care a 
fost contribuția „țărănimii” la succesul Revoluției 
din decembrie 1989? A ieșit lumea în stradă, la 
țară, la Revoluție? Sau „lovitura de stat” s-a dat 
numai prin „orășeni” din marile orașe, unde erau 
concentrate unități militare? Să fi avut dreptate 
Ceaușescu, că „țăranii”, conservatori din fire, 
n-aveau destulă „conștiință revoluționară”? Odată 
ce „țăranii” n-au ieșit pe ulița mare pe 22 decem-
brie 1989 cu steagul găurit, motiv să nu apară 
nici „teroriști” în satele lor… Va trebui să mă in-
formez) Apare poetul Viorel Munteanu, îmi retur-
nează cei 200 de lei împrumutați, nu-mi vine să 
cred, a fost la mama lui la Odobești și a făcut rost 
de bani; aflu că la Beciu, unde e mama lui, nu are 
lumea ce mânca, pur și simplu, și că în grădinile 
oamenilor s-a intrat cu buldozerul, punând la pă-
mânt viile și pomii fructiferi. Fumează cu ochii în 
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gol pe scările BJ. Mergem să vedem în oraș presa, căutăm inutil un 
loc unde să bem o cafea, îl întâlnim la Big pe poetul Virgil Panait: 
are chef de vorbă, aflu că fostul maior de Securitate, „Prodan” (cel 
care m-a îmbrâncit pe mine, violent, exasperat că nu-mi țineam gu-
ra), detașat și avansat în grad la București, l-a pus să dea o declara-
ție despre mine (Virgil Panait fiind cică în tot ce a scris sincer: că-i 
place cum scriu) și a aflat că ofițerii de Securitate au informatorii lor, 
separat, fără să știe unii de alții, ofițerii de Securitate susținând că 
toți scriitorii din Vrancea sunt informatori ai lor, inclusiv eu. Îmi fac 
iar cruce. E o diversiune de doi bani… Numai bine, pe când stăteam 
în față la magazinul universal „Milcovul” cu cei doi, iau seama deo-
dată că s-a lipit de noi un străin, un tinerel cu figură dură de munci-
tor sau de militar, care mânca o înghețată, chipurile – trăgea evident 
cu urechea la ce vorbeam, tocmai se mărturiseau cei doi poeți, 
le-am atras atenția să ne îndepărtăm. Ne oprim la vreo 25 de metri, 
individul ne privea insistent de aproape! Îi întreb pe cei doi dacă-l 
cunosc pe cel ce ne urmărește: nu! Ne despărțim, ei se duc să bea 
o bere, eu revin la BJ, trec singur pe lângă individ, îl ignor; cum trec 
de el, individul o ia din loc, îi urmărește pe cei doi? Ce naiba se în-
tâmplă? La un moment dat îl pierd din vedere pe individ. Sper totuși 
să mi se fi părut… Ne omoară suspiciunea! De aceea prefer să tră-
iesc izolat, să n-am de a face cu nimeni, să nu răspund la salut și 
nici să schimb o vorbă politicoasă pe stradă cu cei cunoscuți… La 
BJ a apărut directoarea (mai mereu plecată, motiv să mă simt elibe-
rat), așa cum a apărut, așa a dispărut, colegii de birou, Doamna 
Zainea și Alecu Lenco sunt în concediu de odihnă. Frunzăresc abo-
namentele sosite azi, presă centrală: Nico. Cea. dă un nou interviu! 
Interviu după interviu, alt mod de a fi în atenția lumii, acum le vor-
bește americanilor… „De ce apreciem noi ca un moment important 
Congresul al IX-lea al partidului? Pentru că el a pus capăt unei peri-
oade de copiere și de manifestare a dogmatismului” (apropo de cu-
vântarea publicată sâmbătă, în care Nico. Cea. spunea: „După Con-
gresul al IX-lea al partidului, am pornit cu toată hotărârea la înlătura-
rea șablonismului, a modelului unic, a formelor de închistare și plo-
conire”… Ca să vezi ce conducător viteaz avem, profită pe plan in-
ternațional de succesul „principiilor” gorbaciovismului perestroi-
kist-„democrat”, aplaudate în Occident). Continuă: „De altfel, cu 20 
de ani în urmă eram criticați că ne abatem de la principiile socialis-
mului, neaplicând modelul și șabloanele altora”… Atenție, acest in-
terviu dat americanilor, aveam să aflu de la Radio Europa Liberă, nu 
a fost publicat în întregime în România.  

(Va urma) 
 
 
 
 

BIBLIORAFT 
  

 

Doina POLOGEA 

O fereastră spre sacru 
Introducere în opera lui Bartolomeu 

Valeriu ANANIA 
Prefață de Dorin ȘTEFĂNESCU 

Florești, Limes, 2018 
 

 

Dan PETRUȘCĂ 
Oarecum anacronic 

- poeme - 
Prefață de Constantin DRAM 

Florești, Limes, 2018 
 

 

Eugen D. POPIN 
Evanescențe 

(sau puntea dintre maluri) 
Florești, Limes, 2018 

 
 



 

144 

  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Revista SCRIPTOR 
poate fi procurată și direct de la redacţie, 
loc unde se pot face și abonamente. 
 
Program cu publicul:  
luni – vineri, orele 11-14 
Telefon secretariat (doamna Cornelia APETROAIE):  
0232 410 427 
 
Cărțile editate de JUNIMEA  
pot fi achiziționate la redacție, 
(comenzi: luni-vineri, orele 10-14, 
persoană de contact: Cătălin DĂNILĂ, tel.: 0723 211 357), 
pot fi solicitate online, 
(secretariat, adresa edjunimea@gmail.com), 
precum şi în rețeaua de librării SEDCOM LIBRIS IAŞI – 
punctele de distribuţie: 
Librăriile Junimea, Esculap, nr. 3, nr. 12, nr. 13, 
nr. 19 (Centrul de librării), nr. 20, nr. 25, nr. 30; 
Librăria „Oreste Tafrali” 
a Universității „Alexandru Ioan Cuza”, 
stand Palatul Culturii 
(Complexul Muzeal Naţional „Moldova”, Iaşi), 
Librăria Mihai Eminescu (Bucureşti), 
Librăria Sfântul Iosif a Episcopiei Catolice (Bucureşti), 
Derex Com SRL (Bucureşti), 
reţeaua de librării Cărtureşti, 
alte librării partenere din Bacău, Braşov, Buzău, 
Cluj-Napoca, Constanţa, Chişinău (Librarius), Galaţi, 
Piatra Neamţ (Librăria Creativ), Sibiu (S.C. Buerchercafe S.R.L.),  
Timişoara (Librăria Esotera),  
Memorialul Ipotești – Centrul Național de Studii „Mihai Eminescu”... 
 
 
Editura Junimea şi revista Scriptor  
sunt membre  
ale Asociaţiei Revistelor, Imprimeriilor şi Editurilor Literare (A.R.I.E.L.),  
asociaţie cu statut juridic, recunoscută de Ministerul Culturii. 

 
 

www.editurajunimea.ro 
edjunimea@gmail.com 

revistascriptor@gmail.com 

 
 

 
 

 
 
 

 

Editura Junimea/ Revista Scriptor 
strada Păcurari nr. 4 

Biblioteca Centrală Universitară „Mihai Eminescu” 
(Fundaţiunea Regele Ferdinand I) 

IAŞI, cod 700 511 






	coperta 7-8 - 1
	coperta 7-8 - 2
	SCRIPTOR 7-8-2018
	coperta 7-8 - 3
	coperta 7-8 - 4

