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semina
sapientiae

POEMUL DESENAT      

Nichita DANILOV
NUMELE CASEI TALE, MELANCOLIA
Numele îl port deasupra mea cum o casă acoperișul:
zid înalt, acoperit de iederă.
De ploi nu mă apără,
de frig nu mă ocrotește!
Noaptea îmi las mâinile să atârne în gol
prin pereții de sticlă ai casei
și picioarele adumbrite de lună mi le scot
ca pe niște cornițe de melc prin lucarnă.
Cu urechea lipită de burlanul
de dinspre partea de răsărit a Casei,
în singurătatea mea ascult
cum pe cerul gol se tânguie vidul.
Manechinele despuiate de pe străzi
și oamenii cu fața răvășită de somn
mă întreabă: Câți bani ai îngropat
la temelia Casei tale?
La temelia Casei mele
am îngropat patru zaruri
Unul la răsărit, unul la apus,
unul la miazăzi, unul la miazănoapte.
Noaptea, prin somn, aud cum le rostogolește vântul.
_________________________
Din volumul
Peisaj cu îngeri la fereastră,
în curs de editare la Junimea
colecția „Cantos”
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Dragoş PĂTRAŞCU: Poemul desenat
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UN POET, O PAGINĂ

Marian DRĂGHICI
CUVÂNT ÎNAINTE ȘI DE APOI*
amintirii poetului Rodian Drăgoi

Dragă, a lui Rodian, Marlenka, iată cuvântul meu înainte și de apoi:
poetă pur-sânge!
Am zis: apoi, masculinul de la apă!
Scrieți cu ochiuri de apă, scrieți cu ochiuri de apoi.
Ochiuri de apă, legate, haț!, cu fir tors din viața dusă/ adusă
mereu pe apa de apoi. Nici nu mă așteptam la altceva
de la o scribă dunăreancă, decât să scrie cu ochiuri de apă.
Da, ochiuri de apă sub cerul de apoi – asta era!
Ochiuri de apă în care se revarsă firesc cerul lumii acesteia,
și transpar – ne fac cu ochiul ! – reflexe din cealaltă lume, și-aceea
firesc năzărită. Toarceți întruna, cu o versatilitate-dezinvolturăprospețime neostoite – firul torsului vi se subțiază uneori,
când și când se și rupe, dar nu, nu se destramă dată fiind
memoria apei, memoria de apoi –, toarceți și toarceți,
cu luciditate tăioasă, o pânză de păienjeniță visătoare
întinsă deja pe multe, prea multe pagini.
Or, paginile dumneavoastră nu sunt pagini, ci, dacă citesc bine, apusuri...
Apusuri de soare, și tot atâtea răsărituri, cu pânza scrisului din ochiuri de apă
spânzurată între ele, sub cerul de apoi. Așa, da – asta era!
Pânză a scrisului/ torsului paradoxal, de păienjeniță visătoare, cu luciditate
frapant tăioasă: ce pat mai trainic, să legene amintirea unui iubit-poet?
Și Dunărea? Dunărea de apoi nu e vreo proastă, mare păienjeniță torcătoare și ea,
își recunoaște de departe ochiurile de apă furate, dar nu zice nici „pâs”.
Mare păienjeniță, complice a poetei, toarce bulboană după bulboană, toarce
și deapănă Dunărea somnambulă, și-n veșnicia ei din răsărituri și apusuri toarse
îi dă fir Marlenkăi, și timp, să scrie.
Și Marlenka noastră nu stă pe gânduri: haț!, și-apare cât ai clipi, în carte, o nouă poezie...
___________________________________________
* text pre-cuvântător, la volumul, în curs de apariție
Umbrele nu fac zgomot,
de Marilena Apostu, poetă trăitoare în Galați
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UN POET, O PAGINĂ

Vlad MUŞAT

FRUMUSEȚEA VINE DIN INTERIOR

în fiecare noapte adorm în burta unui
animal erbivor mă trezesc cu pielea
mirosind a măruntaie e un poem despre
anxietate și junghiuri intercostale caut
un CEO să-mi gestioneze viața eu îmi
ispășesc pedeapsa într-o închisoare cu
regim de maximă siguranță cu ziduri de sticlă
partea proastă e că fiecare vizitator devine
prizonier se trezește ieșind din burta mea
mirosind a măruntaie de animal erbivor

______________________________
Din volumul
O lume întreagă în picioarele goale
în curs de editare la Junimea,
colecția „Atrium”
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UN POET, O PAGINĂ

Emil NICOLAE

ESTUAR

Orașul tău (e un fel de a spune
despre obiecte suflete și bacterii)
nu are ieșire la mare
de aceea corăbiile continuă să doarmă
în trunchiurile de brad și ancorele
de stâncă rămân neclintite
înțeleptul soare acceptă situația
dar tu (contrariat) cu mâna stângă
pavăză la ochi întinzi mâna dreaptă
spre formele orizontului
astfel – în intervalul dintre
clipa în care albina se strecoară în balcon
și clipa în care o ajuți să scape –
începi să redesenezi lumea

__________________________
Din volumul
Emanuel spune:
în curs de editare la Junimea,
colecția „Exit”
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UN POET, O PAGINĂ

Doru SCĂRLĂTESCU

ORFICĂ 1

tot mai strâns gâtlejul de sticlă al orei
foșnește apa fulgeră vâsla
mușcă pâcla întreitul lătrat
se mișcă împreună cu mine nisipul
mă îndeamnă din urmă
o parcă știută mireasmă
șanțul pașilor mei se umple
de vorbele voastre trecute
susur de hieratice semne
sărutul pe ochi
felia cu unt
strigarea de seară
iliada cu perne...
dragilor sunt azi mai bătrân decât voi
știu că sunteți acolo
nu-mi cereți întoarsă privirea
meduză otrăvită a îndoielii
mă voi risipi și veți rămâne singuri
cu povara de gesturi și cuvinte de dragoste
pe umeri

_______________________
Dintr-un volum
în lucru
pentru editare la Junimea
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PROZĂ

Radu GĂINĂ
ROAD SHORT STORY...
Ziua de august se anunța de dimineață caniculară și după ce și-a cumpărat biletul de la casa
așezată în partea dreaptă a autogării, Rilka a venit
spre autobuz și l-a înmânat șoferului îmbrăcat cu
geacă din piele neagră și care purta pe cap o caschetă din același material, de aceeași culoare, model de aviație, care-i acoperea urechile. Întocmai
ca și așii aerului, bărbatul de statură mijlocie cu
ochii albaștri, purta înfășurată la gât și o eșarfă de
culoarea cerului senin, care a făcut-o pe femeie să
roșească un pic și după ce a primit înapoi biletul
ștanțat de conducătorul auto, acesta a invitat-o să
ia loc la numărul indicat pe bilet, iar un alt bărbat
blond, îmbrăcat în costum deschis cu pălărie de
pai de culoare galbenă, însoțitorul de bagaje, i-a
luat Rilkăi valijoara și i-a așezat-o în lăcașul de

deasupra primului scaun de pe rândul din dreapta.
După ce-au urcat și ceilalți călători și și-au ocupat
locurile din autobuz, ochii căprui ai Rilkăi au mai
fost surprinși încă odată de cei albaștri ai bărbatului, acesta s-a așezat pe scaunul său, a băgat cheia în contact și motorul a început să duduie, după
care cursa Botoșani – Iași a demarat, iar pasagerii
au coborât perdeluțele de la geamuri pentru că
soarele dimineții începuse să-și facă de cap, dar
Rilka nu i-a simțit tăria pentru că ochii albaștri ai
conducătorului auto îi aduceau aminte de cineva
anume, și s-a trezit că autobuzul deja cobora panta de la ieșirea din oraș, iar tânăra femeie era încântată de faptul că, uite, în România Mare, veritabilul progres s-a instaurat, cu toate că era și criză
economică, dar din moment ce puteai să câștigi

Treptele Teatrului „Luceafărul”, Forumul cărților, LIBREX, primăvara 1996.
De la stânga: Emil BRUMARU (1938-2019), Emil STRATAN, Gellu DORIAN, Eugen ANDONI (1939-2015),
Lucian VASILIU, Valentin NECULAU (1960-2015), Cezar IVĂNESCU (1941-2008), Valeriu STANCU.
Foto Ioan Matei AGAPI.
Din arhiva „Eugen ANDONI”
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mult timp folosind această invenție a începutului
secolului al XX-lea, era o lovitură pe care o primeau scepticii și cârcotașii de serviciu din țărișoara pe care o iubeau în aceeași măsură românii dar
și evreii, sau celelalte naționalități care își făureau
destinele în acest pământ al făgăduinței. Aceste
considerații gândite de Rilka, erau rod al poftei de
viață pe care tânăra o nutrea în primăvara vieții, iar
verdele copacilor pădurii din apropierea Botoșaniului îi sporea Rilkăi dorința de a cunoaște oameni noi, cum este și acest domn îmbrăcat ca
aviatorii și care discuta cu însoțitorul de bagaje, la
fel de chipeș, cu care făcea echipă de serviciu.
I s-a părut Rilkăi că după ce au coborât valea de la Zăicești a auzit o bufnitură și un schelălăit
de câine, dar nu și-a făcut mare grijă pentru că șoferul râdea către însoțitorul de bagaje, deci totul
era în regulă, numai că atunci când autobuzul a intrat în Copălău, Rilka a văzut un cârd de gâște
cum tot se apropie de autobuz, sau mai bine zis
autobuzul se apropie în viteză de ele și șoferul n-a
oprit, sau n-a încercat vreo manevră să le ocolească, dimpotrivă a trecut vertiginos prin mijlocul
șirului, a fost o ușoară zguduitură, iar Rilka a văzut
pe geam o femeie din sat care a ridicat un pumn în
sus și a strigat, dar șoferul autobuzului privea spre
însoțitorul de bagaje și cei doi se amuzau copios și
când autobuzul, marca „Internațional”, concesionat
de autogara din Botoșani de la o firmă din Cernăuți, a ridicat dealul la Cotu, înainte de Flămânzi,
Rilka a văzut în geam un fulg de gâscă, a crezut
că nu vede bine, și a auzit ceva din discuția celor
doi bărbați, acoperită de mârâiala motorului:
– I-auzi, domnule, ce-a făcut ștoarfa, să-i taie
mădularul bietului învățător!, a zis conducătorul
auto, scuipând pe geam.
– Cred că îi vor da destui ani, pentru trebușoara asta, târfei!, a zis blondul care și-a scos pălăria de pai de pe cap și și-a așezat-o lângă parbrizul autobuzului.
Când conducătorul auto și-a scos cascheta
de piele neagră de pe cap, dezvelind un craniu fără niciun fir de păr pe cap și i-a furat o scurtă privire Rilkăi, femeia și-a adus aminte că mai văzuse
această privire într-un film cu Boris Karloff la cinematograful „Lux” din Hârlău, a vrut să strige, dar
soarele se ridicase sus de tot și pentru Rilka, cursa
Botoșani-ieși. a intrat în noapte în dreptul localității
Frumușica. Mai erau 13 kilometri până la Hârlău…
PS. În luna august 1930, la rubrica „Știri diverse” din cotidianul „Lumea” din Iași, cititorii au
putut afla că o tânără care călătorea pe cursa de
autobuz Botoșani-Iași a leșinat și a fost internată la
spitalul din Hârlău. Femeia a intrat într-o depresie
puternică și a fost transferată de aici, după o săp-

CĂRŢILE JUNIMII
Colecţia EXIT

tămână, la spitalul „Socola” din Iași.
În același cotidian cititorii erau informați că
mai muți cetățeni din localitățile Zăicești, Copălău,
Flămânzi, Frumușica și Maxut au făcut plângeri
împotriva șoferului cursei de autobuz BotoșaniIași, că are mania sadică de a ucide cu autobuzul
în timpul deplasărilor de serviciu, găini, curci, rațe,
gâște, câini, pisici, porci și oi. Se preciza în plângere că șoferul accelera înadins când ajungea în
dreptul bietelor păsări și animăluțe și le spulbera
cu autobuzul care uneori intra și pe contrasens în
săvârșirea acestor atrocități. Autoritățile s-au sesizat și se impun cercetări.
De asemenea, cititorii pasionați ai cotidianului ieșean, aflau, în aceeași lună, că unui învățător
din comuna Bunești, județul Baia, i-a fost tăiat cu
un brici, de către propria fiică, organul genital aflat
în erecție, după ce a încercat să atenteze la pudoarea ei. Învățătorul a fost internat la spitalul
„Sfântul Spiridon” din Iași, în stare foarte gravă,
dar i-a fost salvată viața. Un ziarist tenace s-a deplasat la spital și victima i-a spus, confidențial, că
el crede că fiica sa a fost făcută de nevastă-sa, în
tinerețe, cu un alt bărbat. Cercetările continuă…
__________________________
Fragment din volumul
Podu’ lu’ Leiba și alte povestiri
în curs de editare la Junimea,
colecția „Epica”
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PROZĂ

Vasile IANCU
LA DRUM CU NIBELUNGII
ei cea mai bună din școală era chiar bibliotecara,
care lua cărțile dorite de Lotte pe fișa sa, pe altele
le cumpăra de la Librăria Binder, bine aprovizionată, situată în șirul atelierelor și magazinelor breslașilor din pasajul Sugălete, galerie comercială zidită
de sași în urmă cu câteva sute de ani. Cel puțin
„Cântecul Nibelungilor” devenise un fel de biblie a
acestei tinere femei. Librarul, pe care îl rugase de
mai multe ori să-i facă rost de o ediție din cea mai
bună variantă, neapărat cu ilustrații, că îi dă cât îi
cere, în sfârșit, i-a pus sub ochi cartea dorită. Era o
lucrare elegantă, în format mare, cu ilustrații minunate, tipărită la Stuttgart. O ținea pe noptieră ca pe
un lucru de valoare neprețuită. Se mira și Dieter de
unde și până unde această împătimire la iubita lui
Lotte pentru o carte. O lăsa însă în banii ei, înțelegând totuși că tânăra lui nevastă are și ea dreptul la
tainele ei, la visările ei, dacă soarta fusese atât de
nedreaptă. El nu-și mai vedea capul de câte treburi
avea de făcut. Și speranța că va îmblânzi cumva
nenorocul lor prin înfierea acelui frumos copil al românului din Moldova, această speranță i se întărea
din ce în ce mai mult. Până la pragul unei convingeri.
Cu prilejul călătoriilor ei la Bistrița, aflat la
vreo treizeci de kilometri de satul familiei Glockner,
de pe Valea Bârgăului, le făcea o vizită și părinților.
Tatăl, Juwelier, adică, bijutier, încă mai lucra în atelierul său din pasaj, dar nu ca în floarea vârstei,
mama casnică, erau tare fericiți să-și revadă copila.
Pentru ei, Lotte era tot o copilă. Stătea cu ei vreo
două ceasuri, luau cina împreună, și Lotte, parcă,
ceva mai împăcată cu soarta ei de femeie stearpă,
pleca către casă cu o birjă închiriată. În conversațiile lor, nu se aducea deloc vorba de o mare absență
în familia Glockner: un copil, un moștenitor. Mama
n-o mai întreba de mult despre această adâncă
mâhnire. I-ar fi răsucit cuțitul în rană. Din când în
când, îi reamintea, delicat, că trebuie să mai treacă
pe la Biserica Evanghelică din burg, să aducă rugă-

Până l-a văzut pe copil între zidurile casei sale, mai cu seamă, după ce avea toate drepturile
unei mame adoptive, Lotte își ocupa timpul cu dereticatul camerelor, având-o alături pe tanti Florica,
mâna ei dreaptă, cu gătitul unor preparate fine, prăjituri, supe-cremă și tot soiul de găteli de felul ăstora, adevărata bucătăreasă fiind tot tanti Florica, cu
îngrijirea grădinii de legume și flori, mai ales, florile
o interesau, și cu cititul cărților, orele ei de mare
plăcere. De regulă, o pasionau romanele franțuzești
și englezești, iar în ultima vreme, literatura nordică.
La loc de cinste, din această literatură, stăteau povestirile suedezei Selma Lagerlöf și, cu deosebire,
„Cântecul Nibelungilor”. În liceu, învățase despre
această întinsă epopee, citise fragmente, însă nu
avusese curiozitatea să o descifreze din doască-n
doască. Eventual, cu creionul în mână, notând în
jurnalul ei de școlăriță ceea ce o impresiona cel mai
mult. Când a auzit, din gura profesorului ei de literatură, că această poveste de iubiri și tragedii însumează peste 9.000 de versuri a cuprins-o un fel de
teamă. Cât i-ar trebui să parcurgă, cu interes constant, un astfel de cărțoi?, se întreba. Acum, când
voia să uite de marea ei neputință biologică, condamnabilă în trecut, dar și în destule medii sociale
de azi, s-a așternut pe citit. Le-a venit rândul și Nibelungilor. Și ori de câte ori cădea în tristeți, parcă
de nevindecat, mai trecea peste câteva zeci de catrene, în care regăsea, sub alte înfățișări și cu alte
sensuri, dramele lui Siegfried și ale Kriemhildei, pasiunile lor aprinse, vicleniile și vitejiile altor și altor
eroi scandinavi. Își alina durerea, se scufunda în visele legendelor. Jurnalul ei se îmbogățea tot mai
mult cu versuri din epopeea scandinavă, considerate de ea emblematice. Toate cărțile din biblioteca
familiei Glockner, sau aproape toate, erau în germană, limbă pe care o stăpânea foarte bine, desigur, în varianta ei literară. Se ducea frecvent la
Bistrița să procure cărți. Pe unele le împrumuta de
la biblioteca Gimnaziului Evanghelic, unde prietena
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țăminte, l-a dedulcit cu bunătăți din cofetării și i-a
arătat tot ce credea ea că merită să vadă un copil
din civilizația sașilor statorniciți în burgul Bistritz, în
primul rând, Casa Argintarului și Biserica Evanghelică, palatul breslașilor. Pentru voiajurile ei cu fiul
cel iubit, Dieter a dat comandă unui caretaș să-i facă o brișcă elegantă, cu aripi la roți, vopsite în culori
vesele, cu două locuri confortabile pe capră, o capră cu arcuri și spătar frumos pictat. Calul a fost
cumpărat dimpreună cu Lotte, la târgul de animale
din Bistrița, ultimul cuvânt avându-l ea, un exemplar
tânăr, dar învățat cu hamul, cumințit, care va să zică, murg cu țintă albă în frunte și chișițe tot albe, de
parcă ar fi purtat, căluțul, cizmulițe. Bidiviu de pozat, nu alta. Ca să-l obișnuiască pe copil cu de toate, pe drumul liber dintre sate, până a ajunge în
oraș, Lotte îi mai dădea hățurile să-l mâne pe căluț,
iar lui Eugen i se umezeau ochii de plăcere și mândrie.
Timpul lucra în favoarea părinților adoptivi. La
răstimpuri, cum conveniseră, Dieter îi trimitea câte
o scurtă epistolă lui Zamfir Sâmbureanu, în care îi
scria cum crește copilul, ce atenție deosebită îi
acordă Lotte micuțului. De altfel, fiecare răvaș era
semnat și de ea, după câteva cuvinte mângâietoare, din care răzbătea propria-i fericire.
Când i-a sosit sorocul pentru gimnaziu, Eugen Glockner a fost înscris la școala germană de
băieți din Bistrița, devenit Gimnaziul Evanghelic, în
care toate materiile se predau în germană, așadar,
frecventată în primul rând de copii din familii de
sași, dar erau admiși și copii din familii de români și
de maghiari. Noile autorități de la București doreau
să armonizeze și pe această cale relațiile dintre națiile ce trăiau în multe așezări din Transilvania. Nu
întotdeauna și reușeau. Vanitățile celor care stăpâniseră multă vreme această parte din România Mare păreau, din nefericire, în destule cazuri, greu de
domolit. Aveau să se vadă aceste porniri trufașe și
răfuieli pe cât de crude, pe atât de gratuite, peste
câțiva ani. Micul școlar a fost dat la internatul gimnaziului, bine administrat, însă Lotte, grijulie, îl vizita
frecvent, rugându-i pe ai săi părinți să treacă și ei
pe la școală să se intereseze de buna purtare a
pruncului. Dieter, care avea destule drumuri de afaceri în burg, trecea și el pe la copil, întotdeauna cu
buzunarele pline de câte ceva. Gimnaziștii purtau
uniforme arătoase, respectau regulamente riguroase, ca și cum ar fi fost la o școală militară. De altfel,
Lotte visa ca fiul ei să urmeze o școală de ofițeri în
Germania, dacă ar fi fost posibil, chiar la Berlin. Câteodată, în memorie îi răsare ca un cărbune nestins
chipul unui tânăr licean de la o școală de honvezi
din Sopron, unde, auzise, învățase și un important
scriitor român. Adolescentul, tare chipeș în uniforma aceea de viitor ofițer, născut într-o familie mixtă,
româno-maghiară, i-a săgetat inima. A fost doar o
săgetare și-atât? Oricum, nostalgia rămăsese. Pe
atunci, încă nu intrase în vorbă cu liceanul Dieter

ciuni Sfintei Fecioare, că se mai întâmplă și minuni
pe lumea asta. Dar Lotte tăcea, numai dădea din
cap, în semn că va urma îndemnul maicii sale, și
trecea tot mai rar pragul bisericilor. Într-o vreme,
când pierduse orice speranță că va rămâne însărcinată, speranță spulberată și de bătrânul medic
mamoș din Bistrița, care îngrijise atâtea femei, a
avut pornirea utopică de a cunoaște și o vrăjitoare.
O neghiobie, și-a spus după aceea. A ieșit din casa
vrăjitoarei cu un zâmbet amar pe chip, întrebându-se unde i-a stat capul când a pășit pragul acelei
căsuțe, și s-a jurat să nu mai asculte vreodată așa
bâiguieli, ba să mai și înghită ape tulburi, zice-se,
miraculoase. A și aruncat sticluța cu lichidul dubios
pe care i-l dăduse, în schimbul banilor, descântătoarea. Bijutierul, mai mult tăcut, obișnuit să stea cu
ochii în luciul metalelor prețioase, în filigranul delicatelor lui lucrături, nu deschisese niciodată vorba
despre subiect, pentru el, tabu. Nu se cădea pentru
un bărbat să-și iscodească fiica dacă a rămas ori
nu a rămas grea, dacă va mai aduce vreodată pe
lume vreun prunc, o pruncuță, ce-o fi. Destul că
aflase de la nevastă-sa ceva amănunte despre tristețea iubitei lui fete. Îi mângâia suferința prin tăcere
înțeleaptă. Când socotea s-o întrebe ceva, voia să
știe cum stă cu sănătatea, ce mai citește, el apreciind oamenii care-și adapă creierul la cărți, cum îi
merg afacerile lui Dieter, ce mai face bătrânul Hans,
care îl depășea prin vârstă cu aproape douăzeci de
ani. Și când auzea că șeful clanului Glockner încă
se ține bine, exclama admirativ: Grozavă vână are
omul ăsta! De unde i s-o fi ivit sămânța? Pesemne,
strămoșii lui n-au venit de pe Valea Moselei, de unde au purces neamurile noastre de demult, ci mai
din nord, probabil, din vecinătatea Scandinaviei,
unde, am auzit, ăia trăiesc mai mult decât noi, cei
din sud. Le-o fi priit frigul, cine știe.
Prezența micuțului în casă i-a schimbat viața
mamei adoptatoare. Toate preocupările ei de până
atunci au căzut pe locuri secunde. Unele, precum
îngrijirea grădinii de legume, au fost abandonate
definitiv. Au căzut tot în sarcina Floricăi. De flori, însă, nu s-a lăsat. Ba, parcă, se grijea și mai aplicat
de ele, luându-l și pe Eugen alături, desemnând-i
soiuri, culori, miresme, făcând buchete pentru a le
pune în vaze cu apă în camera copilului, îmbiindu-l
și pe micuț să-și aleagă florile care îi plac. Seara,
înainte de culcare, îi citea povești din „Cartea Nibelungilor”, îi arăta ilustrațiile, explicându-i ce reprezintă fiecare desen. Epopeea scandinavă înlocuia și
basmele, și poveștile, și istoriile adevărate din cărțile pentru copii. Ca și cum această mamă ar fi dorit
să facă din lungul poem un soi de alfa și omega în
educația acestui prunc abia trecut de patru ani.
Stranie purtare. Altminteri, copilul era îngrijit ca un
mic făt-frumos. L-a înzestrat cu rânduri de haine, firește, din vestimentația unui copil de sași, iar pentru
această treabă l-a călătorit în Bistrița, intrând cu el
de mână în prăvălii, în ateliere de croitorie și încăl-
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fire avântată, parcă, nefirească la spița lui din sași
stăpâniți, să fi avut o înrâurire în noile sale preferințe. Pe urmă, ceva mai târziu, în prima clasă din ciclul superior al Gimnaziului Evanghelic, a rugat-o
să-i facă rost neapărat de tratatul lui Carl von Clausewitz, „Despre război”, de care auzise din gura
unui coleg din ultima clasă liceală. Un fel de biblie
pentru ofițeri. Colegul venea dintr-o familie de ofițeri
de carieră și se tot lăuda că el citește cărți serioase,
din biblioteca de-acasă, precum aceea a generalului prusac. Eugen miza pe relația de prietenie pe
care o avea Lotte cu bibliotecara de la Gimnaziul
Evanghelic de fete. Mama lui nici nu auzise de tratat și avusese o uimire când a auzit de dorința iubitului ei fiu. El încercase să împrumute cartea de la
biblioteca gimnaziului său, dar i s-a spus că nu este
pentru vârsta lui și că abia când va fi student la
Academia Militară va putea s-o citească. Până
atunci, să citească scrierile recomandate de profesori, alea obligatorii, că are, slavă Domnului, destule pe listă. Lotte s-a bucurat că acest copil, căruia
ea voia să-i netezească drumul către meseria armelor, dorește să citească o astfel de lucrare, însă,
pe de altă parte, aprecia că este mult prea devreme
ca un școlar de treisprezece ani să se apuce de citit
un tratat despre războaie. Auzise după aceea, studiată de tineri copți, în școlile de ofițeri. I-a promis
că va încerca s-o obțină, dar să nu mai insiste cu
rugămintea lui. Spera ca în anii următori, eventual,
când Eugen va fi în ultima clasă de liceu, s-o procure tot de la librăria lui Binder. I-a spus și lui Dieter
despre ciudata dorință a copilului. Bărbatul casei,
împovărat cu afacerile, tacit, încredințându-i soției
atribuțiile de a supraveghea îndeaproape evoluția
școlarului și comportările lui, i-a dat dreptate. Nu
mai avea timp și pentru satisfacerea capriciilor unui
copil. Bunicul Hans nu-l mai putea ajuta cu nimic.
Abia își purta anii. Se înviora puțin atunci când îl vedea pe Eugen, în vreo duminică sau în vacanțe. Putea să plece definitiv de pe această lume, își
spunea, uitându-se la acest nepot, fie el și adoptat.
Cheagul familiei nu va fi risipit. De altminteri, nu
avea s-o mai ducă mult. Cât despre asociatul la
moară, și numai la moară, adică tatăl său Johann,
ăsta se mulțumea să-și ia dreptul de pe uium, să
ceară periodic registrele de intrări și ieșiri, bilanțurile
anuale ale afacerii și să-și ia cota de profit. Când
Dieter a deschis și o brutărie în Bistrița, nu l-a mai
luat asociat pe taică-su și-n această mică afacere.

Glockner, de care nu s-a mai despărțit. Prin urmare,
Lotte îl vedea pe Eugen ofițer, fie și al armatei române, dacă nu s-o putea să fie încadrat în armia
germană, cum o ducea gândul cel îndrăzneț până
la utopie. În niciun caz, nu voia să fie bijutier, tâmplar, croitor, cu atât mai puțin morar ca tatăl și bunicul. Deși, recunoștea în sinea ei, îndeletnicirea de
Müller le adusese prosperitate. Grație acestei meserii bănoase și a altor meșteșuguri pe care le pusese în mișcare întregul clan Glockner, dar mai cu
seamă Dieter, în propriile ateliere, puteau ei să trăiască bine, ea să facă ce-și dorește și să-și țină copilul la școlile dorite. Numai de-ar avea norocul să-l
vadă pe Eugen sănătos, cum arătau toate semnele,
să-i placă învățătura, cum iarăși dădea semne, și
să fie serios ca tatăl său biologic, cum îl cunoscuse,
și ea, pe plutonierul de jandarmi din Moldova. Atât
cât poți cunoaște un om în câteva zile. Dar și lui Dieter ar fi dorit să-i semene, cu tenacitatea acestuia,
cu iscusința lui pentru lucrul dus la bun sfârșit. Speră să aibă de la fiecare câte ceva trainic, de la unul,
prin sânge, de la celălalt, prin puterea modelului de
fiecare zi. De la mine ce ar putea să ia?, se întrebă
de îndată. Cred că pasiunea pentru lucrurile frumoase, pentru lecturi, pentru alunecările nevăzute
către visări cu ochii deschiși, își scruta cu îndoială
darurile.
În vacanțe, îl îndemna pe Eugen să-i citească
din „Cântecul Nibelungilor”. Devenise, ea, ascultătoarea. Când a intrat la gimnaziu, i-a și spus că
această carte îi aparține, că este cadoul ei prețios
pentru proaspătul gimnazist, și din acel moment ea
va asculta lecturile lui.
– Citește-mi ce dorești, gimnazistule, îi zise în
vacanța de Crăciun, după ce împodobiseră bradul
adus de Dieter din munte. Ales pe sprânceană. Cadoul era sub brad, învelit frumos în hârtie roșie, legat cu panglică aurie. Acum, după ce am parcurs
împreună întreaga poveste, te las pe tine să alegi
versurile care îți plac cel mai mult, să arăți ce eroi și
eroine iubești. Mai cu seamă că la școală înveți și literatura germană, în limba noastră din cărți. Iar cartea asta, cum ți-am mai spus și vei înțelege și tu
mai târziu, este la temelia literaturii din țara noastră
de origine. Abia aștept să-mi citești.
Adolescentul nu voia s-o supere în niciun fel
pe scumpa lui mamă și a doua zi, în camera de la
mansardă, numai ei doi, ca atunci când Lotte îi spunea pruncului o mică poveste, înainte de culcare, el
i-a citit câteva din cânturile în care Siegfried pleca
în căutarea frumoasei Kriemhilda. Dar nu i-a mărturisit că lecturile sale preferate începuseră să fie cele
din istoria reală a poporului german, iar Nibelungii
căzuseră în desuetudine. Poate că și lecțiile profesorului de istorie, dascăl cu studii la Leipzig și cu o

__________________________
Fragment din volumul
Mereu, despărțiri…
în curs de editare la Junimea
colecția „Ficțiune și infanterie”
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PROZĂ

Ștefan MITROI
NUNȚI ȘI ÎNMORMÂNTĂRI
Letiția fusese îngropată, dar moartea ei rămase multă vreme vie în mintea oamenilor, ținând
iarna pe loc până începură pomii să se scuture de
floare. Abia atunci băgară alexăndrenii de seamă
că venise primăvara. Însă lor continua să le fie frig,
deși se încălzise vremea afară. Înțeleseră până la
urmă că frigul nu avea legătură cu vremea, ci cu
moartea fetei negustorului. Trecuseră patru luni de
când o conduseseră pe ultimul drum și ei tot nu puteau să uite cele cincizeci de sănii înșirate pe strada principală. Toate încărcate cu flori. Letiția se afla
în cea din față, la care erau înhămați opt cai de culoarea zăpezii de sub potcoavele lor. Să nu fi fost
panașurile negre ce le acopereau trupurile, ai fi zis
că e înhămată însăși zăpada la sanie. Cât despre
zăpadă, puteai crede cu ușurință că rochia de mireasă în care era îmbrăcată Letiția se revărsa din
sicriu în sanie, iar din sanie, în tot orașul. Și oamenii ce mergeau pe lângă sănii, în frunte cu preoții și
cu instrumentiștii fanfarei chemați să însuflețească
până la groapă această nuntă îndoliată, pășeau
de-a dreptul peste ea.
Poate că din pricina asta era mireasa atât de
supărată. Stătea lungită în sanie, neștiind cum să-i
împiedice pe oamenii din jur să-i calce rochia de
nuntă în picioare. Ar fi trebuit ca mai înainte să știe
cum să-și împiedice rochia să se reverse din sanie
pe stradă. Dar nu știa. Cum nu știa nici măcar cum
îl cheamă pe cel ce urma să-i fie soț.
Abia când au ajuns în vale, în păduricea de
pe malul Vedei, a descoperit că e vorba de un copac, și nu de un flăcău din oraș. Cum așa? Tocmai
ea, fata celui mai înstărit locuitor al orașului, să se
cunune cu un pom? Îi plăceau pomii. N-avea nimic
împotriva lor, însă nu-i trecuse niciodată prin minte
că o să se mărite cu unul dintre ei!
Îi venea pur și simplu să râdă de toată această tărășenie. Dar nici să râdă nu știa. Poate că ar fi

fost mai potrivit să plângă. Să-și plângă soarta,
cum ar veni. Însă nu putea nici asta. Dar și dacă
putea, nu ar fi plâns, ca nu cumva s-o vadă el. Cel
pe care îl zărise prima oară, anul trecut, în ziua tontoroiului. Se gândise de atunci întruna la el. Îi era
ciudă că nu-i întinsese ei mâna să urce alături de el
pe cal. O luase pe alta. Poate că la tontoroiul următor avea să aibă mai mult noroc. Se rugase de timp
să treacă mai repede. Și timpul trecuse. Dar până
să vină iarăși ziua tontoroiului, veniseră zilele de
dinaintea Crăciunului, când taică-său a dus-o, așa
cum îi promisese în toamnă, la Pielea, parcă așa
se numea satul, lăsând-o pentru câteva zile acolo,
în grija celor patru bătrâne. Și a dealului din apropiere, pe care abia aștepta să se dea cu sania. Căci
ninsese din abundență în ajun. De asta și fusese
nevoit taică-său să-și țină promisiunea.
Apoi se lăsase gerul. Și, chiar a doua zi de la
venirea ei, s-a ivit dintr-o zare a câmpului, nu putea
să spună cu exactitate din care, el, călare pe cal.
Când l-a văzut intrând pe poartă, inima a dat să-i
iasă din piept.
Din câte case existau în sat, bărbatul acela
chipeș o alesese tocmai pe cea în care se afla ea.
Și din câte zile existau în calendar, el se gândise
să apară acolo taman în același timp cu ea.
N-a părut să se bucure c-o vede. Oricum, nu
atât de mult cât s-a bucurat calul pe care venise
călare. De aceea a și primit-o roibul, a doua zi, cu
atâta blândețe în șaua lui. Și de aceea a și pornit în
galop imediat ce au ieșit pe poartă. Apoi a simțit
sub copite gheața ce acoperea pârâul și a vrut să
se oprească, dar nu mai putea. Îi alunecau potcoavele, ducându-i pe amândoi înainte. Pe urmă nu
s-a mai putut ține pe picioare și a căzut. Își mai
amintea doar că s-a trezit înapoi pe mal, alergând
îndărăt de unul singur. Fata din șa rămăsese pe
gheață în mijlocul pârâului. Și parcă se spărsese
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gheața și ea începuse să se ducă prin spărtură la
fund. Și-a amintit despre toate acestea când a simțit țeava pistolului în frunte și când a început să se
înroșească zăpada. Și el a alunecat atunci din nou
pe gheață, ducându-se, prin aceeași spărtură, în
fundul râului, apoi tot mai în jos, în fundul pământului. După care nu a mai simțit nimic.
Letiția a tot încercat să-i spună lui Dumitru,
parcă așa îl chema, că nu are nicio vină calul. Dar
n-a izbutit să dea cu ochii de el.
Mai apoi au dus-o de la Pielea la Alexandria,
unde au îmbrăcat-o în mireasă și au pus-o în sanie.
Oare el nu venise la nunta ei? Căci nu-l zărea pe nicăieri. De unde să știe biata fată că moartea sa îl ținea pe Dumitru departe de oraș ca să se
poată ea lăfăi în voie, ocupând toate străzile.
Dacă se gândea bine, n-avea de ce să-i pară
rău că Dumitru lipsea. Cum s-o vadă cununându-se cu un copac? Cu același copac cu care se
mai cununaseră și alte fete. Asta în ultimii doi-trei
ani, pentru, că mai înainte, ținea unul dintre flăcăii
din oraș loc de mire. Iar când se întâmpla să moară
un flăcău, o chemau pe Sanda lui Cioară, din Broscărie, să-și pună pe deget inelul de soață a celui
mort. Sanda era cea mai măritată fată din tot orașul. Fată bătrână, mai bine spus, pentru că fetele
de vârsta ei erau de multă vreme la casa lor, le
crescuseră copiii mari, începând să aibă ei înșiși
copii.
În ultimii douăzeci de ani, nu existase mort
tânăr neînsurat pe care să-l refuze Sanda. Viii n-o
interesau. Nici ea pe ei. Deși ar fi fost o nevastă bună. Întrucât era mută. N-ar fi putut să se certe niciodată cu bărbatul.
Tot un mut găsiseră și printre bărbați. Altfel,
însă, decât era Sanda. Ilie, fiindcă el era mutul, își
ținea gura ferecată doar în timpul călușului. În rest,
turuia ca o meliță. Preotul Florian, care nu lipsea de
la nicio astfel de nuntă, era singurul ce reușea să-l
țină în frâu. Uneori izbindu-l din neatenție în cap cu
cădelnița. Oricât ar fi fost Ilie de aghesmuit, îi știa
de frică preotului și se potolea.
Apoi n-au mai vrut nici Sanda lui Cioară, nici
Ilie. Deoarece se răspândise zvonul că răposații cu
care se cununaseră vor veni de pe lumea cealaltă
să-i viziteze și că, într-o bună zi, care numai bună
nu putea fi, îi vor lua acolo cu ei. Sandei nu prea îi
păsa de asta. Se speriaseră, însă, vecinii ei din
Broscărie, punându-i în vedere să-și ia de bărbat
un om viu, dacă îi arde de măritiș. Prea se încuibase moartea în mahalaua lor. Și asta numai datorită
melicului ei. Sau vrea cumva să vadă cum îi arde
casa? Sanda a priceput repede semnele făcute de
ei, alegând să rămână pentru tot restul vieții fată
bătrână.

În privința lui Ilie, a fost de ajuns să-i ceară
stăpână-său, Gheorghe, să se astâmpere. Mai cu
seamă că nu i-a cerut oricum, ci croindu-l pe săturate cu biciul, după ce îl săturase mai înainte de
băutură. Pe Gheorghe îl stârnise Catița, care venise într-o duminică și-i spusese:
– Dă-l afară pe damblagiu, tată! Că ne face
de râs.
– Ce să-i fac, fată? Să nu-l mai las să meargă la căluș? întrebase el.
– Să nu mai facă pe ginerele cu toate fetele
ce sunt duse de tinere la groapă. Nu ți se pare că
prea miroase a moarte în bătătura noastră?
Mirosea mai degrabă a căcăreze de oaie în
bătătura lui Gheorghe. Sau poate că acesta era mirosul morții. Locuind lângă biserică și înțelegându-se destul de bine cu nevasta preotului, Catița
știa pesemne ce vorbește. Doar că Ilie, căruia
Gheorghe i-a tot spus cu frumosul să se potolească, numai ascultător nu era. Asta până în seara
aceea când s-a pus cu biciul pe el, convingându-l.
Abia după o lună, i-au trecut vărgile de pe spate.
Catița avusese grijă să-i vorbească despre asta și
Drinei, în baza trecerii pe care o avea aceasta la
Ilie. De unul singur, fără contribuția Drinei, biciul lui
Gheorghe n-ar fi izbutit să-l țină pe Ilie departe de
nunțile îndoliate ale târgului. Așa s-a făcut de a
ajuns salcia de pe malul Vedei să-i înlocuiască pe
cei doi. Era când mireasă, când mire, după caz. Nu
spunea niciodată nu. Și avea degete destule. Nu
pentru una, ci pentru sute de verighete.
Din fața casei lui Mavrozanfir, convoiul de
sănii porni, cu Letiția în frunte, nu în vale, unde se
găsea cimitirul, ci în partea opusă, spre dealul viilor. Dar numai până la prima răscruce, pentru că
aici o coti la stânga, către biserica Sfântul Alexandru, în care fu dusă mireasa. Însă nu luând-o de
mână, ci pe umeri, împreună cu lada de lemn
scump în care stătea întinsă, în vreme ce rochia
albă îi curgea mai departe pe străzi, iar puhoiul de
oameni ce-o însoțea o călca nepăsător în picioare.
Ei îi venea să râdă, dar nu putea. Înainte de
asta, văzând că nu este lăsată să se dea singură
jos din sanie, se gândise că ar fi fost mai bine să
plângă. Nu de mila ei, ci a maică-sii, care-i stătuse
de-a lungul drumului la creștet, nemișcată, ca o
stană de piatră, sau mai degrabă de gheață. Săriseră mai mulți oameni să o ajute pe Nastasia să
coboare, însă ea nu-i vedea. Privea prin ei departe.
Și privea și prin pereții groși ai bisericii, în direcția
pădurii unde avea să devină, peste puțin timp, soacra unei sălcii bătrâne.
Chiar când să iasă pe poarta casei, voise
să-și învingă muțenia și să spună, să urle, mai bine
zis, știind ce urmează să se întâmple, că ea-și do-
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rise un alt fel de soț pentru Letiția. Pentru odorul ei
scump, cum o alintase în cele trei zile de priveghi,
în care nu închisese un ochi. Dar chiar atunci, în
timp ce soțul său îi zicea cu o voce ce nu era a lui,
o voce înnegurată, în care se adunase, parcă, tot
frigul iernii aceleia crude, că așa trebuie, că sufletul
Letiției primește bucuros inelul de logodnă al salciei
de pe malul Vedei, Nastasia o auzi pe Vasilca bocind:

Bucureștiului, locul unde hotărâse să-și petreacă
următoarele luni, Bălăureanu nu împlinise încă treizeci de ani. În vreme ce sufletul său avea fix un secol de viață, fără să vrea să meargă mai departe.
Dar nici s-o ia vreun pic înapoi.
Odată cu Letiția, murise parcă și Dumitru.
Câțiva ani la rând nu se mai știu nimic de el. Oamenii începură să-l uite. Așa cum uitară și înmormântarea fetei negustorului.
Veniseră alte înmormântări la rând. Fiindcă
moartea își vedea mai departe de viața ei. Te apuca și râsul uneori. Atunci când vedeai pe aceeași
stradă, dar venind din direcții opuse, o înmormântare și o nuntă. Care dintre ele trebuia să se dea la o
parte, pentru a-i face celeilalte loc să treacă?
Unii ziceau că nunta, în virtutea faptului că
veșnicia are întâietate în fața vremelniciei. Alții erau
de părere că înmormântarea. Ce motive ar avea
mortul să se grăbească? Nu-l aștepta nimeni cu
masa pusă pe lumea cealaltă. Așa că putea să mai
întârzie la groapă.
O singură dată s-a întâmplat să nu se înțeleagă cele două alaiuri. Era nunta fetei morarului,
făcută cu prima sa nevastă, care se prăpădise de
tânără. Patrița, așa o chema pe fată, ținuse morțiș
s-o vadă și maică-sa îmbrăcată în mireasă.
Zace de douăzeci de ani în pământ, fato, a
încercat tatăl să-i scoată acest gărgăune din cap.
I-au putrezit ochii. N-are cu ce să te mai vadă. Dar
n-a fost chip s-o înduplece, așa că au mers cu lăutarii după ei la cimitir. La întoarcere însă, când să
intre pe podul de lemn de peste Vedea, au văzut
venind din capătul celălalt un convoi de înmormântare. Era singurul loc prin care putea trece spre cimitir. La fel și pentru nuntă, care n-avea pe unde
altundeva să ajungă în oraș.
E semn rău dacă lăsăm mortul să ne-o ia
înainte, a răbufnit mirele, ce avea o fire cam aprigă,
întocmai ca tatăl său, care conducea comisariatul
de poliție al orașului. Le-a făcut semn lăutarilor să
sufle în goarne și a pornit cu mireasa de mână pe
pod. Dar, în același timp, pornise și convoiul mortuar din partea cealaltă.
Așa cum era de așteptat, s-au întâlnit la jumătatea podului.
– Ia faceți bine și dați-vă îndărăt, s-a auzit din
spate glasul căpitanului Grămadă.
– N-avem cum, domn căpitan, a răspuns vizitiul dricului. E vorba de cai. Nu sunt învățați să
meargă cu spatele.
Stăteau ambele alaiuri pe loc. Cel al mortului,
care număra doar o mână de oameni, părea gata
să bată în retragere. Dar mai erau și caii, pe care
nu-i putea convinge nicicum să-i urmeze. Vizitiul îl
cunoștea bine pe polițist. Știa că nu se poate pune
cu el.

Floarea mea, floare frumoasă,
Cum de inima te lasă
Să te duci de tot de acasă?
Apoi prinse clopotul să bată. Și glasul bocitoarei se întâlni cu glasul clopotului, formând împreună un zid, de care Nastasia nu putu să treacă
pentru a ajunge la sania în care se afla Letiția. Făcu un pas, încă unul, și simți cum începe să cadă.
Deși rămăsese mai departe în picioare, cădea. Era
sus în sanie, dar cădea mereu, fără contenire. Nu
putea să se oprească nicicum din cădere. Și nu putea să oprească glasul bocitoarei. Nici pe cel al
clopotului. Nici iarna. Nici sania ce se îndrepta spre
cimitir. Nici timpul. Nici biserica. Nici mâinile ce o
dădeau jos din sanie. Nici mirarea de pe chipul Letiției. Nici rochia ei albă de mireasă. Nici dezlegările
de nuntă citite de preot. Nici schimbul de verighete
dintre Letiția și salcie.
Apoi drumul în coastă. Apoi groapa. Crezu că
e pentru ea. Ca să aibă unde să cadă. Văzu însă
rochia Letiției înăuntru, și văzu lopețile groparilor
astupând-o cu pământ.
Nimic din tot ce se petrecea în preajmă nu
putu să oprească Nastasia.
După care prinseră toate să se risipească.
Începând cu mințile sale.
În timp ce urca înapoi în sanie, călcând pe
sunetele clopotului ce veneau peste tot după ei, și
în timp ce Grigore urla cu tot frigul iernii de afară în
glas, stana de gheață în care se transformase începu să se topească. Curgea prin ochii lui Mavrozanfir la vale. Avea să înece curând tot orașul.
Puțin, foarte puțin i-a lipsit lui Bălăureanu să
se împuște și pe sine. Ca să n-o facă, s-a văzut nevoit să părăsească județul. Și, totodată, să îmbătrânească, în zilele ce urmară, mai mult decât mătușile lui la un loc.
Ajunsese la vârsta de o sută de ani, păstrând
în același timp și vârsta dinainte. Mai exact, începu
de atunci să aibă două vârste concomitent. Cea de
om bătrân rămânea mereu pe loc, așteptând-o pe
cealaltă, de om încă tânăr, s-o ajungă din urmă.
Era însă o distanță mare între ele. Mai avea mult
de așteptat până s-o ajungă.
Când crângul îl duse aproape de porțile
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– Bă, tu ești turc? i-a sărit țandăra lui Grămadă.
Morarul s-a apropiat de el, încercând să-l liniștească.
– Vezi-ți de treaba dumitale, cuscre. Știu eu
ce fac!
Și, fără să mai stea pe gânduri, căpitanul a
smuls biciul din mâinile vizitiului și a croit de câteva
ori caii pe spinare.
Lăutarii amuțiseră, în timp ce mirele întorsese
capul spre ei, îndemnându-i din priviri să continue.
Doar celui din sicriu nu părea să-i pese de ce
se întâmplă. Nuntașii ar fi dat și ei înapoi, numai să
se termine totul. Însă Grămadă abia începuse. Se
repezise iar asupra cailor, lovindu-i cu codirișca
peste bot. Erau niște armăsari de culoarea cenușii,
care au răbdat un timp loviturile, după care s-au
săltat pe picioarele din urmă, împingând căruța
într-unul din parapeții podului. Acestuia nu i-a trebuit mult să se rupă iar roților din spate ale căruței
să alunece de pe pod deasupra apei. Odată cu ele
a alunecat și sicriul de pe drugii de lemn pe care
stătea sprijinit, căzând cu zgomot în Vedea. Dar fără să se răstoarne. Adică fără ca mortul să aibă de
suferit. Acesta stătea mai departe cu fața spre cer
și cu mâinile pe piept, indiferent la tot ce se petrecea în jur.
– Vezi, domn căpitan, vezi ce-ai făcut! a hohotit vizitiul, privind prin golul parapetului rupt spre
sicriul ce-o luase, purtat de valuri, la vale. Nu-i dăduse nimănui prin minte să întrebe cine e cel din
sicriu. Dar ce mai conta cine era? Noroc cu vântul
care bătea dinspre răsărit, ducând sicriul la mal, de
unde bărbații ce-l însoțeau în drumul spre cimitir
l-au adus pe brațe înapoi la căruță.
Alaiul de nuntă se îndepărtase. Intrase deja
în oraș. Se auzea glasul unui lăutar rătăcind prin
pădure. Se pierduse de cârd. Sau poate că rămăsese de bună voie în urmă, ca să-i ceară iertare
mortului. Dar mortul nu-l mai auzea. Urca liniștit
dealul cimitirului, abia așteptând să ajungă la
groapă.

cum se întâmpla de fiecare dată, spunând că e îndeajuns de mare ca să poată ieși singură din casă.
Daaaa?! S-o aducă el acum înapoi.
Mavrozanfir stătea însă închis și ziua și noaptea într-o odaie a palatului. Și închis, în același
timp, și într-o muțenie adâncă, astfel că Nastasia
vorbea de cele mai multe ori singură, căci el nu-i
dădea niciun răspuns. Nici n-o auzea, de fapt.
Spre deosebire de ea, care-și pierduse mințile, nemaiexistând nicio îndoială în privința aceasta,
Grigore își pierduse auzul. Nu mai deslușea nimic,
dar nimic din tot ce se întâmpla în jur.
Trecuse aproape un an de la moartea Letiției
și lui îi răsuna mai departe în urechi clopotul bisericii Sfântul Alexandru. La început crezuse că iar a
întrecut Gajgă măsura cu băutura și-l trimisese pe
Filimon să-l potolească. Argatul îl găsise însă treaz
pe clopotar. Nu se atinsese de clopot de câteva zile. De unde veneau sunetele atunci?
Erau toate ușile palatului închise. La fel și ferestrele. Însă clopotul continua să bată. Sunetele
se țineau peste tot după Grigore. Le auzea din
odaia cea mai îndepărtată a casei. Din grajdul cailor. Din vârful dealului pe care se găsea cimitirul.
De lângă mormântul fetei, unde deveneau asurzitoare. Poate că Letiția voia să-i spună ceva, așa
cum voia și el să-i spună ei, dar nu se puteau auzi.
Tot așa nu putea să audă nici vorbele spuse de
Nastasia, care făcuse din toate diminețile o singură
dimineață, și din toate zilele vieții lor lipsite de noimă, o singură zi lungă, prin care ea orbecăia pe
străzi, tot sperând să dea de urma Letiției.
Apoi veni iarna. În ciuda viscolului, ce era mai
furios, parcă, decât iarna trecută, Nastasia își văzu
mai departe de căutările ei. Încercară în zadar lucrătorii din curte s-o oprească.
Mavrozanfir vru și el, într-unul din rarele momente ale ieșirii sale din muțenie, s-o aducă înapoi
în casă, dar nu fu chip. Nastasia era mai greu de
înfrânt decât viscolul.
După aceea se înteți gerul, dar atât de strașnic, încât Vedea încetă să mai curgă, transformându-se toată în sticlă. Puteai s-o treci cu piciorul și
să te uiți, în timp ce treceai, la peștii ce umblau pe
dedesubt.
Nastasiei i se năzări că Letiția umbla și ea pe
sub sticla ce acoperea râul. O văzuse cineva! Tocmi câțiva oameni și merse cu ei pe râu să spargă
gheața. Ca să aibă Letiția pe unde să respire.
Sosi după asta primăvara. Și, dintr-odată, bătăile clopotului se opriră, iar Mavrozanfir auzi un
glas puternic cântând:

Nastasia ajunsese o singură dată la groapa
Letiției. Atunci când fusese înmormântată. După
aceea nu mai venise deloc. Dacă înainte nu prea
obișnuia să iasă din casă, iar când ieșea o făcea
doar cu trăsura acoperită, spre a nu fi văzută, parcă, de oamenii de pe stradă, acum își petrecea
aproape tot timpul printre aceștia. Nu era zi în care
să nu ia străzile orașului la pas, întrebându-i pe cei
ce-i ieșeau în cale dacă n-au văzut-o cumva pe fiică-sa. Acolo unde se afla aceasta n-o căuta niciodată. Ce să facă Letiția în cimitir? Era pe undeva
prin oraș. Plecase de dimineață, cu toate că ea se
împotrivise. Dar îi luase taică-său apărarea, așa

Primăvară dulce
Fiica mea prea dulce
Frumusețea unde ți-a apus?
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Era chiar al lui glasul acela. Rostea prohodul.
Și fiindcă îi era tot mai dor de fata lui, înțelese ce
are de făcut. Și chiar în aceeași zi făcu.
Îl găsi Filimon, spre seară, în grajdul cailor.
Atârnat de o grindă.
Pe Nastasia o duseseră, încă dinainte de
sfârșitul iernii, la Mărcuța.

cap.

– Vezi că ai priceput! dădu Spiru mulțumit din

– Ia zi și tu, Budine! îl îndemnă Chivu pe cel
de deasupra gropii.
– Eu, se fâstâci Budin, stau cam prost cu socoteala.
– Fiindcă o ții degeaba în nădragi. Însoară-te
și o să stai bine.
– Să mă însor? Cine să mă ia, neică, pe mine? Poate moartea! În afară de ea nu știu cine altcineva ar vrea să-și petreacă nopțile cu mine în
cimitir. Până și Gajgă, care-și face veacul în clopotniță, are un acoperiș deasupra capului. Eu îmi
petrec nopțile într-un cavou, lângă oasele unui
mort. Ne încălzim unul pe altul, în timpul iernii. Vara
e mai bine. Dorm sub cerul liber. La alegere, pe
oricare dintre cele două mii de morminte.
– Atâtea sunt?
– Atâtea până azi. Cu cel pe care îl săpăm
acum, o să fie două mii unul. Ăștia sunt toți oamenii
care au murit de la înființarea orașului până acum.
– Stai să vină vreun război și o să vezi ce
mult o să avem de lucru! zise Chivu scoțând capul
la suprafață.
– Război mai afurisit decât sărăcia nu e niciunul, spuse Spiru scrâșnit. Mie mi-a răpus trei copii
în doar câțiva ani. Ziua sunt cu ei aici, nu-i las singuri. Noaptea cu ăialalți trei de acasă.
– A mai rămas ceva în ploscă, Budine? întrebă Chivu de jos
Budin clătină plosca de câteva ori și i-o întinse celuilalt.
– Parcă se mai aude ceva, spuse. Apoi adăugă: Tot mai bine de mine cu două mii de morți, care nu sunt ai mei, decât de tine, neică Spirule, cu
trei care sunt copiii tăi. De ce să mă însor? Să fac
copii, ca să am după aia ce să îngrop?
– Hai că ești prost! se înfurie Chivu, azvârlind
în capul lui Budin o lopată cu pământ.
–Ce faci, bre? murmură Budin surprins. Uită-te mai bine unde arunci.
– La fel ca pământul ăsta ești de prost! continuă Chivu să arunce de jos. Auzi, de aia nu se însoară el! Se gândește la moartea copiilor pe care
ar putea să-i aibă. Ca să-i ai, trebuie să te gândești
mai întâi la viața lor, zevzecule. Și mai las-o încolo
de băutură, că pute tot cimitirul ăsta a țuică. Și numai din cauza ta.
Înainte de a spune toate acestea, Chivu
tocmai dăduse pe gât ultimii stropi de rachiu din
ploscă.
– Păi asta e bine, râse cu toată gura Budin.
Mai bine decât să pută a hoit.
Spiru plecase, în vremea asta, de lângă
groapă. Îl văzură îndepărtându-se de ei, apoi oprindu-se în capătul aleii. Ajunsese în dreptul crucilor

Cei trei muncitori de pământ, Spiru, Chivu și
Budin, nu prea aveau timp să se bucure de venirea
primăverii. Trebuiau să termine până la prânz
groapa lui Mavrozanfir.
– Și era putred de bogat, zise Chivu din fundul gropii.
– Acum o să fie doar putred, rânji de deasupra Budin. Auzi, adăugă el, să-ți pui ștreangul de
gât că ți-a murit un copil.
– Mie, zise Spiru clătinând din cap, mi-au murit trei. Ce ar fi trebuit să fac? Să mă omor pentru
fiecare dintre ei?
– Numai pentru primul, neică Spirule, glumi
amar de pe marginea gropii Budin. N-avea rost să
te omori și pentru ceilalți doi. Ar fi fost în plus.
– Cum să mă omor, când mai am încă trei
acasă. Pe ăștia cine i-ar fi crescut?
– Păi n-ar fi fost mai bine ca negustorul ăsta
ce se spânzură să vină la dumneata și să-ți ceară
unul în locul fetei care i-a murit? Să nu zici că-l refuzai!
– Să-l refuz? Îl scoteam pe ușă în brânciuri.
– De ce, Spirule? Ziceai că l-ai dat de suflet și
te alegeai, poate, și cu niște bani, pentru ceilalți care-ți rămâneau. Sau te pomenești că ești vreun
avut?
– Doar știți bine că sunt!
– De asta sapi tu gropi în cimitir.
– Tu ce credeai? Ca să am din ce să trăiesc?
Nu, Chivule! De drag! Ca și voi.
– Fi-ne-ar dragu’ al dracului să ne fie! surâse
Chivu amar, azvârlind cu lopata afară pământul de
pe fundul gropii.
– Va să zică nu te îndurai ca din trei copii să-i
dai și negustorului unul, clătină din cap Budin.
– Care trei? îi răspunse Spiru, sfredelindu-l
cu privirea. Am numai unul.
– Cum unul, bre? se auzi din groapă vocea
lui Chivu. Doar i-am văzut pe toți cu ochii mei.
– Am de trei ori câte unul. Așa să știi.
– Să mor dacă înțeleg ce spui!
– Oricâți copii ai avea, e ca și cum ai avea
numai unul. Dar de atâtea ori câți ai. De zece ori
câte unul, dacă sunt zece. De trei ori, dacă sunt
trei.
– Înseamnă că eu, se înveseli Chivu brusc,...
stai să socotesc.... trei... cinci... șase. Eu am de șase ori câte unul, cum ar veni.
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pe care erau scrise numele copiilor săi.
– Doamne, ce mari ați crescut, spuse el în
șoaptă, și ochii i se umplură de lacrimi.
Crucile nu erau nici mai mari, nici mai mici
decât în ziua în care fuseseră înfipte în pământ.
Dar Spiru nu vorbea cu ele, ci cu cei de dedesubt.
Nu era zi în care să nu le spună copiilor săi
din cimitir ce mai e pe acasă. Credea că în felul
acesta ei nu sunt morți chiar de tot, deși știa bine
că sunt. Dar asta nu-l împiedica să-și închipuie că
sunt, în același timp, și în viață. Și aveau să fie câtă
vreme trecea el pe la mormintele lor ca să-i țină de
vorbă. Nu-i întreba niciodată nimic. Era de ajuns
că-l întrebau ei pe el, fără să deschidă gura. Tăcând. Spiru înțelegea însă ce spun, convins că-l înțeleg și ei, cu toate că nu le răspundea la fel, ci
folosindu-se de cuvinte. Cum să-i explice Leanii că
de asta nu voia el să fie altceva decât gropar? Ar fi
însemnat să nu mai vină zilnic la cimitir și, nemaivenind, să nu mai aibă cine să-i țină în viață pe copiii lor. Nu atât de mult ca în moarte, dar în viață,
totuși, câte un ceas, două pe zi. Chiar și mai puțin
uneori. Era bine, însă, oricât de puțin ar fi fost.
Nu mai era nici Vasilca. Îmbătrânise. I se făcuseră picioarele ca butucii, fiind nevoită să-i refuze
pe cei ce o chemau la înmormântări. Nu se mai putea ține după mort. Doar dacă o urcai alături de el
în dric. Apăruseră altele, mai tinere. Chiar dacă nu
la fel de iscusite la bocit ca ea.
Lui Spiru îi părea rău. Fiindcă Vasilca prinsese drag de copiii lui morți. Se oprea de fiecare dată
la mormintele lor, jelindu-i, ca și cum ar fost născuți
de ea.
Ce repede se scurseseră anii! Parcă mai ieri
fusese ziua aceea când văzuse apărând pe strada
lor o femeie voinică, însoțită de o căruță, din care a
descărcat mai apoi un maldăr de rochii înflorate.
Le-a dus în curtea cizmarului. N-a priceput nimeni
la început de ce acolo. A doua zi, s-a răspândit pe
toată strada vestea că s-a însurat „nea Petrică”. Și
că pe mireasă o cheamă Vasilca. I-auzi la ei, a râs
ea când a auzit. Mireasă pe care o caută aia cu
coasa pe acasă, și ea umblă creanga prin oraș. O
căuta moartea, într-adevăr. Dar moartea altora, nu
a ei. Din asta și trăia, de fapt. Nimeni altcineva din
oraș nepricepându-se atât de bine la jelit ca ea.
Culmea e că în restul timpului, Vasilca era o femeie
veselă. Veselă și guralivă. Și nu tocmai singură pe
lume, cum spusese chiar ea. La câteva străzi mai
încolo locuia Dobrița. Ar fi aflat, dacă în vara aceea
când plecase de acasă, Dobrița ar fi făcut așa cum
o îndemnase bunică-sa. Ea o luase în cealaltă parte a orașului, abia întemeiat, spre Mitropolie. Pe
urmă, rămasă fără copilul pe care îl născuse, nu se
mai gândise la asta, deși atunci ar fi fost momentul

cel mai potrivit să ia drumul Adămeștiului și să întrebe de sora bunicii sale. Dar Dobrița se oprise în
Alexandria și întrebase de Repanovici. După câțiva
ani, născuse un alt copil, care nu mai era chiar din
flori, ca primul, i se cunoștea tatăl, era însuși negustorul la care lucra ca bucătăreasă. Dovadă faptul că acesta îi cumpărase o căsuță pe strada Vladimirescu, unde era văzut în unele seri coborând
din trăsură taman în fața căsuței acelea. Nu pentru
Dobrița venea aici, ci pentru cel mic. Sau poate că
pentru amândoi.
Dacă ar fi căutat-o atunci, Vasilca i-ar fi dus,
când s-a mutat în oraș, și ei una din rochiile alea înflorate. Dar mai important decât asta, ar fi fost faptul că ea n-ar mai fi avut de ce să le spună vecinilor
de pe stradă că e singură pe lume. Erau trei suflete
în oraș rude bune cu ea: Dobrița și cei doi băieți ai
săi. Însă Vasilca nu aflase încă de existența lor. Cu
toate acestea, nu se simțea deloc singură printre
oameni la Alexandria. Printre cei de pe strada Viitorului, nici atât.
După nici o săptămână de la venirea în oraș,
făcuse deja cunoștință cu toți vecinii. Pe Spiru, ce
stătea peste drum, îl cunoscuse primul. Avea să-l
întâlnească după aceea în cimitir. De la el a și aflat
de Dobrița. Că este și ea din Pielea. Avea să mai
treacă destul timp până să afle că sunt neamuri. Iar
mai apoi, că Dumitru Bălăureanu, cel mai temut hoț
de cai din Câmpia Burnasului, e fiul Dobriței și, prin
urmare, nepotul său bun.
Însă nu despre Vasilca voia Spiru să le vorbească mormintelor din fața sa acum. Ce-l apucase? Niciunul dintre copiii lui, nu chiar de tot morți,
n-o cunoscuse prea bine pe Vasilca. În ciuda faptului că ea părea să-i cunoască bine pe toți.
Urma să se mărite sora lor, Mioara. Mai rămăseseră două săptămâni până la nuntă. Ar fi trebuit să le dea mai devreme această veste. Dar se
temuse că ar putea să-i supere. „Adică noi stăm închiși în aceste morminte, fără nici cea mai mică
șansă de scăpare, și ție îți arde de nuntă? Ne duci
de ani de zile cu zăhărelul unei fărâme mititele de
viață! Află că din clipa asta vrem să fim morți pe
de-a-ntregul. Așa că nu mai veni să ne îndrugi verzi
și uscate. Vezi-ți de viața dumitale, așa cum noi o
să ne vedem de moartea noastră. Clar?”
– Mai clar de atât nici că se poate! se pomeni
Spiru zicând. Dar ce puteam eu să fac? Mioara e
sora voastră vie. A ajuns la vârsta măritișului. I-a
căzut cu tronc un flăcău pe care îl cheamă Simion.
E băiat bun. Ajutor de morar. Leana, mama voastră, a zis că nu-i dă fata fără nuntă. Ea n-a avut parte. Poate că de asta. I-ar fi plăcut să se vadă îmbrăcată în mireasă. Și mi-ar fi plăcut și mie. Dar
n-am putut să mă înțeleg cu ai ei. Nu m-am înțeles,
de fapt, deloc. Pupuleana, bunica voastră, a fost
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mereu împotriva mea. Că n-am după ce bea apă.
Că-mi pierd timpul cu Călușul, în loc să mă țin de
muncă. Adevărul e că-mi căuta pricină ca să-și mărite fata cu altul. Unul cu pogoane multe, pe care îl
chema Pisică. Doar că ăsta avea niște ochi mici și
un bot ca de șoarece. Nu-i plăcea Leanei. Cum să-i
placă? Îi era drag de mine. Și mie de ea. Știa asta
tot satul. M-am dus într-o seară în pețit cu Tudorina, o mătușă de-a mea, care era pețitoare vestită.
Nu doar la noi, în Grosu, ci în toate satele de pe
valea Vâjiștei. Însurase câțiva flăcăi de la noi cu fete din Răsmirești și din Pielea. Îi zăpăcea pe părinții
fetelor cu vorbele, și-i făcea, oricât ar fi fost aceștia
de ursuzi, să râdă. Se născuse cu priceperea de
a-i înveseli pe oameni. Cam la fel cum e Vasilca,
pe care ați auzit-o adesea jelind, dar când jelești nu
prea e potrivit să spui glume. E greșeala mea că nu
i-am cerut niciodată să vă facă să râdeți. Acum au
lăsat-o picioarele. De aia nu a mai trecut în ultima
vreme pe aici.
Când ne-a văzut bunica voastră, pe mine și
pe Tudorina, în fața porții, parcă a văzut pe dracu’.
Ce stai, Lincule, am auzit-o strigând după bărbatu-său, adică pe bunicul vostru, Pupe. Dă drumul la
câine, că ne-au sosit niște musafiri nepoftiți la poartă. Dumnealui chiar asta a făcut. Și, ca să fie sigur
că ne luăm tălpășița, a azvârlit și cu ciomagul spre
noi.
La câteva zile după asta m-am întors, dar fără Tudorina. Singur. Nu tocmai singur, ca să fiu
cinstit. Mai era și calul, pe care-l adusesem de căpăstru și-l lăsasem în capătul uliței, legat de un
corcoduș. Era aproape de miezul nopții și mama
voastră aștepta înfrigurată în spatele porții. Îi trimisesem printr-o verișoară vorbă că vin. Știa și când,
și de ce. S-a auzit o pasăre de noapte fluierând. Și
mama voastră a știut că sunt eu. Și a mai știut că,
urmându-mă, n-o să se poată vedea îmbrăcată mireasă. Fugind cu mine de acasă, a renunțat de bună voie la nuntă. La nunta ei, vreau să spun. Înțelegeți acum de ce-și dorește s-o mărite pe sora
voastră cu lăutari? Nu trebuie să vă pară rău. N-a
avut parte de prea multe bucurii în viață. Poate că
asta e cea mai mare dintre ele. Și să știți că s-ar
bucura să știe că vă bucurați și voi.
„Ne bucurăm, tată! Cum să nu ne bucurăm!”
îi răspunseră mormintele.
Și Spiru strânse la piept cele trei glasuri de
copii și plecă împăcat îndărăt, spre groapa lui
Mavrozanfir.

tea la ea acasă? Văzuseră fluturând de atâtea ori
steagul de înmormântare.
Acum răsuna muzica alămurilor și bubuia toba, iar printre bubuiturile tobei răzbătea vocea ușor
răgușită a unui bărbat care întreba:
Măi fetițo cu părinți
La ce focu’ te măriți?
Te-ai pripit la măritat
Ca floarea la scuturat.
Mireasa, o fetișcană oacheșă și subțirică, ținea cu o mână de toarta unei vedre împodobite cu
busuioc. O ajuta, deși vadra era goală, cumnatul
de mână. Așa i se spunea flăcăului care o însoțea
pe mireasă. Mergeau la Vedea să umple vadra.
După ce o umplură, ba chiar de trei ori la rând, se
întoarseră împreuna cu lăutarii acasă.
Spre seară, apăru și mirele, pe care îl primiră
cu pâine și sare, după tradiție.
Nașul îi puse Mioarei peste coronița din foaie
de fir, pe care o purta pe cap, voalul miresei.
Simion se rătăcise printre cei din curte. Mireasa era în odaia mare a casei. Stătea în dreptul
geamului, căutându-și viitorul soț prin golul inelului
de nuntă. Când îl găsi, ieși în pridvor și aruncă apa
din vadră asupra mulțimii.
Mioara puse vadra jos, dar apa continua să
se reverse peste capetele celor din fața pridvorului.
Mai era cineva care arunca. De sus, de foarte sus.
Din cer.
Se pornise o ploaie deasă, care-i făcu pe toți
ciuciulete. Crezură că n-o să dureze mult. Dar ținu
toată noaptea. Și ținu și a doua zi, astfel că se umplu bătătura de apă.
Cortul în care intraseră nuntașii să petreacă
începu să facă, din cauza ploii, burtă, pentru ca,
duminică spre seară, să se prăbușească.
Era toata strada Viitorului strânsă acolo. Ar fi
ars cu toții, dacă pânza cortului nu era umedă,
stingând în cădere lumânările aprinse pe mese.
Până și muzica lăutarilor se udase de la ploaie.
De pe rochia miresei curgeau picuri mari de
apă. Ca și cum o apucase plânsul.
Leana își închipui, văzând-o pe fiică-sa îmbrăcată în mireasă, că e vorba de ea. Ar fi vrut să
se bucure, dar era tristă. Orbecăind prin întunericul
umed din cort, spuse, în timp ce se auzeau mai
multe pahare spărgându-se:
– Of, Doamne! La noi numai înmormântările
sunt cu noroc. De nunți se alege praful!
_____________________

Veni sâmbăta dinaintea nunții. Cântau lăutarii
de mama focului în curtea părinților miresei. Celor
de pe strada Viitorului aproape că nu le venea să
creadă. Cum, în bătătura în care părea să fie moar-

Fragment din romanul
Adu-ți aminte să nu uiți,
în curs de apariție.
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Emina CĂPĂLNĂŞAN
DE LA ȚUICĂRIE LA CIOLĂNĂRIE ȘI AȘA MAI DEPARTE…
… ori din bătătura lumii tradiționale într-un spațiu
urban actual, nu suficient de modern însă sau autodistructiv, ci păstrător de cele știute și avute de atâta vreme; astfel, legăturile cu neaoșul lingvistic și comportamental se văd de la o poștă (și ea, firește, urbană).
Surprizele peisajului lingvistic (urban), stradal sau virtual, sunt destule. Trebuie doar să le căutăm, să ne întrebăm, iar dicționarele au, cu siguranță, surprizele lor.
Dicționarul ortografic, ortoepic și morfologic al
limbii române, ediția a III-a (București, Editura Univers
Enciclopedic Gold, 2021) rămâne un reper, chiar prin
puterea lui de a stârni reacții atât de diferite, de a constitui punctul de plecare al unor reclame, de a marca finalul unor simpatii profesionale sau începutul unor solidarități de breaslă. Discuțiile pot fi multe, întrucât subiectele sunt multe; un dicționar specializat în chestiuni
formale acoperă multe paliere ale limbii, multe tipuri de
discurs, multe registre, stiluri funcționale, este deschis
și constrângător în egală măsură. O lucrare cu atâtea
cuvinte adăpostește zeci de povești, istorii vechi și contemporane, e o oglindă a timpului: trecut – prezent – viitor, mărturie și previziune.
Direct la litera ț: țuicărie – cuvânt cu tradiție pentru că (de)numește o tradiție, prezent în DOOM-uri
(2005, 2021), dar și în DEX (2009) sau MDA (2010).
Cuvântul apare și într-un dicționar din anii ’50 (Dicționarul limbii române literare contemporane) și este definit astfel: „local (improvizat) unde se bea țuică”, paranteza fiind un detaliu important pentru cel ce acordă importanță formei. Fără conotație negativă aici, improvizat trimite, mai degrabă, spre spontan, lejer, fără pretenții exagerate, făcând referire la un loc numai bun
pentru discuții de tot felul: precum aromele băuturii servite. Literatura, folclorul sau un pasaj publicistic pot face din acest cuvânt o realitate ce se desfășoară rapid
vizual și auditiv: „Așezate una lângă alta, țuicăriile se
țineau lanț: plasate cu anume tâlc excentric, dincolo de
Oborul vechi” (Harry Brauner, Să auzi iarba cum crește, sursa: Facebook, Muzeul Național al Țăranului Român); „Mircea Iancău este de profesie constructor, însă, de toamna până iarna, timp de două-trei luni, se
ocupă și cu una dintre cele mai vechi și tradiționale îndeletniciri din această zonă: fabricarea de țuică și rachiuri. În «țuicăria» sa, o căsuță cu aspect țărănesc,
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construită cu opt ani în urmă lângă fosta moară din satul clujean Șoimeni, a reușit să adune, cu răbdare și
pasiune, o mulțime de «piese» de anticariat, multe dintre acestea putând figura cu cinste în orice Muzeu al
satului.” (https://ziarulfaclia.ro/).
Nu lipsește din peisaj (ori din dicționare!) nici
agentul uman, cel care dezleagă ițe și țese povești: țuicarul – deopotrivă fabricantul (negustorul) de țuică și
băutorul de țuică. Cuvânt productiv, țuica a dat naștere
și acțiunii: a (se) țuicări (cu varianta țuicui – asemenea
cuvintelor cu state vechi!) înseamnă mai mult decât „a
bea țuică” sau „a se îmbăta”, trimite la aducerea împreună, la socializarea frumoasă și fructuoasă, iar MDA
surprinde perfect ideea: „a bea țuică împreună cu cineva”, reflexivul reciproc fiind cel mai potrivit în a reda
unirea vorbelor în jurul unui pahar.
Țuicuiala sau țuicăreala întregesc familia de lexeme și întăresc ideea de putere creatoare a unui cuvânt mare cât o istorie.
În acest context, nu ne-a fost mare mirarea când
am descoperit cuvântul ciolănărie, mai puțin contextualizat, dar respectând tiparul și ascunzând povești. Ciolănăria nu se bucură de atenția dicționarelor, ceea ce
poate însemna că e folosit local și ocazional. Totuși, nu
este foarte greu să ne imaginăm un posibil ciolănar
sau un eventual a ciolănări. Alături: ciorbăria. Reclamele la aceste locuri sunt creative, proaspete, simple:
„Ciolănărie, nu glumă! Noi nu-ți facem să mănânci, îți
dăm de muncit, nene! Că-i treabă serioasă ciolanul,
nu-i ca orice mâncare pe care o pui pe farfurie.” (Facebook, Ciolănărie); „La o vorbă… cu capu’n ciorbă”
(https://www.ciorbarie.ro/); „Important pentru noi a fost
să creăm un concept autohton. Așa cum italienii se laudă cu pizza, iar americanii cu hamburgerii, putem să
ne lăudăm şi noi cu gustul inconfundabil al ciorbelor româneşti” (https://www.bzb.ro/). Chiar dacă vorbim de
situații speciale de actualizare a celor două elemente
lexicale, nu putem să nu etichetăm drept creative modalitățile de a face o reclamă, de a crea un brand, un
lexem; ele sunt un argument în favoarea ideii că o limbă dinamică și deschisă implică o mobilitate mare a vocabularului (v. Angela Bidu-Vrănceanu, Dinamica sensurilor în româna actuală, în LL, XLII, 1997, vol. III-IV).

Laura Carmen CUȚITARU
MORALITATEA ȘI LUMEA ANIMALĂ
Dacă în secolul al XIX-lea lingvistica comparatistă se ocupa cu găsirea elementelor comune
limbilor indo-europene, trasându-le originea într-o
sursă unică (PIE), în secolul XX a început să se
contureze o abordare comparatistă a limbii umane
vizavi de celelalte sisteme de comunicare, prezente în lumea animală: există atâtea organisme biologice pe planeta noastră, și fiecare, în cadrul propriei specii, are un sistem de comunicare prin care
transmite și primește informații relevante supraviețuirii. Putem vorbi despre „limbă” în cazul organismelor non-umane? Și dacă nu, de ce? Ce anume
califică limba să fie numită astfel, și absența căror
trăsături decide că un sistem comunicațional nu e
limbă? Strategia cercetării a fost ca, după identificarea trăsăturilor care definesc aceste sisteme, să
se caute punctele de convergență și cele de divergență, apoi să se distingă un set de trăsături
cruciale care conferă unui cod statutul de limbă.
Astfel, în anii ’60, lingvistul american Charles
Hockett enumeră șaisprezece trăsături de design
prezente în limbile umane și care, totodată, par să
lipsească din cel puțin un sistem de comunicare
cunoscut din lumea animală. Aceasta este o discuție foarte amplă, însă eu mă voi referi doar la niște
aspecte hazlii care vizează o trăsătură mai puțin
importantă între cele șaisprezece: prevarication,
adică abilitatea de a transmite, intenționat, mesaje
false. Întrebarea dacă animalele se dovedesc capabile de înșelătorie e de interes și pentru biologii
evoluționiști contemporani, care vor să afle, în cazul în care răspunsul e afirmativ, și dacă minciunile
sunt pedepsite de ceilalți membri ai unui grup.
La om, comportamentul moral, altruist, e văzut evoluționist ca un instrument psihologic dezvoltat prin selecție naturală, deoarece cooperarea ar
favoriza supraviețuirea grupului. Modelele matematice ar arăta că fenomenul cooperării se dezvoltă și rămâne stabil numai dacă înșelăciunea este
pedepsită, dar și dacă cei care nu o pedepsesc

sunt pedepsiți. La animale, dacă nu există pedepse de nici un fel, înseamnă că ori sunt foarte rare
cazurile de înșelătorie, ori nu sunt detectate de
membrii comunității. În cazul al doilea, conform
teoriei, grupul nu ar putea supraviețui. Practica
arată că el supraviețuiește, deci ar fi valabilă prima
ipoteză.
În cartea lui din 2006, Moral Minds, la care
m-am referit masiv în articolele anterioare, Marc
Hauser, biolog și primatolog american, arată că
datele din teren sunt amestecate, uneori confirmând, iar alteori infirmând teoria. El mai precizează că, deși numărul total al observațiilor din teren
este mare, numărul referitor la orice specie dată
din cadrul unei populații este foarte mic. Dar, dacă
există un astfel de comportament, atunci „ispita”
îmbracă trei forme: hrana, puterea și sexul.
În cazul primatelor, există sute de exemple
în care se poate suspecta minciuna: indivizi care
anunță, fals, apariția unui prădător, sau care se
tupilează după stânci pentru a ascunde hrana sau
ocazia vreunei acuplări. Există informații despre
maimuțele vervet din Kenya, care provin din studiile lui Dorothy Cheney și Robert Seyfarth: aceștia
arată că, dacă înregistrezi oricare dintre cele două
semnale care indică fie simpla prezență unei
maimuțe străine de grup pe teritoriu, fie implicarea
ei într-o luptă, și îl difuzezi apoi în mod repetat în
grup, în cele din urmă membrii grupului nu mai
răspund la el, demonstrând că au detectat falsitatea situației. Despre maimuța rhesus aflăm că ea e
capabilă să comute pe „modul silențios” în contextul acuplării, dar numai în situația în care competiția este mare. Altfel, actul este foarte zgomotos
(probabil se laudă sau se felicită). Interesant – și
foarte caraghios dacă vizualizezi scena – este că,
în cazul nefericit în care femelele receptive sunt
puține, maimuțoiul tace, dar capul și gura i se
mișcă, la fel ca în filmele mute.
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Cocoșul, ni se spune, emite false semnale
de „hrană” în circa 45% din timp. Astfel, el atrage
găinile încrezătoare care bat drumul, de fiecare
dată, doar ca să găsească un cocoș care le face
ochi dulci. (Teoretic, dacă abuzezi atât de mult de
un semnal acustic, ori individul își pierde credibilitatea, ori, prin răspândirea obiceiului, vocalizarea
își pierde credibilitatea, prin dispariția asocierii dintre informație și semnal.) Mai mult, Peter Marler și
echipa lui au descoperit că, atunci când cocoșul
găsește cu adevărat hrană, are două tipuri de
comportament, în funcție de spectatori: dacă este
singur sau e prezent un alt cocoș, atunci tace; în
schimb, devine foarte vocal dacă are ca martori
găini sau puicuțe (cunoscute sau necunoscute).
Pe de altă parte, semnalul pentru „pericol” este dat
deopotrivă de cocoși și găini indiferent cine este
prezent, cu condiția să fie același tip de orătanie.
Dacă aproape se află o prepeliță sau altceva diferit, atunci vocalizarea nu mai are loc. De unde se
deduce că, la această specie, vocalizarea depinde
de contextul social.
Minciuna prin omisiune, când animalele ar
trebui să emită o vocalizare în contextul apariției
unui anume stimul, dar îl trec sub tăcere, contrazice părerile celor care cred că independența de
stimul (care e o altă trăsătură de design a limbii), e
proprie doar rasei umane. Într-un studiu anterior,
un alt primatolog american, David Premack, arată
că, dacă doi cimpanzei de laborator, separați la un
moment dat, vor să se găsească, ei nu vor emite
nici un strigăt (cum ar face omul). În schimb, vor
face înconjurul spațiului în care se află până vor da
cu ochii unul de celălalt. Aceasta înseamnă că ei
nu pot iniția comunicarea, neavând control voluntar al sistemului senzorial-motor. Același lucru îl
indică și faptul că un cimpanzeu de laborator care
vrea să atragă atenția supraveghetorului nu strigă
către acesta, ci ciocănește pe o suprafață dură. W.
O. Dingwall arată că cimpanzeul care fură mâncare, crezând că supraveghetorul nu-l vede, se dă
întotdeauna singur de gol, emițând sunetele care
semnalizează „hrană”.
Hauser spune că au fost observate atitudini
de punere la îndoială a credibilității mesagerilor și
în lumea albinelor. Albina europeană meliferă are
un sistem foarte ingenios de comunicare, descifrat
de etologul austriac Karl von Frisch, care a și primit pentru această realizare, în 1973, Premiul

Nobel pentru Fiziologie sau Medicină. Studiind
motivele pentru care florile au designuri coloristice
și concluzionând că fenomenul constituie adaptarea evoluționistă a florii pentru a atrage cât mai
multe albine în vederea creșterii șanselor de polenizare, von Frisch descoperă că, după ce găsește
o sursă de nectar, albina-cercetaș zboară înapoi la
stup și execută din coadă un „dans”. Traiectoria
are forma cifrei opt, turtite, și transmite celorlalte
albine informațiile necesare: timpul necesar completării traiectoriei indică distanța până la sursa de
hrană (cu cât e mai scurt, cu atât distanța e mai
mică, și invers); nivelul de agitație al albinei arată
cantitatea de hrană (cu cât e mai mare agitația, cu
atât mai mult nectarul); locul exact este precizat în
funcție de poziția soarelui pe cer.
De data aceasta, Hauser aduce în discuție
studiile experimentale ale biologului Jim Gould,
care au vizat un stup de albine aflat lângă un lac.
Un mic număr de albine a fost dresat să viziteze o
barcă plină cu polen, aflată pe pământ, lângă lac,
și nu pe apă. Treptat, Gould a mutat barca până
ce aceasta a ajuns în mijlocul lacului. După ce albinele au zburat până la ea, au fost lăsate să se
întoarcă la stup și să le comunice celorlalte locul
sursei de hrană. Rezultatul a fost că nici o albină
nu a zburat în direcția indicată, lucru care l-a făcut
pe Gould să concluzioneze că albinele dispun de
instrumentul scepticismului, capabile fiind să sesizeze discrepanțele dintre locul indicat de mesaj și
propriile cunoștințe topografice.
Oricât de interesante ar fi aceste informații
venite „din lumea celor care nu cuvântă”, vorba lui
Emil Gârleanu, nu pot să nu semnalez ironia situației lui Hauser. Profesor la Harvard, celebru în lumea academică euro-atlantică, co-autor (alături de
Noam Chomsky și Tecumseh Fitch) al unui studiu
programatic asupra evoluției limbii, publicat, în
2002, în nu mai puțin celebra revistă Science,
Marc Hauser e găsit vinovat de a fi falsificat și inventat date. În 2012, Oficiul pentru integritate în
cercetare, afiliat Departamentului pentru sănătate
și servicii umane al Statelor Unite, publică un raport în care se arată că biologul a falsificat date în
șase studii finanțate din fonduri federale, astfel încât rezultatele să se potrivească predicțiilor sale
teoretice. Bineînțeles, acest lucru a fost urmat de
demisia și intrarea acestuia într-un con de umbră.
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Cristina FLORESCU
LUNA și lună
În titlul acestor considerații apar numite două
concepte astronomice. Primul se referă la „obiectele cerești”, cel de-al doilea reprezintă o disociere
temporală, timpul – fenomen cert astronomic, insinuat subcutanat trăirilor noastre organizate social.
Și individual. Filozofice sau fizice. Funcționale ori
poetice. Trepidante și adăstătoare uneori în cadrul
unei aceleiași unități temporale. Subiectivitatea
timpului o simțim toți, unanim acceptată – cu excepția factorilor astronomici care au impus deplasarea exactă a acului pe cadranul solar, sau a nisipului în clepsidră.
Avem, prin urmare, de-a face cu două lexeme: Lună (astru) și lună (perioadă de timp). Prima
impresie a unui vorbitor nativ de română este că
faptele etimologice nu pot fi decât foarte simple și
logice: perioada unei rotiri celeste a Lunii fiind cam
aceeași cu disocierea calendaristică a lunii – timp.
Dacă faptele ar fi într-adevăr atât de evidente, de ce în cele mai multe limbi europene (și în
toate celelalte limbi romanice) se disociază lexical
în mod sistematic între: fr. Lune și mois, it. Luna și
mese, sp. Luna și mes, port. Lua și mês, germ.
Luna și Monat, rus. Луна și месяц etc. etc.?

toarele caracteristici: masă 7,349∙1025g (1/81,303
din masa Pământului); diametru unghiular mediu
31' 51" și diametru liniar mediu 3 476 km (0,27 din
diametrul terestru); densitate medie 3,34 g/cm3
(0,604 din cea terestra); accelerație gravitațională
la suprafață 162 cm/s2 (0,165 din cea terestră
normală)”.
Să menționăm explicativ (cu ajutorul specialistului astronom) o disociere necesară în cazul
analizei lexicologice de față: luna calendaristică
este o unitate convențională de timp care are totdeauna un număr întreg de zile, număr care reproduce, cu aproximație, succesiunea lunilor sinodice.
Acestea din urmă reprezintă „intervalul de timp
scurs între două faze de același tip al Lunii (adică
intervalul scurs, de exemplu, între două Luni pline)
și care are durata de 29,5 zile”.
Vedem că avem de-a face cu o cunoaștere
directă, experimentală, pe care numai explorarea
stațiilor cosmice și a echipajelor de astronauți o
pot da.
În limbajul curent, cunoașterea Lunii se exprimă mai ales poetic, referirile sunt nedezmințit
despre acea unică față care ni se dezvăluie ochilor
noștri pământeni. Corp celest când alb, când roșiatic, rotund sau crescător/ descrescător. Când
eclipsează lumina soarelui, Luna devine înfricoșătoare. Civilizațiile vechi o divinizau. Astăzi, unele
grupuri sociale bezmeticoide reiau ritualuri străvechi neînțelese niciodată pe deplin. Cei mai
translucizi și adevărați în reprezentările lor simbolico-poetice au fost și rămân artiștii implicați alegoric în înțelegerea filozofică a Universului.
Însă trebuie să nu mă las purtată de mareele
lunare ale suflului poetic. Sau, ca să mă exprim
altcumva, să extrag din aceste maree esența lingvistică perenă.

Mă întorc la obiectul cosmic Lună și încerc
să fiu ceva mai precisă, respectând rigorile științifice ale astronomiei. Citez un mic fragment din explicațiile cuprinse în articolul lexicografic Lună, dintr-unul dintre dicționarele (tipărite) de astronomie
utilizate și astăzi, Dicționar de astronomie și astronautică (București, Editura Științifică și Enciclopedică, 1977): „Satelitul natural al Pământului și corpul ceresc cel mai bine cunoscut, în urma explorării lui cu ajutorul stațiilor automate și direct, de
către echipajele Apollo. Sin. Selena. Se află la о
distanță medie față de Pământ de 384.400 km
(60,24 raze terestre), apropiindu-se de acesta la
perigeu până la cca 363.300 km și depărtându-se
la apogeu până la cca 405.508 km. Prezintă urmă-

Întorcându-mă la disocierea lexicologică făcută mai sus, faptul că luna-timp și Luna-astru sunt
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numite în limba română prin același cuvânt a incitat mulți lingviști (Wilhelm Meyer-Lübke, Alexandru
Philippide, Sextil Pușcariu, Iancu Fischer, Alexandru Graur, Haralamb Mihăiescu, Gheorghe Ivănescu etc.). Aspectul este cuprins în lucrările de
sinteză ale istoriei limbii române și în Dicționarul
Tezaur al Academiei. La nivel romanic, cea mai
reprezentativă lucrare (despre am vorbit cu alte
ocazii și nu voi mai relua cele spuse acum) este
Dictionnaire etymologique romane (DÉRom – cf.
http://www.atilf.fr/DERom) în care redactarea articolului protoroman */'lun-a/ a stârnit polemici efervescente mai ales în arealul României de sud-Est
(înglobează idiomurile românești: dacoromâna,
aromâna, istroromâna și megleoromâna). Aprinderea acestor dialoguri dintre specialiști din Europa,
S.U.A., Brazilia și Rusia a plecat de la stabilirea
etimologiei sensului lună-timp. Este și respectivul
sens moștenit din latină sau s-a format după părăsirea Daciei de armatele lui Aurelian? Ori, exprimându-mă în limbajul lingvisticii moderne, este
protoroman sau ideoroman? Concluzia cercetărilor
deromiene concertate a fost că evoluția semantică
în discuție s-a format pe terenul protoromânei, prin
urmare este ideoroman și nu protoroman. Cum
s-ar mai spune – nu poate fi considerat moștenit
din latina orală a vremurilor de până în anul 371
d.H.
Care sunt argumentele lingvistice ale celor
două (pro și contra) direcții exegetice? Sunt antrenate reguli fonetice riguroase, subtile descifrări ale
unor vechi inscripții. Avem de-a face cu demonstrații lingvistice lungi și ceva mai complicate. Le
voi istorisi cu alt prilej scriptorian.
Ceea ce doresc să subliniez acum este că
limba noastră dovedește în acest punct lexical deosebită personalitate. Faptul că româna are aici un
accent specific este dovedit și de mulțimea denumirilor populare date fiecărei luni în parte. (Se înțelege, în afara denumirilor oficiale care sunt preluate, cele mai multe, din slavona limbajului bisericesc). Există peste două sute de astfel de lexeme
care numesc, la nivel dialectal, una sau alta dintre
lunile anului. M-am referit la o parte dintre acestea
într-un eseu scriptorian anterior, Ploier.
Acum, luând altfel și altcum șirul acestor denumiri dinspre ianuarie, amintesc, pentru fiecare
lună, numai câte un termen cu extindere dialectală: călindar, făurar, mărțișor, prier, florar, cireșar,

cuptor, secerar, răpciune, brumărel, brumar, undrea. Aceste denumiri sunt numai o mică parte a
lexemelor regionale (cu circulația restrânsă la o regiune dialectală sau alta), populare (răspândite la
nivelul tuturor graiurilor), sau (și) vechi (identificate
în limba română veche). Unii dintre acești termeni
sunt moșteniți din latină: agust, făurar, marț, prier,
răpciune, îndrea (>undrea).
Multe dintre cuvintele în discuție sunt create
pe terenul limbii române: crăciunar, faur (< făurar),
făurel, făurică, ferecar, ferecuș, frunzar, gerar (variantă a lui ghenar prin apropiere de ger; ghenar <
ghenuarie – provenit și din slavonul gen(v)ariĭ), gerilă, gustar, gustător, gustea, neios, ningău, omătos, păștileț, ploier, pratar (derivat de la prat „fâneață” prin Transilvania și Banat), secerar etc.
O serie dintre cuvintele numite antrenează
pe lingvist într-un soi de incitantă disperare pentru
că, în funcție de timpul și de zona în care au fost
înregistrate/ atestate, numesc luni diferite. De
exemplu: brumărel poate fi „septembrie”, „octombrie” sau „noiembrie (prin urmare, oricare dintre lunile toamnei); cireșar este și „mai”, dar și „iunie”
sau „iulie”. De cele mai multe denumiri (populare
sau numai regionale ori învechite) are parte numele unei luni ca august: vechi și popular – agust; numai popular – măsălar și secerar; regional – augustru, augustuș, ogust, cupt(i)or, gust, gustar,
gustător, gustea.
În orice caz, nu există nicio lună care să fie
numită, la nivelul tuturor graiurilor, numai într-un
fel. Însă toate sunt lună și lexemul temporal este
bine disociat de lexemul obiect cosmic Lună. Din
această cauză în română sintagma lunile anului nu
are nimic pleonastic în structura ei, spre deosebire
de alte limbi romanice, de exemplu.
Prin prisma lingvisticii se întrevăd fapte frumoase și motivat așezate. Fără ambiții, agresiuni,
abuzuri. Fapte de limbă care curg limpede, împletindu-se uneori alambicat, dar nu atât pentru că ele
ar fi neplăcut încurcate, ci pentru că incitanta introspecție lingvistică ajunge uneori anevoie la ele.
Și dacă unele cuvinte dor sau rănesc, ori dacă provoacă valuri de nemulțumire, să nu ne răzbunăm pe acești mesageri lexicali ai gândurilor
noastre sociale. Ei sunt profund corecți în mesajul
lor care, în subsidiar, cuprinde totdeauna același
semnal: „Alcătuim o limbă frumoasă, vărsați-vă sufletul social în cadrul format de coordonatele ei!”
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Ruxandra GHEORGHE NEGREA
LIMBA ROMÂNĂ, O INSULĂ LATINĂ (II)
Filmările la aeroport

stim ce ne aparține? Nu cred că este nimic greșit,
nimic învechit să îți admiri țara, să o afirmi cu
sinceritate, dar fără patos și să acționezi în consecință.
Zoologul Mihai C. Băcescu, membru al Academiei Române, spunea că „o patrie iubită se recunoaște din prima vedere fiindcă este o patrie curată, nepoluată, care arată frumos și primitor, indiferent că-i săracă sau bogată, indiferent că în ea
auzim o singură limbă sau mai multe”. Are România această înfățișare? Există locuri la noi acasă
care se potrivesc descrierii, sunt curate și îngrijite.
Place privirii un oraș sau sat grijit, orânduit, unde
oamenii trăiesc și muncesc arătându-și preocuparea și interesul atât pentru casă și bucata de pământ ce le aparține, cât și pentru împrejurimi, pentru vecinătate. Rezultă că acel ținut este iubit de
locuitorii lui. România, țară primitoare, plăcută, admirată de expați (străinii care s-au stabilit și au un
serviciu aici) și de turiști, încât ar fi păcat de Dumnezeu să nu o prețuim și noi, să nu o iubim. Altfel
spus, să fim patrioți! Dar a fi patriot înseamnă totodată, după cum am arătat mai sus, a lupta pentru
apărarea și prosperitatea țării. Sesizăm noi sensul
termenilor pe care îi folosim? Mulți rostim cuvinte
fără a le ști înțelesul. Cei ce se îmbufnează la cuvântul patriotism nu îi cunosc pe deplin semnificația sau îl confundă cu xenofobia, care exprimă preferința exclusivă pentru un singur neam, însoțită
de marginalizarea minorităților și de ostilitate față
de străinătate. Cu totul altceva! Cuvântul patrie e
prezent și în prima lege a țării, Constituția. Stă
scris în articolul 4 că România este patria comună
și indivizibilă a tuturor cetățenilor săi, fără deosebire de rasă, de naționalitate, de origine etnică, de
limbă, de religie, de sex, de opinie, de apartenență
politică, de avere sau de origine socială. Potrivit legii, toți avem misiunea de a ne preocupa de soarta
patriei noastre. Grija pentru limbă constituie și grija
pentru țară. Fiind una din limbile oficiale ale Uniunii

Diaspora – ambasador al limbii române
Am filmat multe ediții la aeroportul Henri
Coandă. Am întâlnit acolo o mare parte dintre românii care lucrează în străinătate. Veneau acasă
sau plecau spre țara în care și-au găsit un loc de
muncă. I-am numit ambasadori ai limbii române pe
alte meleaguri. Consider că este o atitudine firească și un semn de prețuire a țării natale, să porți
cultura și tradiția oricât de departe ai ajunge. Departe atât ca distanță, dar și ca loc în ierarhia socială. Să vorbești limba în care ai învățat primele cuvinte, limba pe care au vorbit-o părinții, bunicii noștri, este o recunoaștere a meritelor celor care au
făcut România Mare. Prin diaspora, limba română
este popularizată în lumea întreagă, e o misiune
nobilă, frumoasă și poate dă un rost plecării masive a compatrioților noștri la muncă, peste hotare.
Am primit odată un sfat: „Înainte de a învăța o limbă străină, e firesc să îți cunoști mai întâi propria
limbă, să o vorbești corect, să o cinstești, să o respecți!”
Am oferit un loc special diasporei, deoarece
românii care muncesc în străinătate au un rol marcant în promovarea limbii române. Dar, de fapt, fiecare călător într-o altă țară poate fi un purtător al
valorilor noastre peste granițe. Cuvântul patriot a
fost ținta unei acțiuni de bullying (că tot este termenul la modă), adică a unui val de respingere și
critici apărut tam-nisam, practic năpustindu-se
asupra acestui substantiv. Potrivit Dicționarului Explicativ al limbii române, semnifică o persoană care își iubește țara și luptă pentru apărarea și prosperitatea ei. Sentimentul de dragoste de țară este
exprimat de cuvântul patriotism, care provine din
limba latină unde patria reprezintă tărâmul părintesc, tărâm al taților. Așadar, patriotismul este dragostea pentru tărâmul părinților noștri, al bunicilor
și strămoșilor noștri. De ce să nu iubim și să cin-
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Europene, pentru fiecare român este o mândrie și
nu trebuie să uităm acest lucru nicio clipă.
Am fost foarte plăcut impresionată să întâlnesc elevi bine pregătiți, cu drag de carte și de
profesori. Mai ales de profesori! Deși se vorbește
despre o îndepărtare produsă între discipoli și dascălii lor care pune în pericol procesul de învățare și
pregătirea generațiilor viitoare. Dialogurile scurte,
rapide, dinamice au rostul de a face atractivă emisiunea, într-o societate ce pare din ce în ce mai
puțin preocupată de cultură, tradiție și, în general,
de „carte”. Și spun „pare” deoarece din experiența
filmărilor de aproape două decenii am perceput
oamenii altfel, și anume interesați și chiar pasionați
de limba lor. Dacă sunt provocați de o manieră
convingătoare sunt capabili să apere identitatea,
valorile, adică să protejeze și să lupte pentru ceea
ce le aparține. La întrebarea „de ce este important
să vorbim corect?”, intervievații răspundeau: „Este
limba noastră, trebuie să o vorbim corect. E atât
de frumoasă limba noastră! De ce să o stâlcim, să
o chinuim?” Sigur, limba română figurează ca probă fundamentală de examen în ciclurilor școlare.
Prin urmare, devine obligatoriu și necesar să cunoaștem regulile de gramatică. Cel mai convingător argument găsesc a fi avantajul clar pe care îl
avem atunci când reușim să ne exprimăm coerent.
Când știi să vorbești, înțelegi ce citești și mai ales
pricepi ce ți se zice, ce ți se comunică, nu poți fi
păcălit, manipulat cu mesaje false. Orice am spune, nu putem să îi bănuim pe semenii noștri de lipsă de interes în acest sens. Cu drag se opreau să
răspundă la întrebări, interesați de subiectul propus spre dezbatere și curioși să afle ce alte teme
mai avem pregătite. E adevărat că le întindeam și
„capcane”. De multe ori variantele erau cele corecte, nu mai era nimic de îndreptat, cu puțină atenție,
invitații noștri își dădeau seama că sunt „încercați”
în ale gramaticii.

pentru ceva considerat deosebit. A prins repede la
public, după o postare sau două în care premierul
țării utiliza acest cuvânt. Wow a început să fie tot
mai prezent în limbajul cotidian, preluat ca atare
pentru a arăta entuziasmul față de orice este bun,
frumos, extraordinar, nemaipomenit, grozav, remarcabil, excepțional. Iată câte cuvinte poate traduce acest wow! Dar wow e wow! Și toți înțelegem
că e de bine. El este opusul lui nașpa, un termen
din argou, pe care nu l-am auzit în discursurile publice ale politicienilor și nici nu l-am detectat în
postările pe rețelele de socializare.
Un alt premier, Călin Popescu Tăriceanu, suprima prepoziția pe din construcția pe care. Să
aibe în loc de să aibă îl auzeam adesea pronunțat
apăsat de președintele Traian Băsescu.
Când cineva nu deține noțiuni consistente de
vocabular apelează excesiv la barbarisme, adică
la acele cuvinte din diferite limbi străine care au
corespondent în limba română, dar pe care noi le
preluăm ca atare din acea limbă străină, de obicei
engleză. Share în loc de a distribui, trend în loc de
curent.
Invenția de cuvinte noi preferată
de românii
Pandemia nu a afectat doar sănătatea globală, ci și vocabularul. Coronavirusul a contaminat
limba română cu o serie de termeni inventați,
adaptați în mod incorect. Substantivul carantinare
nu există în dicționarul limbii române. Acțiunea de
a izola o persoană sau a închide temporar un oraș
se numește carantină nu carantinare. Sau putem
folosi expresia intrarea în carantină. La fel, în limba română nu există nici cuvântul dezintubare, la
care s-a ajuns în încercarea de a găsi un antonim
pentru intubare, acțiunea de a introduce în organism substanțe nutritive sau oxigen necesare existenței.
Sintagma an terminal a început să fie folosită
frecvent tot în perioada pandemiei, cu referire clasa a VIII-a sau a XII-a, ani în care se susțin examene și se încheie un ciclu școlar. Adjectivul terminal are într-adevăr sensul de „care se află la extremitate, la capăt”, dar este perceput și are mai
degrabă o conotație negativă, indicând sfârșitul,
după care nu mai urmează absolut nimic. Este cel
puțin nepotrivită folosirea adjectivului terminal în
legătură cu anii de școală. Nebulizarea camerelor,
încă o invenție lingvistică a pandemiei, se referă la
montarea unui dispozitiv de curățare și purificare a
aerului dintr-o încăpere, pentru dezinfectare în urma unei posibile contaminări cu virusuri. Oscarizat,
în schimb, este un neologism nou acceptat. Dar
nici el nu există în dicționar. Tabloidele au scris

Barbarisme în limba română
„CORECT Show” a fost o emisiune dedicată
muzicii și poeziei. La aceste ediții erau invitați interpreți români cu ajutorul cărora examinăm textele melodiilor în top. Șlagăr pe românește, hit în engleză. Licența poetică permite unele abateri de la
norma literară, cu condiția să nu existe încălcări
grave ale regulilor de gramatică. Titlul conține un
anglicism intrat deja în limbă, îl găsim în Dicționarul Explicativ al Limbii Romane. Prezența lui arată
că nu are nimeni nimic împotriva cuvintelor împrumutate, ci a folosirii lor în exces. Vedeta acestui an
(2021) este, în opinia mea, interjecția Wow! adusă
în peisaj de premierul Florin Cîțu. Interjecția din
limba engleză indică superlativul și încântarea
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Prin valoarea creațiilor lor au făcut-o cunoscută
peste hotare. Ea descrie trecutul, și prin cunoașterea vocabularului ne aflăm istoria. Vedem în cuvinte, prin cuvinte, cum au evoluat lucrurile de-a lungul vremii. Cele mai multe dintre ele demonstrează
că limba română este o insulă latină într-o mare
slavă!
Cel mai grosolan abuz față de limba noastră
rămâne, din punctul meu de vedere, privarea exprimării de sinonime și utilizarea cu obstinație a
acelorași cuvinte. Frazele sărăcăcioase amputează limba, exprimarea seacă știrbește din frumusețea graiului nostru. Și cred că mesajul este alterat,
nu mai comunicăm exact ce gândim, nu mai ținem
cont de nuanțele cuvintelor. Prin restrângerea vocabularului lipsim exprimarea de multe sensuri care se ratează din start, limba își pierde din expressivitate. Deja devenim neinteresanți cu un limbaj
atât de inexpresiv… iar limba română este atât de
prietenoasă! Ne oferă o bogăție de cuvinte frumoase, melodioase sau, după caz, tăioase atunci
când vrem să apostrofăm pe cineva.
O confuzie frecventă se face între adjectivele
hilar și ilar. Hilar nu are nicio legătură cu amuzamentul sau râsul. Hilar este un adjectiv, un termen
din anatomie, provenit din substantivul hil care se
referă la acea porțiune din organism pe unde pătrund vasele sangvine și nervii. În timp ce ilar înseamnă „care stârnește râsul”. O altă confuzie se
face între amoral și imoral. În timp ce amoral se referă la o persoană indiferentă față de morală, imoral înseamnă contrar moralei. La filmarea acestei
teme, domnul profesor Hristea m-a sfătuit să îi întreb pe cei cu care intru în discuție dacă este mai
grav ca cineva să fie amoral sau imoral? Dragul
meu cititor, care este opinia ta? Vorbirea corectă
înfățișează și o chestiune de morală și onoare. E
firesc să arătăm prețuire, respect pentru limba ce o
vorbim, așa cum arătăm interes pentru maniera în
care ne îmbrăcăm sau ne purtăm în societate.
Graiul face parte din cartea noastră de vizită, chiar
dacă în mod greșit a fost inoculată ideea că nu
importă prea mult cum ne exprimăm.

despre „O actriță oscarizată”. Pe românește spunem, ce-i drept în mai multe cuvinte, o actriță distinsă cu premiul Oscar.
Cuvântul nebulizare nu există în limba română. Un fenomen pe care l-am remarcat în anii dedicați emisiunii „Corect” este preferința noastră de
a crea cuvinte noi, mai degrabă, decât de a le folosi pe cele pe care le avem deja în vocabular. Noi
românii suntem creativi, avem imaginație și idei și
avem și dezinvoltura să ne exprimăm acest talent.
Refuzul nostru de a adapta cuvintele din engleză
în română, cum obișnuiam la început (interviu de
la interview, gem de la jam), s-a transformat în tendința de a inventa cuvinte românești după limba
engleză. Mi-a sărit în ochi o năzbâtie lingvistică: nu
știu ce medicament are proprietatea de a fi prevenibil în cazul unei anumite boli. Prevenibil nu există
în limba română. Dar oare are șanse să fie preluat
în limbajul cotidian? Știm că foarte multe cuvinte
devin normă datorită folosirii lor frecvente în conversațiile noastre. S-a întâmplat cu verbul importuna care a fost format de la adjectivul inoportun și
care a înlocuit treptat varianta originală a importuna împrumutată din limba franceză.
Influența limbii franceze în vocabularul nostru s-a diminuat. Engleza ne transmite acum cei
mai mulți termeni datorită limbajului calculatorului,
a rețelelor de socializare și, în general, a tot ceea
ce înseamnă consum. De asemenea, consumăm
mai multă limbă engleză.
Cât mai pe scurt, spre deloc
Ritmul alert în care ne trăim viața, ne influențează și limbajul. „Mâncăm” din litere (o expresie tipic școlărească), scurtăm cuvintele ca să
transmitem cât mai rapid mesajul pe care îl gândim. Se spune că „în casele cu mulți copii, ca și în
frumusețile Limbii Române, nu rămâne loc de plictiseală.”
Limba română, limbă oficială
a Uniunii Europene
Limba română este una din limbile oficiale
ale Uniunii Europene. Acest statut i-a fost oferit
odată cu aderarea țării noastre la UE, în 2007.
Moment pe care l-am trăit chiar la Bruxelles, unde
eram corespondent pentru Telejurnal. În anii preaderării și după aderare limba română a început să
se audă din ce în ce mai mult în Europa. A fost
promovată prin viu grai, prin evenimentele organizate special pentru prezentarea culturii și tradițiilor
românești. Mă refer aici la promovarea oficială, cu
acte în regulă, întrucât despre limba și cultura românească au vorbit înaintea noastră generații și
generații întregi de scriitori, pictori, actori, artiști.

Pleonasme supărătoare
și mai puțin supărătoare
Am auzit de multe ori exprimările din experiența mea proprie sau părerea mea personală,
atunci când se vrea a întări ideea că teza emisă
aparține vorbitorului. Sigur, dacă este părerea
mea, e clar că este personală, nu impersonală.
Lipsa empatiei din societatea noastră se manifestă și în limbaj. Cuvintele arată de fapt starea
noastră interioară, emoția sau, mai curând, absența ei.
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Aragaz electric este un pleonasm acceptat
sau mai degrabă folosit la scară largă. Aragazul
este un aparat, o mașină de gătit care folosește
acest combustibil. Prin urmare aragazul nu poate fi
electric. Putem vorbi despre un reșou electric sau
o mașină de gătit electrică. Dar la fel ca în cazul
substantivului adidași, care se referă acum la toate
încălțările sport, deși adidas denumește firma care
a lansat modelul de pantofi sport. Este și cazul
substantivului pamperși, pe care acum îl folosim
pentru toate scutecele de unică folosință.
Simpaticul substantiv gen a câștigat popularitate mai întâi în rândul tinerilor. L-au adoptat încet și cei din generația 40 plus, cu o oarecare ironie față de cei mai tineri, care au 20 sau 30 de ani.
Pe gen îl introducem în propoziție atunci când dorim să dăm o explicație suplimentară. De exemplu:
„Putem să facem ceva deosebit în weekendul
acesta, gen să mergem cu șalupa pe Snagov (pe
lacul Snagov)”. În această situație, gen poate fi înlocuit de „cum ar fi”, „de exemplu”, „de pildă”. Mult
mai șmecherul englezism boss a devenit o formulă
de adresare în orice dialog. A înlocuit substantivul
românesc șef. Înainte să apară în vocabularul nostru neologismul boss, spuneam: „Bine, șefu!” sau
chiar șefa! Și boss și șef se mai folosesc și cu un
sens ironic atunci când vrei să atragi cuiva atenția
că greșește: „Șefu, mută, te rog, mașina! Nu vezi

că ai parcat în dreptul unui garaj?” Desigur, acest
limbaj este specific bărbaților.
Am vrut să aflu ce convenții de limbaj mai au
tinerii. La filmările din vara lui 2021 m-am intersectat cu mai mulți elevi de școală generală și liceu.
Era sfârșit de an școlar, unii dintre ei abia ieșiseră
de la examen – Bacalaureat sau Evaluarea Națională. Știți ce sens are în argou a te flexa?; de
exemplu: „De ce te flexezi cu adidașii ăștia așa la
mine?” Mi-a explicat un licean, că în acest context
a te flexa înseamnă a te lăuda, a te da mare. Foarte prietenoși, elevii mi-au mai dezvăluit ce este un
bombardier. Un tip care stă foarte mult la sala de
sport, are clar o mașină scumpă și se plimbă prin
oraș ca să facă senzație. În schimb, este foarte
puțin, chiar spre deloc, dotat din punct de vedere
intelectual. Îmi amintesc că din cauza lui mișto, cuvânt foarte îndrăgit de tinerii din generația mea și
folosit excesiv, eram apostrofați pentru utilizarea
lui repetată, dar treptat „generația mișto” a avansat
în vârstă și alte cuvinte au luat locul acestui adjectiv invariabil.
(va urma)
________________________
Dintr-un volum aflat în lucru
pentru editare la Junimea,
colecția „Colocvialia”

Boema culturală ieșeană.
De la stânga la dreapta: chirurgul prof. univ. dr. Mihai Radu (Pusi) DIACONESCU (1941-2021);
pictorul și scriitorul Val GHEORGHIU (1934-2017); boemul absolut, Eugen ANDONI (1939-1999).
În plan secund (fotografia de pe perete: central - colecționarul de artă, ing. Miki ZAIM (1940-2012)
și artistul plastic Ion GÂNJU (1942-2002). Foto: Ioan Matei AGAPI
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Ioan-Aurel POP
SUD-VESTUL MOLDOVEI LA 1234 (I)
Noua dioceză cu centrul în sudul Moldovei,
așezată de la 1229 direct sub ascultarea Romei, a
pornit foarte greu în activitatea ei „misionară” și, de
fapt, nu a putut funcționa mai deloc până la 1241,
când a fost distrusă de tătari. Cauzele acestui blocaj erau multe. O scrisoare emisă de papa Grigore
al IX-lea, la Perugia, în 1234, adresată „regelui”
Ungariei Bela al IV-lea (pe atunci coregent încă al
tatălui său, Andrei al II-lea), lămurește unele din
aceste cauze. Astfel, aflăm că în aria de competență a „episcopului cumanilor” existau de fapt
„anumite popoare care se chemau români” (quidam populi qui Walati vocantur), care se socoteau
creștine, dar refuzau să asculte de episcopul latin,
nesocoteau credința romană și primeau sfintele
taine (sacramentele) de la „anumiți pseudoepiscopi” sau „episcopi schismatici”, adică dintre aceia
„care țineau de ritul grecilor”.
Prin urmare, „Episcopatul Cumanilor” cuprindea în principal în sfera sa de autoritate nu cumani, ci români. Cum s-a putut petrece acest lucru? Nu este foarte complicat de observat că
denumirea de cumani, aflată în legătură cu aceste
spații, era de dată relativ recentă. Cumanii făceau
parte dintre populațiile stepei și creaseră de curând o putere a lor în regiunea de confluență a
Asiei cu Europa până la Carpați. Evident, puterea
cumană – un colos cu picioare de lut – a fost o realitate, dar nu de lungă durată și nici uniformă în
spațiu. La începutul secolului al XIII-lea, această
putere numită de unele izvoare „Imperiul Cumanilor” era aproape apusă. Înfrânți și risipiți de mongoli în bătălia de la Kalka, din 1223, o parte dintre
cumani (aliați atunci cu rușii) au fugit spre vest, au
fost creștinați, s-au așezat în Regatul Ungariei, cei
rămași fiind apoi din nou nimiciți de Marea Invazie
Mongolă (Tătară) din 1236-1242. Pentru că s-au
confruntat cu ei, pentru că au contribuit la creștinarea lor superficială și parțială, pentru că au așezat
grupuri de cumani în centrul țării lor, regii ungari

și-au luat (din 1233) și numele regi ai Cumaniei,
nume rămas apoi în toată perioada medievală ca
titlu de pretenție.
Sub aspect geografic, această Cumanie destul de volatilă este greu de localizat precis. Părțile
noastre extracarpatice de la răsărit de Olt, până pe
la nord de curbura Carpaților, în viitoarea Moldovă,
s-au numit o vreme „Cumania” ori „Cumania Neagră”. Adjectivul „negru” semnifică aici periferia, zona de margine, dominată slab și indirect de cumani. Numele acesta de Cumania este păstrat în
cancelaria Regatului Ungariei și la 1247, pentru zonele din stânga cursului inferior al Oltului, nedominate de autoritățile pomenitului regat catolic și unde
era țara lui Seneslau, voievodul românilor. Cucerirea acestor regiuni urma să fie asigurată de Cavalerii Ioaniți, dacă aceștia ar fi luat în stăpânire Țara
Severinului, fapt care nu s-a întâmplat. De fapt, înscrisul papal de la 1234 constată că sub pojghița
subțire de cumani (cei puțini, câți erau atunci acolo)
existau vechile „popoare” valahe. Aceste „popoare”
erau creștine, ceea ce face ca acțiunea „misionară”
apuseană să fie de prisos. Fiind creștini, acești români aveau propria organizare bisericească și propria ierarhie, din care cauză refuzau autoritatea
episcopului trimis de papă. Organizarea aceasta
ecleziastică a românilor din Episcopatul Cumanilor
nu era la nivelul unei singure episcopii răsăritene, ci
la nivelul mai multora. Românii nu ascultau numai
de un episcop al lor, ci de mai mulți episcopi, catalogați drept „falși”, fiindcă nu erau rânduiți de Roma, ci de ierarhia răsăriteană. Firește, după regulile
apusene devenite mult mai severe după echivalarea „schismei” cu „erezia”, acești episcopi nu erau
canonici, ci „schismatici”. Teritoriul de jurisdicție al
acestor „pseudoepiscopi” trebuie să fi fost destul de
mare, destul de întins, iar faptul că apusenii au înființat peste toate eparhiile lor doar o singură dioceză arată lipsa de realism a întregii întreprinderi și
explică parțial eșecul acesteia. Nereușita se vede
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din constatarea papală că pomeniții români nu ascultau de episcopul latin nou rânduit, ci de episcopii
lor cei vechi.
Noțiunea de „popoare” (populi), în acest context, nu exprimă prioritar etnicitatea, fiindcă atunci
termenul ar fi fost folosit la singular. Românii nu
erau de fapt mai multe „popoare”, ci unul singur.
Termenul de „popoare românești” presupune aici
existența mai multor entități politice sau măcar o
tendință destul de avansată în acest sens. De regulă, etniile necuprinse încă în sfera regatelor catolice erau numite în cancelariile latine „popoare”
doar dacă erau organizate politic. De altminteri,
chiar dacă s-ar ignora această semnificație a termenului respectiv, prezența episcopatelor de rit bizantin impune și existența în „Cumania” (în sens
larg, regiunea situată în exteriorul munților, de la
est de Valea Oltului până spre nord de-a lungul
Carpaților Orientali) a unor forme de structurare
politică a acestor români „schismatici”. De altminteri, în 1241, adică la câțiva ani de la invazia tătară, ajunsă la noi prin 1241-1242, în „Cumania” de
la răsărit de Olt, apare consemnat voievodul Seneslau al românilor. Acesta nu are cum să-și fi creat voievodatul după prăpădul tătar, când toate fuseseră bulversate. Se impune concluzia că românii aveau cel puțin un nucleu politic destul de solid
în „Cumania” înainte de venirea puhoiului tătar, dată foarte apropiată de anul scrisorii papale din
1234. În fapt, din moment ce erau mai multe episcopii ale românilor din „Cumania”, este firesc să fi
existat mai multe formațiuni politice, fiecare corespunzând câte unui scaun episcopal.
Forța structurilor românești vechi se vede din
atitudinea fermă a acestor români, despre care papa spune în același document din 1234 că nu se

supun noii biserici, că „unii, atât unguri, cât și teutoni, împreună cu alți dreptcredincioși din Regatul
Ungariei trec la dânșii <la românii din „Cumania”>
ca să locuiască acolo și astfel, alcătuind un singur
popor cu pomeniții români, nesocotindu-l pe acesta
<pe episcopul catolic>, primesc sus-numitele taine
spre marea indignare a dreptcredincioșilor și spre o
mare abatere a credinței creștine”. Ceea ce este
aici tulburător nu este insuccesul convertirii românilor, ci faptul că acțiunea prozelită din Moldova se
întoarce împotriva inițiatorilor ei: nu numai că românii nu ascultă de clerul roman și nu i se supun
lui, dar atrag populație catolică din estul Ungariei
(Transilvania) la ortodoxie. Primirea sacramentelor
de către unguri, germani și alții alături de români și
cu românii, de la preoții acestora, înseamnă frecventarea de către aceștia toți a bisericilor răsăritene, aflate sub oblăduirea episcopilor „schismatici”.
Solidaritatea aceasta sub semnul credinței Răsăritului se vede din formularea că noii veniți dinspre
vest „alcătuiesc un singur popor cu pomeniții români”. Evident, alcătuirea unui „singur popor” cu
românii de către menționații unguri, sași și alții din
Transilvania nu înseamnă numaidecât – cum s-a
mai afirmat sporadic – românizarea alogenilor, ci
traiul lor în aceeași formațiune politică și confesională cu românii, după regulile lumii răsăritene.
Regele ungar, adică „regele tânăr” Bela al
IV-lea (încă asociat al tatălui său, Andrei al II-lea)
este îndemnat energic de papă să-i aducă pe
acești români la supunerea față de biserica romană. Ca soluție, papa poruncea să li se orânduiască
valahilor un episcop catolic (vicar) potrivit națiunii
lor (ut catholicum eis episcopum illi nationi conformem). Cu alte cuvinte, în afara episcopului „ales”
de Sfântul Scaun, „sus-numiții români” urmau „să

Eugen ANDONI (1939-1999), cu botoșănenii ieșenizați Val GHEORGHIU (1934-2017) și
Dorin POPA (Galeriile de artă POD POGOR – fiul). Iași, 1997. Foto Constantin-Liviu RUSU
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primească”, un nou episcop, prelații respectivi trebuind să aibă „venituri îndestulătoare și potrivite demnității lor”, strânse de la acești români. Episcopul acesta vicar nu era altceva decât aplicarea formulei
stabilite de „regulile conciliului general”, după cum precizează documentul. Trimiterea se face, fără putință de tăgadă, la rânduielile Conciliului al IV-lea de la Lateran, din 1215 (al XII-lea, conform numărătorii catolice a conciliilor ecumenice), referitoare la regiunile în care
trăiau „schismatici” planificați să fie aduși la „unire”, adică la credința
apuseană. Cum, în acord cu aceste reguli, nu puteau funcționa doi
episcopi creștini canonici în același loc, episcopii catolici titulari numiți
de papă în aceste regiuni răsăritene urmau să aibă câte un vicar
de-al locului, recunoscut și acceptat de băștinași și adecvat ritului lor.
Formularea „episcop potrivit acelei națiuni” a valahilor ascunde în ea
soluții practice, menite să-i aducă la supunere pe acei români. „Potrivirea” cu acea națiune valahă a episcopului auxiliar arată prin perifrază spiritul pragmatic al Romei: se impunea ca episcopul vicar să fie
de rit răsăritean și să știe limba populației locale, limba „acelei națiuni”. Se vede că, la puțini ani după crearea episcopatului din părțile
extracarpatice, autoritățile catolice au înțeles că nu se putea face
„unirea” reală prin folosirea unei limbi neînțelese de „națiunea valahilor” și nici printr-un prelat indezirabil. În această accepțiune, numirea
a încă unui episcop, a unuia „potrivit acelei națiuni”, cu scopul recunoașterii de către români a autorității papei, era, din perspectivă apuseană, o formă de „unire” ecleziastică. Altfel spus, „potrivirea” noului
vicar se poate referi la acceptarea, pentru moment, ritului lui bizantin
și a limbii sale române. Termenul de „națiune valahă” se referă aici,
în limbajul de cancelarie al papei, la etnicitate, așa cum noțiunea de
„popoare”, explicată mai sus, are în atenție formele de organizare politică. În același sens, menționarea „pseudo-episcopilor” face trimitere
la organizarea bisericească a românilor. În rezumat, papa consemnează în această scrisoare etnicitatea românilor, organizarea lor politică și organizarea lor ecleziastică. După Cruciada a IV-a și după
Conciliul al IV-lea de la Lateran, se părea că, pentru succesul „unirii”,
ritul răsăritean urma să fie tolerat de Roma, măcar într-o primă etapă.
Acum, în 1234 – la trei decenii de la căderea Constantinopolului în
mâini latine – papa Grigore al IX-lea nu mai pare atât de tolerant, în
condițiile în care se teme „ca din felurimea riturilor să nu se ivească
un pericol pentru suflete”. Cu alte cuvinte, alte rituri decât cel latin nu
sunt de acceptat în sânul „bisericii universale” conduse de papă.
În finalul epistolei de la 1234, regele Ungariei este îndemnat
energic și aproape somat astfel: „să-i silești pe toți neascultătorii față
de biserica romană din țara ta să se supună acestei biserici” și „să nu
mai rabzi în regatul tău astfel de schismatici”. Aici se vede aplicată o
altă măsură gândită de strategia papală de după Cruciada a IV-a
pentru eradicarea cu orice preț a schismei, anume intervenția brațului
secular. Catolicizarea trebuia făcută prin conlucrarea celor două puteri, bisericească și laică, prin forța cuvântului și a armelor, prin convingere și constrângere deopotrivă. Dar suveranul pontif nu-i cere
imperativ suveranului ungar doar supunerea românilor față de biserica romană, ci și strângerea de la aceștia a veniturilor cuvenite bisericii, din care se cuvenea să primească o cotă parte și pomenitul
episcop catolic. Se vede de aici cum catolicizarea românilor, deveniți
catalizatori pentru catolici, nu era doar o chestiune spirituală (de eradicare a „schismei”, de corectare a abaterilor de la credința considerată adevărată și de îndepărtare a „pericolului pentru suflete”), ci și o
chestiune fiscală, de exploatare economică a noilor convertiți.
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Elvira SOROHAN
O POVESTE DESPRE „CUMPLITE VREMI DE ACMU”
Dacă într-o retrospectivă istorico-literară recunoaștem adevărul afirmației că toată literatura noastră clasicizată are un filon moralist, atunci trebuie
coborât la rădăcini. După literatura orală, primii noștri cărturari moraliști au fost cronicarii. După ei vine
Cantemir cu romanul alegoric și Budai Deleanu cu
poema satirică. La un alt nivel, filonul amintit sporește cu marea literatură a secolului al XIX-lea și trece
în secolul XX, de la romanele lui Rebreanu până la
Marin Preda și nu numai. Se poate crede că acest
mod de a interpreta lumea e în spiritul poporului
nostru continuu măcinat de o conținută revoltă, care
marchează un ethos specific total lipsit de pragmatism.
Coborând la originile scrisului românesc, începutul laic îl face Grigore Ureche, cărturar de formație latină. Mărturisește singur că, citind mai multe izvoare, „toate le-am tocmit prin poveste”. Însă, spiritul critic este foarte activ în repovestire despre „cei
mari și puternici” pe care – crede el sceptic – numai
justiția divină îi poate pedepsi. Și atunci, ca și acum,
„țara era mișcătoare și neașezată”, mereu trădată și
din interior, „viclenită”, iar pribegia era (este) în floare. Aspectul moralizator este concentrat în cinci
fragmente, ce întrerup cu noimă firul povestirii, întitulate „Certare către cei mari și puternici”, în timpul
cărora „țara crâșca” (scrâșnea) apăsată de biruri.
Toate aveau scop moral, erau pentru „învățătură și
certare”. Cu înțelepciune, cronicarul se voia „certător de păcate”, avea o mentalitate caracteristică timpului și nivelului său de cultură. Pare că, de atunci și
până acum, se repetă, la indigo, metoda conducătorilor de a-și câștiga „slujitori umplându-i cu bani și
vorbe dulci”, adică făgăduieli, promisiuni în limbajul
politic de astăzi.
Mult mai adânc și mai literar formulat este crezul moralizator perceput ca vocația lui Miron Costin,
primul nostru memorialist, om de cultură greco-latină, care a scris într-o limbă străină (polonă) despre
țările române, inclusiv Basarabia, și despre originea
daco-romană a poporului! Cugetătorul Costin, clasi-

cizat pentru frazele lui, cu valoare de apoftegmă,
despre starea gravă a țării, a lăsat, între altele, un
Letopiseț al cărui laitmotiv impresionant sunt „cumplitele vremi”. Ecoul vorbelor sale înțelepte nu s-a
stins. Se mai scriu și astăzi studii cu moto-ul „Biruit-au gândul”, adesea i se repetă exclamația „Nasc
și în Moldova oameni”, și încă altele. Lectura textului ne poate îngândura astăzi prin permanența și
deci mereu actuala lui îngrijorare pentru vremurile
de cumpănă ale pământului nostru. Ca un vizionar, i
se pare că răul va fi și al veacurilor viitoare. O singură frază poate fi antologică pentru adevărul ei trăit
dramatic, cum stilul o spune. Răul fără leac începe,
pentru el, odată cu înrudirea lui Vasile Lupu cu hatmanul căzăcesc: „De la acele vremi ah! s-au început și răul nostru, în care până astăzi ne aflăm cu
acest pământ la cumplite vremi și Dumnezău știe
de nu și peste veacul nostru trăitoare”. Anxietatea
învățatului era profund patriotică. Acum 330 de ani
a fost decapitat pe motiv politic, pentru că „a stat
pentru țară”, împotriva domnitorului și a birurilor.
Știm de la Neculce, martor al timpului aceluia, că
adesea, „la masă”, Miron Costin îi spunea domnitorului Constantin Cantemir: „Mai des cu paharele,
măria ta, și mai rar cu rânduielile, că țara este iertată de la Poartă…” După multe vorbe de acest fel,
Miron și fratele său: „au căzut la bănuială de și-au
pus și capetele”. Un model uman de curaj civic,
pierdut astăzi pentru poporul nostru ce trece printr-o
școală în care aproape că nu se mai predă istoria
trecutelor secole românești.
În cuvântul introductiv către „iubitul cetitor”,
plasat în fața Letopisețului, Costin prindea într-o frază starea de cumpănă a țării, ceea ce poate isca
impresia de actualitate. O conștiință și o suferință
tulburătoare se pot citi în gravitatea retoricii textului:
„Ce sosiră asupra noastră cumplite aceste vremi de
acmu, de nu stăm de scrisori, ce de griji și suspinuri… Iară noi prăvim cumplite vremi și cumpănă
mare pământului nostru și nouă”. Umbra acestei
stări psiho-spirituale planează nu numai asupra fon-
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dului reflexiv al povestirii istoriei, ci și asupra stării
omului înțelept trăitor în România profundă de astăzi. Răul, i se pare cronicarului, este nu numai repetabil, dar și agravant, de vreme ce, din cauza greșelilor domnitorilor, „țara au purces tot spre rău, den
an în an”. Și din secol în secol putem spune noi astăzi, treziți la realitate de pedagogia discursului educativ al înțeleptului povestitor, ce pare să fi fost un
vizionar cu stilul lui permanent reflexiv. Metoda particulară de educare fiind povestirea unui fragment
de istorie din care deduce un sens esențial, propus
reflecției, un adevăr cu valabilitate universală. Avansez un singur exemplu. După bune pagini acoperite
cu istorisirea faptelor de vitejie ale lui Mihai Viteazul,
promițătoare pentru unitatea românilor, și uciderea
lui făptuită de un trădător cumpărat de adversari,
cronicarul încheie reflexiv, cu un patetism accentuat
ce se vrea propagat în cei care citesc: „că ce nu lucrează în lume avuțiia. Banii răscolesc împărățiile și
mari cetăți le surpă, cum se zice cu un cuvânt leșesc: Sula de aur zidul pătrunde.” Cum să nu fie înțelese și acceptate, ca adevăr, aceste fraze, în zilele
noastre stăpânite de un mercantilism sălbatic, când
totul se vinde și se cumpără?
Narațiunea este, așadar, intențional structurată cu finalitate morală, ca o carte de înțelepciune.
Cel dintâi istoric al literaturii române, care a citit bine
textul și a înțeles acest mecanism intern al istorisirii,
lăsate posterității de Miron Costin, a fost G. Călinescu. Tot el, într-o scrisoare către Al. Rosetti, gândindu-se și la opera poetică a bătrânului cărturar, se întreba: „E posibilă literatura română fără Miron Costin?”. Cum se știe, foarte bun cunoscător al culturii
florentine din Rinascimento-ul italian, Călinescu îl
caracteriza pe Costin ca „machiavelist”, nu machiavelic. Nu se gândea la Principele, ci la o altă operă
a lui Machiavelli, Discursuri asupra primei decade a
lui Tit-Liviu. După sfatul istoricului latin, care scria că
istoria trebuie să ofere pilde, te învață ceea ce „trebuie să faci pentru propășirea patriei tale”, iar pe de
altă parte „ceea ce trebuie să eviți ca fiind rușinos
să gândești și să făptuiești”, Machiavelli își organizează Discursurile… în scop pragmatic. Povestește
un episod din istoria Romei și în final extrage o învățătură cu efect moralizator. Călinescu știa că Miron Costin nu-l citise pe Machiavelli, dar în școala
latină urmată în Polonia, care îi ordonase gândirea,
citise din Tit-Livius, încât crede că cronica e din stirpea mentală a înaintașilor, care au un spirit înțelegător al mecanismelor interne ale istoriei, și le sedimentează concluziv în fraze ce conțin adevăruri
permanent valabile în timp. Metoda deductivă, adică
din faptele povestite se extrage o învățătură, organizează Letopisețul. Se recurge adesea la dictoane
latine pe care cronicarul avea grijă să le traducă,
pentru un sperat cititor român. Când crede că sen-

sul e mai greu de pătruns cu înțelegerea, îndeamnă: „aicea caută să vezi”, sau: „ia aminte”. Încât,
proverbul, dictonul, parabola biblică și mai ales cugetarea proprie sunt mijloacele pe care se bizuie
Costin în esențializarea istoriei, în mare parte trăită
și pe care o sancționează sever. El instituie astfel
un cod particular al discursului narativ. Prevalente
numeric, expresiile extrase din înțelepciunea universală, trecute asociativ prin propria gândire, sunt
spiritul povestirii.
Substanța gândirii lui Miron Costin, personal
dezinteresat, semn al nobleței sale de boier cu blazon, este determinată de problemele grave ale țării.
Nefericita istorie a „patriei înlăcrimate”, cum scria în
Poema polonă, și nu scepticismul a decis ca el să
povestească despre intrigi neobosite, erori ale domnitorilor fără „milă de țară”, despre conspirații și primejdii multiple ca dezastre ireparabile. Sunt situații
umane și politice al căror prezent etern nu poate fi
negat. Cărturarul Costin a fost turnul de veghe al
timpului său, cel care a aplicat evenimentelor cenzura cugetării critice clasicizată în învățături lucide,
în capul cărora stă: „Biruit-au gândul să scriu…”.
Unde ne sunt astăzi gânditorii din această stirpe, ca
să nu-l lase pe Costin să fie singur contemporanul
nostru? Trăim vremuri, cum zice cronicarul, în care
și boierul și omul de rând umblă cu „zilele a mână”,
cu existența mereu primejduită. Temută era și starea țării, că „nu poate să aibă casa aceea pace, lângă care alta, lipită de perete, arde!” O stare deloc
inactuală.
Selectăm un florilegiu de cuvinte memorabile,
care l-au motivat pe Vladimir Streinu să-l numească
pe Miron Costin „primul nostru mare clasic”. Cronicarul a fost un gânditor care a trecut istoria povestită
printr-o formă de judecată superioară, modelată de
experiența de viață și de știința de carte latină. Cu o
mare putere de pătrundere a înțeles cauzele succesului și eșecului în istorie, dublând determinismul divin cu determinismul uman în explicarea evenimentelor. Din faptele și destinul figurilor care au intrat în
istorie scoate adevăruri general valabile și pentru
comportamentul omului de rând, întrucât privesc,
cum spune el, „hirile omenești”. O cugetare o nuanțează pe cealaltă. Povestind despre finalul tragic al
lui Mihai Viteazul, cugetarea concluzivă se ridică la
nivel general-uman. „Izbânzile dintâi” nu l-au oprit
pe voievod căci: „Neștiutoare firea omenească de
lucrurile ce vor să fie pe urmă. Pentru un lucru sau
două pre voie ce i se prilejesc, bietul om purcede
desfrânat și începe lucruri peste puterea sa și apoi
acolo găsește perirea.” În altă parte formulează mai
scurt, cu un dicton rostit în limba literară a secolului
al XVII-lea: „cu anevoie este fiecăruia a se feri de
ceea ce este să fie”, mai ales când trădarea e comisă de cei apropiați, „mai ales de primejdia din casă
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foarte cu anevoie a se feri fiecăruia este”. A devenit
clasică fraza care extrage o învățătură sceptică din
nesăbuința fatală a lui Vasile Lupu de a nu asculta
sfatul unui bătrân de a nu ceda cetatea Hotinului.
Totul s-a întâmplat în vremuri de criză, când nici un
sfat nu mai putea salva ceva, fiindcă era „sosită perirea”, căci „Nu sunt vremile sub cârma omului, ce
bietul om supt vremi.”
Capacitatea de generalizare despre natura
umană, plecând de la anumite individualități istorice,
este depășită de alte cugetări ce privesc caracterul
uman în ansamblu, manifestat în experiența omenirii. De la general, cronicarul coboară la particular. O
astfel de însușire este ambiția, definită în stilul specific epocii. În vremea Radului-vodă, un slujitor, ce
se credea merituos, aspira la „boierie” și îi cere
domnitorului această favoare: „că hirea omenească
este pururea silitoare în viață să fie între cei de frunte”. La alt nivel, aceeași aspirație, de expansiune teritorială fiind vorba, e detaliată într-o retorică exclamativă, atingând un apogeu dramatic, exemplificată
cu figuri din istoria veche universală ca să ajungă la
istoria trăită de el. Fragmentul este foarte întins, însă începutul e relevant: „O! nesățioasă hirea domnilor spre lățire și avuție oarbă. Pre cât se mai adaugă, pre atât râvnește. Poftile domnilor și a împăraților n-au hotar. Având mult, cum n-ar avea nimica le
pare. Pre cât îi dă Dumnezeu, nu se satură. Având
domnie, cinste, și mai mari și mai late țări poftesc…
și așa lăcomind la a altuia, sosesc de pierd și al
său…” Pedeapsa imoralității ambițiosului intră în codul etic configurat în povestirea cronicarului moralist
de apartenență stoică. Preocupat de amestecul norocului în destinul oamenilor, cum se citește și în
versurile din Viața lumii, cronicarul reia și aici motivul, numit în poem „întâmplare bună”. Pragmatic fiind, Costin nu crede în șansă: „Orb norocul la suiș și
lunecos a stare la un loc, grabnic și de sârg pornitor
la coborâș.” Lunecos e norocul, la fel cum „nestătătoare și lunecoase sunt firile omenești”, asociază el,
având ca subînțeleasă experiența de viață.
În istorie, crede el, singurele atribute de succes, care intră în profilul unui conducător model,
sunt înțelepciunea și prudența, „gija și mila de țară”,
în care se implică iubirea. „Că milele domnilor pot
așeza țările, nemila și lăcomia fac răsipă țărilor.”
Costin era cu gândul la împăratul roman, stoicul
Marc Aureliu, figură centrală în Ceasornicul domnilor, carte pe care, împreună cu fiul Nicolae, o traducea din latină. Suntem și noi astăzi cuprinși de nostalgia cronicarului după un astfel de model, când țara e într-o mare suferință, pricinuită mai ales dinăuntru. Știa Costin că există norme ale conduitei conducătorului de popoare ce trebuie învățate. O problemă de educație. Am avut regi educați să fie regi,
dar după ei s-au perindat la Cotroceni președinți

needucați pentru funcție, ca să nu spunem mai
mult. Comportamentul conducătorului, ne spune
cronicarul, poate fi schimbător. Născând speranțe,
un domnitor era la început „deplin la toate și întreg
la hire. Cuvântul ce-l grăia ca o pravilă era tuturora,
giudețele cu mare dreptate și socoteală, fără fățărie,
cu cinste, iară nimănuia cu voie veghiată”. Cu mirare constată că, din cauza luxului curții și a desfrâului
în bogăție, s-a întâmplat „întunecarea înțelepciunii”
dintâi a Radului-vodă, care nu era om de Țara Moldovei, venise din Țara Românească. Ce gânduri
asociative îi poate răscoli mintea îngândurată a românului de astăzi trăitor sub un președinte instabil?
Despre un Alexandru-vodă care, îndată după înscăunare, a arătat că „lupul părul schimbă, iară nu
hirea”, din cauza „unor mari desfrânăciuni” a stârnit
o răscoală a poporului, manifestată cu „nespusă
vrăjmășie”, alungându-l din țară, nu fără dramatism.
Povestirea evenimentului e însoțită de o pildă, un fel
de lecție-avertisment pentru orice conducător de țară: „Un crai din Englitera, de câte ori se îmbrăca diminețile, de atâtea ori își zicea singur sieși: «Adu-ți
aminte că a multe gloate de oameni ești stăpân».
Domnii cei buni și drepți fără grijă și desfătați stăpânesc, iară cei răi tot cu siială.” Se vede că nu cunoșteau pilda locatarii de la Cotroceni, inculți în ale istoriei, și care vor fi stăpânit „cu siială”, temători de sabia lui Damocles.
După sute de pagini care povestesc moravurile politice practicate în absența legilor și cu încălcarea legilor pământului, când diplomația de taină se
numea „pâră”, când nimic nu mergea dacă nu se
„unsese osia”, iar domnia era „tocmită cu bani”,
când sfatul benefic era înlocuit cu „șoapta”, cronicarul pare să se odihnească istorisind, aproape concluziv, domnia lui Gheorghe Ștefan. „Om de țară”,
acesta a trebuit mai întâi să stârpească „mari jafuri
făcute de oameni străini, mai ales greci”, ca să poată stabili binele. Ultima frază e ca o apologie a binelui temporar: „Domnia lui Ștefan vodă au fost cu mare belșug țării… în pâine, în vin, în stupi, mare roadă în toate. Om deplin, cap întreg, hire adâncă, cât
poți zice că nasc și în Moldova oameni.” Gândirea
analitică a cronicarului, reflectată în retorica cugetărilor, ne oferă un foarte actual subiect de meditație
critică asupra timpului nostru. Nouă, celor de astăzi,
îngânduratul Costin ne spune, în și printre rânduri,
că istoria o făptuiesc oamenii, care uită sau nu de
Dumnezeu, de destin, de întâmplare și noroc, fac
binele sau răul țărilor conduse, sunt capabili de tiranie, de rectitudine ori disimulare, de cinste ori trădare, de înțelepciune ori viclenie și delațiune. Gândul
lui e că vremelnicia pândește totul, „binele nu e multă vreme stătător”. Este, la nivel general, un fel de
memento mori. Din Letopisețul lui, citit astăzi, rămâne nu atât evenimentul, cât lecția de înțelepciune.
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Eugen URICARU
CÂRȚA
Poți ajunge în mai multe feluri la Cârța, unde
cam pe la 1202 s-a ridicat prin strădania unor călugări cistercieni, burgunzi o mănăstire care dăinuie și astăzi doar sub forma unor ruine impunătoare, în cadrul cărora funcționează o biserică luterană. Funcționează, adică se fac slujbele cuvenite
pentru puținii protestanți germani care locuiesc în
Cârța. Acum, așezarea are puțin peste 900 de locuitori dintre care se pot număra în jur de 50 de
sași. Cârța se numește în limba acestora Kerz și
are și foarte puțini locuitori de limbă maghiară.
Restul sunt români. Comuna arată ca o mica localitate… olandeză. Este foarte îngrijită, plină de flori,
de o curățenie stradală impecabilă, cu case zugrăvite, acoperișuri întregi, ziduri zdravene și o șosea
de foarte bună calitate. De tot dragul! Povestea
acestei așezări, întemeiată de călugări burgunzi
prin ridicarea imensei, impunătoarei biserici în stil
romanic târziu, cu elemente gotice evidente, o mă-

năstire care a fost înființată prin decret regal și a
fost închisă tot prin decretul regal al lui Mathias
Corvinul, este una simbolică. Mănăstirea de la
Cârța a fost fondată de ordinul Cistercian. Cine
sunt cistercienii? Aparțin unui ordin călugăresc misionar, care nu aveau voie să-și ridice noi mănăstiri decât în pământuri necatolice sau pustii. Se
vede că la 1200 românii ortodocși confereau calitatea de necatolice pământurilor de pe malurile Oltului și poalele Făgărașului. De pustietate nu poate
fi vorba, istoria consemnează posesiuni regale
acolo. Nu poți avea o posesiune fără a avea oameni pe ea.
Se poate ajunge în zonă venind dinspre Sibiu ori dinspre Brașov, iar pentru cine dorește se
putea strecura pe valea Hârtibaciului, dinspre miezul Transilvaniei. Eu am ajuns dinspre Curtea de
Argeș, un alt loc mirific al României. Am traversat
Făgărașul pe spectaculosul și drumul foarte bun,

Cârţa, fostă mănăstire cisterciană din Ţara Făgăraşului, actualmente biserică evanghelică a comunităţii locale germane
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care a fost construit în doi-trei ani, în deceniul 60,
de către constructori români. Doi ani și încă un pic
a durat acest cel mai spectaculos drum din Europa. Este impresionant ce au putut face acei constructori! Uimirea vine și din neputința evidentă de
astăzi a altor constructori, unii străini, alții autohtoni, de a face un drum civilizat, măcar cât Transfăgărășanul, peste Carpați, în zone mai lesnicioase. Când am ajuns la cumpăna apelor, la Bâlea,
am avut surpriza să văd fluturând un steag turcesc
și o mulțime de firme care mă anunțau că pot
cumpăra vestiții kürtőskalács. Am mers mai departe, ușor înnegurat, către Transilvania din vale. Am
trecut prin Cârțișoara, de unde era Badea Cârțan,
contrabandistul de cărți românești, pentru a ajunge
la Cârța. Voiam să văd cum a rezistat acea mănăstire supusă invaziei tătare, răscoalei cumane și
decretului regal al lui Mathias. Mănăstirea din Cârța era, de fapt, o filială a mănăstirii din Igriș, situată
în câmpia Banatului, lângă Cenad. Igrișul a rezistat
mai puțin, deși acolo a fost înhumat regale Andrei
al II-lea, fiul regelui Bela al III-lea și al Anei de
Châtillon, cea care i-a adus pe călugării burgunzi.
Andrei al II-lea era căsătorit cu Yolanda de Courtenay, fiica Împăratului latin al Constantinopolului,
Pierre de Auxerre. Igrișul e important, întrucât aici
este semnalată prima bibliotecă de pe teritoriul actual al României.
Revenind la Cârța, putem adăuga că lângă
maiestuoasele ruine se află cea mai veche casă
locuită neîntrerupt din Transilvania. E vorba de casa parohială, care arată chiar impunător. O locuință arătoasă. În interiorul ruinelor găsești o parcelă,
dintr-un cimitir militar, foarte îngrijită și unde sunt
îngropați soldați germani căzuți în lupta cu Armata
Română de la Porumbacu. În toamna lui 1916.
N-am apucat să merg la Porumbacu, dar mă tem
de ce voi vedea în legătură cu românii căzuți
atunci pentru reîntregirea Țării. Totuși, trebuie să

Imagine din interiorul Mănăstirii cisterciene Cârţa

luăm aminte că moartea acestor români în haină
militară nu a fost în zadar.
Cârța e un semn, o dovadă a prezenței spiritului European, care este același în Burgundia ori
în Țara Făgărașului. Uneori rezista ca un râu subteran (dar exista!), alteori devenea un fluviu larg și
impetuos, cum ar putea, de altfel, să fie în această
vreme a noastră. Oricum, merită să vizitați Cârța și
Cârțișoara.

Casa parohială din comuna Cârţa
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Ion ȚURCANU
(Chișinău)

DESPRE MINORITATEA CREATOARE
Multă lume și de multă vreme se întreabă
de ce construcțiile statale, mai cu seamă în
proaspetele democrații europene, sunt atât de instabile și de fragile și, mai ales, de ce în cele câteva decenii de când acestea există nu au reușit
să identifice soluțiile și instrumentele care să le
întărească și să le ajute să iasă din impas. Fie că
e vorba de România, Republica Moldova ori de
Ucraina sau chiar de republicile caucaziene, peste tot în aceste spații se constată o permanentă
dezorientare politică, o lipsă a unei viziuni clare
asupra perspectivei istorice a acestora și a modalităților realiste, cu certe șanse de realizare,
privind așezarea pe baze sigure a vieții lor de fiecare zi, ceea ce i-ar face pe oameni să se simtă
în deplină siguranță, permițându-le, astfel, să-și
construiască drumul vieții pe un optimism întemeiat.
Dacă ne-am limita deocamdată doar la realitățile din cele două țări românești, am putea observa că în toată perioada de după căderea regimului comunist ceea ce s-a impus pregnant ca
elemente definitorii ale evoluției lor au fost haosul
politic, determinat în principal de lipsa unei forțe
politice constructive și eficiente, și neglijarea obiectivului de bază al statului, care este însăși rațiunea lui de a exista: bunăstarea poporului. Mai
simplu și totodată mai concentrat, e vorba de un
model viabil al construcției de stat și de organizarea cea mai bună a funcționării ei. În rândurile ce
urmează încerc să mă lămuresc de ce la noi – și
nu doar la noi, dar aici interesul prioritar este
pentru situația din zona noastră – acest organism
funcționează mult mai rău decât lumea așteaptă
zadarnic atâta vreme de la el.
În viziunea mea, prima explicație, și cea
mai profundă, trebuie căutată în sistemul politic
cu care am căutat să înlocuim regimul comunist.

În anii 1989-1990, altă alternativă la acesta nu se
arăta, decât regimul democrației liberale. Exasperată de deliciile „democrației populare”, de farmecele oferite de „statul întregului popor”, toată
lumea admira cu o speranță ce se mărginea cu
disperarea modul de viață al țărilor capitaliste occidentale și abia aștepta să pornească pe această cale, pe care o identifica cu ieșirea la limanul
fericirii. A trebuit însă să se scurgă câteva decenii
ca să se vadă că fericirea întârzie să se arate. De
ce? Nu s-a făcut trecerea râvnită? Ba s-a făcut,
numai că nu s-a ajuns până acolo unde ținteau
speranțele. S-a realizat un model caraghios de
capitalism, un hibrid monstruos îmbinând caricatural elemente ale economiei de stat, ale economiei libere și ale unui capitalism banditesc, de jaf.
În paralel, a fost instituită o democrație falsă, de
fațadă, în care puterea doar pe hârtie, în constituții copiate de pe cele mai bune modele europene,
aparține poporului, dar în realitate este deținută
de variate grupuri de interese, fie că e vorba de
înjghebări politice de moment, reprezentând, de
regulă, foarte prost societatea și fiind străine nevoilor cetățeanului de rând, sau chiar de grupuri
criminale.
Dar acest handicap nu este mai mult decât
realizarea prost inspirată a modelului râvnit, problema reală fiind mult mai complicată. Chiar dacă
politicienii, hai să le zicem reformatori, din zona
cu pricina ar fi reușit să realizeze modelul întocmai, fericirea oricum nu ar fi venit.
Mereu e la modă prea cunoscuta zicere a
lui Churchill, după care democrația este cea mai
rea formă de guvernare, cu excepția tuturor celorlalte. Această formulă, justă în principiu, dar
numai până la demonstrarea contrariului, care
din păcate încă nu a fost găsit, lasă totuși nelămurită esența democrației liberale. Or, îndelunga-
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ta ei istorie demonstrează foarte clar că democrația liberală este o junglă parțial reglementată,
doar parțial. Chiar dacă factorii competenți și bine
intenționați, care de-a lungul timpului au fost desemnați să facă ordine în cuprinsul ei, au reușit
să asigure în ea un trai tolerabil, ei totuși nu au
putut fi în stare nici pe departe să-l facă ideal, din
simplul motiv că jungla nu poate oferi trai bun
pentru toți. De regulă, statul și reprezentanții săi,
urmărind să evite convulsiunile sociale și să asigure un minim de armonie în societate, fac eforturi ca legea să țină cont de interesele tuturor cetățenilor, dar climatul social și relațiile reale dintre
oameni fac ca întotdeauna indivizii care reușesc
să-și asigure un statut privilegiat prin cele mai variate mijloace, în special prin acumulare de averi
foarte mari, să se ridice deasupra masei oamenilor de rând, dominând statul și dictându-i legile.
De aici se vede că progresul social, și întâi de
toate un trai normal pentru populație, au cele mai
bune șanse de afirmare numai în măsura în care
se reușește limitarea puterii acestor uzurpatori și
vampiri. Din păcate, de când există democrația
liberală nu s-a reușit nicăieri și niciodată de a anihila influența politică și socială a acestui element
extrem de periculos pentru viața normală a oamenilor. Dimpotrivă, puterea lui continuă să
crească. Sunt în așa-zisele state civilizate occidentale indivizi, a căror avere depășește cu mult
produsul intern brut al multor state de mărime
submedie și chiar medie. Un număr foarte mare
de oameni și o rețea stufoasă de instituții de tot
felul le stau la dispoziție. Ei nu se limitează doar
la gestionarea propriilor afaceri, ci se implică
foarte activ și în sfera puterii, când direct, când,
mai des, indirect, prin interpuși. Își aleg viitorii deținători nominali ai puterii, îi finanțează și mobilizează electoratul pentru asigurarea rezultatului
dorit. Puternice regate plutocrate care pun la îndoială suveranitatea statului din care, formal, fac
parte și mai ales contestă dreptul cetățenilor la o
viață demnă, cu adevărat liberă și fără de lipsuri.
Acestea sunt ca vâscul, care, odată prins de copac, îl suge până îl usucă.
Bineînțeles că au fost și s-au manifestat
mereu în cadrul acestor societăți spirite luminate,
voci credibile și sonore care au semnalat și continuă să semnaleze marele pericol reprezentat de
acești uzurpatori ai puterii de stat și de umilire a
poporului, dar vocile lor, oricât de puternice și curate, nu pot răzbate prin stratul gros și toxic a tot
felul de interese meschine, al comodităților, tabuurilor, tabieturilor, idiosincraziilor etc. pentru a
ajunge la nivelul luării deciziilor de stat. Situația
aceasta de confuzie, ce produce impresia de in-

diferență și apatie generală, este tocmai mediul
pe care îl obțin, fără măcar să-l ceară, marii stăpâni ai democrației liberale. Asta face ca în asemenea mediu viața să meargă ca o mașinărie
fără program și fără ghidaj, la voia întâmplării.
Dar, revenind la țările din spațiul despre care vorbeam la început, constatăm că ele prezintă
în această privință un tablou și mai îngrijorător.
Aici democrația liberală în forma ei clasică încă e
departe de a fi ajuns să se afirme. Aici unele țări,
cum e cazul României, au sub acest aspect niște
tradiții foarte slabe, pe când altele, ca de exemplu Moldova și Ucraina, nu au nici un fel de tradiții. S-ar părea că dacă nu a ajuns, înseamnă cu
atât mai bine, înseamnă că nenorocirile mult lăudatei democrații liberale aici nu vor ajunge să dea
rod. În fapt, situația e cu totul alta. Cum spuneam
ceva mai sus, aici există tendința de a planta semințele democrației liberale, numai că fenomenul
nu se grăbește să prindă rădăcină, pe de o parte
din lipsa tradiției, iar de altă parte din cauza mediului cultural precar.
Exceptând acele situații în care puterea este deținută în fapt de către oligarhia plutocrată,
ceea ce se constată nu doar în marile democrații,
ci și în țări mult mai mici și destul de slabe, funcționarea statului modern caută să se fondeze pe
două elemente: guvernarea și societatea civilă.
De regulă, cea dintâi este produsul celei de a doua, care mai deține și rolul de cenzor și sfătuitor
pentru cea dintâi. Când societatea civilă dispune
de un potențial politic și intelectual destul de puternic, statul are norocul să fie guvernat de o conducere capabilă să facă față principalelor nevoi
ale țării. Când însă potențialul este îndoielnic sau
pur și simplu nu există, ca și atunci când acesta
există, la parametri mai mult sau mai puțin satisfăcători, dar din varii motive nu se manifestă, țara
este sortită să rătăcească pe căi greșite ori să
bată pasul pe loc, în mizerie, sau chiar să cadă
dintr-o nenorocire în alta. Anume aceasta a fost
calea parcursă de România și Republica Moldova de la 1990 încoace.
Viața politică din această perioadă a celor
două țări este cea mai vie expresie că acestea nu
au avut norocul de guvernări reușite. Partide au
fost destule, politicieni prea mulți, programe de
guvernare de tot felul, dar țările au fost conduse
prost, fie din iresponsabilitate, fie din incompetență, fie din ambele motive, împreună. De regulă,
cei care au reușit să înșele electoratul și să ajungă la pârghiile puterii nu au putut demonstra că
aflarea lor acolo era meritorie, corespundea așteptărilor populației și nevoilor țării. Aproape întotdeauna aceștia au fost niște figuranți politici
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fără intenții serioase și preocupări constructive în
sfera puterii, deci fără chemare pentru asta, tribuni gălăgioși și mincinoși, scandalagii agresivi și
respingători, uneori de-a dreptul primitivi, și mai
ales foarte pofticioși de avere și de privilegii nemeritate. Nici unul nu s-a remarcat prin fapte nobile, prin devotament necondiționat față de țară,
prin aplecare atentă și sincer interesată la nevoile
mari ale populației, în schimb destui au devenit
celebri prin participare activă la jaful averii publice.
Nu văd altă cauză a acestei situații decât
slăbiciunea societății civile. Fenomenul poate fi
urmărit foarte bine mai ales în R. Moldova. Dezorientată, neinstruită și programat dezinformată,
societatea civilă de aici a pledat mulți ani la rând
pentru formațiuni politice numite inadecvat de
stânga, când de fapt, nu erau altceva decât pur și
simplu stegari ai rusismului și ai antiromânismului. Ajungând să fie nemulțumită nu atât de orientarea politică a acestora, cât de gravele restanțe
sociale ale guvernărilor, în special lipsa locurilor
de muncă, care a determinat un exod masiv al
populației în străinătate, salarii și pensii prea
mici, starea nesatisfăcătoare a sferei sociale ș.a.,
societatea civilă a îmbrățișat o formațiune politică
nouă, numită Partidul Acțiune și Solidaritate și pe
liderul acesteia, Maia Sandu. Drept urmare și
spre surpriza tuturor, aceasta din urmă a devenit
președinte al Republicii Moldova, iar partidul său
a câștigat aproape două treimi din mandatele de
deputat.
Această victorie neașteptată a fost interpretată de unii comentatori mai exaltați ca un fel de
străluminare magică ce ar fi dat la iveală un fel
de geniu ascuns în sufletul enigmatic al mulțimii,
până atunci atât de dezorientată și neajutorată. A
trebuit însă să treacă doar o jumătate de an pentru ca o mare parte a alegătorilor să se arate
foarte nemulțumiți de alegerea pe care au făcut-o, pentru că viața lor a devenit și mai grea, iar
perspectiva și mai incertă. E adevărat că nu doar
din vina guvernării, ci și a unor condiții obiective
nefavorabile. Așa sau altfel, originea mistică a
succesului a fost spulberată. Trezirea la realitățile
prozaice ale vieții au început să arate că alegătorii care își închipuiseră că au dat puterea unor
oameni providențiali, au rămas în bună parte dezamăgiți. Și s-a văzut atunci că ceea ce se credea că ar fi fost un geniu luminos al mulțimii, nu
fusese altceva decât o himeră, produs caraghios
al unei imaginații precare. Iar „oamenii providențiali”, deși nu sunt mai răi decât cei pe care i-au
înlocuit la putere, și în unele privințe chiar par a fi
mai buni, sunt totuși prea departe de ceea ce se

cere pentru o guvernare cu adevărat reușită: cu
excepții neînsemnate, aceștia s-au dovedit a fi
niște diletanți înflăcărați, amatori aparent bine intenționați, declarativi mai degrabă decât constructivi, închipuiți mai degrabă decât înzestrați,
rătăciți mai degrabă decât bine orientați și, în general, de o eficiență îndoielnică. Intențiile lor par
a fi bune, dar mijloacele folosite și metodele aplicate adeseori sunt neadecvate, ceea ce nu poate
fi explicat altfel decât prin lipsa de experiență, de
cunoștințele necesare, dar și de un minim de aptitudini indispensabile specificului activității în sfera puterii.
Evident, întrebarea strigă să fie auzită: de
ce nu s-a reușit nici de data aceasta, când părea
că, în sfârșit, R. Moldova și-a găsit oamenii de
care avea nevoie? Răspunsul poate fi găsit numai la societatea civilă, pentru că ea a dat naștere acestei guvernări și tot ea o sfătuiește în continuare și o monitorizează. Mulți miniștri și deputați
sunt jurnaliști și blogheri de mai deunăzi, dar și
restul, inclusiv primele persoane din conducere,
au fost plămădite în anumite studiouri TV, redacții
de ziare sau prin eforturile unor blogheri, mai
mult sau mai puțin dubioși. Lipsiți de experiența
necesară și de propria expertiză în chestiuni atât
de importante și de responsabile, proaspăt apăruții lideri politici au ignorat cu o ușurință uimitoare
prea delicata problemă a cadrelor, lăsând-o pe
seama unui anumit segment al oengiștilor și
mass-media, fără să știe ceva despre competența
și buna-credință a acestora. Așa s-a ajuns ca nu
numai în guvern și parlament, dar și în alte instituții importante ale statului, ca de exemplu Curtea
Constituțională, să fie promovate persoane cu
trecut profesional și moral incert sau chiar îndoielnic. E un spectacol plin de șarm să vezi cum
persoane din fruntea statului se confesează ore
în șir în fața unui blogher crăcănat provocator în
jilț prezidențial, personaj ușuratic și pervers, cunoscut ca autor de show-uri de o indiscreție scârboasă. Urmărind astfel de tablouri, începi să te
îndoiești dacă aceste persoane stau bine acolo
unde se află.
Apropo de societatea civilă. Spre deosebire
de alte spații, cum este de ex. zona scandinavă,
într-un mediu îngust, ca R. Moldova, termenul
respectiv nu vizează comunitatea de cetățeni, în
general, ci doar grupurile active menționate mai
sus, pe cât de agitate, pe atât de superficiale, în
mare parte inutile, iar în unele cazuri chiar dăunătoare, drept care guvernarea nu se consultă cu
toată populația, ci doar cu aceștia. Deși le place
să se creadă adevărați guvernanți, ca în general
tuturor celor care luptă din răsputeri să ajungă la
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putere, totuși ultimii câștigători ai alegerilor nu
par să înțeleagă că guvernul este pentru a guverna, nu pentru a fi guvernat, altfel la ce ar mai fi
nevoie de el? Societatea civilă poate și trebuie să
colaboreze cu guvernul, dar numai în calitate de
consultant, nu de participant la guvernare. Iar în
ceea ce privește presa, a fi atent la ea nu înseamnă a lua în serios orice bântuie în acest
spațiu. Presa, atunci când aceasta este o îndeletnicire de o indiscutabilă acuratețe profesională,
este o sursă și o forță pe care societatea și guvernarea nu le pot ignora. Dar în ceea ce cată a fi
cu adevărat „puterea a patra”, nu are cum să încapă toată turma de jurnaliști, blogheri și oengiști.
Acolo e loc numai pentru meseriașii competenți și
corecți, care, prin munca lor, într-adevăr pot contribui la cunoașterea și soluționarea problemelor
cu care se confruntă societatea. Ceilalți, care de
fapt constituie majoritatea zdrobitoare a speciei,
sunt aproape întotdeauna niște semianalfabeți
sau chiar indivizi fără nici o instruire, care culeg
pe net tot felul de năzdrăvănii pe care le aruncă
nonșalant pe piață, de unde ajung prea ușor în
birourile guvernanților, zăpăcindu-i și orientându-i
pe piste false.
Rămâne o enigmă, totuși, de ce se întâmplă așa, de ce guvernarea preferă să se sprijine
într-o proptea atât de nesigură. Să fie de vină
doar dezorientarea acesteia, incapacitatea de a
înțelege că un atare sprijin mai degrabă o compromite decât o avantajează? Sau mai curând e
plăcerea de a se vedea scăldată în atmosfera feerică a tămâierilor, construită pentru ea anume
de către zisa societate civilă? Foarte posibil. Și
totuși, de ce, când, pentru a fi mai eficientă și mai
credibilă, guvernarea poate apela cu ușurință la
serviciile unui număr mare de oameni cu adevărat competenți și totodată suficient de responsabili pentru a putea lua atitudine în prea delicatele
chestiuni legate de funcționarea statului și de starea societății? În România de ex. există o intelectualitate foarte puternică, alcătuită nu doar din
jurnaliști, ci mai ales din personalități de mare va-

loare în științe, cultură și în sfera socială, dar guvernările nu prea s-au interesat de ce știu, de ce
pot și cum pot fi de folos țării lor toți oamenii
aceștia. Această minoritate creatoare este învrednicită prin chiar firea lucrurilor cu dreptul și
datoria de a se pronunța cea dintâi asupra destinului țării, nu doar asupra unor chestiuni aparte,
mai mult sau mai puțin speciale. O astfel de minoritate, deși e adevărat că mult mai slabă, există
și în R. Moldova, numai că guvernările care au
tot fost pe aici nu au arătat vreodată că ar fi avut
știință de existența ei. Nu discut aici chestiunea
despre care s-a scris atât de mult, mai cu seamă
în Apus, că minoritatea, ea însăși, nu prea s-a
bătut pentru a fi luată în seamă, dar trebuie reținut măcar faptul că oamenii care se cred destul
de înțelepți pentru a nu se implica în politică, se
pedepsesc foarte tare ei înșiși, lăsându-se să fie
conduși de indivizi mai proști ca ei.
Sigur că cea mai bună așezare a treburilor
publice s-ar reuși acolo unde aceea ce se obișnuiește a fi numită clasă politică ar fi la nivelul elitei intelectuale. Ba încă mai bine, dacă ar fi măcar cu un pas înaintea acesteia. Atunci nimeni nu
ar mai fi îndreptățit să pună la îndoială prestanța
ei profesională și morală. Dar, din păcate, aceasta nu se întâmplă nicăieri în lume. E o situație în
egală măsură paradoxală și nenormală, care însă
a fost acreditată de proza vieții politice încă din
timpuri foarte vechi, astfel că astăzi rar cine se
poate arăta revoltat de faptul că destinele oamenilor se află pe mâinile a tot soiul de indivizi întâmplători. Și totuși...
P.S. Pitagora, cel mai fin gânditor al antichității, obișnuia să spună că mișcarea ritmică a sferelor a dat oamenilor o muzică de o frumusețe
divină, pe care însă ei nu o aud, din cauză că
s-au obișnuit cu ea. Destin ingrat, care nu s-a putut învrednici nici măcar să se poată folosi de ceea ce îi trebuie cel mai tare.
30.01.2022
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Gheorghe CLIVETI
MARGINALII LA UN FRAGMENTARIUM ISTORICO-MEMORIAL
(Alexandru Zub)
O nouă apariție editorială, sub nume de autor
Alexandru Zub*, nu poate semnifica altceva decât
un eveniment de aleasă rezonanță culturală, cu
sensuri îndeosebi istoriografice. În cazul unui istoric
aureolat de o operă exemplară, atestabilă prin valoroase cărți dispuse constelar, pe orbite ale unui
centru tematic-gravitațional de istorie a istoriei, și
nu ca „listă de publicații” cam sec-enumerativ impresionabilă întru „legitimarea” tot mai frecventă,
din păcate, de ceva vreme, a „carierelor” de înalt
prestigiu intelectual, volumul Opresiune și rezistență
sub regimul comunist. Fragmentarium istorico-memorial are, desigur, darul de a reține atenția spiritelor fie profesional avizate, fie simplu atașante „opiniilor de larg cerc de cititori” asupra a ceea ce, de
deja vreo șase decenii, autorul, cercetător științific
și, după 1990, profesor universitar, a tot scris. Noul
op impune, de altfel, să fie considerat atât sub forma ori ținuta discursului, cât și prin conținutul său cu
lumini ce le aruncă, și nu puține, asupra rostuirii
străbătătoare „de vremi” a operei zubiene, chiar
asupra avataricei deveniri a istoriografiei române
într-un decurs temporal înregistrant de ani postbelici, regim comunist și tranziție „postdecembristă”.
Cum autorul însuși menționează, „unele texte” incluse recent apărutului volum „au un caracter
mai general”, menite fiind relevării de aspecte ale
suportării dure de istoriografia română a preliminariilor și exceselor unui regim dictatorial, propagandistic-ideologizant, iar „alte texte constituie efigii
ocazionale despre oameni și împrejurări demne de
consemnat”. Titlul generic pentru ansamblul „textelor” a decurs, cum tot autorul specifică, din „căutarea unei formule sintetice de a le compulsa, fie și
ocazional”, prin ținere de seamă de calitatea lor de

a fi, cam toate, „afine istorico-memorial”. Opresiune
și rezistență, din acel titlu, invită la perceperea unui
„binom” explicativ și bineorientativ lecturii „textelor”,
„destul de potrivit pentru anii postbelici, dictatura
comunistă și tranziția ce a urmat”. Un atare „interstițiu nespus de dramatic” și-a mai aflat, cum bine
se știe, relevarea și prin alte volume sau cărți zubiene „de autor”, precum: Impasul reîntregirii, 1995;
Chemarea istoriei, un an de răspântie în România
post-comunistă, 1997; Istorie și tranziție, 1997; Orizont închis – istoriografia română sub dictatură,
2000; Alexandru Zub la Sighet, 2021; Penser
l’Europe en historien. Quelle Europe, quel discours
historique?, 2017. Cuprinderea într-un comun „interstițiu” a anilor imediat postbelici, a dictaturii comuniste și a incertitudinilor tranziției spre societatea
realmente liberă apare ca presupunătoare de un
anumit aliniament glisant despărțitor între timpul
anilor 1990-2017, ai „textelor” recent editorial
asamblate, și cel septdecenial înregistrant de „obiectul lor de referință”, constituit de personalități sau
„personaje”, fapte, idei, atitudini și stări de spirit, din
preocuparea autorului „privind conexiunile firești,
inepuizabile” ale memoriei și istoriei. Criteriul cronologic, editorial operant, s-a impus ca de la sine „în
structura materiei” volumul lui, cu „indicarea sursei
fiecărui text”.
Dintre „textele cu caracter general”, primele
trei, intitulate Historia rediviva, Experiența umană

-------------------------------------------------------Alexandru Zub, Opresiune și rezistență sub regimul comunist.
Fragmentarium istorico-memorial. Indice de Mihaela Răducă,
București, Editura Fundației Academia Civică, 2020, 660 p.
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între istorie și anamnesis, Memoria capta se disting
ca dare de diapazon asupra a ceea ce istoriografic-interpretativ conține întregul volum. Sub implicații diverse, de la cele politice la cele intelectuale ori
sufletesc-umane ale turnantei istorice din 1989, a
încolțit și înflorit în sinele lui Alexandru Zub sentimentul, căruia primul dintre „textele” sus menționate îi conferă o subtilă atestare, că „se reintra în istorie”, fluidizându-se cumva „un timp încremenit” de
parcă „porunca unui zeu nemilos”, încât, „rechemată”, să reînceapă, „într-un anumit fel, istoria”. Între
istorie și anamnesis, experiența umană – „alt nume
pentru istorie”, după Toynbee –, sub consemnul
zubian că „dacă istoria produce istoriografie,
aceasta din urmă se repercutează asupra istoriei”,
însă firesc numai până la limita ideologizantei vicieri prin memoria capta. De unde și însuflețitul credo
profesional zubian, cu „miez” de „catiheză” istoriografică, anume că „cine vrea să înțeleagă istoria e
dator să nu se lase «integral» captat de perspectiva epilogului, care impune un demers de tip «strict»
cazualist, o diacronie à rebours, ci să caute a reconstitui pe cât posibil lucrurile și sincronic, în legitima lor orizontalitate”, pentru îndeosebi studiile
monografice ori „de caz”. Ca asemenea studiu, cel
intitulat Clio în derută și cuprins ansamblului de
„texte” de referință, aici, se cuvine a fi considerat și
prin încadrarea sa tematică de „alte două texte” zubiene, privind, unul, Anul 1946 – început al sfârșitului, iar altul, orizontul închis, după 1947, pentru istorie și istorici „de la noi”. În deruta de la 1947 s-au
aflat exponenți de vârf ai istoriografiei române, de
atunci, „care-și puneau încă la lucru ideile, înainte
de a cădea cortina obscurantismului proletcultist”.
Însemne despre acea „cădere de cortină” parveneau deja, în anul menționat, dinspre discursul politic și cultural, deznaționalizarea istoriei, cu implicitul
„proces de comprimare” a profesorilor universitari,
de chiar „eliminare expresă” a unora dintre ei ori de
„reorientare” a altora, ca dispuși, aceștia, unui „negru compromis”, vădit și de colaborări la „manualul
unic rollerian”. A fost acel an 1947 și unul al defensivei instituționale exponențiate îndeosebi de Academia Română, precum și al manifestărilor de încă
înaltă prestanță profesională ale istoricilor cu renume „bine conturat”, precum Gh. Brătianu, N. Bănescu, M. Berza, Silviu Dragomir, Ioan Lupaș, Al. Lapedatu, I. Nistor, I.D. Ștefănescu etc., sub dramatic
resimțitul de ei îndemn iorghian de noblesse oblige.
„Textul” Clio în derută se și prezintă, pentru nu doar
volumul Opresiune și rezistență, ca principal reper
tematic, luat de autor, întru a realiza „o imagine a
discursului istoric sub dictatura comunistă”.
Cât despre „textele constituind efigii ocazionale”, acestea, prin numărul lor considerabil, acoperă cea mai mare parte a volumului Opresiune și

rezistență. Ele vădesc, totodată, și o intensă diversitate a lor, venită dinspre nota distinctă a fiecărei
„personalități” ori a fiecărui „personaj” pe care, succesiv și după schimbătoare „împrejurări”, îl evocă.
Între „efigii” primează cele ale istoricilor din „preziua” și mai ales din timpul derutei și al orizontului închis pentru muza Clio. S-a binerostuit astfel volumului și „textul” privind, în cazul lui Ilie Minea, „generalități istorice”. „Efigia” lui Gheorghe Brătianu
s-a „luminat” fie prin cuvintele un savant și un soldat dedicate de istoricul român celui francez, martir, Marc Bloch, spre a i se revărsa, apoi, și asupra
tragicului său destin, fie sub consemnul atitudinal
de istorie și civism; cea a lui I.D. Ștefănescu reflectă un savant și un înțelept; cea a lui I. Hudiță restituie pe temei memorialistic un istoric și om politic,
iar cea a lui C.C. Giurescu răzbate din secvențe
memoriale despre un simpozion istoriografic româno-german, desfășurat la Freiburg im Breisgau, în
anul 1977. S-au pliat titlului volumului și „efigii” ale
unor istorici străbătători și ei ai regimului comunist,
nu însă toți în egală măsură cu Alexandru Zub, și ai
represaliilor „dictaturii roșii”. Asemenea „efigii” vădesc căldură evocativă pentru Paul Păltănea, Pompiliu Teodor, Cornelia Bodea, Grigore Ploeșteanu,
Alexandru Duțu, Iulian Antonescu sau Romulus
Rusan, și uman-frumoasă înțelegere pentru C.C.
Angelescu, Florin Constantiniu, Constantin Bușe
etc. De o semnificație aparte sunt „efigiile” în care
Mihai D. Sturdza, Vladimir Iliescu și Carol Iancu
oglindesc, fiecare câte ceva anume, din „diaspora
istoriografică românească”. „Efigia” lui Denis Deletant omagiază un istoric englez despre comunismul
românesc. Însuflețite „efigii” sunt ale unor personalități de prim rang ale culturii, literaturii și artei, la fel
și ale unor înalți prelați, chiar ale unor lideri comuniști cu ceva „lumină” în gesturi și cuvinte. Un caz
aparte în sufletul și memoria autorului îl reprezintă
„efigia” lui Aurelian I. Popescu, ca a celui serios implicat în programul de redresare națională, din
1857, de la Iași. După cum, pline de căldură sufletească și memorială sunt „efigiile” unor zubian
„consângeni” atitudinal și cultural, precum Mihai
Ursachi, Alexandru Paleologu, Adrian Marino, Sergiu Al. George, Zoe Dumitrescu-Bușulenga, Paul
Miron, Grigore Vieru, N. Steinhardt, Ana Blandiana,
Georg Scherg etc.
Întregul volum, cu forță evocativă de carte, se
bineprezintă prin titlul de Opresiune și rezistență
sub regimul comunist. Fragmentarium istorico-memorial. Pentru diversitatea cuprinsului său, liantul îl
constituie spiritul zubian de luciditate, de bună
cumpănire a „mesajului” fiecărui „text”, spirit afin triunghiului logos, ethos și pathos, cu mereu ținere de
vârfu-i a ceea ce e consubstanțial discursului istoric, sublimabil și ca ego-istorie.
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Tatiana SCURTU
ROMÂNII DIN FOSTELE SCAUNE SECUIEȘTI (SECOLELE XVI-XXI)
(Ioan Ranca, Vasile Lechințan, Ioan Lăcătușu)
Lucrarea prezintă marile pierderi etnice românești ce au avut loc în localitățile mixte din scaunele sau comitatele Odorhei, Treiscaune, Mureș
și Ciuc în secolele XVI-XXI. Importanța cercetărilor
privind istoria românilor din fostele scaune secuiești de pe teritoriul actual al județelor Covasna,
Harghita și Mureș constă în conștientizarea opiniei
publice asupra trecutului unei zone din centrul României în care, alături de secui/maghiari și de alte
etnii, românii, deși numeric minoritari, au contribuit
la stabilitatea echilibrului de armonie interetnică, la
civilizația materială și spirituală a zonei. (Dr. Ioan
Lăcătușu, ing. Ciprian Hugianu)
Volumul de față este structurat astfel:
 In memoriam distinșilor istorici Ioan Ranca și Vasile Lechințan, coautorii volumului de față
 Prefețe, cuvinte înainte și postfețe la volumele I. Scaunul Mureș... și II. Scaunele Ciuc,
Giurgeu și Casin... de Ioan Ranca
I. Românii din scaunul Odorhei în antroponimele din conscripții și recensămintele vremii
(1616-2011)
II. Românii din scaunul Treiscaune în antroponimele din conscripții și recensămintele vremii
(1616-2011)
III. Românii din scaunul Ciuc în conscripția
urbarială de la 1820 și recensămintele vremii
(1820-2011)
IV. Românii din scaunul Mureș în conscripția
urbarială de la 1820 și recensămintele vremii
(1820-2011)
 Anexe.
Acest document unic înglobează rezultatele
unei cercetări de peste patru decenii a autorilor,
din care culegem informații prețioase despre
schimbările demografice intervenite în structura etnică și confesională a tuturor localităților din fostele
scaune secuiești.
O motivație a acestei cărți este faptul că is-

toria secuilor sau a Ținutului Secuiesc, redactată
de autori maghiari, cu sprijinul Academiei Maghiare de Științe, continuă să prezinte o exclusivitate
maghiară/ secuiască în acest teritoriu, fără să citeze lucrările referitoare la românii din secuime, iar
problema maghiarizării românilor este trecută cu
vederea și minimalizată sau prezentată ca un proces firesc, natural, ceea ce, pe de altă parte, procesul invers, de românizare a populației de etnie
maghiară, este complet de neconceput, deoarece
dezideratul politic actual al zonei este obținerea
autonomiei pe criteriul etnic. De aceea autorii aici
de față au analizat principalele realități demografice surprinse în conscripțiile și recensămintele
efectuate în perioada 1614-2011 și în surse demografice bisericești ortodoxe și greco-catolice pentru
scaunele Odorhei și Treiscaune, iar pentru scaunele Ciuc și Mureș s-au folosit documente din perioada 1820-2011. Dinamica populației din cele
patru scaune menționate a fost influențată de factori politici, sociali și economici, iar procesul care a
influențat hotărâtor structura etnică și confesională
a acestui spațiu îl constituie procesul de deznaționalizare și asimilare a românilor din această zonă,
atentând astfel la limba, cultura și religia comunită-
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ții românești de-a lungul timpului. Aceasta s-a produs atât pe cale pașnică, dar și prin măsuri legislative sau pe căi violente.
Un exil al omului în sine însuși reprezintă o
dramă a istoriei naționale, iar instrumentele de alterare a purității etnice au dus la pierderea identității
a unor comunități întregi. Astfel, conform datelor
recensământului populației din anul 2011, aproape
50% din cele ale județului Covasna, peste 60% din
localitățile județului Harghita și 42% din localitățile
județului Mureș au comunități cu sub 100 de locuitori români. În aceste condiții, românii din cele 277
de localități ale celor 3 județe nu au posibilitatea,
prin forțe proprii, să asigure existența și funcționarea instituțiilor identitare fundamentale – școala și
biserica. Iar o situație și mai gravă este în localitățile care au mai puțin de 20 de etnici români: în județul Covasna – 59 de localități (45%), în județul
Harghita – 70 de localități (26%), în județul Mureș –
106 localități (21%). O urmare a acestui fapt va fi
dispariția totală a etnicilor români de aici, deoarece,
cu regret, constatăm că în prezent există și localități în care nu mai există niciun etnic român: în Covasna – 26 de localități (20%), în Harghita – 129 de
localități (48%) și în Mureș – 15 localități (3%).
Ca o concluzie a acestui monumental volum
ar fi că apreciem faptul că românii din Covasna și
Harghita reprezintă o majoritate cu status scăzut, o
comunitate dezavantajată, supusă unor numeroase discriminări instituționale și de facto, care poate
deveni o minoritate de jure odată cu transferul în
sfera de competență locală a unor prerogative
sporite în domeniul administrativ, economic, cultu-

Boemul scriitor Eugen ANDONI (1939-1999) în dialog
cu Liviu ANTONESEI la vernisajul unei expoziții ieșene.
Anii 1990 ai paharelor de plastic!
Din arhiva „Eugen ANDONI”

ral ș. a. Maghiarii din zonă reprezintă o minoritate
cu status ridicat, o comunitate aflată în situația de
minorat simbolic și nu unul efectiv, o comunitate
dominantă, aflată perpetuu la putere pe plan local,
ce deține monopolul resurselor și are puternice
trăsături etnocentriste. În situația în care minoritatea maghiară din zonă domină politic, necesitatea
de a beneficia de protecție juridică dispare. În
aceste condiții cei care au nevoie de protecție pentru a-și conserva identitatea etnică sunt românii și
nu maghiarii.
Volumul Românii din fostele scaune secuiești (secolele XVI-XXI). Atestări documentare,
conscripții, statistici, recensăminte, de Ioan Ranca,
Vasile Lechințan, Ioan Lăcătușu, aduce o contribuție monografică printr-o analiză bine documentată
și umple un gol în istoriografia națională.

CĂRŢILE JUNIMII
Colecţia EXIT

Colecţia ANANTA. Studii transdisciplinare
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Anatol EREMIA
(Chişinău)

RELEVANȚA ISTORICĂ A NUMELOR DE LOCURI ȘI LOCALITĂȚI
Toponimele istorice reflectă multiple aspecte
ale vieții societății umane din diferite perioade ale
vremii. Unele denumiri evocă diverse raporturi
economice, juridice și administrative dintre membrii societății. Altele ne amintesc de foștii conducători de obști sătești, de unii demnitari cu anumite
funcții și atribuțiuni în vechea organizare a statului.
Toponimia, subliniază acad. Iorgu Iordan, „poate fi
socotită o adevărată arhivă, unde se păstrează
amintirea multor evenimente, întâmplări și fapte,
mai mult sau mai puțin vechi sau importante, care
s-au petrecut de-a lungul timpurilor și au impresionat într-un chip oarecare sufletul oamenilor”.
Din categoria toponimelor istorice fac parte
unele nume de locuri și localități care au ca bază
de formare diferiți termeni de factură propriu-zis
socială: țărani „persoane din mediu rural care se
îndeletnicesc cu agricultura”, răzeși „țărani liberi,
posesori ai unor bucăți de pământ moștenite din
tată în fiu”, mazili „răzeși sau descendenți ai unor
foști demnitari”, „boieri de al doilea rang”, „demnitari însărcinați cu strângerea impozitelor”. Exemple
din oiconimia basarabeană actuală: Ocnița-Țărani
(raionul Orhei), Ocnița-Răzeși (Orhei), PripiceniRăzeși (Rezina), Sărata-Răzeși (Leova). Vechile
catagrafii înregistrează și alte nume de sate: Balatina-Răzăși (țin. Iași, ocolul Prut), Capaclia-Răzeși
(jud. Cahul, pls. Ștefan cel Mare), Tomeștii-Răzeși
(țin. Iași, ocolul Prut), Unțești-Mazili (jud. Bălți, pls.
Cornești).
Sursele documentare și literatura de specialitate indică pentru vechile provincii românești multe nume de sate de acest fel: Albinarii-Moșneni
(moșnean „răzeș”), Arămeștii-Răzeși, Boiștea-Răzeși, Bozieni-Răzeși, Călineștii-Răzeși, Dragomireștii-Răzeși, Lipova-Răzeși, Mânzații-Răzeși,
Veja-Clăcași (clăcaș „țăran obligat să presteze o
muncă gratuită în folosul proprietarului de pământ”). Și în cazul acestor denumiri microtoponi-

mia basarabeană este bogată și variată: Boireasca, Cămătărița, Cnezoaia, Domneasca, Mahalaua
Răzeșilor, Mazâlească, Moșia Vistiernicului, Pădurea Baronului, Șleahul Sărdarului, Tabăra Pârcălabului etc.
În organizarea administrativă și militară a
statului feudal existau mai multe categorii de curteni și slujitori, care aveau sarcina să asigure ordinea publică, progresul societății și securitatea țării.
Toate poruncile care veneau de la curtea domnească erau îndeplinite de curteni și slujitori. Aceștia se divizau în două categorii: unii se aflau în slujba domniei, iar alții în acea a marilor feudali. Ei
aveau obligația să slujească țării, atât în timp de
pace, cât și în timp de război. În dependență de
obligațiunile lor, curtenii și slujitori apar în funcții diferite: stolnici, paharnici, uricari, căminari, cămărași, vistiernici, postelnici, pârcălabi, serdari, spătari, crainici, vătafi, comiși, logofeți, pârgari etc.
De vechii funcționari ai statului feudal ne
amintesc oiconimele actuale care la bază au fie
termenii respectivi, fie numele de persoane provenite de la acești termeni: Bezeda, cu forma mai veche Beizadea (Briceni) < beizadea „fiu de domn;
principe”; Logofteni (Fălești) < Logofăteni, prin reducere fonetică < logofăt „întâiul boier de divan,
șeful cancelariei și purtătorul de sigiliu domnesc”;
Păhărniceni (Orhei) < păharnic „mare demnitar la
curtea domnească, boier de divan care administra
podgoriile, cramele și pivnițele domnești”, „slujitorul care turna vinul în pahare la masa domnitorului
sau la petrecerile de la curte” (un document din
1727 ne trimite la titulatura lui Gheorghe Catargiu
paharnicul, proprietarul moșiei Păhărniceni); Slobozia Doamnei, până odinioară localitate separată,
în prezent parte a or. Orhei, termenul component
doamnă având semnificația „soție de domn sau de
boier” (în sec. al XVII-lea satul se afla pe moșia
doamnei lui Vasile Lupu); Stolniceni (Edineț, Hân-
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cești, Ungheni) < stolnic „supremul bucătar”, „dregătorul care purta grija mesei domnești”; Vadul lui
Vodă, până odinioară sat în rn. Criuleni, astăzi comună în municipiul Chișinău, componentul vodă
având semnificația „titlu pe care îl purtau domnii
țării”; Visterniceni, până în sec. XX sat separat, actualmente suburbie a or. Chișinău < vistiernic
„demnitarul care avea în sarcina sa administrarea
financiară a țării și păstrarea visteriei statului” (despre Visternicenii de pe Bâc, din fața Chișinăului,
aflăm din uricul de la Ștefan cel Mare din 11 decembrie 1516, prin care se confirmă că Eremia
vistiernicul a cumpărat cu 130 de zloți de la Iacob,
fiul lui Oțel pisarul, jumătate din acest sat); Vorniceni (Strășeni) < vornic „mare demnitar însărcinat
cu supravegherea curții domnești, având într-un
anumit timp și atribuțiuni judecătorești” (satul acesta a fost proprietatea vornicului Vena, contemporanul lui Alexandru cel Bun, sec. al XV-lea).
Documentele istorice și materialele de arhivă
atestă numeroase toponime de acest fel, a căror
repartiție teritorială denotă marea lor frecvența în
aproape toate provinciile și regiunile istorice românești: Brezoaia Cămărașului, Căminărești, Comișeni, Crăiniceni, Cuconești, Domneasca, Vameșii,
Ocina Paharnicului, Muntele Pârcălab, Valea Pârgarului, Spătăreasca, Stolniceni, Moșia Vistiernicului, Vorniceni.
În vechea orânduire a statului existau categorii de oameni care aveau o situație specială în
societate și care prestau anumite servicii (administrative, militare, profesionale etc.). Plăieșii, de
exemplu, erau locuitori ai satelor de munte, de pe
un plai, situate la hotarele țării, ei având obligația
de a păzi trecerile peste munți, în schimbul unor
scutiri de impozite. Pandurii erau soldații dintr-un
corp de oaste neregulată, alcătuită mai cu seamă
din țărani, iar dorobanții – ostașii dintr-un corp de
armată teritorială, călăreți sau pedestrași, cu leafă
și cu serviciul militar redus. Atribuțiuni sociale și
militare aveau aprozii, călărașii, ceaușii, dărăbanii,
dragomanii, lipcanii, pușcașii, seimenii, vânătorii
etc.
Toponimia basarabeană păstrează denumirile unor astfel de categorii de oameni: Călărași
(oraș, reședința administrativă a raionului Călărași)
< călărași „ostași dintr-o unitate militară de cavalerie” (călărașii se recrutau din țărani liberi (răzeși,
moșneni), așezați prin poruncă domnească în slobozii sau pe moșiile marilor proprietari și pe ocinile
mănăstirești; ei apărau hotarele ținuturilor de margine, îndeplinind uneori și funcția de curieri); Dărăbani (jud. Hotin) < dărăbani (cf. pol. darabant) „ostași de gardă”; Drujineni (Fălești) < drujineni „ostași dintr-o subunitate militară de voluntari” (în sec.

al XIX-lea armata era alcătuită și din drujine, perioadă când a putut lua ființă această localitate);
Lipcani (Briceni) < lipcani „soldați din corpul de trupă comandat de marele postelnic sau de pârcălab”
(documentele amintesc de niște curieri stabiliți aici
în sec. al XVII-lea); Paicu (Cahul) < paic „soldat din
garda domnitorului” (nu se exclude și proveniența
antroponimică a denumirii satului, de altfel, ca și în
cazul lui Drujineni); Seimeni (Ungheni) < seimeni
„soldați din corpul de infanterie mercenară, folosiți
pentru garda curții domnești” (satul pare să fie o
fostă așezare a seimenilor aflați în slujba curții
domnești de la Iași; D. Cantemir ne relatează: „seimeni se numesc oștenii care sunt ținuți cu bună
leafă pentru straja domnului, care se schimbă toată vremea la curte, unde își au și locuințele de jurîmprejurul zidurilor”); Vânători (Nisporeni) < vânători „ostași dintr-o unitate militară care păzeau curtea domnească și care luau parte la apărarea orașelor”, „ostași care participau la vânătoriile domnești” (cf. sintagma terminologică vânători de munte „trupe din cadrul forțelor armate, specializate
pentru lupta în munți”; dat fiind că localitatea nu
este atât de veche, denumirea ei pare să reprezinte un nume topic comemorativ); Volintiri (ȘtefanVodă), localitatea a fost dată spre așezare la începutul sec. al XIX-lea volintirilor (voluntarilor) moldoveni, care au participat în războaiele de eliberare a țărilor balcanice contra turcilor. Aici foștii ostași au fost împroprietăriți cu pământ și scutiți de
anumite îndatoriri față de stat.
Denumirile satelor actuale, cândva întemeiate pe moșiile mănăstirilor din Iași (Neamț, Dancu,
Galata, Sfânta Vineri), precum și denumirile diferitelor locuri și obiecte topografice din cuprinsul lor,
ne amintesc de așezămintele religioase respective: Nemțeni, comună în rn. Hâncești; Dancu, comună în același raion; Galata, cartier al or. Chișinău; Sfânta Vineri, loc pe teritoriul satului Buiucani
din componența mun. Chișinău; Bisericani, sat în
rn. Glodeni; Dealul Mănăstirii, deal în hotarul comunei Saharna din rn. Rezina; Mănăstireasca,
parte de moșie a comunei Obileni din rn. Hâncești;
Mitoc, comună în rn. Orhei; Chilioarele, locuințe
ale călugărilor, săpate în malurile stâncoase ale
Răutului, lângă Butuceni, rn. Orhei.
Istorice sunt și unele toponime antroponimice. Străvechile oiconime antroponimice și-au făcut
apariția în primele secole ale Evului Mediu, pe timpul obștilor sătești, și la începuturile epocii feudalismului, când „obștea țărănească liberă se transformă în obștea iobagă și când în acest fel se pun
bazele proprietății feudale asupra pământului și ale
exploatării feudale a țăranilor”. Pe teritoriul de la
est de Carpați existența obștii, sub forma unor
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asociații teritoriale de mai multe sate, numite câmpuri, hotare sau ocoale, este cunoscută de la începutul sec. al XV-lea. Trăsăturile esențiale ale
obștii sătești din Moldova, după cum susține istoricul C. Cihodaru, sunt: proprietatea colectivă asupra pământurilor necultivate; proprietatea individuală asupra țarinilor, acestea constituind racle sau
fâșii de pământ îngrădite, cuprinzând loturi de întinderi egale (jrebii), la rândul lor împărțite în porțiuni corespunzătoare caselor din vatra satului; răspunderea colectivă față de stat pentru delictele săvârșite pe teritoriul ei.
Obștea sătească din perioada anterioară
stăpânirii feudale era constituită pe baza principiilor autoconducerii și a autoadministrării. În fruntea
obștii se afla un conducător – cnezul, judele sau
vătămanul. Acesta, împreună cu bătrânii și moșii
satului, organizau viața economică și socială a obștii. După cnezul (judele, vătămanul) obștii adesea
erau denumite satele pe care le conduceau. Henri
H Stahl, în studiul său despre satele devălmașe
românești, indică 78 de cazuri de sate cu cnezi,
juzi sau vătămani, atestate în documentele slavo-moldovenești. Din acestea, în 13 cazuri numele
satului este identic cu cel al cneazului, judelui sau
vătămanului. Atestări documentare din sec. al
XV-lea: „Balomirești, unde a fost jude Balomir”,
„Negulești, unde este Neagăș jude”, „Ostăpceni,
unde a fost Ostapco, vătăman din Turie”, „Procopinți, unde a fost Procop și Vasile vătămani”.
Documentele vechi atestă zeci de sate cu
mențiunile „unde este (sunt)” sau „unde a (au) fost”
cutare sau cutare persoane, a căror funcție sau
atribuțiuni nu sunt arătate, dar care se presupune
că ar fi fost în multe cazuri tot cnezi, juzi sau vătămani: „sat unde a fost Clețină”, „sat unde a fost
Lațco”, „sat unde a fost Malici”, „sat unde este
Rospop” (probabil, satul Răspopeni), „sat unde a
fost Șizco” (satul Șișcăuți de astăzi). Nu este exclus ca în unele cazuri să fie vorba și de moșieri,
care în trecut stăpâneau multe sate.
Spre sfârșitul sec. al XV-lea și în cursul sec.
al XVI-lea, obștea sătească din Moldova suferă
transformări radicale. În interiorul ei se produce o
puternică diferențiere a membrilor săi. Unii dintre
aceștia devin proprietari de ocine și, peste un timp,
acaparează conducerea obștii. Astfel, membrii obștii se împart de acum înainte în bogați și săraci.
După crearea statului, procesul de feudalizare a
obștii a luat proporții și mai mari. Domnitorii țării se
declară proprietari ai pământurilor libere și ai „locurilor de pustie”, pentru ca mai târziu să le doneze
marilor feudali și mănăstirilor, precum și dregătorilor, curtenilor, oștenilor, pentru „dreapta și credincioasa slujbă” față de domnie, pentru participare în

lupte sau pentru paza hotarelor țării. De remarcat
este faptul că „locurile de pustie” nu erau pustii cu
adevărat, lipsite de viață omenească, în sens geonomic, sau fără vegetație, în plan geografic-natural. Prin această sintagmă-termen trebuie de înțeles locurile sau satele pustiite în urma războaielor
sau a unor epidemii de boli, așezările părăsite (seliștile), pământurile nevalorificate, locurile izolate,
îndepărtate de așezările omenești populate, locurile ce nu erau stăpânite de nimeni.
Beneficiarii donațiilor domnești, ajunși proprietari de moșii, deveneau în același timp și stăpânitori ai satelor din cuprinsul moșiilor. Deci, în
afară de cnezi, juzi și vătămani, boierii și demnitarii
(curtenii, militarii), formează o altă categorie de oameni avuți, de la care și-au luat numele multe sate
și cătune. Documentele vizează numeroase cazuri
de acest fel: Golăiești, sat pe locul Trebujenilor de
astăzi − de la Ion Golăie (1582), Grozinți pe Racovăț − de la Grozea Cupcici (1426), Dănceni − de la
Danciul (1611), Murgoceni − de la Costea Murgociu (1502), Pășcani pe Ciuluc − de la Pașco neameș (1599), Rădeștii pe Sărata, țin. Tigheci − de la
Radul Mutăhală (1609), Răspopeni pe Dobrușa −
de la Toader Rospop (1603), Horjești în țin. Lăpușna − de la Stan Horja (1598), Șercani în țin.
Orhei − de la Șerco (1617).
Documentele indică adesea și scopul donațiilor: în semn de „miluire” și de mulțumire, față de
supușii domniei, pentru a le consolida situația economică, dar și în scopul populării regiunilor rămase
fără locuitori și al valorificării pământurilor respective. Astfel, la 1484, Ștefan cel Mare dăruiește lui
Mălușcă și fratelui său Neicea, precum și lui Cozma și fratelui său Drăguș, ostași din ceata boierului Gangur, pârcălab de Orhei, pentru slujbele făcute țării prin paza împotriva tătarilor, un loc pustiu
pe apa Ișnovățului ca să-și facă sat. Este vorba de
satele de mai târziu Mălușceni, Răzeni și Drăgușeni din țin. Lăpușnei. La 1580, Iancul Sasul Voievod, „văzând dreapta și credincioasa slujbă” a lui
Petre Albotă, mare vătaf de Iași, îi dăruiește „un
loc de pustie pe Căenar, la Piatra, unde se chiamă
la Verbca, care acum se numește satul Alboteni”.
La 1586, Petru Șchiopul Voievod confirmă „boierului Vartic, mare vornic al Țării de Jos, un loc din
pustie la Ciulucul Mare... să-și facă loru-și sat”
(Varticăuții, sat inexistent astăzi). Tot Petru Șchiopul, la 1588, dăruiește lui Șeptelici armășel o seliște într-un loc de pustie, unde se cheamă la Fântână... ca să-și întemeieze sat” (astăzi Șeptelici,
rn. Soroca).
Existau în trecut și sate care aveau nu numai
un stăpân, ci doi și chiar mai mulți (cnezi, juzi, vătămani sau moșieri, dregători etc.). Satul Procopinți
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(dispărut), după cum s-a menționat, era stăpânit de doi vătămani, Procop și Vasile. O seliște de la gura Lopatnei aparținea la 1500 lui Duma
Pocșescul și Manei. Un loc de pustie pe Spiroasa (Schinoasa), lângă
lacul care se afla mai sus de Ulmi, în apropierea râului Cogâlnic, este
dăruit de Ștefan cel Mare, la 1502, lui Duma Hurduiescu și fraților lui,
ca ei să-și așeze sat (este satul Hurduiești, menționat documentar la 6
septembrie 1644). În aceste cazuri, satul primea numele unuia dintre
proprietari, de obicei pe al celui mai înstărit, de rang superior sau mai
bine văzut la curtea domnească. Deseori, când stăpânii satelor se
schimbau, aceasta fie pentru că erau vândute moșiile, fie pentru că
erau lăsate moștenire urmașilor, se schimbau totodată și denumirile
lor. Astfel, Andreicăuții din 1587 apare mai târziu cu denumirea Varticeni, Volosenii de pe Bâc din 1632 – Pănășești la 1732, Ivancăuții de
pe Terebna din 1429 – Hâncăuți la 1479, Popovca din țin. Orhei de la
1619 – Miclești în același an, Trifenii din țin. Lăpușna de la 1647 –
Pășcani la 1668.
După cum s-a menționat deja, membrii obștii sătești stăpâneau
terenuri de pământ egale. Aceste terenuri se numeau la început jrebii,
iar mai târziu de acum, prin sec. XVI-XVII, moșii, bătrâni, după cum
erau stăpânite de moși sau bătrâni. În timpul fărâmițării obștii sătești,
unii dintre membrii ei, organizați în grupe sau cete de neam, au părăsit vechile așezări, satele-vatră, și s-au mutat pe pământurile proprii
sau în alte locuri mai favorabile vieții, întemeind aici noi gospodării, noi
așezări. Satele întemeiate astfel adesea erau denumite după proprietarul noilor moșii sau după primul locuitor al noilor așezări, aceștia fiind considerați întemeietori de sate. După moși sau bătrâni au fost desemnate satele: Milești din țin. Lăpușna – după bătrânul Milea (1690),
Pănășești din țin. Lăpușna − după bătrânul Panoș (1616), Ialoveni din
același țin. Lăpușna − după bătrânul Ilovan (sec. XVI; de aici denumirea uzuală locală Iloveni).
În Moldova feudală numărul de localități ajunse la vreo 1200 de
orașe, târguri și sate. Sate noi apăreau în trecut și prin roirea celor
vechi, prin întemeierea de așezări noi pe moșiile donate de domnitori
demnitarilor de curte, vitejilor oșteni și mănăstirilor, precum și prin
crearea de slobozii. Toponimia actuală atestă această stare de lucruri,
mai cu seama prin denumirile de locuri, fixate în documente: Braniștea Domnească, Mănăstireasca, Moșia Vistiernicului, Pădurea Împărătească (care se afla în stăpânirea curții domnești sau care ținea de
domeniul statului), Voievodeasa, Vorniceasa.
Proprietățile individuale ale țăranilor denotă și diversele microtoponime, acestea constând, de obicei, din denumirea obiectului ca
atare și numele posesorului: Balta lui Alexe, Barcul lui Nohit (barc
„lac”, „heleșteu”), Chiscul lui Mardare, Delnița lui Bratu (delniță „parte
de teren agricol”), Dulapul lui Culiță Munteanu (dulap „roată de udat la
grădină”), Fățarea lui Cricopol (fățare „arie, hărman”), Fântana lui
Pascăluță, Movila Iacoboaiei, Nucarii lui Frățiman, Ostrovul Luncașului, Podul lui Andrei, Scocul lui Vrednic (scoc „deal izolat”, „vârf de
deal”), Tufele lui Gavriliță, Valea Constantinului, Zbarcul lui Niculiță
(zbarc „lac mic”, „baltă”).
Din categoria toponimelor istorice fac parte și denumirile antroponimice comemorative. Numele multor locuri și localități, de odinioară și de astăzi, evocă numele proeminentelor figuri din istoria neamului: Decebal, Traian, Dragoș-Vodă, Alexandru cel Bun, ȘtefanVodă, Mihai Viteazul, Ghica-Vodă, Mihai Bravul, Mihnea-Vodă, CuzaVodă, Mihai Eminescu, Ion Brătianu (localități), Stejarul lui Ștefan
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cel Mare, Movila lui Cuza, Izvorul Reginei Maria,
Pădurea Craiului, Gârla Voievodului/ Voievodina,
Dumbrava Voievozilor (locuri). Semnificative și
cognitive din punct de vedere istoric și, în același
timp, instructive și educative sunt urbonimicele
Chișinăului (numele de străzi, bulevarde, piețe
etc.): Bulevardul Dacia, Bulevardul Decebal, Bulevardul Traian, Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt,
Ovidiu, Sarmizegetusa, Sargidava, Calea Moșilor,
Calea Basarabiei, Calea Ieșilor, Bucovina, Maramureș, Suceava, Alba-Iulia, Humulești, Ipotești,
Putna, Moldovița, Mihai Eminescu, Ion Creangă,
Vasile Alecsandri, George Enescu, Grigore Vieru,
str. Independenței, str. 31 August 1989 etc.
Numele multor personalități notorii din istoria
și cultura noastră națională consonează onimic cu
numele unor locuri și localități din Basarabia sau
poate că chiar au legături directe cu acestea, referindu-se astfel la vreun eveniment sau întâmplare,
la originea lor familială sau locală: Alexandru Lăpușneanu, domn al Moldovei (1552-1561, 15641568) – Lăpușna, comună în rn. Hâncești, fost
centru de ținut și de județ; Mihail Kogălniceanu
(1817-1891), om politic, scriitor, publicist – Cogâlnic, sate și râuri pe teritoriul raioanelor centrale și
de sud ale republicii; Alexandru Ioan Cuza (18201871), primul domn al Principatelor Unite (18591862) și al statului național România (1862-1866)
– A.I. Cuza, comună în raionul Cahul; Casso, numele dinastiei de cărturari basarabeni, proprietari
de moșii în jud. Soroca, din care își trag originea
cunoscuții oameni de cultură și știință: Nicolae
Casso (1839-1904), supranumit „Filozoful”, mecenat, susținător spiritual și material al Societății literare „Junimea” din Iași; Leon Casso (1865-1914),
cu studii la Berlin, profesor la universitățile din Tartu, Harkov și Moscova, devenit apoi ministru al Instrucțiunilor publice din Rusia – Cașunca, comună
în raionul Florești, denumirea căreia reproduce
alonimul istoric Cassovca, formație onimică, la bază având numele dinastiei respective; Alexandru
Sturza (1791-1854), om de cultură, istoric, publicist, diplomat, autor de monografii și studii științifice – Sturzeni, sat în jud. Tighina, proprietatea funciară a dinastiei domnești Sturza, ai cărei descendenți au sporit economia provinciei și au susținut
cultura satelor basarabene, unul dintre reprezentanții ei fiind Alexandru Sturza. Multe localități basarabene, deși poartă denumiri tradițional-istorice
ce țin din punct de vedere etimologic de alte cate-

gorii onimice, într-un fel sau altul, sunt legate de
viața și activitatea personalităților notorii de cândva
și din zilele noastre.
Unele dintre vechile denumiri de sate s-au
aflat în circulație până în anul 1945, deoarece mai
târziu, în perioada sovietică, ele au fost substituite
de autorități cu alte denumiri ce conveneau regimului totalitar de atunci. Astfel, Decebal a fost înlocuit cu Tatarovca Mică, Dragoș-Vodă cu Iliciovka, Ghica-Vodă cu Miciurino, Mihnea-Vodă cu
Ceapaevka, Mihai Bravul cu Mihailovka, CuzaVodă cu Dimitrovca, Ion Brătianu cu Kotovsk etc.
Actualmente, pentru unele localități dintre acestea
s-a reușit să li se restabilească denumirile lor tradiționale.
După 1989, odată cu revenirea la grafia latină și legiferarea limbii române ca limbă oficială pe
teritoriul Republicii Moldova, au fost stabilite și
s-au implementat noi principii de ortografiere și
transcriere a numelor topice românești. Au fost
elaborate și editate noi lucrări informativ-normative, pentru o serie de localități s-a revenit la vechile
lor denumiri, a fost reglementată urbonimia orașelor și satelor noastre basarabene. Prin noile urbonimice și prin tradiționalele denumiri de bulevarde,
străzi și piețe, la care s-a revenit în ultimul timp,
Chișinăul și-a îmbrăcat actualul veșmânt onimic
stradal, devenind cu adevărat o metropolă europeană.
Reconstituirea fondului toponimic românesc,
revenirea la denumirile tradițional-istorice ale satelor și orașelor noastre, punerea în drepturi, cu statut de așezări independente, de sine stătătoare, a
localităților odinioară comasate sau scoase de la
evidență, reglementarea scrierii numelor topice
sunt acțiuni care vor contribui la restabilirea identității onimice și vor renova patrimoniul toponimic
național basarabean.
Hărăzit de Domnul e ca fiece sat și oraș să
aibă un loc de așezare și un nume care să le poarte faima în lume (M. Sadoveanu). Toponimia este
istoria nescrisă a țării, e graiul nevorbit al poporului
(acad. I. Iordan). Toponimia e însuși graiul de fiece
zi al oamenilor, exprimat concis și sugestiv prin
nume de locuri și localități (acad. N. Corlăteanu).
Datoria noastră e să păstrăm numele de orașe și
sate, numele locurilor noastre de baștină, să le
ocrotim prin lege ca pe o adevărată comoară spirituală a neamului.
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Ioan SCURTU
POVESTIRI ADEVĂRATE. MEMORII (IV)
Viața politică din România acelor ani a trecut pe lângă mine fără să o cunosc. [Abia după
1964 am aflat câte ceva despre liderii politici arestați și represiunile la care erau supuși cei bănuiți că
a fi „uneltit” împotriva regimului. Despre închisoarea Sighet, unde au murit mai mulți foști lideri politici – între care Iuliu Maniu, Gheorghe I. Brătianu,
Constantin Argetoianu – am aflat abia după 1989].
Eram cu toții UTM-iști, secretarul era numit
de diriginte, plăteam cotizația când primeam bursa,
dar nu țineam ședințe. Știam că există o organizație de partid al cărei secretar era profesoara de matematică Mahla Lindenstein. Am cunoscut-o într-o
zi când l-a înlocuit pe profesorul Manole, care era
bolnav. Era o doamnă tânără cu ochi albaștri, tunsă scurt și cu un glas plăcut. Spre deosebire de
domnul Manole, doamna Lindenstein avea un scris
foarte frumos și ordonat. [Era departe de imaginea
secretarului de partid îngust la minte și veninos,
acreditată în scrierile de după 1989].
Singura manifestare politică la care am participat a avut loc în februarie 1955, când am fost
convocați toți elevii în sala de festivități a liceului, la
o adunare de doliu pentru Aurel Șețu, șoferul Legației României din Elveția, omorât de legionari la
Berna. Au luat cuvântul câțiva profesori, precum și
alte persoane din afara liceului (probabil activiști de
la raion).
[În 2002, fiind consilier de stat la Administrația Prezidențială, am primit un memoriu în care se
propunea decorarea celor care au participat la
„asaltul asupra legației comuniste” a României de
la Berna. Am răspuns că pentru mine România este una singură, nici democrată, nici fascistă, nici comunistă. Ca urmare, cei care au omorât un român
aflat în misiune nu pot fi decorați].
A mai fost un moment „politic” în noiembrie
1956. Aflasem de la difuzorul din dormitor despre
„contrarevoluția din Ungaria”, prin care se urmărea
scoaterea acestei țări din Tratatul de la Varșovia și

reinstaurarea capitalismului. Pe la ora 8 seara a intrat un tovarăș care ne-a spus că nu avem voie să
stăm mai mult de trei elevi de vorbă. Cum era frig
afară, eram vreo cinci-șase lângă sobă și a trebuit
să trecem la paturile noastre. Decizia era absurdă,
întrucât noi puteam vorbi stând în pat. Restricția
s-a ridicat peste vreo săptămână, când am aflat că
a fost înăbușită „contrarevoluția”.
[Ulterior am aflat că regimul politic din România a fost „foarte vigilent” și i-a arestat pe cei care
și-au exprimat simpatia față de „contrarevoluție”,
mai ales studenți din Timișoara, dar și din Cluj și
București. Pe de altă parte, au fost luate unele măsuri pozitive – desființarea cotelor obligatorii pentru
țărani, sporirea cuantumului și numărului de burse
acordate elevilor și studenților etc.].
Situația politică o simțeam când mergeam
acasă, la Dochia, unde aflam despre presiunile
asupra țăranilor. Cotele au fost înlocuite cu „contracte”, prin care țăranii erau obligați să predea la
stat cantități tot mai mari de cereale, lapte, lână
etc., despre arestarea unor „chiaburi” din sat, dar și
despre faptul că fusese numit primar un CFR-ist din
Adjud, care aplica „politica partidului”, dar nu știa să
deosebească grâul de orz.
Examenul de maturitate
În clasa a X-a, la începutul lunii aprilie, dirigintele ne-a adus la cunoștință hotărârea Ministerului
Învățământului privind organizarea examenului de
absolvire a liceului, numit examen de maturitate.
Domnul Humeni credea, așa am crezut și noi, că
se referea la cei care intraseră în clasa a VIII-a. În
septembrie 1956 avusese loc o reformă: s-a trecut
de la 10 la 11 clase, au fost admise și fete, iar denumirea se schimbase în Școala Medie Mixtă nr. 1.
Dar, peste câteva zile, dirigintele ne-a precizat că
au venit instrucțiuni de la minister, care prevăd că
examenul de maturitate începea chiar cu promoția
1957; se va da examen la toate materiile făcute în
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clasele a VIII-a, a IX-a și a X-a, iar președintele comisiei de examen va fi un cadru didactic universitar.
Noi, elevii, am protestat, argumentând că am
dat examen la sfârșitul claselor a VIII-a și a IX-a,
suntem de acord să dăm un astfel de examen din
materia clasei a X-a. Ziceam că nu se poate impune un examen din toată materia celor trei ani cu
numai două luni înainte de desfășurarea acestuia.
Probabil că au protestat elevi și din alte școli (poate
și părinți sau chiar profesori) pentru că ministerul a
făcut o concesie: examenul de maturitate se amâna cu o lună, desfășurându-se în iulie 1957.
Am fost ultima serie de elevi care a terminat
liceul cu 10 clase, dar și prima care a dat examen
de absolvire (maturitate) la șapte materii, dar de
fapt erau 10, deoarece Matematica însemna algebră, geometrie și trigonometrie, iar Româna – literatura și gramatica, pentru fiecare dându-se note
separat și apoi se făcea media la obiectul respectiv. Eu nu-mi puteam imagina cum aș putea promova un asemenea examen, care cuprindea următoarele materii: Matematică (Algebră, Geometrie,
Trigonometrie) – scris și oral, Limba și Literatura
română – scris și oral; Fizica, Chimia, Istoria RPR,
Limba rusă, Bazele Darwinismului – la fiecare
examen oral.
Între încheierea cursurilor și examen aveam
o lună și jumătate la dispoziție. Era extrem de puțin
timp, nu aveam când să parcurg toate materiile,
astfel că am decis să învăț la cele la care eram vulnerabil, mai ales la algebră. Am trăit într-o mare
tensiune. Eram disperat; nu aveam poftă de mâncare, nu puteam dormi, eram obsedat de ideea că
nu voi promova acest examen. Ca urmare, voi pleca „în lume”, nu știam unde, dar nu puteam da
ochii cu părinții, cu domnul Adăscăliței, cu oamenii
din sat. Nu voi mai merge la Negrești pentru a asculta reproșurile bunicului că fac familia de râs.
Avusesem ambiția să merg la liceu în loc să urmez
o școală profesională; aș fi avut o meserie, dar
acum eram un nimeni, o „frunză-n vânt”, în voia
sorții.
Am discutat cu mama și cu tata, le-am spus
că dacă nu voi reuși să iau examenul de maturitate
nu mai vin la Dochia, mă voi angaja la vreo fabrică
sau pe un șantier, dar nu din județul Neamț, pentru
că nu vreau să știe nimeni de mine. Mama m-a încurajat, zicând că Dumnezeu o să mă ajute, dânsa
va merge la mănăstirea Bistrița și o să se roage
pentru mine.
M-am întors la liceu și am continuat să învățat „pe rupte”. Nu mai știam de masă, nu-mi era
somn, aveam o singură obsesie: examenul de maturitate și mai ales algebra. Nu puteam învăța nici
în dormitor, nici într-o sală de clasă. Mi-am găsit un

loc ascuns și izolat sub scările din curtea interioară
a liceului. Într-o zi a venit mama să mă vadă și abia
m-a găsit. Mi-a adus ceva de mâncare, mi-a lăsat
10 lei și a plecat, probabil pentru a nu mă întrerupe
din învățat.
Pe la sfârșitul lunii iunie îmi simțeam capul
complet sleit, devenisem incapabil să mai rețin ceva. Am intrat într-un fel de letargie. Am început să
joc fotbal în curtea din fața sălii de gimnastică a liceului ore în șir, cu cine se nimerea și pe orice
post.
Am citit în ziar lista liceelor în care se organiza examenul de maturitate și numele președinților
de comisii. Am aflat că liceul nostru (Școala Medie
Mixtă nr.1) era singurul din raionul Piatra Neamț
unde se organiza examenul de maturitate pentru
băieți (pentru fete era Școala Medie Mixtă nr. 2, viitorul Liceu Calistrat Hogaș). Președinte era conferențiarul G. Burlacu de la Universitatea din Iași.
Desfășurarea examenului s-a întins pe parcursul a zece zile. Mai întâi am dat examenele scrise, la care s-a făcut o primă selecție. Au promovat
cam 80% dintre candidați, între care mă aflam și
eu, putând continua cu probele orale. După două
zile începea examenul oral și s-au afișat listele nu
pe licee, ci în ordinea alfabetică a numelui candidaților, indiferent din ce liceu proveneau. Se formau
două serii de câte 10 elevi – una dimineața de la
8,00, cealaltă după amiaza de la 14,00. Se dădea
examen la toate cele zece materii în aceeași zi și în
aceeași sală (clasă), iar rezultatul se comunica
seara pe la 21,30-22,00. Din prima zi am aflat că
mai mult de jumătate erau respinși, în dormitor
asistam la plânsete și descărcări de nervi, greu de
suportat. Nemaiputând învăța, mă „descărcam” jucând fotbal.
Într-o după amiază eram pe terenul din fața
sălii de sport, când m-am auzit strigat: „Scurtu, la
examen!” Eu socotisem că-mi va veni rândul peste
două zile, iar apelul m-a luat prin surprindere. Eram
în trening și plin de praf, nu mai aveam timp să mă
schimb. Ca urmare, m-am oprit la WC unde m-am
spălat pe față și mi-am scuturat pantalonii, după
care am intrat în clasă.
Președintele comisiei mi-a cerut să trag două
bilete, unul pentru Gramatică și altul pentru Literatura Română. Aveam impresia că mi-a făcut o favoare, deoarece erau materiile pe care eu le știam
foarte bine. Am răspuns perfect, profesorul examinator (pe care nu-l cunoșteam, fiind de la alt liceu)
m-a lăudat. Am tras bilet la Istoria RPR (alt noroc
pentru mine, din nou lăudat).
Au urmat trei bilete la Matematică, proba de
„foc” pentru mine. La Geometrie și Trigonometrie
au răspuns bine, la fel și la întrebarea teoretică de
la Algebră, dar exercițiului nu-i dădusem de capăt.
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Știam cum se rezolvă, dar nu mi-a ieșit. Eram la
tablă, am început să scriu și când am ajuns la
exercițiu am dat drumul la cretă în spațiul dintre
piedestal și perete. Ca urmare, m-am adresat președintelui că nu mai am cu ce scrie. Binevoitor,
acesta a cerut unui profesor să aducă cretă de la
Secretariat, iar pe mine m-a întrebat cum se rezolvă exercițiul. Am explicat cu calm, profesorul s-a
declarat mulțumit și mi-a cerut să trec la următoarea materie. Nici astăzi nu-mi explic gestul meu. A
fost ceva premeditat sau a fost spontan? Am procedat astfel din cauza emoției sau a fost ceva firesc? În orice caz, a fost salvator.
La Fizică, Chimie și Limba rusă m-am descurcat bine. Chiar și la Bazale Darwinismului la care nu învățasem nimic (din lipsă de timp), unde a
trebuit să prezint deosebirile și asemănările dintre
maimuță și om. Când am răspuns, arătam mâna
mea care era mai scurtă și degete mai mici, am făcut gestul pentru a sublinia că nu am coadă, am
bombat pieptul pentru a simula că omul merge
drept. Profesorii s-au amuzat de gesturile mele zicând că sunt inventiv, iar președintele m-a felicitat
pentru promovarea examenului de maturitate. Am
intrat în sală la ora 14,00 și am ieșit la 19,00.
Eram complet epuizat, m-am întins pe patul
din dormitor și am stat nemișcat aproape o oră, fără să știu de mine. N-am avut tăria să mă deplasez
până la masa de seară. Când mi-am revenit începuse să se întunece.
Nu am mai stat să văd lista cu rezultatul
examenului din acea zi. Deși era târziu, am plecat
la Dochia să-mi anunț părinții că am reușit. Pe
drum, mergând singur, am început să mă „decompresez”. După tensiunea din ultimele luni, simțeam
că mușchii, dar și creierul, mi se relaxează, devenind un om normal. Am început să cânt și să spun
poezii.
Când am ajuns acasă se făcuse întuneric,
mama a ieșit puțin speriată să vadă cine deschisese poarta la acea oră târzie, iar eu i-am zis aproape
strigând: „Am trecut examenul de maturitate!” Mama mi-a spus doar atât: „Sunt mândră de tine, băiatul meu!” Iar tata, rezervat de felul său, a completat-o: „Bravo ție!”
Peste vreo două săptămâni mi-am făcut fotografii, pe care le-am depus, împreună cu o cerere,
la secretariatul liceului. Domnul Terbescu s-a uitat
lung la mine și m-a întrebat: – „Vrei să te faci marinar?” – „Nu!” am răspuns și abia atunci am realizat
că făcusem fotografia îmbrăcat într-un tricou „marinăresc”.
Am revenit peste trei zile, când am primit
Diploma și foaia matricolă. Textul era următorul:
DIPLOMĂ DE MATURITATE
În urma examenului depus în sesiunea iulie

CĂRŢILE JUNIMII
Colecţia EXIT

1957 la Școala Medie Mixtă nr. 1 din Piatra Neamț
se acordă absolventului Scurtu C. Ioan care a terminat cursurile Școlii Medii Mixte nr. 1 din Piatra
Neamț în anul școlar 1956-1957 prezenta DIPLOMĂ DE MATURITATE spre a se bucura de toate
drepturile acordate de legile și regulamentele în vigoare. Eliberată la 27 iulie 1957.
Diploma era semnată de șeful Secției Învățământ și Cultură, Val. Ceaușu, și de președintele
Comisiei, G. Burlacu.
Am coborât scările și am privit lung spre liceu. Mi-a venit în minte secvența trăită în urmă cu
trei ani, când tata mi-a arătat impozanta clădire, și
m-au cuprins emoțiile, crezând că n-o să pot fi niciodată elev la acest renumit liceu. Iar acum, aveam
Diploma de absolvent al Școlii Medii Mixte nr. 1 din
Piatra Neamț.
M-am despărțit de liceu într-o stare de profundă emoție, gândindu-mă la viața petrecută în cei
trei ani, cu bune și cu rele. Acum, la plecare, îmi
veneau în minte versurile lui Eminescu: „S-au dus
toți, s-au dus cu toate/ Pe o cale ne-nturnată”.
Ajunsesem la un „sfârșit de drum”. Aveam 16 ani și
opt luni, terminasem liceul, copilăria rămânea în
urmă și aveam atestat de maturitate.
În drum spre Dochia mă gândeam la ce va
urma și nu găseam răspuns. Recitam versurile lui
Topârceanu: „Eu nu știu limanul spre care/ Pornesc
cu bagajul acum”. Nu știam unde voi merge mai
departe, nici la ce facultate și nici în care centru
universitar.
_________________________________
Fragmente dintr-un volum
în pregătire pentru editare la Junimea
colecția „Memoria clepsidrei”
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Liviu Ioan STOICIU
DIN ANUL REVOLUŢIEI. DE UZ STRICT PERSONAL (XL)
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 cerneală neagră. „Jurnal confidențial LIS – de uz strict personal” e titlul acestui registru. În 1989 aveam 39 de ani, împliniți pe 19 februarie, locuiam la
Focșani (la bloc, „pe colț”, la etajul 2, la o intersecție, pe Strada Bucegi) alături de prozatoarea Doina Popa, soţie, şi de
Laurenţiu, fiu, la 14 ani, elev; eu eram „oaia neagră” a autorităților (din cauza dosarului de urmărit informativ de la Securitate, deschis din 1981), bibliotecar la Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea – prescurtată aici BJ, Doina
Popa era funcționar la Liceul industrial 1, ISEH Focșani, la 35 de ani…

Am dat telefon la Uniunea Scriitorilor
și am vorbit cu Aurel Maria Baros,
l-am rugat să meargă să vadă care e
situația cu neprimirea mea în US
din 1982 și aflu ce știam

fi prea speriat. Îl întreb iar cum a fost cu inventata
lui bătaie luată. Se bâlbâie, îmi redă o nouă variantă: că iubita lui, „Dorina” de 40 de ani (un „Mercedes”, o „mașinărie RFG-istă”: ea mi-a transmis felicitări după ce l-a ascultat la Europa Liberă pe Virgil
Ierunca recenzând ultima mea carte de versuri; nu
știam de unde să o iau), iubita i-a pus în băutură
cine știe ce și de aceea nu mai ține minte! Ciudat,
încurcă datele: începe să mă enerveze, simte și el
că mi-am pierdut răbdarea, are totuși noroc, nu am
chef de scandal. Vin la Consignația, nu găsesc baterie pentru ceasul lui Taica (tatăl Doinei). Revenit
la BJ, frunzăresc ziare centrale de ieri și de azi, și
Agricultura. La 12.10 plec spre casă, nu sunt inspirat, caut degeaba „ceva de cumpărat” prin magazine (caut și varză roșie, gogoșari, cartofi; caut și
Bioxiteracor degeaba!). Mă așez la fel de neinspirat acasă la birou: scriu câteva versuri de la ora
12.35 la 12.50, nu am chef nici de poezie, pic de
somn, abandonez, mă culc pe canapea, în sufragerie, cam jumătate de oră. Pus pe picioare, mănânc fasole și icră, struguri, întârzii, spăl vasele.
Abia la 14.20 sunt înapoi la BJ: mă aștepta Iulia
Rebegea din Adjud (cu serviciu la CEC Bahne, în
Focșani), își pierduse răbdarea. Ai vorbit cu „Geonea”? Da, a venit Doina cu o colegă de serviciu de
acolo, care a glumit cu el, că „aha, o plăceți pe
Doamna Stoiciu, de ce nu? În fond e liberă și fără
obligații”... Nu mi se pare credibilă această variantă, e penibilă chiar: poeta e nervoasă, nu prea mai
găsim subiect de discuție, îi spun că nu e bine să
se amestece în viața altora, până la urmă se va
supăra – promite că nu va mai trece pe la mine, să

Joi, 28 septembrie 1989
Ca și ieri, trezit înainte de ora7, fac laptele cu
cacao, ung patru felii de franzelă cu unt și gem
pentru copil, scol copilul să se spele și să se îmbrace de plecare, fac pachețelul (conservă de carne de porc și ou, telemea, murătură, rahat, pâine,
apă). Întârzii pe scaunul toaletei, rămas singur, neliniștit, îngândurat. Ștampilez câteva cărți abia înregistrate cu „BFS” (Biblioteca Familiei Stoiciu),
beau și eu cacao cu lapte. La ora 8.30 la Biblioteca Județeană cu pâine cumpărată pe cartelă, din
drum, doamna directoare a sosit prima azi, ce o fi
având? Citesc din Magazin istoric 9/ 1989. La 9.30
apare poetul Viorel Munteanu, îi dau să copie din
Literatura și Arta poeziile, să le rețină rimele. Iau
de la poștaș abonamentele BJ, mă întristez, nu
numai că revista Amfiteatru nu are o recenzie la
noua mea carte de versuri, dar Ioan Buduca nu
mă pomenește în articolul lui printre reprezentanții
generației 80 în poezie. Iau seama, astfel, cum
apar frustrările inutile. Merg cu Viorel Munteanu la
o cafea amestec, plătim separat (vorba vine), îi
împrumut 50 de lei poetului, îmi spune că și-a
cheltuit toți banii luați pe avans de la locul lui de
muncă (de la ISEH Focșani) pe băutură. Îi povestesc și lui de întâmplările transcendentaliștilor locali și de moartea grevistului „Dochioiu”, nu pare a
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nu-mi provoace necazuri familiare, merg cu ea până la Consignația,
ea căuta discuri, ne despărțim și uit să plătesc datoria, îmi spune că
se va mărita cu acel „Mircea” față de care nu are nici o „admirație conjugală”, dar nu are de ales, îmi pare sincer rău că pleacă supărată...
Revenit la BJ, citesc din Munca și PCI: apare Anișoara Bobocea, îi
cer scuze că am fost suspicios față de ea, Dan Petrescu mi-a deschis
ochii, legat de Luca Pițu... Să nu uit: pe la ora 12 am dat telefon la
Uniunea Scriitorilor și am vorbit cu Aurel Maria Baros, l-am rugat să
meargă să vadă care e situația cu neprimirea mea în US din 1982 și
aflu ce știam, nu s-a schimbat nimic, vezi în acest sens scrisoarea către Dan Petrescu de mai jos, în care fac resemnat caz. Mă tot iluzionez că o primire în US ar fi o pavăză împotriva Securității, că în
provincie ar conta, lipsit de apărare cum sunt (deși sunt conștient că e
o simplă iluzie, „dosarul de primire” fiind blocat de Securitate, în cazul
meu; nefiind membru PCR, cum mi-a tot cerut să fiu D.R. Popescu,
președintele US, n-am nici o șansă să fiu primit în US; altfel, atâta pagubă; numai să nu fiu arestat politic, bat în lemn)... Sosit la 17.15 acasă, descopăr că sunt așteptat de Mircea Nimescu, depanatorul TV! Va
repara televizorul azi: refuză să ia bani, îi voi da jumătate de litru de
țuică. Neobișnuit tehnician, onestitatea lui e de-a dreptul absurdă.
Gargarisim, îi pun, la cererea lui, să asculte caseta cu Virgil Ierunca la
volumul de versuri „O lume paralelă” și-i povestesc de teribila mea întâmplare cu Securitatea vrânceană, care m-a dus la Hanul Bachus (la
Popești-Urechești, pe șoseaua națională, spre Râmnicu Sărat, la 16
kilometri de Focșani) să scriu împotriva Europei Libere și a perechii
Monica Lovinescu-Virgil Ierunca, unde eu am refuzat ferm. Laurențiu,
fiul, abia la ora 19 apare acasă: are curiozități; nu sunt nervos, altfel...
A început să piardă vremea cu jocurile mecanice de la Hotelul Unirea:
a mâncat și azi singur (două ouă, salam prăjit, iaurt). Nu am timp să
verific rezolvările lui la algebră. Dactilografiez poemul din „Albumul Nichita Stănescu”, nu respect versurile scurte, să pot să încep pe o altă
pagină. Deschid televizorul la 20.15, la 21 stau la film serial, „Misiunea”. De la o vreme emisiunile TV la Chișinău nu mai au program prelungit, de ce oare? În definitiv, programul prelungit era dedicat limbii
române și acum nu mai are rost, odată ce se poate vorbi la orice oră
românește, nu? Azi, nouri: dimineață frig, după-amiază călduț. La ora
22, ciorbă și varză, plus struguri (Laurențiu mănâncă numai ciorbă și
prăjitură). Șterg linoleumul și spăl vesela. Scriu apoi în acest jurnal,
pentru aducere aminte. Mă culc înainte de ora 1.

BIBLIORAFT

Marilena APOSTU
Orașul cu femei triste
Proză
Apahida, Neuma, 2021

Liviu LUNGU
Turn de margine
Proză
Craiova, Asdreni, 2021

Scrisoare lui Dan Petrescu, Iași (transmisă prin
bunăvoința Anișoarei Bobocea):
Joi, 28 septembrie 1989. Focșani,
Iubitule,
Puține cuvinte, în grabă: îți pun la dispoziție, cum am promis,
versuri (trei poeme; dacă ar fi să fie publicate undeva, ar fi bine să
apară împreună...). De bine, de rău, de atâta sunt în stare acum: mă
simt, sincer, prea prost să mă aflu în treabă cu „politichia”. Data viitoare, cine știe... Totodată, observând că neprimirea mea în Uniunea
Scriitorilor este ignorată cu desăvârșire (culmea, chiar cel ce a adus
vorba săptămâna trecută de neprimirile în US, Mircea Iorgulescu avea
să-mi ceară dosarul de înscriere de urgență la Asociația Scriitorilor din
București, în 1982... Au trecut anii și cazul meu a fost pur și simplu
clasat! „Partidul” din Vrancea hotărând că sunt recalcitrant, că nu sunt
membru PCR, că am un socru legionar, că am un văr primar scriitor –
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Emilian MIREA
Macedonia și comunitatea
macedoneană din România
Vol. I
București, Macedoneanul, 2019

Constantin Stoiciu în Canada, iar Securitatea Statului bucureșteană adaugă și ea „argumentele” ei
împotriva mea, adăugate „argumentelor” Securității vrâncene, ba chiar și Mircea Radu Iacoban intervine cu brutalitate... și gata? Ciudat, în lista de neprimiți în US a lui Mircea Iorgulescu (citită la Europa Liberă) – listă lungă, ehe, eu nu figuram! Măi,
să fie, te pomenești că, Doamne ferește, eu am
fost primit totuși în Uniunea Scriitorilor, povești. Ce
aflu azi? „Nu, nu ați fost primit, dosarul dumneavoastră nu a fost ratificat”... Ratificat, subliniat! Dosar care așteaptă din 1982 ratificarea, atenție,
când a fost... „validat”! Câți ani au trecut din 1982
până azi, fă socoteală: faptul că Mircea Iorgulescu
m-a uitat, și nu numai el... o fi de vină și provincialismul focșănean...), cam lungă paranteza, observând că orice tentativă a mea de a-mi retrage
dosarul de la Asociația Scriitorilor din București s-a
soldat acum doi ani cu amenințări, inițial, apoi cu
amăgiri cu „veniți peste o lună!” și refuz hotărât
până la urmă, îți trimit și un text pe potrivă, poate
va interesa...
Îți mulțumesc, oricum, pentru bunăvoință.
Te sărut frățește și te felicit pentru curajul, inteligența și extraordinara „rezistență morală”!
Al tău, același devotat LIS
Scrisoare trimisă împreună cu trei poeme,
așadar:
„Paradisul al doilea” (două strofe din acest
poem au apărut în revista Tomis 7/ 1989);
„Fabricanții” (de miracole): poem eliminat din
volumul „O lume paralelă” apărut în 1989! Eliminat
de lector... (Mircea Ciobanu);
„Nemărturisită ieșire” (din gaura iadului): poem publicat în „Albumul Nichita Stănescu” (al lui
Constantin Crișan, carte masivă de lux apărută la
Editura Albatros acum, greu de făcut rost).
Și „Pildele după Origen: III. Pilda Împărăției”
(„Sub semnul lui Nenea Iancu sau I.L. Caragiale și
urmașii”, în cinci episoade).

telemea, murătură, biscuiți, rahat, apă, jumătate de
litru. La ora 8.20 sosește Doina de la muncile agricole, mare minune, cu două sacoșe cu struguri:
astă noapte, acolo, la „fermă”, unde a fost cazată
mizerabil, nu știe cine a aruncat cu pietricele în
geam și în ușă, speriindu-le pe ea și pe profesoara
Ina Dumbravă, se pare că au aruncat elevii supărați că nu au fost lăsați cu o noapte înainte să-și
sărute în voie mândruțele, colege de liceu, după
discotecă... La 8.30 sunt la BJ, recitesc trimiterile
către Dan Petrescu, îndeosebi „Pilda Împărăției”
(din aceste cinci episoade ale „Pildelor după Origen”, primele două au apărut în revista ieșeană
Opinia studențească), rețin corecturile. Nesperat,
așa cum a promis, apare Anișoara Bobocea: îi
predau plicul nelipit către Dan Petrescu, aflu că Liviu Cangeopol a plecat din România definitiv,
mergând pe mâna soției lui „sectariste”; de Luca
Pițu nu știe ce are de gând să facă, azi va pleca la
Iași... Termin de citit Magazin istoric 9/ 1989. Asist
de la fereastra biroului, fără să vreau, peste drum,
la ciopârțirea unei țeste de cerb falnic de către femeia de serviciu a Filialei Vânătorilor și Pescarilor,
probabil îi curăța carnea înainte de a fi fiartă și
transformată în trofeu, e un spectacol chiar oribil,
femeia de serviciu e beată, nervoasă că a fost înjurată nu știu de cine... Apare profesorul Emil Lămășanu, citește Literatura și Arta, ce o am pe
birou; profesorul Gh. Vioreanu ține și el să mă salute, în felul lui; totodată, vânzătoarea de la Anticariat mă anunță că are la vânzare volumul meu „O
lume paralelă”, nu vreau să-l cumpăr? Nu, mulțumesc, asta ar mai lipsi, să-mi cumpăr cartea și de
la anticariat – nu a fost de ajuns că mi-am cumpărat-o din librăriile focșănene? Citesc despre cutremure în colecția Veac nou 1973, pe care o
prelucrez, mă înfiorez, patru ani mai târziu a fost
cutremurul catastrofal – și de atunci eu tot aștept
un nou mare cutremur. Ieri, Mircea Nimescu îmi
mărturisea că vrea să părăsească Focșaniul definitiv de teama cutremurelor... Tot ieri, înainte să
plec de la BJ, vreo oră m-a ținut de vorbă acel profesor celebru de la Florești, „Sandu” parcă: supărat
la culme că el, din Vrancea, care e unic în lume,
nu a fost invitat la colocviul balcanic dedicat cutremurelor! Îmi vorbește iar de legătura Planetei
Jupiter cu seismicitatea. Și de faptul că a fost sfătuit (mi-o spune confidențial) neapărat să se interneze la Nifon, la Sapoca-Buzău, la spitalul de
nebuni, să se odihnească: îi e teamă însă să o facă, să nu fie distrus pe cale medicamentoasă.
Merg să iau abonamentele BJ de la Poșta centrală: de necrezut, „Doamna Răuță” îmi face rost de
patru conserve de carne de porc de export și două
pateuri, 130 lei! Mare ispravă, am dat lovitura fără

Doina o asigură pe colega de cameră
de la Ferma 4 Cotești (unde fac muncile
agricole cu elevi de la Liceul 1 Focșani)
că eu sunt pregătit de orice fel de atac
politic, străinătatea având să sară imediat
în apărarea mea! Mă face să râd
Vineri, 29 septembrie 1989
Trezit înainte de ora 7, după ce Laurențiu iar
a avut un somn zbuciumat, făcându-mă să stau de
veghe permanent: pun pe masă, la bucătărie, lapte cu cacao fierbinte, ung patru felii de pâine cu
unt și gem. Îl trezesc, îi pun pachețel pentru muncile lui agricole: felie de carne conservată cu ou,
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să vreau... Cumpăr România literară de ieri (Marin
Mincu, uluitor, după ce m-a făcut praf la Colocviile
de la Tg. Neamț, subliniind că eu nu sunt „lider” al
generației 80 să vorbesc în numele ei, declară într-un interviu că eu, alături de Nichita Danilov și
Traian T. Coșovei sunt un „poet profund”, Ion Mureșan fiind poetul dintâi...) și Săptămâna de azi.
Citesc ziarele centrale pe deasupra. Directoarea
BJ mă roagă să merg la Colectura Bibliotecilor cu
o mașină făcută rost de la direcțiunea soțului ei;
merg, încarc 18 colete, le descarc la noi în birou,
va veni de acasă Doamna Zainea și le va pune
sub cheie... Primim o scrisoare la BJ semnată indescifrabil cu „Doamnelor și Domnilor”, „îmi cer iertare”, „cel contestat”... Cine o fi, se întreabă directoarea BJ, consult colegele: Doamna Franciuc își
dă seama, e „poetul bolnav” Eugen Dogaru! Drăguțul de el, își cere iertare pentru gafele făcute: înduioșător gest. Vin în pauza de masă acasă, mănânc împreună cu Doina fasole și un ou prăjit,
struguri: aflu că Ina Dumbravă are o teamă grozavă de un spital special de la Craiova, unde sunt
duși toți indivizii periculoși politic și distruși psihic
pe cale farmaceutică, făcându-i de nerecunoscut,
un fel de pușcărie psihiatrică ucigătoare! Doina are
impresia că tot ce spune Ina Dumbravă, spune să
aud eu prin ea, drept pentru care Doina o asigură
pe colega de cameră de la Ferma 4 Cotești (unde
fac muncile agricole cu elevi de la Liceul 1, ISEH
Focșani) că eu sunt pregătit de orice fel de atac
politic, străinătatea având să sară imediat în apărarea mea! Mă face să râd, sunt povești de intimidat naivii, nu Securitatea... Ce mă voi face dacă
Securitatea vrânceană mă va încerca, mă va „ascunde”, aresta, interna cu forța undeva, bat în
lemn, cine să afle? Vai de capul meu, străinătatea
nu va afla niciodată, în nici un caz, nimic de nenorocirile mele. Doina nu face decât să braveze, a
vrut să o impresioneze (eventual să se transmită
mai departe), gândind că profesoara e o informatoare provocatoare; ea, care susține că are o „pilă
secretă” de supraviețuire... Dumnezeu cu mila!
Ațipesc un pic. Plec spre BJ, mă opresc la Unitatea 8 alimentară, cumpăr oțet, două kile (20 lei) și
un pui de 24 lei în loc de tacâm pe cartelă, vin cu
ele acasă. La 14.30 la BJ, la ora 15 directoarea ține să particip neapărat la o întâlnire cu un activist
de partid sovietic, vin până la Cabinetul Propagandei, aflu că întâlnirea e la sediul PCR județean,
refuz să intru în această clădire, revin calm la BJ și
frunzăresc presă: revistele Flacăra, Cronica și Lumea de azi și Știință și Tehnică 9/ 1989. Plec după
ora 17 spre casă. Doina Popa îmi amintește că am
să-i dau cei 10 la sută din cei 400 de lei primiți de

CĂRŢILE JUNIMII
Colecţia EPICA

la revista Tomis (pentru poemele publicate), îi dau
50 de lei. Mănânc brânză de vaci. Să nu uit: abia
sosit acasă, enervat la culme, dau telefon la IRE
să aflu de ce nu e curent electric (Doina îmi spune
că de trei ori s-a tăiat), aflu că „noi suntem de sacrificiu”, se face economisire, deoarece Moldova
primește curent electric mai puțin decât în alți ani!
Vom avea o iarnă grea, eu voi căpia cu siguranță
în această iarnă! „Dc” și baie generală împreună
cu Doina, spăl în amănunt baia-toaleta. Venit de
afară, Laurențiu va face și el baie generală: îi tai
unghiile. Copilul nu vrea să se ducă mâine la
muncile agricole, Doina nu e de acord, eu sunt de
acord, afară plouă mărunt. Ascult Europa Liberă și
las televizorul să meargă numai la Chișinău: scriu
în acest jurnal, fără să mă pot concentra. Nu am
chef de nimic altceva... Îmi e somn. Laurențiu are
buza de jos crăpată de câteva zile, se plânge: azi
a primit o scrisoare de la o fetișcană din Fălticeni,
i-a răspuns imediat, nu a vrut să ne arate ce i-a
răspuns, sperăm să nu fi făcut greșeli gramaticale.
Îi dau copilului să facă exerciții de algebră. Doina
spală, citește, doarme și despletește un pulover al
ei. Țânțari în apartament (de la subsolul blocului).
Continuă să fie țânțari cu zecile pe hol, intră pe
sub ușă? Laurențiu se învelește de azi cu plapuma
de lână: va citit atent revista Albina, are el pasiunea ei (se pare că au revenit în actualitate
OZN-urile). Mă culc după 12 noaptea. Aftele bucale mă înnebunesc în continuare, nu găsesc un tratament pentru ele, oftez: bine că nu se transmit.
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Vania ATUDOREI
(Canada)

EI L-AU CUNOSCUT PE GEORGE ENESCU:
RÉGIS PASQUIER (FRANȚA) ȘI RÉMUS TZINCOCA (DIN CANADA)
Am avut șansa să întâlnesc în Canada doi mari muzicieni, care l-au cunoscut și au colaborat cu George Enescu.
Firește că eram fericit să aflu, poate, marturii inedite, pe care rădăcinile mele natale botoșănene, m-au stimulat să nu le
păstrez doar pentru mine, dar să le fac cunoscute și altora. Unul dintre ei este violonistul francez Régis Pasquier, profesor la Conservatorul Național de Muzică din Paris, fost elev al lui George Enescu, iar celălalt, Rémus (Pătru) Tzincoca,
dirijor, compozitor și muzician român născut la Iași, dar plecat în pribegie la venirea ciumei comuniste în Romania anilor
᾽40, și care și-a petrecut ultimii ani de viață în orașul în care locuiesc, în Canada franceză. Laval.

În luna mai 2013 s-a desfășurat la Montréal
Concursul Internațional de muzică, secția vioară.
Cu aceasta ocazie, mi s-au întâmplat două lucruri
neobișnuite și frumoase.
L-am întâlnit și cunoscut pe tânărul și talentatul violonist belgian de origine rusă Marc Bouchkov, căruia i-am spus din prima zi că el va câștiga
marele premiu, ba mai mult, se va întoarce acasă
cu cel puțin două premii. Într-adevăr a câștigat
competiția, a luat două premii. Mi-a spus că așa
ceva nu i s-a mai întâmplat niciodată în viață și că
aș putea trăi din preziceri, ca profet.
L-am cunoscut și pe distinsul violonist francez, membru al juriului, profesorul Régis Pasquier,
de la Conservatorul Național Superior de Muzică
din Paris, născut la 12 octombrie 1945 la Fontainebleau. Domnul Régis Pasquier este Comandor al
Ordinului Artelor și Literelor din Franța, unul dintre
cei mai apreciați violoniști, profesor la Conservatorul Național Superior de Muzică din Paris. Timp de
10 ani a fost violonist solist al Orchestrei Simfonice
Naționale a Franței, distins cu Marele Premiu al
Academiei de Muzică Charles Cros (distincție franceză obținută și de 3 mari artiști români – Maria Tănase, Gheorghe Zamfir si Dumitru Fărcaș), În 1991
a fost numit cel mai bun solist al anului la Concursul de Muzica – „Victoire de la Musique”, ediție

George ENESCU la Primăria din Montréal
semnând în Cartea de Aur a orașului, în prezența
domnului Pierre Beique, directorul Orchestrei Simfonice
din Montréal și a Primarului erou Camillien Houde
la dreapta. Fotografie necunoscută în România.

al cărei președinte al juriului era Yves Montand, ce
avea să înceteze din viață în același an.
Cu această ocazie aveam să aflu de la domnia sa câteva mărturii despre George Enescu, pe
care îl cunoscuse personal la vârsta copilăriei, deoarece tatăl său, Pierre Pasquier, muzician și el, fiind prieten cu George Enescu, l-a dus într-o zi
acasă la acesta, spre a fi audiat.
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Vania ATUDOREI: – Domnule Pasquier, vă
rog să primiți cadou din partea mea acest frumos
bust al lui George Enescu, din Romania. Încep
prin a vă întreba în ce împrejurări ați ajuns acasă
la George Enescu, la Paris?
Régis PASCQUIER: – Eu locuiam la Paris
cu familia. Tatăl meu, Pierre Pasquier, muzician și
el, era prieten cu George Enescu. L-a rugat să mă
primească și să mă asculte. Enescu era deja bolnav, dar a acceptat să ne primească. M-a ascultat.
S-a ridicat de pe scaun, m-a mângâiat pe cap și
mi-a spus: „Ai mult talent. Am să îți dau sfaturi și
lecții, mai ales că eu am mai avut un băiețel ca tine. Avea 11 ani când am început să îl pregătesc.
L-am ajutat, iar acum este mare violonist (se referea la Yehudi Menuhin), și m-a acompaniat la pian.” Era un bărbat distins, frumos, cu ochii mari, cu
privirea blânda și pătrunzătoare, cu o frunte neobișnuit de mare, cu parul dat pe spate. Simțeai că
ai în fața ta o personalitate uriașă, copleșitoare. Nu
voi uita niciodată întâlnirile cu acest gigant al muzicii. Era fascinant, carismatic, împrăștia lumină,
bunătate și geniu. Era generos cu tinerii.
La numai câțiva ani după ce a fost audiat de
George Enescu, Régis Pasquier avea să obțină la
vârsta de 12 ani, în 1958, Premiul I la vioară al
CNSMP, iar mai târziu, la 14 ani, este invitat să
dea Concerte la New York, unde avea să îi întâlnească pe marii muzicieni ai secolului XX, David
Oistrah, Isaac Stern, Nadia Boulanger, Pierre
Fournier. Se adeverise ceea ce George Enescu îi
spusese, că va păși pe urmele unui alt băiat talentat de care George Enescu se ocupase, și anume
Yehudi Menuhin. Régis Pasquier a fost mai mulți
ani solist al Orchestrei Naționale a Franței. Cânta
pe o vioară „Guarneri” fabricată în 1734 (ca și
George Enescu, a cărui vioară era un Guarneri fa-

Autograful oferit de dl Régis PASQUIER
întru memoria marelui George Enescu

bricat la Cremona, în 1731). În repertoriul său
Régis Pasquier are și sonate pentru vioară de
George Enescu.
– Practic, l-ați întâlnit pe Enescu în ultimii ani
ai vieții sale, era în anii ᾽50?
– Desigur, atunci când am fost acasă la Paris la George Enescu, în arondismentul IX, pe Rue
de Clichy la numărul 26-28, etajul 1, o frumoasă
clădire în stilul arhitectonic „Art-nouveau” eram
mic, aveam doar 9 ani. Dar îmi amintesc foarte bine ce discutau cei din jurul meu, muzicienii din Paris, care cunoșteau situația familială tragică și penibilă a marelui compozitor român, supliciul pe care acesta îl indura stoic în compania soției sale
Marie, timp de peste 15 ani, de la căsătoria lor în
1939 și până la moartea lui George Enescu în
1955. După căsătorie, ea nu a acceptat să fie numită doamna Enescu, ci Alteța Sa Prințesa Cantacuzino. N-a fost lângă Enescu nici măcar când
acesta a murit în camera sa de hotel, în noaptea
de 3 spre 4 mai 1955, fără luminare. Astfel am
aflat că Marie Cantacuzino fusese dama de companie a Reginei Maria a României, și pretindea că
este Prințesă, deși am înțeles că fusese doar prin
alianță, ca urmare a căsătoriei sale precedente la

Clădirea din Paris în care a locuit George Enescu, Rue de Clichy numărul 28. La numărul 21 a locuit Victor Hugo.
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vârsta de 18 ani cu un Prinț român bogat, Mihail
Cantacuzino, primar al Bucureștiului și ministru de
Justiție, și care avea în capitală un Palat numit
„Palatul cu lei” de pe calea Victoriei. Am mai aflat
că Marie era o tirană, o sclifosită și o snoabă, arogantă, plină de vanitate, comodă (se trezea dimineața pe la orele 11 și abia la amiaza lua micul dejun). La telefon, dacă cineva cerea să vorbească
cu doamna Enescu, nici măcar nu răspundea, dar
dacă cerea să vorbească cu Alteța Sa Prințesa
Cantacuzino, ei, da, atunci răspundea imediat. Se
pare că lui Enescu îi era frică de ea. Făcea supus
tot ce ea îi cerea, îi satisfăcea toate mofturile și toate capriciile. Când aveau musafiri, ea nu mergea
niciodată să deschidă ușa, îl trimitea pe el. El le
deschidea ușa și îi ruga, înainte de a intra, să i se
adreseze Mariei numai cu titlul de Alteță, că numai
așa îi plăcea. Or, „Alteța Sa” nu se născuse Prințesă, ci era fiica unor boieri din Tescani, județul Bacău și se numea Maria Rosetti-Tescanu. Titlurile
princiare sunt ereditare, ceea ce nu era cazul ei.
În plus, Marie era o femeie ce iubea luxul și
petrecerile, iar pentru asta trebuiau bani. De aceea
îl exploata cât putea pe Enescu: să dea cât mai
multe concerte, să țină lecții, să susțină conferințe,
cursuri de Master Class etc. Oricum, ei niciodată
nu îi ajungeau banii, voia cât mai mulți, și mai
mulți, și mai mulți.
(De altfel George Enescu i-a mărturisit preotului Vasile Hațeganu de la New-York, in acea perioadă că: Am ajuns la mila oricui, plin de datorii.
Sunt cerşetor în lume – n.a.)
– Unii contemporani pun atitudinea Mariei
Cantacuzino pe seama problemelor ei psihice și
de sănătate mintală. Se pare că, la un moment
dat, și-a dat foc și s-a mutilat.
– Nici George Enescu nu ave o sănătate fizică bună. În ultimii ani de viață, nici nu mai putea
cânta la vioară din cauza spondilozei, care îi afecta grav coloana vertebrală. Totuși, atunci mergea
să dirijeze orchestre și continua să dea lecții ca
profesor. Toata lumea muzicală din Paris era la
curent cu drama și exploatarea pe care Enescu o
trăia din cauza despoticei și capricioasei sale soții,
dar nimeni nu putea să facă nimic. Unii se și întrebau dacă nu cumva Maestrul și-a rătăcit mințile și
este masochist, plăcându-i suferința. Bineînțeles,
Marie nu aducea nici un ban în casă, ea numai
cheltuia. Îi făcea reproșuri lui Enescu de starea
materială precară, de faptul că locuiau în două camere mici, cu baie și nu aveau nici bucătărie. Pentru ea, vizitatorii erau interesanți numai dacă Enescu putea să le ofere serviciile sale contra cost.
– Bănuiesc că fiind celebru, viața sa de familie era cunoscută și discutată în cercurile muzicale
pariziene.

– Ceea ce se întâmpla cu Enescu era inacceptabil și incredibil. Revolta pe toți cei din cercurile muzicale ale Parisului. Toată această dramă
este încă proaspătă în memoria parizienilor, care
l-au iubit și îl prețuiesc pe Enescu chiar și acum la
58 de ani de la moartea sa. Ulterior am citit multe
scrieri, lucrări și relatări despre viața marelui muzician. În vara anului 1954, în urma unui accident
vascular cerebral, paralizase pe jumătate. Era deja
al doilea accident vascular cerebral al maestrului.
De aceea soția l-a mutat la Hotelul Atala din Paris,
la etajul 4, camera 40, un hotel cu 48 de camere
de patru stele, ce aparținea unui proprietar român
pe nume Florescu, aflat lângă Champs-Elysée, pe
rue Chateaubriand la numărul 10. De altfel, ultima
fotografie a lui George Enescu nu este cu Maruca,
ci cu câinele său Mutzerli.
(Și Mozart a fost condus la groapa comună a
săracilor din Viena tot numai de câinele său – n.a.)
I-am făcut surpriza profesorului Régis Pasquier să îi ofer un bust al lui George Enescu și un
album cu casa lui de la Liveni, publicat de Muzeul
Județean Botoșani și oferit de directoarea Lucica
Pârvan. Foarte emoționat de acest gest, profesorul
Pasquier mi-a mai spus că el a mai fost în România, la București, la o ediție a Festivalului „George
Enescu” la Ateneul Român, unde a obținut locul I
la vioară și Marele premiu „George Enescu”.
Mi-am mai amintit și că slujba de înmormântare a
lui George Enescu s-a făcut la Biserica Ortodoxă
Română „Sfinții Mihail și Gavril”, aflată în cartierul
latin din Paris pe rue Jean de Beauvais. La aceeași Biserică, Maruca a refuzat să fie prezentă la
parastasul de 40 de zile de la moartea lui George
Enescu sub pretextul că acolo se face politică. Ulterior „Alteța Sa” Maruca a plecat în Elveția în orașul Vevey, pe malul lacului Leman, unde avea să
locuiască în luxosul „Hôtel des Trois Couronnes”
de 5 stele, pe rue d’Italie.

Mormântul lui George Enescu din Paris de la cimitirul
Père-Lachaise. În dreapta se află mormântul
compozitorului Georges Bizet. Foto: Vania Atudorei

66

Testamentul lui George Enescu, semnat în
15 iulie 1946, a fost schimbat la insistențele Marucăi, cu câteva luni înainte de moartea sa, în anul
1954, în acest fel, marele compozitor nemaiavând
șansa să fie înmormântat în Romania sa natală,
așa cum și-a dorit. (Agenți români conduși de Corneliu Bediteanu au încercat să răpească trupul neînsuflețit al lui Enescu pentru a-l aduce în țară,
pretextând că Enescu face parte din patrimoniul

României, dar au fost arestați de serviciile poliției
secrete franceze și expulzați din Franța a doua zi).
Mormântul lui George Enescu este în cimitirul
Père Lachaise din Paris, aflat în stânga mormântului compozitorului Georges Bizet, în secțiunea 68,
la colțul aleei Ailantes cu avenue de la Chapelle:
Georges Enesco, Compositeur, Membre de l’Institut. Commandeur De La Legion D’Honneur. 18811955.

*
*

*

Dialog cu muzicianul ieșean Rémus TZINCOCA
Rémus Tzincoca, dirijor și compozitor de notorietate internațională, s-a stins din viață la vârsta
de 97 de ani, la 28 decembrie 2012 la Montréal. În
perioada sa pariziană l-a avut ca profesor și prieten pe George Enescu, cu care în anul 1950 a plecat în turneu în USA, unde avea să fondeze Orchestra de cameră din New York și Festivalul de
Muzică de la Newport – Newport Music Festival –
în anul 1953. În 1959 maestrul Tzincoca este invitat la Montréal unde va rămâne până la sfârșitul
vieții, spionat de Securitatea lui Ceaușescu.

că „Gheorghe Dima”. Muzician celebru, cu monografie în Enciclopedia Canadei și în „International
Who᾽s who in Music and Musicians” a locuit în
Laval. Din păcate nu a fost cunoscut de comunitatea română, fiind retras, discret și suferind, în ultimii ani de viață.
Am avut ocazia să îi vorbesc în urmă cu 22
de ani, când doamna Consul general al României
la Montréal, doamna Elena Ștefoi îl invitase la o întâlnire prealabilă pentru Piața României din Montréal și monumentul dedicat lui lui Mihai Eminescu.
Maestrul avea carismă și distincție, impozante. Înalt
de aproape 2 m, elegant, retras și modest a acceptat un dialog plin de confesiuni și amintiri.

*
Academia de muzică din Québec oferă un
premiu Rémus Tzincoca – Anisia Campos la fiecare ediție a Concursului Muzical „Prix d’Europe”.
Rémus Tzincoca a fost numit în 1999 cetățean de
onoare al municipiului Cluj-Napoca. În 1994 a fost
numit doctor honoris causa al Academiei de Muzi-

Vania ATUDOREI: – Maestre Tzincoca,
sunteți de origine moldovean, motiv în plus pentru
afinitățile și colaborările pe care le-ați avut cu marele George Enescu.
Rémus TZINCOCA:– Așa este, m-am născut la Iași pe 15 septembrie 1915 și exact 50 de
ani mai târziu deveneam cetățean canadian, după
o perioadă petrecută în Franța. La 23 de ani am
terminat studiile muzicale la Conservatorul din Iași,
în compoziție, dirijorat și pedagogie. Acolo am avut
profesori pe Antonin Ciolan care studiase în Germania, Alexandru Zirra care studiase și la Milano,
Constantin Georgescu. Șansa mea a fost că în
1948 am primit Premiul I la Conservatorul din Paris
ca șef de orchestră. Astfel a început cariera mea
internațională. Cum Maestrul George Enescu locuia la Paris și era și el moldovean, botoșănean de al
dumneavoastră, desigur că ne-am întâlnit de mai
multe ori. Am colaborat, am avut onoarea să dirijez orchestre simfonice care l-au acompaniat ca
interpret la vioară sau la pian. Enescu a fost un
geniu, un muzician absolut polivalent și unic: compozitor, pedagog-profesor, violonist, pianist și dirijor. Toți tinerii muzicieni ai acelei vremi îl doreau
profesor. Părinții lui Yehudi Menuhin au insistat
enorm ca Maestrul să îl accepte ca elev pe fiul lor,

«Rémus Tzincoca, un vrai».
George Enescu
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care la vârsta de numai 10 ani dădea deja primul
său Concert la Paris. Printre elevii lui Enescu la
acea epocă era și violonista Lola Bobescu, care
s-a stabilit în Belgia și despre care Menuhin spunea că este cea mai mare violonistă a lumii. Am
avut șansa să beneficiez de sfaturile lui George
Enescu, să îl acompaniez și să-i fiu asistent într-un
turneu în SUA.
– De câte ori a concertat George Enescu în
Canada și de câte ori in USA?
– Debutul în SUA l-a făcut în rol triplu, de dirijor, de violonist și de compozitor cu Orchestra
Philadelphia din New York, în ianuarie 1923. A revenit în ianuarie 1937 la Orchestra Filarmonicii din
New York, cu care a susținut, în 1938, 14 concerte
de mare succes, din care în două a fost solist violonist.
În timpul Expoziției Universale de la New
York, din luna mai 1939, a dirijat 2 concerte la Metropolitan Opera, unul cu Opera sa „Oedip”, în
prezența a 4.000 de spectatori, în sală fiind și mama președintelui USA de atunci, doamna Sara
Delano Roosvelt. Enescu a fost trimis de Regele
Carol al II-lea, în același timp cu Constantin Brâncuși, Dimitrie Gusti, Grigoraș Dinicu, Maria Tănase
și Fănică Luca. Regele Carol al II-lea a trimis acolo
și 100 de țărani români, îmbrăcați în superbe costume populare românești. Pavilionul României a

Discul lui George Enescu cu Yehudi Menuhin,
de 78 de ture, imprimat în anul 1940 în Canada

avut un succes imens. Maria Tănase, care era
foarte hazlie, a compus cu acea ocazie și cu aluzie
la președintele Roosvelt, cântecul „Leliță cu curul
svelt”. Din păcate toate obiectele de artă, dintre
care multe tablouri de mare valoare, pictate de
mari artiști români, nu s-au mai întors în Romania.
Expoziția a avut loc cu ocazia a 150 de ani
de la instaurarea primului președinte al SUA –
George Washington. A fost amplasată în cartierul
Queens, în parcul Flushing Meadows – Corona
Park. A fost numită „Construind lumea de mâine”,
iar România a avut două clădiri: „Pavilionul oficial”
construit de prințul-arhitect George Matei Cantacuzino (decedat și înmormântat la Iași), și „Casa
Românească” – arh. Octav Doicescu. Timp de 2
ani, din aprilie în octombrie 1939 și 1940, a fost vizitată de peste 45 de milioane de oameni.
Istoria lui George Enescu pe continentul
nord-american începe în anul 1913 – când, pe 26
octombrie și, apoi pe 14 noiembrie, sub bagheta
dirijorului Walter Damrosch, a fost executată pentru prima oară la New York „Rapsodia I-a”, piesă
deja celebră, compusă de Enescu în anul 1901, la
vârsta de 19 ani.
Aveau să treacă însă alți 10 de ani până
când, în ianuarie 1923, marele compozitor, care
avea atunci 42 de ani, avea să traverseze Oceanul
cu vaporul și să facă primul său turneu în USA,
după următorul calendar:
 5 ianuarie – la Philadelphia, acompaniat
de Philadelphia Philarmonic Orchestra, condusă
de Leopold Stokovski, unde a interpretat și Concertul pentru vioară de Johannes Brahms;
 8 și 9 ianuarie a dirijat Philadelphia Philarmonic Orchestra la Washington;
 10 ianuarie – concert la Baltimore;

George ENESCU pe vapor, în decembrie 1922.
Hamburg – New York
Vaporul Bergaria (fost Imperator) pleca din Hamburg
și transporta între 3.000 și 4.000 de emigranți către lumea
nouă, în drum spre SUA. Pasagerii erau hrăniți cu sandwichuri cu carne tocată, numiți „hamburgeri”.
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 12 şi 13 ianuarie, concerte la Pittsburg;
 19 şi 20 ianuarie, ca solist la Boston;
 23 şi 25 ianuarie, ca solist la Detroit;
 27 ianuarie, concert la New York, la celebra sală Carnegie Hall.
La numai un an după acest turneu, George
Enescu este invitat din nou în USA, în 1924, între
2 ianuarie și 24 februarie, dând concerte la New
York, Washington, Baltimore, Philadelphia, Saint
Louis, Chicago, Indianapolis, Cleveland. În același
an, la 24 aprilie, Franța îl decorează cu Legiunea
de Onoare.
În 1933, între lunile ianuarie și martie, face
un turneu în USA și Canada, pe 5 ianuarie dând
primul sau concert la Montréal, cu orchestra care
avea să devină în 1934 Société des Concerts
symphoniques de Montréal și care în 1953 se va
transforma în OSM.
În 1937, din nou, între lunile ianuarie și martie, Enescu revine în USA și dirijează New York
Philharmonic Orchestra, cu care interpretează piese ale compozitorilor români: Mihail Jora, Ion
Nonna-Otescu, Marcel Mihalovici, Dinu Lipatti. Pe
26 februarie 1937 revine la Montréal, unde dă un
Concert cu Orchestra Simfonică de aici, al cărei
șef era deja marele pianist Wilfrid Pelletier. Concertează și la Toronto.
În 1938 pe 27 și 28 ianuarie la Carnegie
Hall, din New-York, dirijează Orchestra care îl
acompaniază în concert pe elevul său Yehudi Me-

Afișul Societății Filarmonice Simfonice din New York pentru
concertele sezonului 1936 - 1937 la celebra sală Carnegie
Hall, cu fotografia lui George Enescu la mijloc, ca șef de
orchestră invitat.

nuhin. Menuhin era născut la New York, avea 22
de ani, lua deja de 10 ani lecții de vioară cu Enescu. A interpretat concertele pentru vioară de
Brahms și Schuman. Tot în acest an, George
Enescu scoate primul său disc împreună cu Yehudi Menuhin, concertul pentru vioară de Felix
Mendelssohn-Bartholdy, la casa Hi’s Master Voice
(EMI), cu Orchestra Colonne din Paris. Interesant
este că în anul 1940 acest disc a fost reimprimat
de Compania RCA Victor Red Seal (Berliner Gramophone Canada) – astăzi Sony, în Canada.
În 1939, pe 26 şi 27 ianuarie, dirijează Or-

Ziarul din Toronto – Canada despre concertul lui George ENESCU
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chestra din New York la Carnegie Hall, acompaniindu-l din nou pe Yehudi Menuhin în concertele
pentru vioară de Bach și Lalo. Pe 8 mai, în același
an, dirijează la New York la Marea Expoziție Universală – World’s New York Fair, la pavilionul României, opere de compozitori români, printre care
și Rapsodia a II-a compusă de el. Acum se întâlnește și cu Constantin Brâncuși, Maria Tănase,
Grigoraș Dinicu, Dimitrie Gusti și marele naist Fănică Luca.
Zece ani mai târziu, în 1946-1947, Enescu
revine în USA și Canada, pentru ultima oară, pentru a da concerte caritabile în favoarea copiilor orfani din România. Între 1946 și 1947 România a
fost pustiită de o secetă cumplită și de foamete,
mai ales în Moldova, unde mii de copii au rămas
orfani. Au fost adoptați vremelnic de familii de români din Muntenia, dar mai ales din Transilvania.
Va reveni în USA în 1948, de data aceasta ca profesor invitat la Mannes School of Music din New
York, fondată în 1916. În 1952, pentru a da cursuri
de Master Class la vioară.
– Cariera dumneavoastră muzicală trece prin
trei țări: România, Franța și Canada.
– În România am lucrat la Iași și la București. La Iași am fost profesor la Conservator și dirijor la Operă. La București am fost secretar muzical la Operă, care atunci nu avea încă o clădire
proprie și era găzduită de teatre. Am fost șeful Corului Patriarhiei Române, între 1940 și 1942, Patriarh fiind Prea Fericitul Nicodim, moldovean și el
din județul Neamț, cu studii la Iași și la Kiev. Asta
explică și colaborarea mea cu Biserica Română
Ortodoxă din Montréal „Bunavestire” și publicarea
la Montréal a volumului „Romanian Orthodox Liturgy”, o compoziție a mea pentru cor, căci o perioa-

dă am dirijat și corul bisericii, cor numit „George
Enescu”. În 1983 am înființat și o Fundație „George Enescu”. Din păcate, Fundația nu a supraviețuit
din cauza dificultăților financiare. În 1984 am revenit în România ca să dirijez în primă audiție mondială „Cantata Profana” de Bela Bartok, în versiunea ei originală, în limba română (sau „Cei nouă
cerbi încântați”), compusă în 1930. Această operă
pentru tenor, bariton, cor și orchestră este inspirată de Colindele românești de Crăciun. Știți că Bartok era născut în România, la Sânnicolaul Mare, în
1881, și a studiat și la Oradea. La București am dirijat și la Opera Română, opere de Richard Wagner.
După al doilea război mondial am trăit și am
lucrat în Franța, unde și studiasem în prealabil.
Atunci au început și colaborările mele cu Statele
Unite, unde am fondat în statul Rhode-Islands, în
oraşul Newport, „The Newport Music Festival”, în
1953, care există și astăzi. Ca o coincidență, în
același oraș și în același an, aici la Biserica „Sfânta Maria”, viitorul președinte al SUA, John Fitzgerald Kennedy, s-a căsătorit cu Jacqueline Bouvier,
ei fiind amândoi catolici. Am înființat și Orchestra
de Cameră din New York, în 1954, pe care am dirijat-o. Am dirijat și New York Philarmonic Symphony Orchestra.
Cum am ajuns la Montréal? Am fost invitat
de marele muzician canadian Wilfrid Pelletier în
1959. Pelletier era directorul muzical al Orchestrei
Simfonice din Montréal, dirijor la Metropolitan Opera din New York pentru operele franceze și fondator al Conservatorului de Muzică din Montréal. Era
o poveste similară cu a prof. dr. Sorin Sonea, mare microbiolog, care îl cunoscuse la Institutul Pasteur din Paris pe dr. Armand Frappier, care l-a in-
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vitat să vină ca profesor la Université de Montréal
la Facultatea de Medicină. Timp de 18 ani am fost
profesor la Conservatorul de Muzică din Montréal,
din 1959 și până în 1977. În paralel, profesor la
Școala de Muzică „Vincent d’Indy” din Outremont,
o școală de muzică preuniversitară de mare calitate. În 1964, corul dirijat de mine a fost prezent și la
inaugurarea sălii de Concerte a Facultății de Muzică de la Université de Montréal, Claude Champagne, interpretând compoziția mea: oratoriul „Sur
la montagne”. Știţi și dvs. că această frumoasă facultate este pe muntele Mont-Royal.
– La Paris ați cunoscut-o și pe soția dumneavoastră, marea pianistă și profesoară Anisia
Campos, care a fost și profesoara dirijorului Yanick
Nezet-Séguin, dirijor virtuoz, care la numai 25 de
ani dirijează deja Orchestra Metropolitană a Montréalului.
– Yanick a luat lecții de pian cu soția mea,
care a predat pianul și la Conservatorul din Montréal, dar și la Facultatea de Muzică a Universității
din Ottawa. Anisia s-a născut în Brazilia, la Rio de
Janeiro, din părinți români, în 1940. A studiat la
Paris și la Salzburg. Prima oară m-a văzut la sala
Pleyel din Paris, când ea era studentă, iar eu dirijam o orchestră, care îl acompania într-un concert
pe George Enescu. După care ea s-a reîntors în
Brazilia. Ulterior a revenit în Franța. Dar, de fapt,
aveam să ne întâlnim și să ne cunoaștem în Canada, la Montréal, unde se instalase și ea ca profesoară de muzică și de pian la Școala „Vincent
d’Indy”, unde am fost și eu profesor de cor între
1960 și 1965. În 1962 corul meu a luat locul I la
Festivalul de muzică din Québec și a fost invitat
împreună cu Orchestra Simfonică din Montréal să
dea un Concert de Gală în onoarea vizitei Reginei
Mame a Angliei, Elisabeta, care avea 62 de ani și
era în vizită la Montréal în luna iunie 1962. Cu
aceasta ocazie, corul a interpretat și compoziția
mea „Balada no 1”, scrisă pentru orchestră și cor,
pe care Regina mamă a Angliei a apreciat-o. Ca
dirijor, am avut plăcerea să o acompaniez pe Anisia în concerte date în Canada, Franța, Brazilia și
Portugalia, dar și în România. Cum era și firesc,
pe noi ne-a unit muzica și astfel, în 1965, ne-am
unit destinele și ne-am stabilit la Laval, în cartierul
Saint-Vincent de Paul, nu departe de râul care separă Lavalul de Montréal. Lavalul a fost parcă predestinat în viața mea, deoarece eu în Franța am
fost directorul Societății Filarmonice din orașul
Laval – Franța intre 1946 și 1950, care de altfel e
înfrățit cu orașul Laval din provincia Québec. Anisia a avut mult curaj. La acea epocă, în orchestrele simfonice femeile nu erau apreciate și angajate,
poate doar la harpă. În rest, mai toate orchestrele
aveau ca instrumentiști numai bărbați. Era o men-

talitate a epocii. Eu am fost printre puținii și poate
printre primii dirijori care au angajat femei, mai
ales la instrumentele de corzi și chiar și la tobe. Să
știți că erau foarte competente, la fel, dacă nu și
mai mult ca bărbații.
*
În 1983, la Viena, spionajul român al lui Ceaușescu (DIE) înființează „Asociația Culturală Internațională a Etniei Române” la care s-a asociat și
Remuz Tzincoca și Virginia Zeani, fără a ști cine
era în spatele acestei societăți. Șeful ei, originar
din Bacău, Corneliu Dima-Drăgan, va fi împușcat
la 49 de ani, în locuința lui de la Toronto (acolo
fondase ziarele „Tricolorul” și „Luceafărul”, favorabile regimului ceaușist), în 1986. Rémus Tzincoca
s-a stins din viață la vârsta de 97 de ani, la 28 decembrie 2012, la Spitalul,„Cité de la Santé” din
Laval, fără ca personalul de acolo să știe că a încetat din viață un mare muzician, care a dirijat marile orchestre simfonice ale lumii și care a intrat în
legendă. Soția sa a murit în august 2020. Nu a
avut copii. Astăzi, foștii lui studenți continuă să
perpetueze frumusețea muzicii în Québec și peste
tot în lume.
ianuarie 2022

Maestrul Rémus Tzincoca și soția sa, pianista Anisia
Campos, la ei acasă, în orașul Laval din Canada franceză
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DIALOG

Grigore ILISEI – Petre P. CARAMAN
Grigore ILISEI: – Stimați telespectatori,
avem azi plăcerea de a-l găzdui în studioul „Divanurilor duminicale” pe un distins intelectual ieșean,
matematicianul Petre P. Caraman, fiul uneia dintre
ilustrele figuri universitare ale Iașilor, cu un destin
tragic, din păcate. Tatăl dumneavoastră, Petru Caraman, marele slavist, etnograf, folclorist, perceput
ca un eminent specialist în aceste domenii nu doar
în România, ci și pe plan internațional, a fost silit
să-și încheie cariera universitară pe când era în
plină putere creatoare, în 1947, la doar 49 de ani.
Era acea vreme amarnică a epurărilor. Petru Caraman a fost dat afară din Universitate. Era un om
care rostea răspicat adevărul și asta deranja cumplit un regim care întemnițase libertatea de expresie. Ceea ce pare de neînțeles, e că acest strălucit
dascăl a fost ținut departe de Universitate chiar și
după ce vremurile s-au mai relaxat și cei mai mulți
dintre „proscriși” s-au întors la catedră. Care credeți că au fost motivele acestei prelungite prigoane
la care a fost supus tatăl Domniei Voastre?
Petre P. CARAMAN: – Eu cred că o fost în
primul rând atitudinea lui intransigentă, precum și
cauzele care au dus la eliminarea sa. Nu i s-a
spus niciodată vreun motiv, n-a primit nici o hârtie,
și nici pe linie administrativă n-a îndrăznit nimeni
să-l informeze că era eliminat din Universitate, că
era comprimat, acesta era termenul în cazul lui,
așa că nu putem decât bănui unele lucruri ce au
generat această brutală eliminare a sa. Apropo de
asta, totuși aș face o mică paranteză, ca să vedeți
concret cum se justifică ceea ce spun. Tata nu știa
că a fost dat afară și și-a continuat susținerea examenelor, a doctoratelor, a cursurilor, seminariilor,
întreaga activitate, ca și cum n-ar fi fost dat afară.
– Cam cât a durat asta?
– A durat până la chenzina pe care urma să
o ridice. De fapt atunci nu era chenzină, ci salariu.
Plățile se efectuau lunar. În momentul în care s-a

dus la casierie să-și ridice salariul, casierul i-a zis
că sunt niște încurcături financiare și nu poate să-i
plătească leafa, fără să-i comunice realul motiv, că
fusese comprimat. Atunci tata a răspuns că nu-i
nimic, că va lua luna următoare salariul dublu. Și
încă o lună și-a desfășurat toată această activitate
fără să-i spună nimeni nimic.
– Istoria pare aproape neverosimilă.
– La sfârșitul lunii, când s-a dus să-și încaseze salariul, același casier a evocat iar încurcături, la care tata s-a revoltat, precizând că prima
lună nu l-a deranjat, dar pentru a doua era de netolerat. Vă dați seama ce reprezenta încă pe
atunci un salariu de profesor universitar, putea să
ajungă pentru nevoile a două luni. I-a solicitat casierului să-i dea măcar un avans. Acela i-a dat, probabil fiind vorba de lichidare, pe care a botezat-o
avans. Și tata a mai exercitat îndatoririle didactice
care-i reveneau încă o lună, a treia. Abia la sfârșitul acesteia, prezentându-se iar la casierie, când i
s-a îndrugat aceeași poveste, tata n-a mai suportat și a răbufnit că nu mai înțelege ce se întâmplă.
Casierul a bătut în retragere, replicându-i că el e
un simplu casier și că ar trebui să se adreseze la
Contabilitate. Cei de la Contabilitate l-au trimis la
Cadre. Era atunci o figură sinistră șeful Cadrelor,
unul Matcu. A aflat de la acesta și apoi de la rector
că a fost comprimat. Deși nu a fost informat, nu a
primit nici o hârtie, el bănuia care fusese motivul
cel mai grav al epurării sale, pentru că probabil au
fost mai multe imputări în cauză. Erau luările sale
de cuvânt în două consilii succesive ce avuseseră
probabil loc în Sala Senatului, în care a prezentat
problema Basarabiei și a Bucovinei, a drepturilor
noastre asupra lor. Tata publicase în 1941, în momentul Tratatului Ribbentrop-Molotov, un articol în
„Însemnări ieșene” intitulat „Românitatea Basarabiei și Bucovinei după știința oficială sovietică”.
Arăta în acest articol că în perioada interbelică
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chiar istoricii sovietici recunoșteau românitatea
acestor teritorii. Era credința lui bazată pe argumente științifice și a considerat de datoria lui să ia
atitudine. Nu mai spun că volumul acela al „Însemnărilor ieșene” a fost interzis. A fost mai târziu reconstituit. Fusese tipărit și autorii primiseră extrase
cu articolele lor. Nemții, care aveau influență asupra României în perioada aceea, semnaseră Tratatul cu sovieticii, dar voiau să atace Uniunea Sovietică, conform Planului Barbarossa, erau împotriva unor asemenea luări de atitudine, care ar fi putut da de bănuit privind adevăratele lor intenții de
război. Au acționat pentru retragerea numărului cu
pricina. Acest articol a apărut acum, după Revoluție, în revista „Basarabia”, poate eventual o s-o
arătați, și, în două părți, cu o prezentare, în revista
„Memoria”. Acesta a fost, credem, motivul principal. El a afirmat atunci: „Eu țin să spun lucrurile
acestea din triplu motiv, întâi ca român, apoi ca intelectual, și în al treilea rând ca specialist, pentru
că fiind etnograf pot veni cu o serie de documente.” A mai fost și faptul că el s-a opus la epurarea
unor colegi, înfruntându-l pe Iorgu Iordan, care era
în comisia așa numită de purificare, președinte fiind Alexandru Myller. Iordan era în comisie alături
de Andrei Oțetea. L-a înfruntat. În presă, în „Cronica”, au apărut detalii privind această dispută.
– Poate această atitudine cu privire la Basarabia a fost astfel percepută de regimul comunist
după 1964, când Dej a luat distanță de Moscova.
Nu una de fond, ci mai degrabă de formă. Cu toate
acestea Petru Caraman a continuat să fie un indezirabil pentru autorități. Nu i-au permis cu nici un
chip să-și reia activitatea universitară. Era pe mai
departe izolat și nedreptățit.
– Deși, cum ați precizat, se produsese o nuanțare a poziției noastre în chestiunea Basarabiei,
aparentă, e drept, lucrurile nu s-au schimbat în ceea ce-l privea pe Petru Caraman. Poziția tatălui
meu ar fi trebuit să nu mai fie considerată o cuplă
gravă. Independența regimului era însă de fațadă,
chiar dacă 1968 lăsase lumii o asemenea impresie. De fapt era un praf în ochii Occidentului
această așa-zisă imagine a unei veritabile independențe. În realitate lucrurile stăteau cu totul diferit. Știu, pentru că pe linie profesională am participat în străinătate la o serie de congrese, din 1970
până în 1979, după aceea nu mi-au mai dat drumul. Pe când mă aflam în Franța am aflat că fusese descoperită o rețea de spionaj românească,
care spiona în favoarea U.R.S.S. În fruntea acestui grup era tocmai unul pe care îl chema Caraman. Matematicienii francezi se uitau la mine și
mă întrebau de ce fel de independență e vorba
când România spionează pentru sovietici? Când
am fost în 1971 în S.U.A., cu o bursă americană,

intrasem într-o bibliotecă și un coleg din State m-a
abordat, spunându-mi de ce se pretinde independentă România de vreme ce s-a găsit în America o
rețea de spioni români, care lucrau nu în favoarea
României, ci a Uniunii Sovietice? Era tocmai perioada la care ați făcut referire, 1971, 1972. Dar mai
era ceva. A fost la un moment dat chemat tata în
urma memoriilor pe care le-a adresat lui Gheorghiu-Dej și altora. Tot în acei ani a fost poftit într-o
audiență la primul secretar de la Iași. Și Securitatea l-a invitat la o discuție. Aceia i-au spus că de
acum gata ar trebui reabilitat. La un moment dat
că ar putea fi chiar reintegrat profesor consultant.
Atunci tata i-a întrebat pe respectivii dacă își va
putea relua cursurile. „Nu, nu i s-a răspuns, fără
cursuri.” Le-a replicat acelora: „Ce fel de profesor
care nu ține cursuri?” Atunci nu a acceptat. Considera această soluție ca un fel de compromis. Ne
spunea: „Cum e posibil? Formal să apară că s-a
revenit, dar de fapt nu i se permitea contactul cu
studenții.” Noțiunea de profesor era de neconceput
pentru Petru Caraman fără legătura cu studenții.
Aceasta nu i-a fost permisă și el a refuzat oferta de
a reveni la Universitate doar în postura de profesor
consultant.
– Prigoana de care a avut parte Petru Caraman nu s-a limitat doar la suprimarea de la catedră. A fost și închis câțiva ani.
– Nu, nu, a fost reținut pentru un termen
foarte scurt. Ce s-a întâmplat? Tata nu era monarhist, dar cercul lui de prieteni nutrea simpatii regaliste. În ajunul abdicării regelui, comuniștii s-au temut de o răscoală. La data respectivă regele se
bucura de o mare popularitate. Reprezenta ultimul
pilon al opoziției în fața ocupantului sovietic, în primul rând, și a comunismului, cu toate racilele lui.
Regimul s-a gândit atunci să scoată din circulație
persoanele care ar putea fi un focar de rebeliune,
solidarizându-se cu regele. În noaptea de 30 decembrie tata a fost arestat. A fost dus într-un beci
pe bulevardul Copou, acolo unde era sediul Securității.
– Casa zisă Conachi.
– Da. Acolo mai fuseseră aduși doctorul Herovanu, avocatul Piper, colonelul Carp, invalid de
război, cu numai un braț. În acea încăpere singura
mobilă era un butuc, pe care stăteau cu rândul. Au
fost ținuți în detenție o lună de zile. Când au văzut
că n-a avut loc rebeliunea, le-a dat drumul.
– În scrisoarea pe care dumneavoastră ați
invocat-o, scrisoarea din 11 mai 1964, adresată
primului secretar al Partidului, Gheorghe Gheorghiu-Dej, tatăl Domniei Voastre, Petru Caraman,
susținea cu argumente, curaj și demnitate, nevinovăția și temeinicia afirmațiilor sale privind Basarabia. Această mărturisire foarte apăsată a nevino-
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văției a găsit ecou în rândul autorităților de atunci,
a existat vreo reacție?
– Și aici se cere amintit un mic detaliu. El redactase două variante, una mai dură și una mai
puțin dură. Mi le-a citit mie, pentru că relațiile între
noi erau speciale. Îmi spunea tânărul meu, prieten.
Aici aș face o mică paranteză critică la adresa
doamnei Magda Ursache, care a publicat romanul
„Universitatea care ucide”, în care vorbește foarte
frumos de personajul principal, Horia Hariga, în care am descoperit pe tata din foarte multe discuții.
De altfel și alte persoane mi-au atras atenția că
l-au recunoscut din scrierea respectivă. Aș avea
de făcut o critică, că pe pagina întâia se spune că
a avut de suportat bietul profesor foarte multe,
printre care și ruperea relațiilor cu fiul, care nu voia
să-și strice dosarul. Or, relațiile dintre noi au fost
întotdeauna excelente. Ne sfătuiam în tot ceea ce
era de făcut. Atunci mi-a citit cele două variante și
am convenit să se oprească la cea mai puțin dură,
dar care conținea destule lucruri deranjante pentru
destinatar.
– Se rosteau multe adevăruri puse sub obroc
de regim.
– Scrisoarea în forma convenită a fost trimisă, dar a parcurs, se vede un circuit întortocheat,
că între timp s-a produs acea încercare de aparentă independență față de Moscova și, astfel, s-a nimerit într-un fel bine, adică fiind în linie cu ceea ce
se întâmpla. Atunci a fost chemat la primul secretar. Au avut unele discuții. Tot atunci a fost convocat și la Securitate. Dar tata n-a fost dispus la nici
o concesie.
– N-a cedat nici o fărâmă și astfel nu i s-a
permis să se întoarcă în Universitate.
– Există termenul freudian sau psihanalist de
sublimare. Sunt unii pur și simplu dărâmați de anumite necazuri pe care le au, dar alții se manifestă
la polul opus. Energia declanșată de o asemenea
supărare este canalizată într-o direcție a realizării
unor creații artistice sau științifice.
– Este tocmai ceea ce s-a petrecut cu Petru
Caraman, care a scris mult în acea perioadă de
restriște.
– Da, din zori și până în noapte, spre dimineață, era la masa de lucru. Asta zi de zi. Nu făcea decât să scrie. A avut un oarecare noroc, s-a
înțeles cu directorii de la Biblioteca Centrală, care-i
procurau cărți de la biblioteci din Praga, Lvov, Varșovia și din alte țări. În felul acesta a putut să ducă
la bun sfârșit cercetările respective. La moartea lui
se strânseseră aproximativ 6000 de pagini dactilografiate, studii chiar complet încheiate. Unele dintre acestea au apărut după 1989.
– Unele dintre cărțile sale au fost publicate și
înainte de 1989.

– Eu mă refer la ceea ce a rămas după
moartea sa în manuscris.
– În curriculum vitae, ce era înscris în filele
cărților apărute înainte de 1989 nu se pomenea
nimic despre pătimirile profesorului Caraman. Totul era trecut sub tăcere. Bine măcar că i se publicaseră câteva dintre contribuțiile sale atât de importante, fundamentale atât în slavistică, cât și în
etnografie și folclor. Aceste cărți se deschid cu niște emoționante dedicații pentru mama dumneavoastră, doamna Alice Caraman, soția savantului.
Era un elogiu al jertfei acestei ființe în condițiile în
care viața familiei a fost foarte dură. Mama dumneavoastră e văzută în aceste scurte, dar extrem
de elocvente dedicații, ca salvatoarea de la naufragiu a bărcii Caramanilor. Poate Domnia Voastră, naufragiat, ne-ați putea ajuta să înțelegem mai
bine drama de care ați avut parte. Ea, pesemne,
asigura resursele existenței de fiecare zi și-i crea
profesorului, printr-o delicată ocrotire, condițiile
pentru a-și continua lucrarea științifică.
– Ambele observații sunt adevărate. Pe de o
parte erau trei copii de crescut. Eu mă aflam în ultimele clase de liceu. A urmat apoi facultatea. Cele
două surori, făpturi deosebite, au urmat studii universitare. Mama a suferit și ea, fiind mutată de la
Liceul „Oltea Doamna” la ciclul gimnazial, pe strada Lascăr Catargi, unde era director învățătorul
Simionescu, tatăl academicianului Cristofor Simionescu, cu care se înțelegea, de altfel, foarte bine.
Mama avea specialitatea engleză și la această
școală de grad inferior era obligată să predea
Constituție, Română etc. Dar leafa ei reprezenta
unicul suport al familiei. Sigur, au mai existat ajutoare din partea surorilor mele, dar și a sorei ei,
Marie Sibi, profesor universitar de Chimie biologică. În cadrul strict al familiei contribuția mamei se
dovedea determinantă. Asta sub aspect financiar.
Dar se preocupa cu delicatețe să-i asigure toate
condițiile tatei ca să-și urmeze cercetările. El avea
biroul lui, unde lucra ca într-un turn de fildeș. Mama avea grijă să nu fie tulburat. Și aici s-ar impune
să fac o paranteză. Fac o confidență telespectatorilor. Înainte de a intra în studio m-ați rugat să mai
reduc din paranteze, dar uneori mi se pare că savoarea constă tocmai în unele paranteze. Îmi
amintesc de o remarcă a profesorului I.D. Ștefănescu. Povestea că o doamnă i-a spus că îi plac
conferințele lui, dar mai mult divagațiile, voia să zică digresiunile. Paranteza mea se referă la faptul
că la un momente dat, după o perioadă de timp,
tata n-a mai fost așa de izolat. A fost mutat la noi
în casă în mod forțat un ofițer de securitate cu familia lui, care stătea ușă în ușă cu biroul părintelui
meu. De bună seamă, nu întâmplător, ci ca să aibă condițiile optime să-l supravegheze clipă de cli-
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pă. În felul acesta n-a mai avut așa mari neplăceri,
pentru că organul era liniștit, având informația direct de la sursă. Casa era garnisită cu microfoane
și cerberii știau că acest periculos „inamic” stă în
camera lui de dimineață până seara, nu-l vede nimeni, deci nu-i periculos. Securiștii se temeau de
conspirații, de legături cu persoane suspecte din
punctul lor de vedere.
– Adeseori, domnule profesor, în asemenea
momente de cumpănă în viața de familie se pot
petrece destrămări, dar de multe ori în fața primejdiei crește coeziunea. În cazul acesta familia Caraman s-a unit și mai puternic pentru a traversa un
timp foarte dramatic.
– Da, aveți dreptate. Tata câteodată ne întreba dacă nu suntem supărați pe el, că avem atâtea probleme. Răspundeam la unison că suntem
mândri. A avut și norocul să aibă copii la înălțime.
Aș purcede iar la o paranteză, cu permisiunea
dumneavoastră. Surorile mele erau mai mici, una
cu patru ani, care a studiat chimie industrială. Și o
alta cu opt ani mai mică, absolventă de electrotehnică. Celei mai mici, pe când se afla la începutul
cursului superior la liceu și avea numai note de 10,
nu i s-a acordat meritatul premiu. I s-a zis pur și
simplu că nu i se poate da premiul. Atunci o delegație de colege, că era iubită de colectiv, s-a dus
la dirigintă să-i comunice că refuză premiile, deoarece de drept Mărioara Caraman trebuie premiată
întâi. Profesoara respectivă a încropit niște scuze,
invocând faptul că eleva Caraman se purtase urât
cu directoarea școlii. Mama s-a dus la directoare și
aceasta i-a spus adevărul, menționând că Mărioara e delicatețea personificată, dar nu i s-a dat meritatul premiu, pentru că venise o dispoziție în acest
sens. Directoarea însăși a găsit acest motiv, fiindcă i se interzisese să facă cunoscută adevărata
cauză. Dar asta n-a fost nimica. Nu i s-a dat premiul întâi, nu era la urma urmei o catastrofă. În
toamnă a venit o dispoziție că nu mai avea voie să
se înscrie la nici un liceu din țară. Gândiți-vă că
era vorba de un elev numai de 10. Atunci a fost
nevoită să meargă la Școala Medie Tehnică de
Energie Electrică, care peste câțiva ani s-a transformat în școala de ucenici, fără posibilitate de a
mai da admitere la facultate. Noroc că a murit Stalin și teroarea se mai atenuase și astfel a putut să
revină la liceu, dar cu un an în urmă. A avut numai
calificative de foarte bine la Școala Tehnică, că
acolo așa se nota, iar la liceu, întorcându-se, 10
pe linie. S-a nimerit că în acel an, dacă aveai numai de 10, puteai intra la facultate fără examen.
Așa a devenit studentă la Politehnică. Vedeți, nu
că e vorba de sora mea, ce elemente valoroase
erau oprite din evoluția lor firească!

– Acest lucru îl sublinia în scrisoarea la care
ne-am mai referit, scrisoarea către Gheorghiu-Dej,
Petru Caraman. El afirma în acea misivă că o societate nu poate progresa în absența spiritului critic, și că acest spirit critic îl determinase să ia atitudine. Menționa că nu înțelege să conteze altceva
decât valoare în admiterea în învățământul superior și în cea la catedră. O asemenea poziție, rostită
tranșant, a deranjat foarte mult.
– El spunea că acei copii supradotați, geniali, se pot naște în toate păturile societății, iar grija
dascălilor trebuie să fie aceea de a-i depista și a le
crea condiții ca aceștia să se dezvolte. Eu eram
pasionat de psihiatrie. Citisem multă filosofie, pe
Kant, Schopenhauer, Nietzsche. Intenționam să
studiez psihiatria. Am dat admitere la medicină,
am reușit primul cu 9,65. Se trimitea situația la București. Numele meu fiind primul, probabil a sărit în
ochi, că de-aș fi fost pe la mijloc poate treceam
neobservat. Academicianul Mârza, Dumnezeu să-l
ierte!, nu e genul meu să spun, am alte păreri în
privința asta, m-a tăiat pur și simplu de pe listă.
Noroc de profesorul și academicianul Mayer, care
l-a trimis pe băiatul lui să mă anunțe că are loc un
al doilea examen la matematică. Eu nu aveam pe
atunci nimic în comun cu matematica. Eram pasionat de psihiatrie. Deși eram bun la matematică, mi
se părea că nu aveam aderențe cu domeniul. Fiind
unica posibilitate de a nu pierde un an, m-am dus.
A fost o șansă a mea, pentru că la primul examen
la matematică s-au prezentat patru candidați pe
200 de locuri. La a doua sesiune s-a redus numărul la 100, dar tot nu se găseau amatori. Am profitat de situație pentru a supraviețui din punct de
vedere intelectual.
– De asemenea, din unele mărturisiri ale
profesorului Caraman, dar și din ale dumneavoastră, cum aveam să descopăr, transpare mâhnirea
față de atitudinea unor semeni cu privire la această dramă. În acea vreme unii dintre cei care fuseseră apropiați de savantul Caraman evitau întâlnirea cu acesta. Înțeleg că și dumneavoastră ați
avut astfel de dezamăgiri.
– Erau colegi de ai tatei, care, când îl vedeau de departe, treceau pe trotuarul celălalt. Se
fereau să se audă că stătuseră de vorbă cu el. Da,
și eu am avut aceeași experiență amară. Aveam
un prieten foarte bun la terminarea liceului, care
acum e la Politehnică. Fiind utemist, i s-a pus în
vedere să nu mai fie văzut cu mine. Deși locuiam
aproape, plecam pe străzi diferite, unul pe Asachi,
celălalt pe Veronica Micle. Ne întâlneam la facultate. Rar mergeam la film. Luam biletele împreună,
dar ne duceam separat.
– Pare incredibil, dar e adevărat.
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– Unul dintre puținii care îl saluta pe tata, și
stătea de vorbă cu el, era profesorul Mayer. Spre
cinstea lui.
– E binevenită această remarcă, au fost și
oameni care au avut curajul de a fi ei înșiși, sfidând regimul. Aceștia au reprezentat, desigur, un
puternic suport moral pentru profesorul Caraman.
– Situații din acestea dificile, create de tata,
se produceau și cu prilejul unor conferințe, sau la
înmormântările unor cunoștințe, prieteni, precum a
fost Simenschy. După cum știți conferințele se
desfășurau după un anumit ritual. Venea conferențiarul și susținea conferința. Înainte cineva îl prezenta. Cam la asta se rezuma totul. Or, când termina conferențiarul din sală, fără nici un fel de invitație, se ridica tata și-și spunea punctul de vedere,
care era foarte colorat, ca să zic așa, cu anumite
aluzii politice destul de transparente, ce făceau deliciul sălii. Intervențiile erau destul de lungi, dar departe de a fi plictisitoare, dimpotrivă, țineau sala cu
sufletul la gură. În prezidiu, pentru că de obicei câteva persoane îl flancau pe conferențiar, se găseau foști studenți de-ai tatei, colegi mai tineri.
Aceștia nu îndrăzneau să intervină, mai ales că tata avea o figură care impunea. Când se încrunta
parcă te băga în sperieți. Nu-l întrerupeau, dar după aceea ei aveau probleme, fiind luați la rost că-l
lăsaseră să vorbească.
– Dumneavoastră ați vrut să fiți psihiatru. Ați
dat examen la Medicină, ați reușit primul, dar nu vi
s-a permis să urmați facultatea râvnită. A fost acea
împrejurare favorabilă care v-a dus spre matematici și ați parcurs un drum mereu ascendent în domeniu, cu performanțe notabile. Cum v-ați găsit
locul aici într-o specialitate care nu vă pasiona, dar
în care și în liceu ați demonstrat certe aptitudini?
Aterizând pe acest tărâm fără voia Domniei Voastre, ați găsit resurse interioare și a început să vă
pasioneze această știință. Se știe că fără pasiune
nu ai cum izbândi în nici o îndeletnicire, dar mai
ales într-una atât de grea precum matematica.
– A fost o perioadă de adaptare, în care cu
voință învățam. Eram ca un copil mai mare conștient că uleiul de ricin poate să-i facă bine, îl înghite,
deși îi repugnă. Atunci a fost cu voință. Eram conștient de situația, de dezastrul care plana asupra
familiei. Era o chestiune de supraviețuire. Supraviețuire intelectuală și poate nu numai. În consecință, cu toată energia și voința pe care mi-am
călit-o, pe măsură ce trecea timpul, mi-am zis: asta
este singura posibilitate, asta fac. Am fost nevoit
să și întrerup, pentru că în liceu dobândisem cultura generală, dar nu și pe cea a specialității. Pentru
evoluția mea a fost importantă pasiunea pe care o
aveam pentru cercetare, indiferent de domeniu.
Îmi plăcea să cercetez și atunci când a existat po-

sibilitatea m-am consacrat cercetării. Sigur, și aici
a fost cu hopuri. Când am terminat, toți colegii mei,
afară de soția mea, Floarea Caraman, care provenea dintr-o familie de moșieri, de boieri, au intrat în
învățământul superior. Recurg din nou la o paranteză: din familia soției făceau parte frații Aricescu,
istoricul și pictorul. Casa noastră e plină de tablourile pictorului Aricescu. În familie se regăseau poetul Teodor Șerbănescu, Ion Petrovici. Asemenea
ascendențe erau considerate la vremea respectivă
la capitolul origine nesănătoasă. Ca urmare a
acestui lucru, eu și soția am fost singurii care nu
am fost reținuți în învățământul superior. Între cei
opriți în mediul universitar erau și unii mai modești,
dar asta nu i-a împiedicat să ajungă decani la Craiova, sau în alte locuri. Nici nu am fost repartizați
în Iași. Până la urmă s-a zbătut tata și am rămas
în Iași. Eu am fost numit la Liceul Național. Cum
armata nu am făcut-o ca ceilalți în cadrul facultății,
tocmai din cauza originii, voiau să mă dea la
D.G.S.M., să fac trei ani în construcții. Acolo unde
se făcea recrutarea, am întâlnit un fost student al
tatei, care a vrut să mă scape de pacostea asta.
M-a rugat, spunându-mi că are mare admirație
pentru tata și că dorește să mă ajute, să-i dau niște argumente despre faptele bune ale părintelui
meu ca să poată să-mi pledeze cauza. I-am povestit despre felul în care a salvat bibliotecile Universității, i-am menționat poziția lui împotriva antisemitismului și a legionarilor, în apărarea lui Iorga.
Se ducea sus la comisie și revenea dezamăgit că
tot nu-s îndeajuns argumentele. Eram sortit să satisfac stagiul militar la D.G.M.S. A murit Stalin și
după patru luni mi-au dat drumul. Când am ajuns,
cursurile începuseră. M-am întors în noiembrie.
Mi-a spus șeful Secției de învățământ, un învățător, fost ilegalist, care făcea o serie întreagă de ilegalități, Cireș se numea, că nu are post pentru mine, deși eu eram numit la Liceul Național. În locul
meu pusese întâi ca suplinitor un învățător. Preda
la cursul superior. După câteva săptămâni mi-a
trimis vorbă că mi-a găsit ore la o școală din Galata, la ciclul doi, la trei clase a V-a. După ce Cireș a
fost debarcat într-o ședință publică în sala Teatrului Național, și în locul lui a venit un matematician,
Rimer, împreună cu profesorul Lăudat, s-au verificat escrocheriile fostului șef și am fost repus în
drepturi la Liceul Național. Eu am încercat și în perioada aceea să ies din acest hățiș al persecuțiilor.
Am vrut împreună cu soția mea, care excela
(amândoi am terminat cu foarte bine), să ne înscriem la ceea ce se chema atunci aspirantură. Am
fost respinși la acte. După aceea m-am înscris din
nou în anul următor, am dat examenul, dar a fost
preferat contracandidatul meu. Acesta, probabil
puțin jenat, mi-a spus să nu cumva să-mi închipui
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că el a răspuns mai bine ca mine, dar așa a fost situația. În cele din urmă m-am dus cu o recomandare a profesorului Mendel Haimovici și la sugestia profesorului Mayer cu care am susținut examenul de stat, la profesorul Stoilov, la București.
M-am înscris acolo, dar examenele de marxism și
rusă aveam dreptul să le dau la universitatea de
unde proveneam. Nu era forma cu bursă. Eu ajunsesem între timp la Institutul de Matematică al
Academiei. În momentul în care m-am dus să dau
examenele de rusă și marxism, secretara, care
funcționează și acum, o persoană cu mult tupeu, îi
spuneam „Doamna prorector”, ea hotăra tot, mi-a
zis ritos: „Domnule Caraman, dumneavoastră știți
că întâi trebuie să fiți admis la aspirantură și după
aceea vă prezentați la examenele acestea?” I-am
răspuns că sunt admis. „Cum? mi-a replicat, dar
eu ar fi trebuit să fiu prima care să știu!” „Dar nu
aici, ci la București.” „La București...!!” Profesorul
Stoilov, în loc să mă întrebe de taică-meu, sau de
originea socială, sau cât timp a stat tata în închisoare, a fost curios să știe câte limbi străine cunosc. Când i-am înșirat engleză, franceză, germană, rusă, el, gândindu-se că poate m-am lăudat, mi-a recomandat câte un tratat pentru fiecare
din limbile respective. La primul examen m-a ascultat patru ore. Era examenul în cadrul aspiranturii, etapă din doctoratul de azi, trecut cu foarte
bine.
– Când cercetarea în matematică a început
să vă dea satisfacții?
– Este și asta. În momentul în care muncești
foarte mult, te familiarizezi cu un domeniu, apare
plăcerea, pentru că te simți în elementul tău. E
semnificativă în acest sens o discuție pe care am
avut-o cu Radu Miron, colegul meu mai mare, căruia m-am plâns că nu mai publicasem nici un articol. El m-a încurajat, că pe măsură ce voi acumula
vor veni și rezultatele, se sistematizează cunoștințele, anumite elemente pe care le observi te fac
să-ți pui probleme, cum să le rezolvi și să evoluezi.
E cu adevărat o muncă pasională. Lucrurile se petrec cam în modul în care le vedea Moisil, care,
într-o dispută cu președintele Filialei Iași a Academiei, Cristofor Simionescu, adeptul prezenței fizice
a cercetătorilor timp de 8 ore la birou, a întrebat
dacă are nevoie de 8 ore cap sau 8 ore fund. Și
Moisil a adăugat că un matematician face matematică și când se spală pe dinți, în cazul celor care
se spală, și când nu se spală, pentru cei ce nu se
spală. „Eu, de exemplu, a continuat Moisil, fac matematica și în pat.” Simionescu i-a spus că statul
nu e obligat să plătească pentru aceasta. Dar
efectiv așa stăteau lucrurile.
– Soția mea, fac și eu o paranteză ce se înscrie în spiritul discuției noastre, a călătorit odată

în același vagon de tren cu Domnia Voastră și a
remarcat că până aproape de București nu ați ridicat ochii dintr-un manuscris. Ceea ce ați afirmat se
confirmă și din alte surse, precum cea a Doamnei
mele Ecaterina.
– Era o teză de doctorat a cuiva de la Cluj, la
susținerea căreia trebuia să mă duc peste câteva
săptămâni. S-a întâmplat de atâtea ori să nu termin ce aveam de terminat la institut. Lucram la o
problemă, ceva care nu-mi ieșea. Rămâneam în
fața colii de hârtie până noaptea târziu. Nu-mi ieșea și nu-mi ieșea. La un moment dat cedam și
mă duceam la culcare. Cu lumina stinsă, singur în
cameră, continuam să mă gândesc la rezolvare.
Deodată soluția venea de la sine.
– Ca într-un fel de iluminare.
– Da, adormeam liniștit. Vedeți, Moisil avea
dreptate, matematicienii rezolvă probleme și în
pat. Se spune că ei sunt de două feluri, tipul ciocârlie și tipul bufniță. Unii se scoală devreme, alții
stau noaptea târziu și meditează la soluții pentru
problemele lor. Eu sunt tipul bufniță. Noaptea cu
liniștea ei îmi pria.
– Sunt și scriitori care au cel mai bun randament noaptea.
– Eu probabil l-am moștenit pe tata. Și el lucra mult noaptea.
– V-a încercat părerea de rău că n-ați îmbrățișat psihiatria?
– Eu am rămas cu simpatii pentru acest univers. Să vă dau un exemplu. Am un văr primar,
băiatul unei surori a tatei, care a trăit la Târgu Jiu.
Făcuse chimia. A studiat și medicina. O persoană
inteligentă, dar puțin cam chiulangiu. În anul șase
la medicină avea examen la psihiatrie. El știa că
fusesem pasionat și că citisem multe cărți de specialitate. Vine la mine și-mi zice: „Ție ți-au plăcut
lucrurile acestea, iar eu n-am citit nimic și mâine
am examen. Te-aș ruga să-mi expui sistematic tot
ce crezi că ar putea să-mi folosească pentru acest
examen.” O zi întreagă eu i-am vorbit. Sigur, cum
am precizat, vărul meu era un om inteligent, receptiv. A doua zi după examenul cu profesorul Baliff, trece pe la mine radios. „M-a felicitat profesorul
Baliff și ce crezi că mi-a spus? «Măi Sărăcăcene,
eu nu știam că tu ești așa de pasionat, nu prea
te-am văzut pe la ore, cum să-mi închipui că ai o
pasiune pentru psihiatrie? Să mai vii pe la mine
să-ți mai recomand bibliografie, să mai discutăm.
Vai, mi-a plăcut grozav cum te-ai prezentat, cu
anumite cunoștințe care nu erau în curs. Văd că
citești, că ai o cultură generală.»”
– Îl vedea poate ca pe un continuator de
școală.
– Gândiți-vă că asta era la vreo zece ani de
când nu mai avusesem timp să mă consacru psi-
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hiatriei, care era realmente o pasiune. Nu mai fusese timp. Prioritatea devenise matematica. Erau
niște obligații. Când ai obligații de funcționar, de la
atâta la atâta, și din punct de vedere etic, trebuie
să-ți faci datoria din momentul în care ai intrat pe
ușa instituției până pleci. După aceea timpul este
al tău. Or, când te dedici cercetării aceasta, potrivit
punctului de vedere al lui Moisil, îți ocupă tot timpul. Mă trăgea inima să continui a citi filosofie, dar
trebuia să rup din timpul ce-l datoram matematicii.
Din punct de vedere etic am considerat că e incorect. Eu m-am preocupat pentru a mă perfecționa
în limbile pe care le-am pomenit, în afară de rusă,
în cazul căreia am rămas doar la ceea ce-mi trebuia pentru matematică. Dar am tradus din limba
rusă o carte de matematică, dictând dactilografei
cu cartea în față. Redactam și recenzii în rusă. Dar
la celelalte limbi, franceză, engleză, germană, că
să mă perfecționez citeam romane. Dar cum? Citeam în tren. Îmi spuneam că acel timp nu era luat
de la matematică.
– S-a dovedit că marii matematicieni, care
rămăseseră în Universitate, la Academie, au manifestat o anumită solidaritate în vremuri de restriște
și au pus preț pe valoare. Ați simțit și dumneavoastră această atitudine din partea academicienilor Mendel Haimovici, Mayer, Stoilov. Și alți colegi
ai dumneavoastră, aflați într-o situație dificilă, s-au
bucurat de sprijinul acestor somități. Știu că s-a
creat prin înființarea unor institute ale Academiei
un fel de rezervație, unde se regăseau parcă ascunși cei cărora nu li se permitea să predea la
Universitate. Aici a fost un loc prielnic formării și
afirmării unor personalități marcante ale științelor
matematice, ale căror cariere fuseseră la început
obstrucționate din motive de dosar.
– Nu știu dacă termenul de ascuns e cel mai
nimerit, pentru că asta ar fi presupus un anumit
risc din partea celor care au recurs la această formulă, spre a nu pierde valori pline de promisiuni.
Actul acesta se făcea argumentat către oficialitate.
Raționamentul era foarte simplu, sunt o serie de
elemente supradotate, sau hai să zicem de valoare în domeniul matematicii. A-i numi, a-i păstra în
cadrul universitar presupunea riscuri, acest contact
cu tineretul și influența lor negativă, pentru că deși
oficial nu credeau în ereditate, practic o aplicau.
Tatei i-a spus odată un comunist că ce iese din pisică șoareci mănâncă. Asta după ce el răbufnise,
zicând: „Bine, înțeleg, mă persecutați pe mine, dar
ce aveți cu copiii mei?” Oficialitățile nu-i acceptau
pe acești „proscriși” în mediul universitar, dar
aveau nevoie de portdrapel, de prestigiu în străinătate prin publicarea de lucrări, prin congrese. Și
atunci au agreat ideea de a-i pune să lucreze
într-un loc unde să nu existe și un risc. Oricum la

matematici, popular vorbind, unu și cu unu fac doi
indiferent de ideologie. Așa s-a luat decizia de a-i
numi la institutele de matematică ale Academiei, în
care s-au regăsit mulți tineri valoroși, dar cu probleme de dosare. A fost norocul că unii dintre matematicienii de anvergură ai țării aflați într-o poziție
politică puternică, erau oameni cu o conștiință și
au impus o asemenea direcție benefică și salvatoare pentru mulți tineri de mare perspectivă. Așa
au fost Moisil, Simon Stoilov, Miron Nicolescu, aici,
la Iași, Mendel Haimovici, Constantin Corduneanu.
Așa am ajuns eu la Academie, alături de mine
academicianul Radu Miron, regretatul Dan Petrovanu, care tocmai fuseseră dați afară din U.T.M.,
Irinel Drăgan, fiu de moșier. Aș ține să menționez
că mai ales la București la Academie, la Institutul
de Matematică, era un grup de tineri foarte bine
pregătiți, la nivel occidental, vârfuri, dar cu așa zise origini nesănătoase. La un moment dat a venit
o dispoziție ca fiecare institut să facă un raport privind parcursul lor și perspectiva.
– Tocmai asta voiam să vă întreb. Aceste rezervații, figurat vorbind, în care erau reuniți acești
incomozi au devenit indezirabile pentru regim după un timp.
– Au fost desființate.
– S-a ajuns la măsura extremă.
– Explicația pe care o văd eu, și care cred că
este cea corectă, ar fi următoarea. S-a cerut de
autorități să se realizeze un raport de activitate a
fiecărui institut al Academiei, cuprinzând și o prognoză a evoluției până în anul 2000. Dacă cei din
celelalte discipline s-au conformat și orientat, susținând că situația e paradisiacă și până în anul
2000 o să fie grozavă, cei de la matematică, într-o
ședință a Institutului Central de Matematică, în care eu reprezentam Iașul, la care erau prezenți delegații Ministerului Învățământului și Comitetului
pentru Știință și Tehnologie, acea pacoste, au citit
acel raport, de fapt, un rezumat. În acesta se spunea că, având în vedere măsurile luate, deși nivelul cercetării matematice românești era unul comparabil cu cel al țărilor avansate din Occident, măsuri care vizau desființarea posturilor birocratice
absolut necesare, sarcinile lor urmând a fi preluate
de cercetători, sistarea importurilor de carte și reviste, atât din Vest cât și din Est, îngreunarea participării la congrese internaționale și imposibilitatea
de a avea invitați la reuniunile științifice din țară, se
deschidea în cel mai scurt timp o perspectivă sumbră, aceea a unui declin al cercetării ce ne va plasa la periferia lumii. Când a auzit, delegatul Ministerului l-a întrebat pe cel care prezentase raportul,
tânărul Verona, atunci era tânăr, dar mai în vârstă
ca mine, dacă lui îi aparțineau aceste aserțiuni.
Acela i-a răspuns că concluziile acestea reprezen-
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tau punctul de vedere al întregului institut din București. Era vorba de un raport substanțial de 50
de pagini. Consecințele au fost grave. Printr-un
decret a fost desființat Institutul de Matematică din
București. Punct. O lună mai târziu au fost desființate și celelalte. Operațiunea căpătase și un nume,
reorganizare și integrare în producție. Nu s-a admis în primă instanță ca cercetătorii, oameni foarte
valoroși, să fie numiți nici la Universitate, nici la
Politehnică și nici în învățământul mediu, doar în
industrie. După un timp s-a acceptat să rămână
câte șase persoane la Academie. La București
erau 80 de cercetători. La fel s-a procedat și la Iași
și la Cluj. Eu am avut norocul să mă număr printre
cei șase care au fost păstrați.
– Apropo de integrare în producție, mi-ați istorisit înainte de a înregistra emisiunea cum un
matematician român de talie mondială a ajuns să
lucreze la Poștă. S-a angajat să rezolve sarcinile
de serviciu într-o săptămână, ca în celelalte trei să
se consacre matematicii. Solicitarea a stârnit indignarea directorului Poștei, care, culmea, potrivit noii
viziuni privind funcționarea centrelor academice de
cercetare, devenise membru al Consiliului științific
al Institutului de Matematică. Lucruri incredibile. Le
spui azi cuiva, aceluia i se pare un basm.
– Povestea revoltat acest director, că acest
salariat, matematician de mare performanță, pretindea să i se dea drumul să meargă la bibliotecă,
ceea ce ar fi presupus să pună pe un alt salariat
să-l supravegheze că se duce acolo unde spune.
– Care credeți că au fost consecințele acestor absurde măsuri pentru școala românească de
matematică?
– O primă consecință, plecarea masivă în
străinătate. Fiecare, când a avut posibilitatea, a luat calea străinătății. Spre exemplu bunul meu prieten Cornel Constantinescu a rămas la prima ocazie peste hotare. La un moment dat s-a prezentat
la un concurs de profesor la Hanovra, cu o sută de
contracandidați și a reușit el. Actualmente este
profesor universitar, în pragul pensiei, la Politehnica din Zürich, cu tomuri publicate în cele mai mari
edituri din spațiul germanic. Acești străluciți matematicieni, în loc să lucreze pentru matematica românească, contribuie la prestigiul altor școli de pe
plan internațional. Corduneanu crease o școală de
matematică la Iași. A plecat și a creat una la Arlington. E președintele Academiei Româno-Americane.
– Vin din urmă alții în România?
– Vin, bineînțeles, dar gândiți-vă unde s-ar fi
situat școala românească cu cei care au fost nevoiți să plece și nu sunt de loc de condamnat. Altfel

nu s-ar fi realizat în măsura în care au reușit să o
facă.
– Prin izbânzile lor onorează și nația noastră.
– Tocmai. Dar dacă ar fi fost aici și li s-ar fi
permis să predea în universități, cu siguranță că ar
fi creat pepiniere de viitori savanți. S-au format și
așa școli în diferite specialități, cum ar fi ecuațiile
diferențiale, geometria, dar prin lucrarea unor asemenea minți numărul și valoarea acestor școli ar fi
fost cu mult mai mare. Și ca să mă refer, fără lipsă
de modestie, la mine, eu în vremea aceea am solicitat în numeroase rânduri să mi se acorde conducerea de doctorat, dar nu mi s-a aprobat. Cu
complicitatea unor colegi, am fost conducător de
doctorat fără să am titlu oficial. Cum? Au fost cazuri când dădeam subiectul, făceam și referatul la
momentul susținerii.
– Dar nu puteați figura drept conducător de
iure.
– Mi s-a întâmplat ca, în ajunul susținerii,
conducătorul din acte să vină la mine și să-mi ceară referatul ca să se inspire pentru redactarea celui
al său. Acum am șapte doctoranzi și în vară am
fost la o comisie de doctorat la Chișinău. Urmează
la Cluj. Am mai fost și la București. Atunci a fost un
blocaj și, în mod fatal, s-au produs prejudicii. Norocul că au existat și elemente foarte bine pregătite profesional, care au făcut, să zicem, pactul cu
diavolul până la un anumit punct, dar au avut calitatea de conducători de doctorat și au asigurat
continuitatea școlii noastre. Pot da exemplul academicianului Viorel Barbu, care a preluat școala lui
Corduneanu și a dezvoltat-o. Fiind capabil, a dat o
direcție. Se pot cita și alții. Dar dacă n-ar fi plecat
atâția corifei, lucrurile ar fi stat cu mult mai bine.
Aceștia au fost siliți să aleagă străinătatea. Pentru
unii, chiar viața lor fusese aici în primejdie. Mă
gândesc de pildă că dacă Eugen Ionescu sau Mircea Eliade ar fi rămas, ar fi sfârșit în închisoare.
– Domnule Petre P. Caraman, ne-am apropiat de sfârșitul emisiuni. Țin să vă mulțumesc
pentru mărturisirile făcute, de mare însemnătate
pentru cunoașterea trecutului și mai ales a dramei
pe care a trăit-o savantul Petru Caraman și familia
lui. Ceea ce ați spus e pilduitor, ne oferă lecții din
care putem învăța ca astfel de istorii să nu se mai
repete. Vă mulțumesc mult.
– Și eu, la rându-mi.
Divanuri duminicale, T.V.R. Iași, 2001-2004
______________________
Dintr-un volum în lucru
pentru editare la Junimea,
colecția „Dialog XXI
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DIALOG

Robert ŞERBAN – Lucian SCURTU
PREFER SĂ CITESC O POEZIE BUNĂ SCRISĂ DE UN POET NEEVALUAT,
DECÂT UNA PROASTĂ, SCRISĂ DE UNUL SUPRAEVALUAT
Lucian Scurtu (născut la 3 octombrie 1954, în Holbav, județul Brașov) este absolvent al Facultății de IstorieGeografie, Universitatea de Vest, Timișoara. În prezent, profesor în Oradea.
Volume publicate: Lucyan Mărturisitorul, 1996; Avatarii faraonului Gregor Samsa, 2001 (Marele Premiu George
Coșbuc și al Uniunii Scriitorilor din România, Bistrița, 2001; Premiul M.G. Samarineanu, acordat la Zilele Revistei „Familia”, Oradea, 2001); Bestiarul de fontă, 2004 (Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Arad,
2004); Regnul ascuns (2008); Mâna siameză, 2012 (Premiul pentru poezie al Uniunii Scriitorilor din România, filiala
Arad, 2012); Exitus, 2017; Amurgul din afara trupului, 2020.
Laureat al Marelui Premiu la Festivalului Internațional de Poezie „Lucian Blaga”, Sebeș, 1995.

Robert Șerban: – Mi se pare mie sau scriitorii se cred mai „tari” decât alți artiști? Mai are cuvântul snaga pe care o avea acum 40-80-100 de
ani?
Lucian SCURTU: – Pentru a înțelege mai
bine întrebarea ta (de fapt sunt două într-una), dragă Robert, a trebuit să dau fuguța pe la atotștiutorul ăla de Google, să aflu ce naiba înseamnă
snagă, căci prin toposul meu natal (unul de sute
de ani, Țara Bârsei), dar și prin cel actual (o altă
„țară”, la fel de străveche și minunată, a Crișanei),
regionalismul nu este uzitat defel sau poate a scăpat ignoranței mele. Ei, după ce i-am aflat semantica, pot răspunde întrebării tale și pot afirma cu mâna pe șinele de tramvai ale Oradiei, orașul care
m-a adoptat cu atâta generozitate de o grămadă
de ani (40 la număr), că snaga cuvântului a rămas
aceeași de la Homer încoace, indiferent de intemperiile și răsucirile istoriei, de cataclismele naturale
sau artificiale care i-au succedat. Da, cuvântul seduce, vrăjește, dezvrăjește, provoacă, te pune în
dilemă, azi la fel de tare ca acum câteva mii de
ani, dar va incita și în viitorul incert al omenirii (nu
spune atât de frumos Nichita Stănescu, „M-or
plânge limba românească/ În totul de cuvânt al
ei”?), mărșăluind solitar și cu bravadă prin mentali-

tăți, comunități, imagouri, fiind el cauzator de multe, bune și rele, frumoase și urâte: opere literare
de excepție, războaie nimicitoare, iubiri devastatoare, emoții copleșitoare, idiosincrazii deșănțate,
vituperări sordide, inutilități rebarbative etc. Doar
știm, la început a fost cuvântul și el a rămas același, că ne place ori nu, încărcat, precum un cireș
împovărat de flori primăvara, de conotații și semnificații dintre cele mai spectaculoase, florilegii, dintre cele mai ingenioase, sapiențe, dintre cele mai
profunde, oricât ar dori unii să-l minimalizeze, să-l
eludeze, să-l bagatelizeze. Se știe, întrebat ce citește, nefericitul prinț al Danemarcei dă un răspuns
neechivoc: cuvinte, cuvinte, cuvinte.
Un singur cuvânt (hai să-l mai numim și logos) poate destructura ori detracta o lume, un singur cuvânt poate fi geneza altuia, unul singur poate ucide un univers, un altul poate renaște același
univers, unul poate împovăra, un altul descătușa,
cu un singur cuvânt poți face o femeie să te iubească, cu un altul să te urască. Iată-i forța distructivă, dar și demiurgică, adică tocmai „snaga”
de care aminteai, în ton cu versul unui poet, Vlahuță, astăzi aproape uitat: „Ca-n basme-i a cuvântului putere”. Frumos spus, nu-i așa?
Concluzionând, cuvintele (statisticienii cred
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că un subiect utilizează în medie cam 3.000 de cuvinte) nu sunt altceva decât punți de comunicare și
relaționare atât cu noi înșine, dar mai ales cu ceilalți, modalități de a crea raționamente, limbaje, reflecții, gânduri, iar noi, poeții, metafore, viziuni,
senzații, simboluri, eresuri, parabole etc. Deplâng
cuvintele golite de semnificații, sentimente și sensuri, relicve ale unui limbaj degenerat, ruine ale
unei lumi sociopate.
În ceea ce privește puterea de persuasiune
a scriitorilor, care s-ar crede mai „viguroși” decât
alți artiști, mi se pare o dulce utopie, de nu o inutilă
autoamăgire. Grandoarea și impactul unei picturi,
sculpturi, a unei opere muzicale, de orice natură ar
fi ea, poate avea și are un același efect emoțional
precum o creație literară, fie ea poezie, proză sau
piesă de teatru. Ba aș spune că impactul este mai
copleșitor decât „opera” unui scriitor mediocru, care în imagoul său flamboaiant se visează seniorial
mai presus decât orice creator, chiar și al colegilor
de breaslă, când, de fapt, el abia transgresează
pleoștit peste propria umbră.
– Ce sau cine te pune în starea de scris?
Mai ai nevoie de inspirație, ori experiența scrisului
a îmblânzit relațiile cu muza și e suficient să te
așezi la birou ca ea să dea semne de viață?
– Ce bine ar fi, doar să mă așez în fața computerului și revelația să triumfe precum Venus din
spuma imaginației sau a unei inspirații de moment,
fără trudă, chin, rateuri, dezamăgiri. Probabil că
grafomanii profită la greu de această postură și bat
câmpii, nici măcar cu grație, sfidând calitatea în
detrimentul unei cantități păguboase, aproape suicidară. Sunt un poet atipic, am început să scriu poezie extrem de târziu, student fiind în orașul care
te-a adoptat cu drag și pe tine, adică draga noastră Timișoară. Locuiam, la sfârșitul anilor ’70, la
Căminul 16, veritabilă Casă a Creației, cum îmi
place, plastic, să spun și să cred acum, deoarece
aveam colegi de cămin pe viitorii scriitori de mai
târziu (și ce scriitori, unul și unul!), Mircea Mihăieș,
Vasile Popovici, Mircea Bârsilă, Ioan Morar (Biju),
Daniel Vighi, Marcel Tolcea. Nu-ți vine a crede că
toți eram adăpostiți de același acoperiș, învățam în
aceeași instituție (ei la filologie, eu la istorie-geografie), ne hrăneam la aceeași cantină, frecventam
aceleași localuri – ca să vezi cum se impune întâmplarea în fața necesității, mai mult ori mai puțin
înțeleasă. Ei bine, pot confirma că Mircea Bârsilă a
fost acela care a întrezărit în mine niscaiva talent
poetic, invitându-mă la cenaclul Pavel Dan, pe care-l conducea, și în acea atmosferă livrescă, boemă, dar și exigentă, m-am format și cizelat ca
poet, alături de, nu mai puțin cunoscuții, Ion Monoran, Viorel Marineasa, Eugen Bunaru, Horia Dulvac, Adrian Derlea, Gheorghe Pruncuț, dar și alții,

cu care peripatetizam impetuos după ședințe, iar
mas ne era terasa de la Cina. Dar valul rememorării nostalgice m-a copleșit, aproape fără să-mi dau
seama, și m-am abătut de la subiect.
Mă întrebi ce sau cine mă pune în starea de
scris? Să fiu puțin prețios, aș mărturisi că daimonii
(mai știi că n-or fi chiar ei?), adică demonii inspiratori (acele elixire ale diavolului, ca să citez din E.T.A. Hoffmann), de care, bineînțeles, mai am încă
multă nevoie, le mai cerșesc generozitatea, mă mai
ploconesc umil în fața măreției lor, dar și încerc să-i
îmblânzesc prin arta scrierii, obiectivată prin poemele care sunt chiar rugăciunile mele zilnice. Pentru că omul, deci și poetul, este ființa care se roagă,
ca să-l citez acum pe poetul Adrian Popescu. Și
unica, se subînțelege. Este perpetua glisare între
fantasmă și realitate, ego și alter-ego, spaimă și
exaltare, epidermă și viscer, urnind forțarea cu bună știință a limitelor constrângătoare. În momentul
în care ea, inspirația, s-ar disipa în neant, „plaivasul” (hai să folosesc și eu un arhaism) trebuie pus
definitiv în călimară, altfel riști să te metamorfozezi
într-un meșteșugar insipid, incolor și inodor. Asta e
marea pacoste a multora, meșteresc în zadar, bălăcindu-se în iluzii care se vor întoarce, invariabil,
împotriva lor. Cât despre muză, ea va ocupa constant arealul meu poetic, stimulent inspirator de
cea mai bună valoare, nu și alcoolul, cu care cochetez, dar reușesc să-l țin în frâu, deși „viclean
copil de curte” cum e, mai îmi dă uneori de furcă.
Iată de ce, adesea, reiterez impredictibil acest
sumbru vers al meu, suma micilor mele victorii dă
o mare înfrângere, conștient că prin/ din înfrângere
până și viermii se înțelepțesc, darămite noi, oamenii.
– Moartea e un personaj principal în versurile tale, fără să fie și unul negativ. De ce-ți place
moartea așa de tare, ce chichirez are?
– Nu cred să fi plăcut vreodată moartea cuiva, poate doar Sfântului Francisc, care, simțind-o
aproape, o invoca resemnat, veni, veni, soror mea
mors.
Mulți au trudit și vor mai osteni, în zadar, să-i
detecteze avatarurile, arhetipurile, reverberațiile
structurale, enigmele, în timp ce alții au jucat-o sfidător la ruleta inconștienței cu propria viață. De
fapt, marile și eternele teme ale poeziei (și nu numai), iubirea, viața, moartea și natura, aureolează
compulsiv și irizant, asemenea unei corole de minuni a lumii, genomul fiecărui poet, stimulându-i
imaginația și inspirându-i psihanodia. Moartea a
incitat întotdeauna spiritele umane; enigmele și
misterele ei au fost abordate în fel și chip, căci granița dintre viață și moarte e evanescentă, labilă,
motiv pentru care și carisma ei (!) a provocat și
provoacă despotic – definind, ea, la urma urmei,
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chiar viața, reliefându-i grandoarea și măreția, habotnicia și nimicnicia. Ridică multe semne de întrebare tainele și cotloanele ei tenebroase, fiind percepută eterogen de multitudinea mitologiilor și religiilor, gânditorilor și sacerdoților, robilor și împăraților, nebunilor și profeților, creștinilor și păgânilor,
taumaturgilor și sihaștrilor. Iată de ce m-a fascinat
și captivat, încercând maieutic, prin grila viziunilor
mele, să-i scormonesc simptomele, să-i speculez
consistența, să-i percep esența. Crezi c-am reușit
să domesticesc cruzimea acestei „Lady in black”
(cu trimitere directă la mirobolanta piesă a formației Uriah Heep)? Nicidecum, dar mai încerc.
Poezia are harul și darul de a-i mai atenua
impactul, a-i mai stiliza nuanțele și evidenția detaliile, te mai obișnuiește cu prezența ei ubicuă, așa
încât momentul de finiș să devină mai suportabil,
mai indispensabil, chiar. Se spune că Socrate, înainte de a sorbi din lichidul fatal, ar fi scris poezie.
Ce dovadă mai concludentă în a considera poezia
un bun medicament în fața exitusului? Și să patetizez puțin în această notă ușor mohorâtă, uneori
mă văd rătăcind pe aleile cimitirului Rulikowski
(numele unui revoluționar polonez; iată că și comunarzii au ajuns să dea nume de cimitire?!) din
Oradea, cărând în spate propriul meu sac cu oseminte. Probabil, cândva, cineva tot o va face. Ei,
vezi Robert, dacă m-ai instigat, unde am ajuns?!
– Consider că poezia ta are o valoare și o
calitate cu mult peste cota ei (de percepție) și că
ești unul dintre poeții contemporani ce ar trebui reevaluat, în sus. Tu în ce relație ești cu ierarhiile și
topurile literare? Dar cu critica literară?
– Mulțumesc pentru aprecieri, lucru rarisim
în lumea scriitoricească. Nu, nu e nevoie de o reevaluare a poeziei mele, nu mă plâng din punctul
ăsta de vedere. Consider că valoarea ei, atâta câtă e, rămâne constantă indiferent dacă va fi reconsiderată sau reexaminată, ținând seamă de faptul
că gradul de subiectivitate, conjunctură, empatie,
grup etc. este extrem de expandat și permisiv printre literați. La vârsta mea, nu trebuie să-mi spună
cineva dacă o poezie/ carte e bună sau proastă,
singur discern, iar cine nu e în stare ajunge unealta facilă și inutilă a evaluatorului, robul lui. Desigur,
sunt la zi cu ierarhiile și topurile literare, nu pot face abstracție de ele, deși uneori să sparie gândul
de unele prezențe, dar mai ales absențe. Au scris
despre poezia mea, și mi se pare suficient, critici
importanți, precum Gheorghe Grigurcu, Al. Cistelecan, Alex. Ștefănescu, Mircea A. Diaconu, Mircea
Bârsilă, Ioan Moldovan, Ion Simuț, Adrian Dinu
Rachieru, Viorel Mureșan, Emilian Galaicu-Păun,
Romulus Bucur, Ioana Cistelecan, Doru Pop și alții, așa că nu mă pot plânge, ba chiar beneficiez de
un mic răsfăț. Am respectat și stimez modul de

abordare al criticilor vizavi de universul meu poetic, o chestie de normalitate și bun-simț, conștient
de faptul că posteritatea decide, până la urmă. Un
truism pe care mulți îl obliterează, mai cu sau fără
știință, dar cu extrem de multă naivitate, ca să folosesc un eufemism. Reiterez ideea, că prefer să
citesc o poezie bună scrisă de un poet neevaluat,
decât una proastă, scrisă de unul supraevaluat,
secătuit cu totul. Iar revistele literare, din păcate,
abundă de asemenea exemple.
– Pentru unii poeți, scrisul e și terapie. Pentru alții, e pură gratuitate. Altora le este ca o îndemânare, neavând alte talente ori neștiind de ele.
Pentru tine ce e? Ce alt talent ai?
– Poate e și terapie, poate și panaceu clinic
pentru cei mai mulți dintre noi, implicând multe tribulații psihice și trăiri intelectuale intense, multă
imaginație și fantezie, alienări și spaime nesesizate de ceilalți semeni. Poezia e pentru mine o modalitate de a-mi ordona și arhiva, mai mult conștient decât instinctual, obsesiile și revelațiile, evaziunile și libertățile, eșecurile și abisurile. Poezia nu
mă salvează de la nimic și de nimeni, mă seduce
atâta cât e necesar, dar faptul că mă descătușează de complexe și anxietăți, nevroze și splinuri,
faptul de a mă face liber, iată eonul suprem care
mă determină să fiu convins de ea. Și, cum spui,
să cred și în terapia ei ezoterică, în faptul că poate
trona în acel locus amoenus în care catharsisul îi
este mamă și transcendența tată. Poate nu întâmplător, cu ani în urmă, un ins iubitor de poezie (clama el), după ce a citit cartea mea, Bestiarul de
fontă, a consemnat ritos pe prima pagină, „această
carte a fost scrisă de un nebun”. Am rămas siderat
citind constatarea, cu totul incidental, dar mi-am
revenit repede rememorând faptul că atâtea genii
au fost demente de-a binelea. Mai urcasem și eu
un raft pe scara valorică (sic!).
Mă întrebi dacă am și alte talente prin bestiarul meu (de fontă?). Nu, nu am, deși, sunt convins,
după 40 de ani de profesorat, că posed oarece virtuți pedagogice, am format și formez încă generații
de elevi, sub o deviză care mi-a fost principiu călăuzitor în toți acești ani: „cel mai bun profesor este
ultima greșeală pe care ai făcut-o”. Super tare, nu?
– De-am învăța din greșeli… Nu-nvățăm!
Scrii, în revista „Familia”, cronici și recenzii. Nu e
un „sport” periculos, pentru un poet, să comenteze
cărțile confraților?
– Îmi face plăcere scrierea unei cronici la o
carte de poezie, pe care o apreciez, iar revista
Familia, prin directorul ei, Ioan Moldovan, mi-a oferit această oportunitate, cultivată de câțiva ani
buni. Caut să fiu cât mai obiectiv în aprecieri, sentințe, deși mai apar, inevitabil, și ușoare derapaje,
fără intenții minimalizatoare ori răutăți insidioase.
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Nu e un „sport” periculos, cum mă previi, ba chiar
unul elegant, dacă ești onest și gnomic, bine intenționat și cu o alonje pătrunzătoare și subtilă de estimare. Atunci totul poate decurge între limitele
unei decențe inalienabile, chiar dacă poți irita, poți
crea animozități și idiosincrazii împotrivă-ți. De
multe ori consider că vâna unui poet este mai intuitivă și mai comprehensivă în demantelarea labirinturilor solilocviale ale unei cărți, deși sunt, slavă
Domnului, și excelenți critici profesioniști, care au
fler și har, percepții și senzori detectivistici de mare
originalitate și profundă expresie. Dacă mi s-a sugerat să scriu despre o carte, și respectiva mi s-a
părut slabă, am refuzat politicos. E ca în amor, nu
poți face dragoste cu o femeie pe care n-o iubești,
deși unele revistele găzduiesc cu o generozitate
stupefiantă asemenea anomalii, veritabile violuri la
vedere.
– Există avantaje ale provinciei? Nu te-a tentat niciodată capitala sau chiar străinătatea? Nu
ți-ai dorit un… vârf de munte?
– Oradea este neprețuita mea „provincie”, nu
aș da-o pentru nimic în lume la schimb cu un areal
mult mai vizibil. Aici mă simt bine alături de familie
(care are un rol decisiv în disciplinarea mea), în
largul meu alături de câțiva buni prieteni familiști,
dintre care se detașează Ioan Moldovan, cu care,
nu de puține ori, glosăm și reconfigurăm lumea/
viața literară, și nu numai, în câte o tavernă, mai
mult sau mai puțin mohorâtă, tocmai bună în a ne
incita spiritele și a le predispune la momente colocviale inubliabile. Or, se știe, nu poate exista
centru fără margine și nici margine fără centru
(recte capitala), așadar cele două entități, parte și
întreg, sunt consubstanțiale, aflate într-o deplină
interacțiune și dependență. Te poți rata atât de
ușor în centru, cât la fel de bine în provincie, te
poți afirma în/ din margine, la fel de eclatant ca în
centru. La fel, poți avea habitatul în capitală, abandonat de vocație și inspirație, amăgit de rusalcele
ei briante, precum înzestrat și inspirat într-un modest orășel sau mai știu eu în ce sătuc obscur. Talentul nu ține seamă de locurile natale, sublimarea
lui este aceeași, indiferent unde te-ai afla. De străinătate, să nu mai vorbim. Cât despre… vârful de
munte, nu mi-l doresc, piscurile lui s-ar putea să
mă vrăjească iremediabil, nu vreau să mă prăbușesc în hăul în care s-a năruit bietul Gregor Sam-

sa, unul dintre personajele mele romanești preferate. (Nu întâmplător, o carte scrisă poartă numele
Avatarii faraonului Gregor Samsa). E mai cald și
mai plăcut aici, pe aisbergul meu plutitor, iar, dacă
vreodată voi scufunda Titanicul ierarhiilor literare,
va fi lovitura livrescă și intempestivă a vieții mele.
– Nu ai cont de Facebook, ca mai tot românul gospodar și bun comunicator. De ce te ții departe de rețea?
– Facebook-ul, un bun comunicator, hm! Mă
cam îndoiesc. Adesea realizez că e o autentică
babilonie, în care fiecare „ciripește” pe limba lui și
nimeni nu mai înțelege nimic, părând nici a nu se
dori acest lucru. Dar aici te dezamăgesc puțin. În
vremea socialistă, dacă bine îți amintești, erau câte două familii arondate aceluiași număr de telefon, adică erau cuplați. Ei bine, dragă prietene, și
eu acum sunt cuplat (sună cam rebarbativ, nu?),
dar nu la telefon, ci pe contul de Facebook cu soția
mea, care deține întâietatea numelui, Rodica, urmat de al meu, motiv pentru care, probabil, nu
m-ai detectat. Și totuși, uneori mai cad și eu în
mrejele lui, iluzionându-mă ludic și abandonându-mă sedus de fanfaronadele lui facile. Dar puțină onestitate nu strică, mai are și el snaga lui, în
special când dialoghez sau comunic pe messenger cu persoane apropiate.
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Nicolae CREȚU
SORIN ALEXANDRESCU – HERMENEUT AL „LUMII INCERTE”
Lumea incertă a cotidianului. Texte și imagini
românești (Polirom, 2021): un titlu care intrigă? Cu
siguranță, și bine face: „cotidianul”, așadar obișnuitul, repetitivul, exact ceea ce ne este mai apropiat
și familiar, pus totuși sub semnul „incertitudinii”?! Îl
asociem de fapt, cel puțin în înțelesul lui curent,
așa zicând: de toate zilele, cu tot ce este mai sigur,
și mai la îndemână, în „albia” fermă a curgerii duratei, mereu identic sieși și nereliefat, o prezență atât
de calmă și liniștitoare, atât de certă, încât aproape
că se sustrage percepției. Ne cuprinde, ne include
ca o ambianță, dar estompată de propria-i stabilitate, de nimic tulburată. Însă, atenție, nu cotidianul
însuși, nu el ne este astfel vestit ca incert și scos
din neclintita sa egalitate cu sine, ci, cum o spune
titlul, „lumea” lui. Și, deocamdată, în acest pragpromisiune, nu în realul scos, direct, la vedere, obiectul cărții fiind clar precizat, iată: „Texte și imagini
românești”. Așadar, cum îi apare autorului-hermeneut „lumea cotidianului” într-o selecție de texte literare și din artele imaginii, intrată sub zodia „incertitudinii”, supusă analizei și interpretării lui Sorin
Alexandrescu. Dar ce interpretatio nu bate și dincolo de „rama” ce-i delimitează numai câmpul-analizei, nu și pe al interpretării, nu doar „liberă să treacă” spre mai larga lume a Realului, dar chiar obligată s-o facă: spațiu deschis dialogului creatorilor
de fictio și de imago, ca și hermeneutului, cu noi, cititorii, cum este și firesc.
În buna logică a unui atare demers, sigur, nu
se intră abrupt în „Texte și”, nu fără necesara
„uvertură” lămuritoare, asupra premiselor „de start”
și cu, nu mai puțin, rostul ei de măcar schiță de
„atelier”, totul cu grija de a nu rupe astfel de prime
„acorduri” de experiența comună, omenească: decizie, îndoieli, certitudine vs. incertitudine, adevăr
singular sau plural? Dar nici „avansuri” simplificatoare nu se fac: „ambiguitate” (Empson), beliefs
(Chisholm), „provizoriul”, „indefinitul”, „lectura filosofică plurală a lumii” (Edgar Morin), „refigurare” in-

troduc concepte-cheie, operaționale curând, a căror „constelație” gravitează deja în jurul țintei centrale: Lumea (re)devine multiplu interpretabilă când
acceptăm incertitudinea unui „cotidian eliberat” de
ideologie. Întreaga carte va fi o punere în comunicare a „lumii incerte” din „Texte și imagini”, scrutate
atent, în ce le este mai propriu și revelator din perspectiva hermeneutului, și cealaltă lume incertă, tot
a cotidianului: însă a celui din Realul nostru, al tuturor.
Noaptea de Sânziene e abordat mai ales în
jocul aparte al raporturilor dintre rolul, deși în parte
negat, de alter ego al lui Ștefan Viziru și destinul interior al romancierului, răsfrângere de narativitate
simbolică a design-ului diegetic de „moarte regeneratoare” la un alt palier, de semantică metatextuală:
„moartea” în el a „tipului de scriitor obsedat de ratarea” în marginalitatea „Estului”, căruia îi ia locul,
astfel „născut”, după acel ultim roman, „un Eliade
european în Europa”, eliberat – definitiv – de „complexe românești.” Din volutele analizei mulate pe
„undele concentrice” și „arcurile de sens” ale textului, totodată puzzle stufos și cu asumate „rupturi”,
apte să inducă o sugestie de „memorie textului”, internă, difuză, sunt degajate „nuclee narative” și „ca-
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reuri tipologice”, cu pivoții lor de câmpuri semantice
constitutive, modulări nuanțate și decantări de
esență, pe „axe” ca Viziru-Vădastra sau ViziruBiriș, dintre cele mai proeminente.
„Fresca socială” și tensiunile istoriei „în mers”
captează imaginea unei lumi în care „locul” protagonistului fără agon, Viziru, nu-i nici printre agitații
și oportuniștii din seria versatilității morale-deschisă, cu o megalomanie șarjată isteric, de Vădastra, dar nici alături de solitari reflexivi și creativi, ca
Biriș sau Bibicescu: o altfel de existență, deschisă
către bănuite, așteptate, întrevăzute „semne” ale
unei coerențe de destin, presimțită în chiar vălmășagul și dezordinea ce-l înconjoară, personajul
opunându-le mitul său interior, sinteză de eros,
utopie a „ieșirii din timp” și orgoliu calm al ființei,
ireductibilă la intelect. Ambiguității mesajului implicit
„semnelor”, de pildă „interdependenței între personaje” (și peste moarte), îi răspunde incertitudinea:
Viziru înțelege că „semnul este decisiv, dar nu și în
ce sens anume”. Finalul de ambivalență mitică
(eros și moarte) face din sfârșitul personajului un
complement (și „revers”) sacrificial al „învingerii
Sânzienelor” de către Eliade, o „piatră de hotar”
existențial și auctorial. „Lumea nu este nici determinată, nici indeterminată, ci incert determinabilă,
deși mereu (re)definibilă” rezumă sugestia – cheie,
de primă etapă a demersului hermeneutic: deschiderea „incertitudinii” ca potențial câmp al interogației și creativității libere.
Lecția de teatru a Anei Blandiana își are accentul distinct-revelator în ambiguitatea „priveghiului” – spectacol din satul lui Virgil Ostahie, așa cum
îi apare această „lecție” cuiva venit din afară (de la
oraș) într-o lume ce nu e și a sa. Și încă în așteptarea unui mesaj ce-i parvine, dar disimulat, implicit
în punerea în scenă de „spectacol mortuar”, codificat tacit, a jocului teatral”, dată fiind relația lui cu
carceralul, cu detenția politică. O narativitate de
progresie nesigură, tatonantă, răzbate din modulările raportului narator vs. satul deținător al adevărului „criptat” și susține dezvăluirea unui nivel meta- și
aici: „Gheorghe”, camaradul lui Ostahie de la Salcia, era preotul Coman, tatăl Otiliei Coman/ Ana
Blandiana. Analiza palpează relieful de figurare narativă a receptării lumii fără privilegiul unui narator
cu acces la adevărul și înțelegerea ei – tentă constatativ-cumulativă a unui proces ezitant, nearticulat „coerent”, de un asumat sens nestabilizat, activ
și fecund, inclusiv în plan estetic, tocmai prin „incertitudinea” lui.
Romanul lui Dumitru Țepeneag, Nunțile necesare, cu poiein-ul și tectonica lui, conduce la o
abordare mult mai „tehnică”, motivată însă, și revelatoare de spirit al poeticii autorului, dincolo de afinitățile cu „noul roman” francez, totodată și de sens

legat de exil. Discontinuitatea de puzzle compozițional și jocul substituțiilor de personaje în serii de
micronarațiuni, o ordine a „echivalențelor orizontale” și, respectiv, „verticale” permite degajarea a patru linii narative („careul de lumi”), prin conjugarea
cărora arhetipul „nunții” tanatice și invariantul, intriga recurentă, „doi contra unui al treilea” dezvoltă,
într-o arhitectură de „temă și variațiuni”, o semantică (proprie „lumii contrapunctice a exilului”, a rupturii de mitul fondator (Miorița), deconstruit, desprindere de efectul consolator al „sorții”, asociat „inacținnii politice”. Hermeneutul vede în romanul scris
„la patru voci” un ethos al înălțării de la gnoseologic
la ontologic: supraviețuirea prin renunțare „la o cultură și mai ales la o limbă”, româna („Proces de învățare tanatologic”), „trecerea de la candoarea mitică” românească la o „laicitate modernă occidentală”, căi pe care autorul Nunților necesare devine, în
exil, „un om liber.” Incertitudinea nu diminuează cunoașterea, ea întrevede în experiența profundă a
exilului o asimptotică intuire a realității ontologice
superioare, de transcendere a „fațetelor” parțiale,
accesibile „privirilor” disjuncte: indigenului vs. metec, ultim palier de sens, cel de sinteză în roman.
Lăsat la finalul selecției de Texte, cel al lui
Mircea Nedelciu, Efectul de ecou controlat, face
perceptibil, cu acuitate, „terenul” alunecos moral al
unui cotidian de „lume incertă”, năpădit de capcane
și meandre, reale sau închipuite, ca și de măști
comportamentale, climat de mefiență și viciere a
raporturilor inter-umane în realitatea lor imediată,
de toate zilele, nu doar de răspântii-test, excepționale. Cerut lui Grig de către șeful său direct, „tovarășul Bencu”, „raportul” despre scandalul provocat,
la restaurant, de trimisul „de la Minister”, venit în inspecție, Fatache, beat și grosolan, e de fapt un denunț. Ce-l cabrează pe „Griguță” este că „șeful” i-a
desemnat un atare rol de pion, de simplu instrument (aflat la îndemână) al unei intrigi țintite „mai
sus” și urmând să-l „coste” pe Fatache. În fond e o
reacție de onestă demnitate a insului, dar învăluită
în neîndoielnic temătoare precauții, mult dincolo de
doar presiunea unei cvasigogoliene ierarhii de „cinovnici”. Păienjenișul variantelor îndelung cântărite,
niciuna perfect inofensivă, neriscantă, în egală măsură nici de eliminat de plano, nu are nimic patologic, delirant. Dilema, blocajul personajului nu vin
dintr-o banală (și posibilă oriunde, oricând) intrigă
de conjunctură accidentală a unor caractere, ci trimit la ceva mult mai insidios și pervertitor, pătruns
adânc în „țesutul” social și psihosocial, ca temeri și
îndoieli, generalizate, de „celălalt”/ de „ceilalți”, de
intențiile și reacțiile altora, cele ascunse. Ceva a
pătruns adânc și ubicuu deformant în țesătura raporturilor și relațiilor dintre oameni, venind dinspre
o „Putere” precară, ce incită și cultivă delațiunea, li-
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chelismul, duplicitatea. Pe un asemenea fond de
incertitudine și ambiguitate proliferează ipotezele,
dubiile, mefienta nesiguranță privind nu doar reacțiile „celorlalți” (la o decizie sau alta a lui Grig), dar
și felul în care aceia și-ar reprezenta, la rându-le,
intențiile și interesele lui. Cum se vede, „lumea incertă” a unui atare cotidian, profund alterat moral,
exercită un efect paralizant și de derută, indus de
nesigure, dar puternice reprezentări anticipative,
ipotetice, da, însă nu mai puțin simptomatice pentru
acel „cotidian” și consecințele presiunii lui asupra
deliberării și deciziei, în fine: în materie de atitudine
și acțiune. Metatextul, la Nedelciu, este implicit în
chiar miezul situației personajului (subliniere reliefată prin excelență: în dialog cu narautorul), de analist – nu doar pro domo sua – în căutarea variantei
de o abilă demnitate, pe care și-o dorește: ocolirea
denunțului către care se vede împins. Dar nu e
aceasta exact proiecția intraficțională dată ethosului lui a scrie în condițiile de „interdicție publică”,
dictate de „Putere”, oricăror aspirații de dezvăluire
a cenzuratului și ascunsului adevăr, dacă nu de
rostire în clar, cel puțin de „slalom” ocolitor, în stare
să spună, nu redus la tăcere? Problematica „rezonanței” și disocierile: ecou vs. răsunet vs. refracție
sunt apogeul reflecției și interogației hermeneutice,
cu tot ce a acumulat și adâncit progresia lor pe
acest prim versant al cărții (Texte), în special privind miza de metatext auctorial, pe fondul de „lume
incertă a cotidianului”, totodată și premisă a deschiderii către ceea ce îi urmează: raportarea la
aceeași „lume incertă”, dar în orizontul și termenii
altor limbaje estetice, și a unor „imagini românești”,
cele din selecția celuilalt „versant”.
Ieșirea din textual și intrarea în sfera vizualului nu se rezumă la o simplă translare: „indecidabilitatea sensului, dificultatea chiar de a-l numi, de a-l
parafraza este mai mare decât în textual”. Raporturi spațiale se lasă „citite” în imagine, conferindu-i
sensul, dependent și de mobilitatea „spectatorului”,
în artele spectacolului folosirea spațiului implică
publicul. „Trecerea de la text la imagine și mai departe la spectacol”: hermeneutul știe că în ea „incertitudinea sensului nu numai că își schimbă locul
și vălurile de disimulare, ci își schimbă și taina”,
prevenindu-și oportun cititorul. Mai ales că artiștii
despre care a ales să scrie implică în miezul creației lor raportări definitorii, însă nu „transparente”, la
autenticul real, inclusiv „partajul vizibil/ invizibil”, dar
pe care eseistul hermeneut preferă să-l abordeze
din perspectiva „culturii vizualului”, dezideologizată
(vs. „cultura politică”, citându-l, însă neurmându-l,
pe Jacques Rancière). Frapează „răsfirarea” listei
de nume ale „emisferei” Imagini: Marcel Iancu, Victor Brauner, Ion Grigorescu, Ștefan Câlția, Brâncuși: avangardă istorică, de la „fotorealism” la pictu-

ră, inclusiv religioasă, inorogi și „alai”, sublim brâncușian. Cum vor arăta modurile „lumii incerte”, ca
imagine, în creația lor? Dar în teatru și film?
De avangardiștii interbelici, ca și de reperele
teoretice ale traumei (Lacan) și ororii (Kristeva) era
nevoie pentru a aborda perspectiva paralaxei (Hal
Foster), genul de avangardism Pop Art, unul
malgré eux (de falsă, ironică obediență), al lui Ion
Grigorescu, cu ale sale „fotografii pictate” (Masă de
familie, Party2, Noua axă a orașului). Comparațiile
între două straturi, istorice, amintind de avangardă,
devin „releuri de privire” „slujind” nuanțarea interpretării pe ambele direcții; pictopoezie, „disidență
ironică”, aceasta din urmă definită semiotic
(Peirce): „imagini iconic realiste, indexical memorabile, iar simbolic critice, implicit acuzatoare”. Dar
eseul de vârf de aici e cel despre Câlția (alături de
acela, altfel distinct, privitor la Brâncuși), cu imaginarul său pictural de ritual dur, limbaj al semnelor
vide (elfi, inorogi), aflate în căutarea „Rânduielii” și
dând o puternică impresie de stranietate și mister,
înstrăinate omului modern ca subiect. La fel tripticul
Lumea ca teatru: repulsia, dezgustul inspirate de
„falsul alai” teatral, analizat ca gravitând în jurul
unei sugerate simbolici de réel caché.
Excepția absolută din cartea lui Sorin Alexandrescu este Brâncuși sau Despre sublim, singurul eseu – de unde și rolul său aparte în configurația de ansamblu – centrat, consecvent și pe deplin
convingător, pe raportarea zero a spiritului creației
sale la conceptul, axă și liant, de „incertitudine”.
Tocmai o atare alteritate funciară, organică și netulburată de nimic, face din sublimul brâncușian un
cardinal reper en creux vs. tot ce, stând sub semnul incertitudinii, la polul opus sublimului blând al
marelui gorjan, a cărui operă și „obiectele” ei sunt
indiferente la timp, par veșnice, o „lume sublim impersonală”, căreia îi conferă o incoruptibilă consistență acel calm al unei prezențe (a artistului) între
prezențele, de asemenea netulburate și memorabile, ale „lumii artistului” (Heidegger), așa cum îi plăcea sculptorului să fie văzut în fotografiile sale,
printre ideile sculptate, polisate, scăldate în lumină
și apte să-și creeze propriul lor spațiu: o echivalență în sine, a ceea ce ieșea din arta sa ca embodiment inalterabil, al unor esențe non-abstracte și
neezoterice: tot ce poate fi mai profund străin oricărei sugestii (sau suspiciuni) de… incert.
Memoria ca scenă, eseul despre spectacolul
teatral regizat de Gavriil Pinte, face din necesara
„perpetuare a memoriei” un spațiu care, deliberat,
elimină separația „liniștitoare” dintre actori și spectatori, imprescriptibila vină a torționarilor are impact
politic și civic, prin reflecție și introspecție chiar
efect „profilactic”. O pledoarie discretă, fără stridențe și vehemență, pentru o „prezență umană gentilă”
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(propusă, nu impusă), „deschisă oricărui răspuns”,
e filmul Touch Me Not al Adinei Pintilie. Vii, incitante, comentariile din cele două eseuri de final m-au
făcut să regret pierderea ocaziei de a avea propriile
mele impresii de spectator, prilej de a intra în dialog
cu punctul de vedere al autorului Lumii incerte a
cotidianului.
O carte cu adevărat densă, unitară, dar nerepetitiv, fără a face din Ideea-germen care îi modelează demersul un artificios corset, constrângător, sufocant, vitregit de sevele plierii pe reliefuri
atât de diversificate de la un creator la altul, ca și
de pe ampla paletă de limbaje estetice. Toate celelalte calități țin de cheia de boltă a edificiului, de potențialul distinct și complex al modului „incertitudinii”, creativ în Texte și imagini, dar cu rădăcini în
Realul istoriei recente: războiul mondial, comunismul, exilul și, acum, postcomunismul, experiențe
trăite, o relație profund intermodelatoare sub semnul „incertitudinii” ca sens pluriinterpretabil și netranșat, sustras oricărei ideologii, mai veche și reciclată sau abia „lansată”. Emergența unui astfel de
spirit, detectată în creații românești, nu-i apare hermeneutului ca fiind legată exclusiv de comunism, ci
ca o reacție, încă în germene, proprie unei, poate,
aurorale mutații de Geistesgeschichte. Regimul
„autoritar” comunist („directive”, cenzură…) i-a dat
acestui refuz de înregimentare în dogmă și „teze”
nota de apărare a esteticului, dar lumea incertă a
cotidianului nu se rezumă la atât, dovadă implicațiile de acest ordin ale exilului, la Eliade și Țepeneag,
după cum nici lumii postcomuniste, de „azi”, nu-i
lipsesc, ba chiar proliferează în ea semnele și
simptomele unei „incertitudini” majore, esențiale, difuze în mentalități, ale oamenilor, și chiar în climatul
de toate zilele, dar nu sub presiunea unor practici și
instrumente de dominare erijate în politică de stat,
ci în versiuni soft ale „amprentei” oricărei Puteri
asupra curentelor de opinie, atitudine, behaviour.
Îngemănarea de optică a hermeneuticii literarartistice cu cea de morfologie culturală (mentalități,
psihologie socială) răspunde „tandem”-ului fictio vs.
Real, un raport pe care „incertitudinea” îl ferește de
rigidizare, ca și de manipulări. Și tot în acest ethos
implicit al „nefixării” ca libertate stă și întemeierea
funcțională, vitalizantă pentru cursul și progresia
analizei și interpretării, a mobilității de bogată „paletă” teoretică și de metodă, recurs liber, de câte ori e
necesar, și productiv, la filosofie, logică, psihanaliză, semiotică, lingvistică ilocuționară, estetică, teoria artei. Niciodată din snobism al vreunei „parade”
de referințe și mereu cu preocuparea „supunerii la
obiect”, pe care o subliniază autocontrolul „întoar-
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cerii la…”, textul sau imaginea – obiect central al
comentariului, „înapoi la…” ele, dinspre teoretizări
și compliniri, adiacente lor și puse în serviciul demersului de ansamblu al cărții.
Sorin Alexandrescu își poate permite o atare
mobilizare de mijloace și căi de acces, adesea verificându-le unele prin altele, asimilate temeinic și tenace, receptate critic (id est: lucid), dovadă, între
încă atâtea, și durata de gestație a acestei invidiabile și binevenite sinteze autentice, „abordare intelectuală de amploare”, aptă, cu adevărat, „să reureunească studiul aplicat cu viziunea de ansamblu
la nivel de informație european actual” (Cum scriem?), așadar cum încă din Introducere suna mărturisirea, cu o franchețe deloc narcisistă, ci autoexigentă, a „pariului meu”, iată, pentru a-l cita exact.
Un „pariu”, da, însă atât de departe de a fi
unul „oarecare”: dimpotrivă, cu o miză atât de înaltă
și căruia analistul-hermeneut al „lumii incerte a cotidianului” i-a dat vigoarea și densitatea ce-l singularizează exemplar. „Pariu” cu sine însuși, pe drept
câștigat: și nu numai în folosul său, ci și al nostru,
al cititorilor lui Sorin Alexandrescu. O… certitudine
de nezdruncinat, la capătul unei lecturi substanțiale
și fecunde, făcută Textelor și imaginilor românești,
în viul lor dialog cu Realul, de către autorul acestei
cărți-eveniment, restaurând înțelesul demonetizatei
vocabule, hic et nunc.
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TRIUMFUL CREȘTINISMULUI. CUM O RELIGIE INTERZISĂ A MĂTURAT LUMEA
(Bart Ehrman)
Bart Ehrman este recunoscut despre unul
dintre cei mai redutabili istorici ai Noului Testament. Este Profesor de studii religioase la Universitatea Carolinei de Nord (James A. Gray Distinguished Professor of Religious Studies at the University of North Carolina at Chapel Hill) și autor a
20 de cărți, care nu doar s-au impus în lumea academică, ci au cucerit și un public larg: Triumful
Creștinismului a fost publicată în 2018 și îi succed
cărți precum Isus înainte de Evanghelii, Cum Isus
a devenit Dumnezeu, A existat Isus?, Problema lui
Dumnezeu, Evanghelia pierdută a lui Iuda Iscariotul, Petru, Pavel și Maria Magdalena etc. Titlurile
sunt provocatoare, indicând preocuparea autorului
de a privi miracolul creștinismului cu ochi curioși,
neideologizați și cu o studiere solidă a izvoarelor.
Pentru pasionați, Ehrman întreține și un blog,
https://ehrmanblog.org/. Banii strânși din abonamentele de acces la blog sunt donați pentru ajutorarea oamenilor fără adăpost.
Ehrman nu contrazice ideile privind măreția
creștinismului și rolul transformator asupra omenirii. El admite că creștinizarea „a fost singura și cea
mai mare transformare culturală pe care lumea a
văzut-o vreodată”, fără de care antichitatea și epocile de după nu ar fi avut loc așa cum s-au petrecut. Fără creștinism, spune Ehrman, „nu i-am fi
avut pe Michelangelo da Vinci sau Rembrandt, nici
pe Mozart, Haendel ori Bach. Creștinismul a impus
etică într-o cultură a dominanței, a afectat totul, de
la relații sociale, politici publice, la viața cotidiană.
Fără creștinism nu am avea spitale ori organizații
caritabile ori programe de asistență a săracilor”,
adaugă autorul.
Cheia cărții se află în răspunsul la întrebarea
– cum de a ajuns creștinismul, o religie marginală
a unui grup minuscul, să cucerească lumea? Ehrman accentuează importanța întrebării care i-a că-

lăuzit cercetarea afirmând că creștinismul „ar fi putut rămâne doar o sectă iudaică minoră”. Însă, dintr-un „grup de 20 de analfabeți dintr-o zonă periferică a Imperiului Roman, a devenit religia oficială a
Romei convertind 30 milioane de oameni în doar
patru secole.” Care sunt elementele acestei victorii
care definesc ceea ce este numit miracolul creștinismului? „Garanția” vieții de apoi, ideea compasiunii și a grijii față de aproapele și alte comportamente etice au conferit creștinismului superioritate
față de celelalte zeci de religii milenare, demonstrează Ehrman pe sute de pagini, cu argumente
din zona criticii izvoarelor, în care și-a dobândit o
reputație greu de egalat azi în lume.
Una dintre concluziile probabil cele mai surprinzătoare și greu de admis de către teologi este
nuanțarea rolului lui Constantin cel Mare. Bart Ehrman susține că creștinismul ar fi devenit dominant
chiar și fără Sfântul Constantin. Ehrman nu neagă
rolul extrem de important al convertirii lui Constantin în istoria creștinismului, dar argumentează că
creștinismul ar fi cucerit lumea și fără el. De asemenea, Bart Ehrman adaugă o dimensiune de
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pragmatism politic deciziei lui Constantin de a recunoaște autoritatea
lui Dumnezeu. Într-o vreme când imperiul era în criză, iar autoritatea
împăraților care se închinau zeilor păgâni era în scădere, Constantin
spera că el prelua din aura supremației zeului unic și că, așa cum
Dumnezeu era împărat unic al cerului, Constantin devenea împărat
unic pe pământ.
Unul dintre cele mai cuceritoare capitole ale cărții este cel cu
privire la rolul vizionar al apostolului Pavel în răspândirea credinței. Cu
argumente și măiestrie logică și interpretativă, Bart Ehrman construiește mai întâi firul gândurilor lui Pavel păgânul pe traseul ideatic spre
convertirea sa la creștinism. „Pavel a început să raționeze în sens invers cronologic, de la sfârșit către început”, spune autorul. „Iar această raționare a parcurs mai multe etape care au sfârșit într-un loc remarcabil: Pavel a ajuns să creadă că el însuși fusese ales de Dumnezeu să împlinească predicția Scripturii Iudaice. (…) Pavel a început cu
faptul că Isus era iarăși viu pentru că doar îl văzuse. Întrucât știa că
Isus murise prin crucificare, reapariția sa însemna că avusese loc o
resurecție. Dacă Dumnezeu l-a ridicat pe Isus din morți, înseamnă că
se bucurase de o mare favoare din partea sa. Dar atunci, de ce l-a lăsat Dumnezeu să fie executat? A fost un ordin de la Dumnezeu să fie
torturat până la moarte? Asta face Dumnezeu preferaților săi? Atunci
cum îi tratează pe dușmani? Problema era și mai dificilă pentru Pavel
cu cât Isus nu doar că a fost executat, dar a murit pe cruce de lemn.
Pavel știa că potrivit Scripturii, cel care murea pe un copac era blestemat de Dumnezeu. Iar dacă Isus era binecuvântat de Dumnezeu,
cum să fi fost el blestemat de Dumnezeu? Pavel a tras o concluzie
naturală: Isus nu fusese blestemat pentru păcatele sale. Ci pentru păcatele altora“. Bart Ehrman continuă acest traiect al reflecțiilor lui Pavel reconstruind motivația sa de a predica „salvarea lui Dumnezeu”, în
chip de “lumină neamurilor“. Modul de operare a apostolului Pavel –
spune Ehrman – nu seamănă cu al misionarului modern, bătutul din
ușă în ușă. Pavel predica la locul de muncă. „… cercetările moderne
au găsit o soluție care este susținută de înseși cuvintele lui Pavel”,
spune Ehrman: Pavel predica în timp ce muncea, zi și noapte. Așadar, Pavel nu poposea în sinagogi să predice, ci deschidea un atelier,
localnicii se adunau să găsească de lucru, iar el le vorbea despre religie. (p. 62)
Capitolul al treilea, „Păgânismul roman”, și al patrulea, „Argumente pentru succesul creștin” prezintă ce diferenția cultele seculare
păgâne de religia acestei „secte” marginale care avea să cucerească
omenirea. Religiile păgâne se bazau pe cult, pe ritual, nu pe afirmații
și convingeri. „Zeii îndeplineau diverse funcții ori atribuții – de la recoltă la sănătate, copii, naștere și vreme; erau zei asociați cu diverse locuri (munți, văi) ori cu diverse abstractizări (noroc, milă, speranță).” (p.
80). Acestor religii culte, creștinii le opun o religie bazată pe doctrină și
etică. („Iar asta nu înseamnă că păgânii nu credeau în nimic. Dar credința lor nu fusese exprimată sub forma unor declarații spre a fi asumate de o comunitate ori de indivizi”, nuanțează Ehrman (p. 85). Mai
mult, creștinismul înseamnă promisiunea vieții veșnice, iar nu doar a
vieții acesteia! Și opune caracterului local, provincial al cultelor tradiționale o perspectivă globală asupra credinței. De asemenea, foarte
important pentru dobândirea sprijinului autorităților a fost perspectiva
ca această nouă religie să pună capăt exceselor și criminalității ce însoțeau anumite culte, precum cele bahice. Însă Ehrman adaugă faptul
că nu doar diferențele, ci și asemănările dintre noua religie și cele
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tradiționale au jucat un rol important, pentru că
„dacă creștinismul ar fi fost cu totul străin păgânilor, ei nu ar fi avut cum să îl conceptualizeze”. Cultul, ceremonialul, așadar, a fost important: era o
obținere a accesului la puterea divină” (p. 111)
Chiar și cu aceste diferențe și asemănări, întrebarea pe care autorul o adresează mai departe
este cum de s-au lăsat păgânii convinși să schimbe
obiceiuri înrădăcinate de sute de ani, pentru a îmbrățișa religia creștină? Capitolul al cincilea, „Stimulente miraculoase pentru convertire”, demonstrează ce anume i-a făcut pe oameni „nu doar să pășească în biserică, ci și să rămână”. Un motiv era
că cine intra în biserică avea acces la îngrijiri de
sănătate, spune Ehrman, citând pe sociologul Rodney Stark într-o discuție despre mărirea creștinismului. Ehrman recunoaște de asemenea și rolul
minunilor în convingerea maselor – și precizează
că multe din acestea erau povestite, iar nu văzute.
Ehrman continuă apoi cu o analiză a procesului de
conversie, pe baza unei cercetări riguroase a izvoarelor existente, ca de exemplu scrierile lui Tertullian ori Evangheliile. Analiza sa include o demografie și o cronologie a convertirilor. Orașele erau
centre de convertiri rapide, din cauza concentrărilor
demografice. Sub aspect cronologic, biserica creștină crește în progresie geometrică între 300 și 400
post Christum: de la aproximativ 3 milioane, la 30
de milioane de membri!
O altă temă ce l-a preocupat pe autor este
atitudinea bisericii creștine față de alte credințe.
Citind cu minuțiozitate sursele istoriografice existente, Ehrman demonstrează că după ce dobândește teren și sprijin guvernamental, biserica creștină devine intolerantă față de cultele păgâne care
au precedat-o. Ehrman argumentează că intoleranța față de alte culte nu a început cu împăratul
Constantin cel Mare, care nu fusese un adept al
convertirii prin constrângere (Capitolul 8, „Primul
Împărat Creștin”, pp. 217-242). Autorul precizează
că intoleranța creștinilor față de cultele păgâne nu
trebuie confundată cu exclusivismul. Adoptarea
exclusivă a credinței în Dumnezeul creștin nu implică intoleranța față de alte credințe, ci înseamnă
doar adoptarea credinței creștine și doar a acesteia, deci renunțarea la alte culte. Intoleranța violentă împotriva practicanților altor culte a început în
timpul succesorilor împăratului Constantin, după
ce martiriile creștinilor încetează. Un fragment din
orațiile lui Libanius adresate lui Teodosius (p. 259)
arată că, îmbrăcați în robe negre, creștinii distrugeau temple, demolau ziduri, distrugeau statui. La
Alexandria, este distrus templul lui Serapeum, dedicat lui Acropole, descris de istoricul Rufinus
drept cel mai frumos templu din lume, o frumusețe

ce nu poate fi descrisă în cuvinte. Hypatia, o celebră matematiciană și filosoafă antică, fiica lui
Theon, cel mai mare matematician al timpului, a
fost ucisă în timpul unui mob creștin, condus de un
episcop creștin din Egipt, Cyril, în 415. (p. 264)
Ehrman reia întrebarea pe care mulți istorici au încercat să o răspundă – de ce creștinii care propagau grija față de aproapele s-au dedat la aceste
violențe? Răspunsul lui Ehrman pare să fie relevant chiar și azi: accentuarea puternică a certitudinii că aceasta este adevărata și dreapta credință
(its heightened emphasis on true knowledge – p.
266) „Dacă aceasta era adevărata credință pentru
viața eternă” – spune Ehrman – „credințele greșite
nu puteau fi tolerate”.
Bart Ehrman nu intenționează prin cartea sa
să atace creștinismul ori pe credincioși. Este foarte
respectuos și foarte nuanțat în afirmații. A fost el
însuși un credincios cum mărturisește, care lua
cuvântul sfânt drept supremul adevăr. Cercetarea
sa confirmă impactul major al creștinismului asupra umanității. Însă el are curajul de a proiecta istoria creștină într-o lumină pe care nu mulți au îndrăznit să o utilizeze. O face cu argumente și
izvoare pe care le coroborează minuțios, inteligent
și irezistibil. Cartea lui Bart Ehrman arată că o sectă creștină periferică a crescut de la câteva zeci,
apoi sute, la zeci de milioane în patru sute de ani,
pentru că a propus un cod de valori, principii etice
și reguli de organizare socială superioare cultelor
existente. Cu alte cuvinte, a fost cu mult deasupra
vremurilor. Această carte îndeamnă la reflecție în
contextul actual. Mai este biserica creștină de azi
deasupra vremurilor? Mai este produsul ei convingător? Mai sunt propovăduitorii săi credibili? Conform statisticilor publicate de Pew Center (un
centru independent de cercetare din Washington
DC), Biserica Ortodoxă a pierdut aproximativ 40%
din adepți în SUA în doar câțiva ani. Un declin
substanțial se înregistrează și la Biserica Catolică
în țări ale Europei Occidentale. Va reuși Biserica
Creștină să se reinventeze și să se situeze deasupra vremurilor de azi? Declinul său, nu doar cel
numeric, dar și valoric, nu oferă un prognostic prea
optimist.
Emilia Chiscop a fost reporter și șefa Departamentului
Educație – Social la Ziarul de Iași în perioada 19972010, iar în prezent este asociat cu integritatea cercetării științifice la Duke University. Emilia Chiscop este autoarea a două cărți apărute la Editura Junimea. „Presa
Ieșeană de Informație (1890-1910)” și „În Căutarea Autenticității. Dezvăluiri și Portrete din Orașul Meditației
Active”.
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Ioan Alexandru TOFAN
DESPRE VIAȚA SPIRITUALĂ (II)
În textul precedent, cartea lui Cristian Bădiliță, Sfinți păgâni, iudei și creștini. Biografiile spirituale din Antichitatea târzie (Litera, 2021), a fost
citită din perspectiva vieții: „bărbatul îndumnezeit”
al Antichității târzii duce o existență exemplară și
sintetizează, în gesturi și cuvinte, înțelepciunea și
știința întregii lumi.
Un al doilea moment al cărții privește sfârșitul unei astfel de vieți. Cum se transformă formidabila aventură spirituală în momentul în care ea
se întâlnește, inevitabil, cu propria finitudine?
Este un proiect mai vechi al lui Cristian Bădiliță,
care între 1995 și 1996 studiază problema morții
în monahismul egiptean și publică, mai târziu,
Călugărul și moartea. Eseu despre imaginea și
faptul morții în monahismul egiptean (Polirom,
1998). Voi reveni mai târziu asupra acestui text.
În Sfinți păgâni, iudei și creștini, așadar privită din punctul de vedere al biografiei spirituale,
moartea este văzută ca un apogeu al vieții exemplare. Ea nu sperie, ba mai mult, bucură întrucât
înseamnă o trecere „de la un nivel inferior de
existență la altul superior sau, mai precis, (...) recuperarea condiției originare, de sorginte divină”
(pp. 200-201). Totuși, în contextul scrierilor analizate, lipsa de tragism a morții pare a o face doar
aparentă sau cel mult firească, în prelungirea
vieții. Interesant este însă modul în care Cristian
Bădiliță recuperează această dimensiune cutremurătoare a sfârșitului. De exemplu, moartea lui
Moise relatată de Philon din Alexandria „ascunde” un element tulburător, acela al pedepsei pe
care Dumnezeu, conform cărții Numerilor, i-o dă
pentru omisiunea de a-L preaslăvi într-un moment cheie: „Pentru că nu M-ați crezut, ca să arătați sfințenia Mea înaintea ochilor fiilor lui Israel,
de aceea nu veți duce voi adunarea aceasta în
pământul pe care am să i-l dau” (Num. 20,
10-12). Philon salvează astfel „platonismul” unei
morți exemplare, cu prețul sensului ei existențial.

Moartea lui Plotin, povestită de Porfir, scapă și ea de o prea facilă „apoteoză”. Îi spune, în
ultimele clipe, medicului Eustochios: „Încă te aștept”, iar exegeții se dezlănțuie. Să fie vorba despre o lecție de filosofie, care trebuia să fie predată „pe viu” discipolilor (Bădiliță), de mecanismul
complicat al ridicării „divinului din noi la divinul din
Tot” sau de simpla dorință de a fi, mai mult decât
orice, înconjurat de prieteni (Hadot)? Argumentele, oricât ar fi de puternice în favoarea uneia
dintre ipoteze, nu le diminuează celorlalte puterea de seducție.
La fel, celelalte morți „păgâne”, a lui Pitagora, în primul rând, a lui Socrate sau, în final, a lui
Apollonios din Tyana sunt în mod decisiv, ambigue. Misterul care le înconjoară (cu excepția celei
a lui Socrate, nu există mărturii certe cu privire la
celelalte două), pluralitatea interpretărilor care li
se aduc, intersectarea tradițiilor sapiențiale provocate de biografi relativizează, de asemenea,
platonismul riguros pe care îl transmit. Acesta se
insinuează ulterior, ca precipitat al semnificațiilor
și ca un chip cultural aparte, dar nu reușește să
înlăture în totalitate tragismul, tensiunea grea a
finalului unei vieți. Și în astfel de locuri, povestea
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vieții „bărbaților îndumnezeiți” capătă culoare, ritm și veritabilă articulare narativă.
Ultima parte a cărții este dedicată morții în monahismul egiptean. În cartea mai veche, Călugărul și moartea, Cristian Bădiliță
sintetizează, încă de la început: „Martirul se definește în raport cu
moartea; la rândul său, ascetul consideră moartea drept un punct
de referință și, în același timp, calea pe care se ajunge în Împărăția
Cerurilor. Însă comparațiile între cei doi se opresc aici. Călugărul
face din moarte un exercițiu spiritual de fiecare zi și, astfel, se înscrie în lunga și bogata tradiție filosofică a Antichității” (p. 12). Monahul, cel care, într-o interpretare foarte răspândită, ia locul martirului ca întruchipare a excelenței spirituale, trăiește moartea în fiecare
clipă, dar în chip diferit: ca moarte spirituală, în primul rând, altfel
spus ca primejdie a căderii, ca „moarte pentru lume” sau asceză, în
fine ca „adormire” sau final, anticipat din timpul vieții, al timpului său
lumesc. Permanentizarea morții în gândul călugărului îi conturează
o diferență semnificativă față de modelele antice anterioare. Diferența platoniciană dintre suflet și trup este și ea pusă în chestiune,
chiar dacă limbajul se păstrează încă. Dar diferența importantă
între aceste lumi mi se pare a fi aceea a prezenței, în creștinism, a
repetitivității ca origine a vieții spirituale. Monahul nu înfăptuiește, ci
repetă, reactualizează modelul christic. Moartea (cea bună) învinge
moartea (cea rea), iar primul loc în care se regăsește acest topos
spiritual este Evanghelia. Moartea Părinților pustiei nu are, astfel,
doar un sens personal, ci reabilitează, cosmologic, lumea. Este o
lucrare în sensul deplin al cuvântului. Sinteza tipologică pe care o
realizează Cristian Bădiliță în Sfinți păgâni, iudei și creștini (pp.
276-277) identifică mai multe trăsături ale „morții frumoase”, care
are ca exemple pe Antonie, Pacomie și Macarie: „o trecere lină
spre lumea cealaltă, fără dramatism și fără tulburări” (p. 277). Părinții sunt preveniți cu privire la clipa sfârșitului, ea se petrece în
locul în care s-a desfășurat întreaga viață ascetică, se întâmplă
treptat, nu accidental, pentru a lăsa răgazul unui „testament spiritual”, adunării comunității și pregătirilor necesare. Înmormântarea
are loc discret, ascuns, în așteptarea devoțiunii populare care va
urma.
Cartea lui Cristian Bădiliță este o frumoasă poveste despre
eroii luptei spirituale. Ea descrie un punct îndepărtat, către care viețile „obișnuite” doar se orientează. Dar funcția modelului este în
primul rând aceea de a provoca un exercițiu de discernere, de a
educa discernământul și, nu în ultimul rând, de a întruchipa bucuria
drumului către cer.
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Felix NICOLAU
SACRUL ÎMPĂTIMIT
(Eugen Barz)
Cu un volum de autentică poezie religioasă,
nu bisericească, revine Eugen Barz – Fântâna lui
Iacob, Editura Doxologia, 2020. Referitor la titlu,
se știe că la această fântână (actualmente singurul loc de pelerinaj pentru ortodocși de pe teritoriul Samariei), Iisus vorbește despre apa vie, spiritualizată, total alta decât cea din basme, folositoare pentru tot felul de potențări exhibiționiste.
Într-adevăr, apa din această fântână sau peșteră
este de o limpiditate excepțională. Deja scafandrii
și-au înmuiat nasul în ea și au descoperit mai
multe camere subacvatice. Mai multe tradiții (iudaică, samariteană, creștină și musulmană) fac
referință la transmutarea patriarhului Iacob din
Mesopotamia în aceste locuri.
Poezia, chiar dacă de factură religioasă, e
permeată constant de ingrediente culturale. Rugăciunea este mai curând o încântare estetică
decât o ardere și o plângere: Așezându-mi/ genunchii/ la rugăciune,/ Dumnezeu/ mi-a zâmbit/
subțire/ ca o vioară („Revelație”).
Aceasta nu este poezie bisericească construită din limbaj specializat sau din versificări de
laudă, fără pretenții. Ci poezie religioasă de excelent nivel adesea, adică, în acest caz – căci pot fi
mai multe tipuri –, pătrunsă de sensibilitate, de
eleganță și de o metaforă a bucuriei: Mereu am
știut/ că degetele dreptei mele/ au fost făcute/ în
zi de sărbătoare,/ cu ele fac și desfac/ semne de
binecuvântare,/ pe care le înmulțesc./ Cu ele înalț
jertfe/ care coboară între voi/ împărțind bucurii,/
cu ele ridic potirul/ să luați veșnicia./ Când le împreunez la rugăciune,/ îmbracă nume de sfinți/
știuți și neștiuți,/ să ne transformăm/ în nuntași
veșnici/ lângă bucatele Martei,/ fii ai Mariei/ născuți din speranță („Binecuvântare”).
Scriitura primește uneori tonalități și inversiuni polemice. La fel și unele procedee stilistice

și retorice sunt specifice acatistelor, ceea ce implică raportarea la un hipertext, însă doar sporadic. Esențialismul există, dar el este personalizat
și umanizat.
În plus, important pentru poet este să creeze atmosferă simbolică, dar nu simbolistă. În
sensul că ceea ce contează este întregul, nu
anumite cuvinte-cheie: Ca un nevolnic mă agit/
cu inima întinsă peste tot/ și totuși e primăvară,/
curg jgheaburile/ ca pietricelele-n nisip,/ mi se face de moarte/ fără să am toate actele/ în regulă./
Mă cheamă lătratul/ câinelui din curte/ și glasul
Domnului/ spre altă copilărie („Chemare”).
Interesant este că printre figurile de stil consacrate apar și efecte suprarealiste ce nu pot decât să învigoreze discursul poetizant: Chip de femeie am ținut/ deasupra capului, ca o candelă,/ și
oglinda în care își admira pletele./ Un regat pentru un pieptene striga/ fugind cu piticii de neon/
printre girafe cu picioare/ subțiri („Ispita”).
Cel mai adesea textele conțin etalări ale
unui eu romantic, tumultuos și sensibil, învăluit în
gestificație largă. De aici și înclinația deicticului
spre efecte speciale, spre ebuliție. Adevărul este
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că din materia biblică se pot isca artificii stilistice și imagistice copioase. Dacă ele sunt dublate și de o conștiință efervescentă, de un
temperament inflamabil, atunci nu poate rezulta decât o poetizare
expresivă, cvasi-hugoliană, cu patima unui Aron Cotruș.
Așadar, Eugen Barz propune o poezie plastică și dinamică, o
poezie destinată impresionării, complet distanțată de o poetică a cotidianului. Declamația, inspirația, sturm und drang-ul absorb materiile lingvistice de sorginte biblică, urbane, rurale, tehnico-electrice și
le toarnă într-o pastă tumefiată, coaptă la focul învolburat al imaginației și simțirii avântate: Cu gheare tatuate/ ea rupe carnea din mine –/ vedetă de cinema,/ luminează/ ca un neon,/ recită gângav din
clasici./ Printre păturile/ întinse spre desfrâu,/ înăbușă chipul meu/
ca într-o pungă de plastic („Sufocare”).
Un alt aspect notabil al acestei poezii este muzicalitatea pusă
în discurs, instrumentată prin tehnici instrumentaliste – pomenirea
instrumentelor, a elementelor de teorie muzicală: Onorată instanță,/
declar că mi-am plimbat degetele/ pe strunele lianelor,/ am lăsat
căldările tâmplelor/ să asculte muzica femeii lui Lot,/ dar cântecul
l-am scris în cheia ispășirii./ Caravana inimii m-a urmat pe portativ,/
mi-a măsurat înălțimea sunetelor/ risipindu-le pe cele care m-ar fi
smintit,/ m-a păzit să nu sparg tempoul stabilit./ Am admirat ferocitatea solfegiilor/ printre nori de grauri,/ le-am așezat pe versuri/ care
credeau în viața de veci,/ am construit tuburi de orgă din trestii/ și
harfe între sălcii ca David./ Am plimbat melomani pe arcușuri subțiri,/ i-am urcat în loje cu aer oceanic/ și le-am oferit valuri înalte/ interpretate fără cusur./ Abia când am scris/ în cheia alienării,/ am
auzit somația dirijorului:/ luminează-ți fața! („Declarație”)
Toată armătura de metafore și alegorii servește la ridicarea
eșafodajului credinței și a ritualului sacru. Însă în relație cu acest
erou ce vede și simte exclusiv prin organele-i și simțirile-i. Personalismul este cheia bolților poetizante – așa se explică poeme ce evadează total din cercul religiosului, cum ar fi Semnele nebuniei.
Alteori, religiosul oferă doar recuzita unei scenete de substanță artistică.
Eugen Barz este un poet multiform și imaginativ. Fără să își
propună inovații cutremurătoare, își croiește un drum propriu.
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Frăguţa ZAHARIA
„SĂ NU NE RĂZBUNAȚI!”
(Ioan Lascu)
Pornind de la ideea de „proces al comunismului”, Ioan Lascu întreprinde un laborios demers,
temeinic argumentat și nuanțat cu pertinente referințe, sugestii, opinii ale unor personalități din sfera
juridică, istorică și nu numai. Vocea și probitatea
acestora, nu doar că nu pot fi puse la îndoială, dar
conferă volumului O istorie la purtător sau deplasarea spre roșu caracter de veritabilă cercetare.
Aducerea-împreună a ceea ce a însemnat și a
condițiilor care au facilitat instaurarea comunismului în România, a tendințelor, acțiunilor și efectelor
acestuia dă măsura proiectului inițiat de autor.
În secolul XX, denumit secol al senzațiilor, al
episoadelor cruciale, istoria cunoaște un ritm accelerat, sufocant chiar. Constatăm numeroase momente când însuși destinul umanității e pus în
cumpănă. Prin invențiile și descoperirile sale, omenirea s-a transformat într-o comunitate bine informată. În fiecare clipă se știa totul despre orice și
oricine. În parte, comuniunea internațională a determinat o comuniune de destin. Sunt momente
semnificative pe care umanitatea le-a străbătut:
Primul Război Mondial, cu prăbușirea Imperiilor –
Habsburgic, Otoman, Țarist – și apariția Uniunii
Sovietice; al Doilea Război Mondial și expansiunea comunismului; anul 1989 cu prăbușirea comunismului. Multe au fost și direcțiile de manifestare
a comunismului: distrugerea conștiinței, a tradiției
și denaturarea istoriei naționale prin represiunea
intelectualității și ideologizarea culturii și a artei,
prin instigarea, alimentarea și menținerea resentimentelor naționaliste, a xenofobiei și șovinismului;
distrugerea proprietății private și întemeierea economiei dirijate prin colectivizare, naționalizare și
planificare centralizată, atrăgând suprimarea inițiativei și a sistemului concurențial; zdrobirea credinței religioase prin înlăturarea bisericii din viața socială și din afacerile statului, prin continua prigoa-

nă a clerului (fie el ortodox, romano-catolic, grecocatolic sau protestant) și popularizarea ateismului.
„Comunismul a urmărit să-l pună rău pe om cu semenii lui, cu bunurile ce le deținea și cu Însuși
Dumnezeu” (p. 7). O presiune exercitată în secret,
cu instrumente politice și metode represive inumane, de natură fizică, psihică și materială. În consecință, pușcăriile și lagărele de muncă silnică și exterminare, pline până la refuz, mulțimea gropilor
comune. Înscenări judiciare, siluind pur și simplu
ideea de justiție, care au făcut victime fără număr.
Fidel proiectului de „proces al comunismului”, autorul, printr-o logică a obiectivității demnă de
un istoric autentic, consideră indezirabil apelul la
mijloace publicistice cât și juridice. Indiferent de
riscurile ce le incumbă, atare proces denotă una
dintre datoriile majore ale oricărui supraviețuitor al
comunismului și, în chip special, ale instituțiilor abilitate ale statului, „ca o retroproiecție dinspre trecut
spre viitor”, dar mai cu seamă, ca o chemare de
redobândire a istoriei, de recuperare a memoriei
și, concomitent, a adevărului juridic și moral. Subliniem faptul că prin fundamentele etnice, culturale,
istorice românii rămân un popor cu o vocație anti-
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totalitară. Comunizarea și sovietizarea impuse nu
au fost decât „o mutilare a conștiinței naționale, total în contra firii și a esenței psiho-spirituale a poporului român”, iar procesul comunismului „trebuie,
mai întâi să fie document și mărturie vie” (p.10).
Regimul dictatorial și-a propus (a și reușit, de altfel) să suprime „sistemele de valori tradiționale –
cultura spirituală, credința creștină, pluripartitismul
politic, democrația parlamentară – dar și să submineze sistemul economic dimpreună cu relațiile și
chiar cu instinctul de proprietate” (p.11).
În vederea unei campanii de presă vizând
procesul comunismului, Ioan Lascu sintetizează
direcțiile în care a acționat comunismul, modalitățile de represiune, sursele de opinie și informare,
formele și modalitățile jurnalistice, nu înainte însă
de o expunere de motive: explicarea direcțiilor urmărite, a intențiilor, a dimensiunilor – morală, politică, juridică, reconstituirea adevărului. Prin recurs
la interviu, o adevărată metodologie a desfășurării
procesului se relevă, având ca țel primordial restabilirea realității. La întrebări privind cea mai semnificativă dimensiune a procesului, cum trebuie el
fundamentat ș.a., Mircea Ionescu-Quintus (pe
atunci Ministrul Justiției) precizează că „Numai și
numai restituirea adevărului poate justifica oportunitatea deschiderii unor procese (…), a căror direcție actuală nu poate fi decât juridică”. Celelalte, politică, morală și istorică, aparțin viitorului apropiat.
Pe de altă parte, nimeni nu se gândește la vendete, și nimeni nu are a se teme dacă nu a încălcat

grav legea („Cine se teme de o judecată dreaptă?”), esențial ca cel puțin unul să înceapă, apoi e
efortul de a rejudeca „toate procesele politice în
care au fost condamnați oameni nevinovați” și
aflarea adevărului despre fărădelegile săvârșite
(pp 18-21).
Referindu-se la subiectul interviului, Procurorul general al României, Mihai-Ulpiu Popa-Cherecheanu, remarcă intensele discuții iscate în jurul lui
între reprezentanți ai numeroase instituții și organizații, ajungându-se la ideea, unanim acceptată,
că trebuie stabilit adevărul, că e necesară identificarea persoanelor ce se fac vinovate de săvârșirea faptelor penale. În viziunea Procuraturii Generale procesul comunismului este „o acțiune complexă, cu caracter juridic și moral care necesită
conlucrarea tuturor instituțiilor puterii, a autorităților
judiciare, precum și sprijinul larg al cetățenilor”. Întregul efort ar asigura disculparea și reparațiile materiale pentru toți cei condamnați pe nedrept. Neavând ca țel răzbunarea, cu atât mai mult pedeapsa, scopul imediat ar fi crearea unei voințe comune ca nimeni dintre „cei ce au încălcat drepturile omului să nu creadă că vor rămâne nesancționați” (pp. 22-26). Aceeași convingere a desfășurării procesului cu respectarea principiilor de drept
are și Eugen Vasiliu (procuror șef adjunct). Mai
nuanțat și explicit, dând măsura implicării directe,
Marian Liță face trimitere, în primul rând la recursul
extraordinar, acea cale de atac, dar și instrument
deosebit de eficient pentru reformularea hotărârilor
judecătorești vădit netemeinice și esențial nelegale. Altfel spus, prin recurs extraordinar reformulările se pot face în favoarea inculpaților în materie
penală, oricând, chiar după decesul lor. Ba, mai
mult, el presupune și o acțiune reparatorie de amploare, o reparațiune specială, istorică, economică,
morală și juridică.
Interesată fiind de problema națională, de
chestiunile și nevoile majore ale României, Asociația Foștilor Deținuți Politici din România, prin reprezentantul său Constantin Ticu Dumitrescu, a
depus întâiul denunț penal la Procuratura Generală, cu trimitere la procesul comunismului. În opinia
lor, acesta reprezintă, fără a fi vindicativ, un proces
de recuperare socială și morală (ambele componente fiind strâns legate între ele), o acțiune de
mare amploare, începând de la presă și încheind
cu învățământul. Accentul trebuie pus pe cunoașterea adevărului, a istoriei, așa cum a fost. Toți
avem nevoie de acest proces, care nu înseamnă
nicidecum răzbunare, ci, mai curând, o dezintoxicare ideologică a întregului popor român.
Referințele de mai sus nu fac decât să sublinieze claritatea, structurarea și amploarea cercetării

Sediul muzeelor literare ieşene – casele Pogor.
Clubul cultural „Junimea '90”.
Eugen ANDONI (1939-1999), [necunoscut],
Lucian VASILIU, Nicolae PANAITE,
Mihai URSACHI (1941-2004).
Foto Constantin-Liviu RUSU
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săvârșite și desăvârșite printr-o amplă mobilizare a tuturor resurselor
disponibile sau mai puțin disponibile și neostoita perseverență a autorului.
Cel mai eficient și înfricoșător mijloc al comuniștilor de a pune
mâna pe putere și de a se menține la conducerea statului, a fost însă
teroarea. O teroare generală instalată pretutindeni, chiar și în cel mai
obscur cătun. A continuat doar rezistența armată din munți, lichidată
și ea până la finele anilor ʼ50. Prigoana a început odată cu procesele
ziariștilor din presa de dreapta, în primăvara anului 1945.
Ca încununare a trudei ani la rând, „dosare” de o rezonanță deosebită, procese reluate, îndelung și chibzuit documentate, sunt scoase la
lumină și oferite cititorilor. Menționăm doar câteva, fără a intra în detalii: cel privitor la guvernul Antonescu (Mircea Vulcănescu, Ion D.
Enescu, Alexandru Marcu, Petre Strihan, dar și generalii Gheorghe
Jienescu, Grigore Georgescu, Nicolae Șova, Ion Arbore, Ion Sichitiu),
cele ale lui Ion Petrovici, Radu Rosetti și Nicolae Păiș, dosarul celor
14 ziariști condamnați în 1945 pentru crime de război (Pamfil Șeicaru, Ilie Popescu-Prundeni, Nichifor Crainic,Radu Gyr, Ilie Rădulescu,
Alexandru Hodoș, Romulus Dianu).
Nu în ultimul rând, pagini întregi dedicate Grupului de rezistență de pe Muntele Arnota, Mișcării de rezistență anticomunistă „Haiducii Muncelului”, momentului 24 ianuarie 1959 din viața Clujului
studențesc, victimelor de la Minele Uricani, Livezeni (1980) și Lupeni
(1977), dar și Revoluției de la Craiova… Pagini ce aduc fundamentale completări, contribuind la restituirea istoriei culturii naționale și a
armatei române, prin punerea în lumină a adevărului ce decurge din
fapte, a normalității și a legitimității acestora. „Aducerea în prim planul
atenției opiniei publice a personalităților marcante ale culturii, ale politicii, ale armatei române este un lucru formidabil.” (p.31)
Exemplar îndemnul lui Mircea Vulcănescu: „Să nu ne răzbunați!”, lăsat cumva în abstract către un viitor neprecizat, dar un viitor
just. Solicitat să interpreteze mesajul, adresat nouă să ne fie ghid în
orice faptă – istoricul Florin Constantiniu consideră că „lucrurile sunt
foarte greu de cântărit (…), pentru că suferința a fost așa de mare,
nedreptatea a fost atât de cuprinzătoare, violența a fost aplicată fără
nici un fel de limită, încât s-a acumulat o suferință umană care merge
dincolo de cer, dacă ar fi să o cuantificăm, să o măsurăm. Pe de altă
parte, dacă ești dominat de răzbunare, aceasta nu se va mai termina
niciodată. Găsesc total nedrept ca fiii sau nepoții celor care au comis
fărădelegi să sufere în momentul de față pentru că părinții sau bunicii
lor au fost prinși într-un mecanism nemilos și au săvârșit ce au săvârșit. Nimeni nu are a suferi pentru actele altuia.”
Volumul lui Ioan Lascu vine în întâmpinarea tuturor celor ce vor
să-și cunoască trecutul, istoria recentă, întru înțelegerea prezentului,
dar mai ales a necesității intuirii timpului ce va să vină. Introducere în
adevăr, situare în sfera libertății responsabile, atât de necesare privirii
optimiste spre viitor, a speranței și încrederii în vremuri mai bune, cu
sens.
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Livia IACOB
LECȚIA DE POEZIE, NOSTALGIE ȘI DEMNITATE
(Nicolae Leahu)
Pentru profesorul, poetul, eseistul, criticul și
istoricul literar Nicolae Leahu de la Universitatea
„Alecu Russo” din Bălți, din poezie pătrunde întotdeauna, în viața noastră – asemeni foșnetului unei
rochii de mătase pe culoarele târzii ale unui tren în
viteză –, un mister, ceva inefabil și de necuprins
prin înțelegere. O enigmă pe care am putea s-o
numim iubire, în care am putea sălășlui prin imaginație, dar niciodată prin conformism și respectarea
regulilor. Acesta îi dedică prinosul cuvenit în colecția „Univers didactic” a Editurii Junimea, unde îi
apare acum Oul didactic. Schițe pentru un curs de
poezie. Prin lucrarea însumând și consistente Repere cronologice, dar și O listă de cărți pentru cititorul de poezie, adică o serioasă bibliografie de
teoria poeziei, lectură, analiză și interpretare, el
pune în practică un proiect mai vechi, demarat la
insistențele unei televiziuni din Republica Moldova
pentru care a și lucrat recent. Realizează adică un
ambițios curs de poezie popular, spre înțelegerea
celor pe care elitele, prea mândre din fire, i-au exclus din rândurile lor, cei pe care-i vedem în forfota
străzii, „cohortele de gospodari și gospodine”.
După filmarea primei ediții dintr-o emisiune
care avea să-l aducă pe profesorul de la catedră
în miezul mass-media, acesta își dădea seama că
trebuie să le vorbească oamenilor pre limba lor
despre adevărurile fundamentale ale poeziei. Alege să o facă – cum altfel?, știută fiindu-i pasiunea
cu care apără valorile românității – așezând în
aceeași matcă (a limbii române) literatura de dincolo și de dincoace de Prut. Nicolae Leahu selectează, în fiecare capitol intitulat printr-un nume și
un text, și prezintă câte un poem din autorii care
au marcat fiecare etapă a evoluției istorice din lirica noastră. Totodată, recuperează texte care nu
au fost prea mult vizitate de critica și istoria literare, dar al căror beneficiu pentru cititorii de azi îl

consideră uriaș. Și mă gândesc, de pildă, la poemul eminescian Cărțile, la Ecce homo de Ion Minulescu, Către cititori semnat de Lucian Blaga,
Lecția despre cub a lui Nichita Stănescu, Metamorfoză de Emil Loteanu și Legământul lui Grigore
Vieru, Doamne, n-am isprăvit de Magda Isanos
sau Rugăciunea Anei Blandiana... Și lista ar putea
continua fiindcă volumul ne poartă de la începuturile liricii de limbă română până în postmodernism
și dincolo de el, ajungând la Arcadie Suceveanu,
Lucian Vasiliu, Emilian Galaicu-Păun, Cristian Popescu sau Radu Vancu.
Cu o doză de ironie pandemică bine strunită, Oul didactic. Schițe pentru un curs de poezie
încearcă să reașeze, într-o manieră extrem de
profitabilă pentru cititorii grăbiți ai zilelor noastre,
trecutul poeziei de limbă română (indiferent de
matricea de proveniență a autorilor) în ceea ce se
dorește a fi istoria nonconformistă și peripatetică a
literaturii noastre, adusă la zi. Axiologia care face
posibilă o atare înseriere alătură demersului o luare de poziție deosebit de importantă, în descendență maioresciană și lovinesciană, punând explicit sub semnul întrebării ideea de canon. Construct
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cu precădere al criticilor, acesta poate evolua, în
opinia universitarului Nicolae Leahu, numai pe măsură ce este personalizat de către fiecare cititor în
parte, prin actul propriu de lectură și interpretare.
Dar cum trebuie să fie această lectură și,
mai ales, cum trebuie să se construiască interpretarea aflăm din capitolul dedicat paradigmei prin
excelență care se numește, simplu, Mihai Eminescu și pe care Domnia Sa o onorează prin analiza
poemului Cărțile: „De ce preferăm Cărțile și nu Luceafărul, Oda (în metru antic) sau altceva din seria
marilor texte, se va vedea mai târziu, deși am putea spune încă de pe acum că pregătirea pentru o
re-citire stimulează mai ales lectura în răspăr, lectura împotriva obișnuințelor căldicele, formate de
școală, dar și de mass-media și somnoroasele ei
păsărele umblând cu microfonul prin fața împufoșatelor botișoare ale politicienilor preapricepuți la
eminești una sau două zile pe an, când depun și ei
la picioarele busturilor câte-o coroană sau un buchet de flori bolșevicele sau socialisticele, liberalele sau pepecedele...” (p. 19). O lectură în răspăr
așadar, adică o lectură în contra curentului de opinie general, care să slujească opera în adevărul
său și să reliefeze, înainte de toate, autenticitatea
fiecărui poet în parte, ceea ce este propriu locuirii
sale în limbă și în gândirea vie. Așa se face că, în
urma recitirii atente, cu creionul în mână, a uitatului poem eminescian intitulat Cărțile, peste care au
„sărit” glosatori de seamă precum G. Călinescu,
Tudor Vianu sau Dan Grigorescu, Nicolae Leahu
extrage o concluzie care oferă certitudini ferme, ad
usum delphini. În urma analizei care privilegiază,
în acest „mare text”, maniera în care Eminescu însuși se raportează la ceea ce el considera a fi modelul poetic suprem, în speță William Shakespeare, nu poate rezulta decât următoarea confirmare obiectivă a premiselor înainte înșiruite: „marii
poeți pot începe să construiască apolinic-admirativ, dar, ca să se descopere pe ei înșiși, n-au cum
să nu pună în mișcare și întreg patosul dionisiac
de care ar fi în stare” (p. 24).
În siajul acestei idei, după care un mare poet
este, fatalmente, egal cu sine însuși de-a lungul întregului său parcurs creator, se așază firesc și portretul celuilalt chip al canonului, cel situat doar
geograficește dincolo de Prut și pe care recent
l-am omagiat la aniversară. Grigore Vieru este prezent în rândurile „bruionului” de față prin Legământul pe care l-a făcut și „care ar întrupa pâinea și sarea cititorului de poezie”. Și aici, Nicolae Leahu urmărește aceeași ieșire din zona de confort a obiș-

nuințelor de lectură, încercând să spargă clișeele
fixiste de gândire, încremenirea în proiect, lenea
intelectuală. El arată, de pildă, cum Grigore Vieru,
„deși bate timid la porțile cuvântului, impune ca act
primordial curățenia, înlăturarea herculeean-labișiniană a gunoiului proletcultist” (p. 89), spre a oferi,
în cele din urmă, „un crez de extracție neoromantică (...) pentru că depune la picioarele ipoteșteanului desăvârșita iubire a discipolului”, ceea ce
transformă arta lui poetică într-un „imn în togă de
elegie exprimând voința testamentară a unui tribun
discret”.
Stilul profesorului universitar, contaminat de
evidenta lui pasiune pentru „liricizarea”, adică înfrumusețarea și ornamentica decentă ale propriului
discurs, de înclinația spre o „copilărire” fecundă în
ideație este inconfundabil și de o frumusețe rară.
El se lasă modelat, înainte de toate, de necesitatea de a privi poezia ca pe un organism viu, într-o
dinamică adesea presupunând și argumente de
natură deconstructivistă, iar nu ca pe un sistem cu
norme fixe, reiterând matricea numelor exponențiale de critici care au amprentat și acreditat, conform principiului generaționist, tipuri de periodizare
și ierarhizare interne, invarianți și paradigme. Ea
s-a născut, cred, din clipa în care intelectualul de
mare finețe și rafinament s-a văzut pus în fața situației de a explica, insista pe și detalia aspecte de
ordin istoric, teoretic și interpretativ studenților săi,
nevoindu-se a cuprinde la modul cât mai succint și
explicit posibil înțelepciunea din textele trecutului
demontând clișeele unui prezent postmodern și
haotic prin inconstanța axiologiei proprii, aflată
într-o continuă și damnabilă metamorfoză. Recursul la metodă, prea mult timp și fără niciun folos
disprețuit de critica de întâmpinare sau de critica
impresionistă, reiese cu claritate din paginile acestui volum. Oul didactic. Schițe pentru un curs de
poezie rămâne, o frumoasă și onorantă pledoarie
în contra erorii de a ne limita analiza textului poetic
la măsurarea antologică a unor opere diferite. Lectura vie este aceea care trebuie să producă direcții
și sensuri noi, cu alte cuvinte să redeseneze ideea
de valoare. O idee despre ce mai înseamnă ea astăzi în viziunea rotundă a unui excelent analist vă
veți face doar alegându-i cartea drept partener de
pe rafturile Junimii și luând seama la cuvintele inspirate pe care autorul le așază pe coperta patru:
„Cred că poezia noastră s-a maturizat suficient în
istoria sa, astfel încât să putem aplica propriile ei
criterii interioare”.
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Ioan RĂDUCEA
FLORI DE MINĂ ÎN FLORILEGIU
Dacă ne surprinde ceva în istoria postdecembristă a atitudinii statului față de românii din jurul țării, aceasta este ciudata simetrie dintre impetuozitatea activității multor oameni de cultură și a
numeroase organizații, care investighează, documentează, relevă situația românității și moderația,
ca să nu spunem pasivismul ori lucrarea împotrivă,
a factorului oficial. În jur, deznaționalizarea se urmează cu pași mărunți/ măreți, din văile aromânești ale Greciei (altădată înzestrate, de către același stat al românilor, cu școli și chiar cu licee promotoare ale culturii naționale) până în câmpurile
de peste Nistru și de peste Bug (care, de asemenea, cuprind sate românești, unde au funcționat
chiar și școli românești). Ne ignorăm deci, în datele noastre etnice, din Beskizii Poloniei (cu tot cu
papa Ioan Paul II, care și-a declarat originile sale
valahe) în Epirul Greciei (leagănul Vlahiei Mari
medievale) și de la Jeiani (sat în Croația) la Zâmbreni și Logăneștii Noi (din preajma Oceanului Pacific) iar statul român pare a avea rolul de a gira
această distructivă uitare. În atare condiții, cu atât
mai mult iese în evidență tenacitatea cercetătorului
ieșean Liviu Papuc, cel mai important, în acest început de mileniu, antologator de materiale referitoare la două asemenea spații istorice (Bucovina
și Basarabia), în ediții cu titluri care vorbesc de la
sine: Bucovina în relatări de epocă, Bucovina în
repere de epocă, Bucovina în mărturii de epocă,
Drumuri prin Basarabia românească, Basarabia de
altădată (în imagini de azi).
Pe lângă refacerea, din mozaicul consemnărilor, mai mult sau mai puțin literare, a climatului de
epocă, aceste ediții au și meritul punerii în context,
deseori și a scoaterii din uitare, a unor texte și autori merituoși, ca să nu mai vorbim de interesul documentar, prin care literatura își dă mâna cu istoria, geografia, etnopsihologia, sociologia etc. Pe
aceeași logică este construit și volumul Prin Basa-

rabia românească. 1918-1944*, alcătuit, ca și alte
câteva, împreună cu cercetătoarea Olga Iordache.
Publicat la prestigioasa editură „Știința” din Chișinău, el beneficiază și de temeinica prefață a istoricului Ion Țurcanu care, pe lângă că numește, cu o
nevisată, până mai deunăzi, naturalețe, „spațiu
românesc” provincia în cauză, are și răbdarea să
puncteze cu liniște marile merite dar și anume scăderi ale volumului. Există, ca în orice întreprindere
omenească, și de acestea, însă noi nu regretăm
predominanța consemnărilor din primii ani de după
Unire ori valoarea lor inegală (în măsura în care
contribuie la autenticitatea tabloului) și mai ales
respingem etichetarea drept „patriotardă” (într-o
„plicticoasă narațiune”) a frazărilor marelui jurist E.
Ionescu-Darzeu, al cărui stil prefațatorul nu-l iubește dar care realizează, de fapt, o extraordinară
monografie a extremului nord al Basarabiei (ocolul
Româncăuți), vie, complexă, marcând atașamentul
față de țară nu doar al țăranilor români de acolo,
dar și al celor „hahlâi” (haholi, ucraineni), fericiți că
-------------------------------------------------------*

Prin Basarabia românească. 1918-1944, Antologie de Olga
Iordache și Liviu Papuc, Introducere de Ion Țurcanu”, Chișinău,
Editura Știința, Colecția Memoriile Basarabiei, 2019.
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au scăpat de bolșevism și că au primit pământ. De
neuitat rapiditatea (re)învățării, de către toți, a limbii române ori scenele de la primul vot universal –
și de trei ori fericiți antologatorii, că au recuperat
(din „Neamul românesc”, numere din 1920) un
asemenea text, care merită oricând să fie republicat, popularizat, difuzat inclusiv pe rețelele de internet, pentru a circula autonom, probă a omeniei
și a civilizației instituite grație autorităților românești de atunci…
Însuflețitoare este și mărturia, din 1924, a
bătrânului politician Al. Marghiloman, care pune în
contrast „holocaustul” încheierii unei păci cu Puterile Centrale cu „aurora” unirii din 27 martie 1918
(„în sală, explozia unei emoțiuni nemaipomenite.
Nu mai era bucurie, era delir” etc.), ca și trecerea
în revistă a mănăstirilor de pe Nistru, datorată marelui vlădică Visarion Puiu (pornind din „greabănul
Basarabiei – recte platoul nordic al său; compară
și el, ca și alții, cursul mijlociu al fluviului cu Valea
Rinului ori cu cantoanele elvețiene). De asemenea, salutară se dovedește a fi recuperarea paginilor unor mari geografi: I. Simionescu, G. Vâlsan
dar mai ales Em. de Martonne, celebrul savant
francez, dăruit României – a ajutat și la fixarea cât
mai justă a noilor sale granițe! –, care călătorește
cutezător, deși siderat de noroaie, peste câmpuri
și codri, uneori în marginile atinse de războiul civil
de peste Nistru (cu acest prilej, Liviu Papuc dovedește, pe lângă justa selecție, și abilități de traducător, căci volumul Choses vues en Bessarabie
(Paris, 1919), atât de important și de măgulitor
pentru noi, există încă doar în originalul francez).
Asemenea repere formează osatura antologiei și nu putem decât să regretăm că printre ele
nu și-au găsit loc – poate, la o ediție viitoare! – pagini la fel de dedicate, de pildă din Constantin Virgil Gheorghiu (Ard malurile Nistrului), din Geo Bogza (Țări de piatră, de foc și de pământ) ori din
blândele Drumuri basarabene ale lui Sadoveanu.
Acesta din urmă este totuși prezent, cu un apel în
favoarea satelor provinciei, lovite de seceta din
1936, asemenea generoase intervenții având, în
același an, și Arghezi, Eliade, I.A. Bassarabescu,
Emanoil Bucuța.
Ediția contează însă și prin multele pagini
lipsite de apetențe magistrale, fiindcă ele, pe lângă

faptul că aduc autenticul perspectivelor curente,
pot nuanța, așa după cum previn autorii în Nota lor
introductivă, perspectivele generale „cam pe fugă”
pe care obișnuim să le avem asupra istoriei noastre. O parte dintre notații aparțin jurnaliștilor de meserie, din Chișinău, București, Cernăuți, Iași, trimiși
pe teren pentru reportaje, precum istorica vizită din
1920 a familiei regale, altele unor dascăli, funcționari sau economiști, care adoptă perspective specifice (I. Sanielevici – Comerțul Basarabiei). În liplipsa marii înzestrări literare ori a viziunii savante,
câte un amănunt plin de concretețe umple foaia și
așa aflăm, de la ardentul patriot bănățean Casian
R. Munteanu (pe care l-am pierdut foarte devreme,
la nici 30 de ani), că în vara 1918 cuvântul „Carpați” era „proscris” ca „iredent” în presa noastră
(făcusem Pacea de la Buftea și împărăția austroungară ocupase nu doar munții, inclusiv Ceahlăul,
ci și Ucraina). Mai multe consemnări insistă pe tema stării „îngrozitoare” a comunicațiilor lăsate
moștenire de imperiul țarilor (câteva căi ferate, cu
ocoluri „fantastice”, ori șleauri lipsite chiar și de
pietriș), o scenă caracteristică fiind aceea în care
doi călători abandonează căruță și boccele afundate în adâncul nămol „ciorbăit”, căutând scăpare
de-a călare către vreun sat.
Și totuși, în pofida relelor, cât de luminos răsare câte un moment, legat de nădejdea care înflorește tuturor, aceea a emancipării prin românitate! Em. de Martonne consemnează unul pe
malul Nistrului, când „o codană”, la puține luni după Unire, declară „eu sunt româncă!”. Acesta este,
poate, momentul psihologic al întregului text, căruia i s-ar adăuga vizionara exclamație a învățătorului Calinic Istrati din Lipcani, jud. Hotin: „Moldova
străbunilor noștri e azi iar întreagă, și numirile de
Bucovina și Basarabia, bucovineni și basarabeni,
vor rămâne doar în domeniul istoriei”. Redeșteptarea, în contra fioroasei atitudini antinaționale care
încinge spiritul veacului, a unor asemenea trăiri
constituie, desigur, mobilul cel mai adânc al volumului. Cei doi cercetători ieșeni au găsit, acum ca
și altădată, nestematele din mina de informații istorice și ni le pun dinainte, ca prilej de delectare,
poate și de meditație și de luare de atitudine în fața hăurilor non-identitare în care suntem programatic îndemnați să cădem.
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Gruia NOVAC
PORTRET DE SCRIITOR AUTENTIC
(Liviu Antonesei)
În viața aceasta deja atât de lungă (p. 56), Liviu Antonesei se poate vedea biruitor, fiindcă, pentru înțelegerea mea măcar, a izbutit să facă din
zdrențe, muguri și coroane (vorba Cuiva pe care nu
[mi]-l amintesc!) tabloul vieții a oricui știe să citească, dar are și deprinderea de-a o face; altfel, efortul
este nefolositor... La un astfel de efort îl îndeamnă
autorul pe „ipocritul cititor”, încă din titlul antitetic,
un îndemn (camuflat pentru... foarte mulți!) de atingere batăr a marginilor unei sinteze comprehensibile, transparente. Dificilă încercare, pentru că „semnele galbene” (teza) sunt scrise cu negru pe un
„ecran negru” (antiteza), scris cu galben! Mai nimic
spectaculos în conștiența ludică a scriitorului, deoarece (mai) toți cunoaștem universala întâmplare a
„rostogolirii” lui 9 în 6, „deturnare” care nu a ușurat
formularea concluziei sintetice în stare să impună
uzanța acceptată ca plauzibilă...
Pesemne că Liviu Antonesei nu poate fi decât același de la primul până la ultimul rând: un observator și analist sagital, într-o statornicie cu serioasă aparență elfică. Așa că nu rămân prea surprins de mărturisirea legată de propria copilărie, ca
„o aducere aminte”: Apoi, totul a devenit ușor, reinventarea metaforei lunii,/ imagine a mămăligii cerului, floare la ureche... (p. 18). De atunci, din copilăria aceea miraculoasă și creativă, și până astăzi,
n-a mai părăsit obiceiul „reinventării”, pe care-l tot
repetă, repetă, repetă...
Dintru început vreau, dinadins, să declar limpede că-l respect pe Liviu Antonesei în nu știu câte
carate, dar încercarea asta de eseu (sic! sic! sic!)
nu are vreo legătură cu... omagialul! Cu adevărul,
da. Cu adevărul meu, așa cum se va vedea în șirurile de vorbe următoare.
Dacă inima mea este, poate, aproape de a
domniei-sale, asta e din pricina, atât cât este, a spiritului meu de constatare: Liviu Antonesei e un scriitor cu har, care, spre deosebire de atâția mulți, are

și verticalitate. Cu întreaga lui varietate de teme,
subiecte, pretexte, imagini, profiluri, fizionomii și caractere, volumul Semne galbene pe ecran negru
este de o unitate pilduitoare, uimitoare, dar nu surprinzătoare, parcă pentru a demonstra, cu ușurință
și fără echivoc, substanța ultimului vers, din carte,
Nu, nu există vreun câștig fără irosire... (p. 89).
Nu, poemele volumului (51 la o numărătoare
rapidă) nu trebuie „povestite”, deși intenția, ca un
joc necomplicat, chiar comod, ar putea fi împlinită.
Dar la ce-ar sluji, mai cu seamă că Poetul, plecând
la drum – drumul său –, m-a invitat, virtual, și pe
mine, CITITOR în multe ipostaze, de cele mai multe ori întâmplător, să-l însoțesc. Și n-a avut nicio reținere; ba, m-a și avertizat cu subînțelesuri calme și
cu vorbe care nu cunosc șoptitul: Când am plecat,
lăsasem semne în urmă! (p. 88). Semne? Știți
dumneavoastră că sute (chiar așa! sic!) de versuri
ale Cărții acesteia sunt intenții incipiente și împărătești de parabole aparținând ciclului (imaginar)
„Enkiklios paideia” (Cercul cunoașterii)? Să îndrăznesc? N’ayes pas peur... (p. 16), Și moartea poartă
mereu două umbre... (p. 25), Privește gânditor către mâna care scrie (p. 29), despre cel fără chip am
să tac (p. 32), s-a înscris definitiv pe cer, lângă
Steaua Polară (p. 34), Va trece prea repede, prea
grăbit va fi drumul (p. 40), sunt clipe în care întâmplarea devine destin (p. 50), Întotdeauna cuțitul cel
bun are două tăișuri (p. 56), vulturii imperiali se topesc în văzduh (p. 59), lumina urcătoare a zilei care se naște (p. 72), iar hoitul cel mare se ascunde
în parfum (p. 77), biata mea minte are o clară voca-
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ție imperială (p. 80), Dar vei avea răbdarea celei ce
împletea în Itaca? (p. 86), și așa va fi până la capăt, până la tăcere... (p. 87) ș.a.m.d. „Frumusețea
îmblânzește orice mânie” – ne spunea Goethe.
Despre Liviu Antonesei nu-ți permite nici circumstanța să gândești, să elaborezi și să scrii clasic (sic!), tocmai pentru motivul simplu că „tipul” e
reprezentativ pentru acei care, nu știu cam câți ar
mai putea fi, încă mai aud ecoul după ecou (p. 5),
„risipindu-se” în numele lor (dar și în al Lui!), dar întotdeauna pentru câștigul tuturor celorlalți. Căci, iarăși, cine este Liviu Antonesei? Este POETUL care
„cântă” „împotriva morții”; care face „reverențe” lui
Serghei, „zurbagiul”; lui Boris, „bărbatul puternic și
foarte civilizat”; lui Ossip cel plecat „în lunga călătorie/ spre singuratica stea, Steaua Nordului”; lui Eminescu în „alt vis”; lui Socrate, „marele sofist”; lui
Lem, Kavafis și Ungaretti; tocmai fiindcă și el, Antonesei, e „zurbagiu”; e în stare să scrie versuri și „pe
albele scoarțe ale mestecenilor”; așteaptă și el clipa „când vremea din urmă mă va ajunge”; și el e
mare „sofist”; și el are „ochii vioi și mișcările aidoma”; și el e capabil „de explozia parfumată (moartea!!!) ce se pregătește” în el; și el e un rebel, un
revoltat nativ, cercetători serioși constatând că individul aparținând unui asemenea tip uman e un creativ; creativitatea e și însușirea hotărâtoare a lui,
L.A., „Arborele Gnozei fiind foarte roditor pentru El;
și toate vor dăinui Câtă vreme poezia mai vine, nu
știu când,/ nu știu de unde/ (...)/, nu este loc de
oprire, cale să o iei înapoi!” (p. 73).
Cine citește cu onestitate tot ceea ce scrie (și
publică) Liviu Antonesei se convinge că un portret
încăpător al autorului e anevoios de conceput, iar
de realizat e și mai ostenitor. Semne(le) galbene
ale poetului urmează o metamorfoză lejer extravagantă în fantezia bogată a dumnealui, decelând
astfel, printr-o alchimie necunoscută nouă, sensuri
cu arome proaspete, perene, înstăpânindu-i o originalitate nedetectabilă de niciun neofit; la fel cum
armonia culorilor nu e percepută de cei loviți de...
cecitate sau armonia de surdaci. Cu ultima suflare,
chitara s-a înălțat la cer,/ a ieșit din atmosferă ca o
rachetă interstelară,/ cu o coadă lungă și luminoasă
ca o cometă –/ de undeva, plânsul ei, tânguirea,
dorul nesfârșit/ emană peste lume adevărata muzică a sferelor (p. 36). Însă un portret intențional, ca
cel relativ schițat până aici, va trebui să țină seamă
de o mărturisire parcimonioasă, surghiunită într-un
poem încheiat neașteptat, dar trezindu-te pe durată
nedeterminată: despre cel fără chip am să tac... (p.
32). Simțind nevoia să se (și) explice, completează:
dar mai bine această uriașă, grea tăcere,/ care mă
apără aproape urlând... (p. 57).

Sunt câteva (câteva?!) pagini în cartea lui Liviu Antonesei cărora cititorul adevărat ar trebui să
le acorde o atenție sui-generis. Lectura lor devine
(va deveni) un veritabil privilegiu. Vă ofer o singură
paradigmă, ca reper pentru descoperirea altora.
Doar o singură condiție trebuie acceptată: să simțiți, fără ajutor(!), tăria afundă a sensurilor pe care
cuvintele roase de uz le scot la lumină pentru cei
obișnuiți cu ea... Ca să fii liber ca pasărea cerului,/
trebuie să te naști cu aripi –/ numai ea nu se lovește de piscuri,/ pentru ea nu există frontiere...// Acum
o viață, într-un sat de câmpie,/ s-a petrecut un miracol, o minune –/ mai întâi trebuie să învingi moartea,/ iar apoi te vei naște cu aripi... („Libertatea”, p.
75).
Eu știu – nu din vreo informație întâmplătoare, ci-mi spune simțământul – că Liviu Antonesei e
un poet care, poate, nu e pe placul unora. Când
vezi totul și, mai ales, când scrii despre toate, după
judecata ta și după dioptriile tale, e exclus să nu-i
nimerești și pe nevolnicii „convinși” că au fason...
Dar Poetul, știindu-și biografia, pe care, autobiografic, o inserează în câteva poeme memorabile, își
completează nestingherit „insectarul”, nerăspunzând invectivelor, tăcând în modul său original și
trăgând, ca un edec împăcat cu soarta, Trecutul
ascuns, fuioare de fum alb după mine! (p. 41).
Trecutul acela, al locurilor și nemaipomenitelor întâmplări./ Da, acolo șezum și tot acolo nu
plânsem! (p. 83), e viu, iar în cuprinderea lui, ca o
mărturie, stă și „Ianuarie 1984” (p. 64), când parcă
se răcea întreg universul..., dar o întâlnim și pe Ana
celor o mie de taine (p. 41), căreia bărbatul, cel
„înălțat la rang de chiabur și pus la dări fără număr”, îi spune: Ano, băiatul acesta va ajunge un
om mare! În această fericit întrebuințată variantă a
metonimiei (care trimite la talia în sutametru, nu la
sorocirea ursitoarelor, care e, de fapt, miza pentru
încercarea istețimii lectorului comod!), descoperim
și latura tentantă de glumeț autoironic a autorului.
Finalul acestui poem e urcător; într-o deplină conștiență și conștient de sine, Liviu Antonesei își strigă, asumându-și-o, responsabilitatea pe care o are
față de Noi și de Țară, față de Poezie, față de Posteritate...
Iar ca încheierea să fie derutantă, aflați că
mă obsedează, dureros, permanent și conștient, un
vers (p. 49): Tăcerea corului, asta i-a rămas întipărit pe vecie... Îi auziți tumultul ca pe un ecou al ecoului?
Cam acesta este subtilul
Poet Liviu Antonesei!
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30 ianuarie, 2022, Bârlad

Diana BOBICĂ
(din Canada)

RADIOGRAFII UNIVERSITARE
(Codrin Liviu Cuțitaru)
La sfârșitul anului 2021, Junimea a propus o
nouă întâlnire editorială cu universitarul ieșean Codrin Liviu Cuțitaru, prin intermediul volumului Omului multiplu, ce cuprinde o selecție a tabletelor săptămânale apărute de-a lungul timpului în diverse
publicații locale și naționale. Deși structura sa este
una fragmentată, cartea are o aparență unitară, tabletele publicistice fiind alese în așa manieră încât
se potențează unele pe altele în actul lecturii, lăsând convingerea unui volum coerent – o satirizare
a universitarului postmodern, a metehnelor, bizareriilor și diverselor devieri, de la cele comportamentale, aparent inofensive, până la impostura academică și corupția care face posibile asemenea anomalii. Temele abordate sunt, firește, din sfera vieții
universitare – relația dintre profesori și studenți,
onestitate și șarlatanie în actul academic, originalitate și plagiat în cercetare, rivalități științifice și conflictele ce derivă de aici, reforme repetate ale învățământului românesc și unele consecințe aberante
ale acestora, reducerea standardelor academice și
transformarea universităților în fabrici de diplome,
birocrație excesivă, care sufocă universitarul, transformându-l în „funcționar academic”. Maniera în care Codrin Liviu Cuțitaru tratează aceste teme este
irezistibilă, având savoarea umorului de calitate,
dublat de simpatia pentru impasurile propriilor personaje. Autorul nu este nicidecum un moralist: tabletele sale sunt instantanee vesele dintr-o realitate
destul de deprimantă, căci lumea universitară postmodernă devine din ce în ce mai mult o scenă deschisă ce permite desfășurarea impostorilor, a veleitarilor, a inșilor cu ciudățenii comportamentale, fără
capacități intelectuale, dar cu orgolii exacerbate și
aspirații academice nejustificate. Viziunea generală
și onorantă, de altfel, asupra mediului universitar
este aceea că el reprezintă o zonă a excelenței și a
elitei intelectuale, a emulației, a sobrietății și decenței comportamentale, a rigurozității și onestității ști-

ințifice. Nimic mai fals, par să susțină articolele lui
Codrin Liviu Cuțitaru. Cu umor și fină ironie, autorul
pune lupa pe derapajele din interiorul învățământului superior, augmentând decalajele dintre concepția idealizată asupra vieții academice postmoderne
românești și realitatea zilnică tot mai precară, în care reformele prost gândite și aplicate s-au altoit pe
anomalii din ce în ce mai fertile.
Punctul central al acestui volum este homo
academicus în diversele sale reprezentări. De remarcat că personajul lui Codrin Liviu Cuțitaru nu
are deschiderea spre cultură a omului universal, nu
este determinat de dorința de cunoaștere, găsindu-se de multe ori închistat în domeniul lui de expertiză, eufemistic spus; el desfășoară fațete contradictorii ale personalității și își ajustează comportamentul în funcție de interesele pragmatice, contextuale, căci nu degeaba este omul multiplu, în care coexistă, după modelul romanului Doctorul Jekyll
și domnul Hyde, de Robert Louis Stevenson, două
euri – unul atent, binevoitor, celălalt agresiv, care
se activează doar în fața subalternilor (ca în tableta
care dă și titlul volumului, Omul multiplu), unul diurn, manifest în împrejurări academice, celălalt
nocturn, demonic (Schizoidii apoplectice).
Aș pune întregul volum sub semnul jurnalismului ficțional, un hibrid între senzaționalul faptic,
propriu unui anumit segment al așa-ziselor știri din
presă, și suplețea imaginativă și savuroasă a schițelor literare, metisaj bine reglat de umorul efervescent, textele fiind traversate de un suprarealism
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ludic, cu efecte sporite prin contrastul cu presupusa
sobrietate universitară.
Ceea ce frapează în primul rând în Omul
multiplu, stârnind ilaritatea, este exotica galerie
onomastică ce are rezonanțe comice de proporții,
autorul dând dovadă de resurse debordante ale
fanteziei. Dacă ar fi să gândim un registru al stării
civile doar pe baza numelor proprii din acest volum,
simpla sa lecturare ar binedispune de îndată. Personajele lui Codrin Liviu Cuțitaru au nume insolite,
ale căror sonorități anunță sau susțin desfășurarea
faptică ulterioară. Sinteze existențiale ori, dimpotrivă, proiecții de trasee biografice și profesionale,
unele nume sunt expresia încercărilor de reconciliere a părinților aflați în conflict ideologic, altele rețin
în certificatele de naștere mici izbânzi din cotidian
sau auspiciile sub care copiii și-au făcut intrarea în
această lume; unele nume reprezintă motiv de ruptură în cadrul cuplului, căci orgoliul propriului nume
este mai mare decât dorința de compromis necesar
coexistenței pașnice, altele sunt anticipări ale destinelor profesionale. Rețin câteva exemple: Maimuțom Teodrag Moroianu e sinteza a două viziuni antagonice asupra vieții, cea evoluționistă, darwinistă
și cea creaționistă, ultima adaptată specificului național (Disfuncționalități onomastice); banalul C din
semnătura C. Persan nu reprezintă prescurtarea
unui prenume românesc, după cum s-ar putea crede, ci disimularea unuia jenant – Covor Persan –,
manifestare a bucuriei părintești pentru reușita
achiziționării acelui articol (Cu mânie, la terapie);
Țâșnică Promoroc apare pe lume, cum altfel?, nu
printr-o naștere chinuită, ci printr-o țâșnire fără nici
un obstacol (Iconofobie); Artemis Olifantiadis și
Gruță Căcăuț, lingviști specializați în Onomatologie,
își confecționează fiecare o ascendență biografică
în concordanță cu rezonanțele, interogate fantezist,
ale propriilor nume (Radicalism onomatologic);
Mierluț Tucan-Pupezeanu și Vrăbiuța Papagal-Lișițanu sunt, firește, cadre didactice la secția de Ornitologie a Facultății de Biologie, al cărei decan are
un nume demn de poziția administrativă: Vulturaș
Porumbel-Șoimaru (Păsărisme).
Consecință a unor reforme din învățământ
amintite anterior, finanțarea facultăților în funcție de
numărul de studenți duce, inevitabil, la scăderea
standardelor academice. Promovarea studenților la
examene ajunge să se facă ținând seama de criteriul financiar și nu de cel academic, iar facultăți cu
specializări dificile se văd nevoite să își schimbe
strategiile în vederea atragerii unui număr cât mai
mare de viitori studenți. Textul Entertainment academic ridiculizează în câteva fraze diminuarea calității actului de învățământ, acesta transformându-se într-un stand-up comedy: „Prin urmare, geometrul și-a asumat rolul de entertainer absolut.

«Cursurile» lui au căpătat forma unor veritabile recitaluri, în interiorul cărora muzica, dansul, umorul
și chiar un ușor exhibiționism incitator constituiau
partituri majore, de referință. […] Tineretul se afla în
delir. Matematica ajunsese cea mai cool disciplină
de pe pământ. Nicăieri nu ai fi găsit mai mult fun
decât în aprofundarea universului lui Pitagora, un
univers plin de voioșie” (pp. 239-240).
Un alt aspect abordat de Codrin Liviu Cuțitaru
vizează școlile doctorale, iar tabletele sale, pline de
umor, pornesc de la situații nu tocmai vesele, convertite însă în realități extravagante: aspiranții la titlul de doctor fără disponibilitatea efortului intelectual, temele de cercetare irelevante sau ciudate
de-a dreptul, metodele de cercetare abordate, prezentările lucrărilor finale ori motivele invocate pentru amânarea susținerii referatelor și a lucrărilor
generează, în viziunea propusă de autor, un comic
savuros.
Mediul universitar schițat în volum este departe de a fi unul reținut, sobru ori gomos: personajele care îl populează au manii și ciudățenii comportamentale, duc uneori către extreme hilare pasiunea pentru câte un domeniu de cercetare, au
reacții neașteptate în situații tensionate, sunt predispuse la agresivitate și violență, disensiunile științifice fiind de multe ori rezolvate prin câte un „caft
academic” (p. 205). Întâlnim diverse tipologii, fiecare având „condimentul” ei, detaliu particularizant
care, în conjunctura propice, permite ivirea situațiilor absurde. Rețin atenția, prin contrastul dintre banalitatea faptelor și interpretările ulterioare, atât profesorul Costel Breton, cel ce pune pile printr-un
complicat sistem de bilețele (Pentru o estetică a bilețelului), cât și profesorul Marmelat Gităblândă,
editorialist obsedat de lupta dintre bine și rău în societatea contemporană, înfruntare pe care o tratează în manieră alegorică în rubrica sa (Vieți de editorialiști), ambii intrând în atenția serviciilor secrete,
suspectați de transmitere de mesaje cifrate către
puteri străine. Studentul Țâșnică Promoroc este
acuzat de terorism din cauza ținutei sale extravagante și a unei sincronizări nefericite, trecând întâmplător pe holul unde fusese uitată o geantă
aparent suspectă (Iconofobie). Nu lipsesc nici nostalgiile după perioada comunistă: profesoara Anica
Moșmartiniu, fostă comandantă a Organizației de
pionieri, poartă încă la rochiile întunecate, după
treizeci de ani de la revoluție, șnururile pionierești,
stârnind confuzie printre tinerii studenți care, în absența referinței, o bănuiau fana lui Michael Jackson
(Disperarea unei comandante).
Experiență reconfortantă, lectura acestui volum mă face să sper că Omul multiplu al lui Codrin
Liviu Cuțitaru va avea cât mai mulți cititori atrași de
umorul exuberant și rafinat al autorului său.
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Ioan HOLBAN
CUM SĂ TRAGI UN TUN
SINGURĂTĂȚII
(Ioan Barb)
Despre o ființă a intervalului, căutându-și jumătatea pierdută cândva, în timpurile mitologice,
scrie Ioan Barb în Descântec pentru amăgit uitarea, o antologie care, în selecția severă a lui Silviu
Guga și a poetului Lucian Vasiliu, în redacția Editurii, adună circa o sută de poeme din nouă volume de versuri. E mult? E puțin? În orice caz, severitatea alegerii e în beneficiul net al poeziei lui Ioan
Barb, oferindu-i, înainte de toate, o remarcabilă
coerență tematică. Iată jumătățile care se caută în
poezia din „Descântec pentru amăgit uitarea”, în
nostalgia recompunerii lui Unu, a bărbatului în femeie ori a femeii în bărbat, tot-una, ca în povestea
lui Platon despre androgin: „La margine/ credeam
că sunt/ ideile mele/ când nu eram/ nici pasăre nici
înger/ un fel de zbor/ îmi desferecase/ cealaltă jumătate/ osteneam să rămân prezent/ să nu mă
contopesc/ în pulberea anotimpului/ înstrăinasem
un gând/ printre înghițitorii de săbii/ văpăile sângelui/ ce dezbracă aurul/ devenit talisman” („identitate”). Aceasta e identitatea pierdută, niciodată regăsită, a ființei năruite în văpăile sângelui; negativul
și fulgerul „deschis în celălalt ochi”, cum scrie Ioan
Barb în „reîntoarcere în timpul steril”, fixând clipa
când cuvintele părăsesc poemele pentru a le lăsa
șoaptele sau, cum se spune în „dragostea ca o
mașină de epocă, te așteaptă”, croșetând la dantela cuvintelor încă nespuse, într-o răscoală a ființei care constată că „pe strada mea” nu s-a mai întâmplat ceva deosebit, cele două grădini, despărțite de un fluviu, înșelând hotarul despărțitor pentru
a depune o sămânță dintr-o parte în alta – sămânța care să unească malurile fluviului și cele două
grădini de acolo: „din fiecare dimineață/ izvorăște
un fluviu/ iar timpul neterminat se întoarce în mine
și în tine/ să curgă într-o albie/ care desparte două
grădini -/ în grădina mea te pândesc uimit/ cum te
strecori în gânduri/ și depui o sămânță din altă lu-

me/ adusă/ de macii înfloriți pe malurile tale/ sub
rana fulgerului/ prin care zori sângerii/ plouă în lanuri/ șoaptele noastre/ cheamă-mă/ o strigă-mă/
până când se face amiaza/ am să rescriu povestea/ în repezișul fluviului/ pe pietrele umede/ un talisman/ vor sculpta valurile/ din amintirea noastră”
(„talisman”); Unu se poate reface, apoi, unind viața
cu umbra sau viața cu moartea, îmbrățișate, ca în
„iluzia este preludiul morții” și „în numele umbrei”
sau jumătățile de pe Crucea Jertfei în ființa lui Iisus: „Doamne/ poate sunt eu cel ce voi trăda/ gândurile îmi ciugulesc lacome/ din hrana dată morților/ mi-e inima întristată/ precum a lui Acan/ dar
mintea mea înghite/ lucrurile date spre nimicire/ nu
se mai satură/ inima mea cea bătută în cuie/ între
două cruci/ jumătate plânge/ ca tâlharul din dreapta/ cealaltă jumătate râde/ ca tâlharul din stânga”
(„în inima mea sunt zidiți doi tâlhari”). Și ce se întâmplă când reunirea lui Unu nu se întâmplă și
când cuplul originar e despărțit definitiv: „nu este
departe clipa în care/ te va îngropa, pulberea cenușie de pe cartea vieții/ la semnul pus între paginile îngălbenite/ o prăbușire de țărm în adâncul
oceanului/ după cutremur stârnind întunericul/ ca
ultima îmbrățișare a femeii tale/ răsuflarea ei în
chip de flacără/ stinsă pe buzele arse de viață după înec/ în zadar tânjești să auzi iar și iar/ urcând
din străfundul tău un ecou/ dintr-o peșteră/ este o
zi și seara va mai fi iarăși o zi/ se vor topi cu ceara
luminării aceste iluzii/ și deodată înțelegi/ cât de
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mult prețuiau valurile ce-ți spărgeau/ timpanele la
fiecare răsărit/ cineva îți întindea ridurile până dincolo/ de cercul în care fermenta viața/ înțelegeai
că te-ai născut cu gândurile unui bătrân/ se auzeau cum urcau treaptă cu treaptă din abis/ te simțeai vinovat când rosteai fiecare cuvânt/ șoaptele
unui ucigaș îți ofileau buzele/ o rană deschisă de
același sărut/ până când în jur nu mai rămânea
nimic/ timpul se evapora și umbra lui curgea în
răni/ până când nu se mai întâmpla nimic/ nimic nu
se mai întâmpla/ chiar nimic” („meditând închis în
ochiul ciclopului”).
În literatura lui Ioan Barb locuiesc, în deplină
înțelegere, cum se vede, poetul și prozatorul; astfel, naratorul, care va fi scris prozele din volumele
Orașul scufundat și Dumnezeul din paharul cu
votcă, pătrunde în poemele din „Descântec pentru
amăgit uitarea”, fiind una dintre figurile importante
ale spațiului liric („viitorul este tot un trecut/ despre
care naratorul/ nu a scris încă nici un cuvânt” spune Ioan Barb în „rătăcit într-o lume fără timpul prezent”), închipuind proiectând – nuclee narative ale
unei vieți unde „foșnește straniu/ ca aerul într-o galerie de mină/ înainte de autoaprindere/ mă cuprinde îmi lasă un semnal”; prima poveste, poate
cea mai emoționantă este aceea a puiului căzut/
aruncat din cuib – o metaforă obsedantă în poezia
lui Ioan Barb, într-o remarcabilă expresie lirică în
„acum numele meu este întuneric” și „când cântă
în tine păsări străine”: „până când îți vei înșela zilele/ uitând în noaptea ploioasă/ puiul de vrabie
aruncat din cuib/ de puiul de cuc încălzit/ sub aripile păsării/ puiul ce nu a deschis încă ochii/ nu și-a
văzut niciodată mama/ fără putere să strige/ tremură încă sub puf/ până în zori sufletul său ud/
abandonat/ își va căuta izvorul/ soarele îl va înveli/
în otava razelor/ până când puiul de cuc/ va crește
în cuib/ fără să recunoști că glasul arțăgos/ nu este
cântecul tău/ noaptea în grădină vor cânta/ toate
păsările străine/ doar mierla alintând liniștea/ va
aduce în tine/ ultimul strigăt/ al puiului aruncat din
cuib”. Naratorul din Descântec pentru amăgit uitarea spune, între altele, povestea lui Iisus căruia
„vânzătorii din templu” i-au închis identitatea, a casei copilăriei, un spațiu surpat, de unde, plecând,
ființa va păstra picătura de sânge din palmă ca pe
un semn distinctiv; sunt, în poezia lui Ioan Barb,
câteva imagini ale apocalipsei, care se identifică în
cadrele orașelor ce se prăbușesc, dar, mai ales, în
acelea ale casei părintești, în drame sugerând te-

roarea anilor ᾽50 („casa părintească pleacă la azil”,
„palatul de bălegar”, „picătura de infinit”), ca pe o
Golgotă de demult: „cobor din nou în casa copilăriei/ îmi simt pașii alunecând pe limbile ierbii/ lângă
biserica veche/ se sting printre firele de brumă/ și
iarăși se aprind în zeci de lumânări/ înșirați unul
după altul/ schimbându-se între ei/ nu ca oamenii/
mor o singură dată/ și nu mai răsar din nou dimineața/ neschimbați în pământ rămân/ nemișcați/
crezând că au visat că trăiau înveliți în neant/ ca
măduva unui copac/ cu rădăcinile răsfirate printre
coastele vieții/ străbat printre pietre furnici din alt
timp/ găsesc între liliecii sălbătici/ crucea veche din
lemn a bunicii/ o Golgotă apusă de mult” („trecând
cu pașii sărutați de ierburi”). Și mai spune naratorul lui Ioan Barb, în poemele din Descântec pentru
amăgit uitarea, povestea stagiului militar-poetic („libertatea mea strigă din praful de pușcă”, „din lădița
comandantului zbura toamna”, „fata din geamantan”) și pe aceea a poemelor care coboară pe scara din pod, dar și povestea participării la Revoluția
din 1989, în „viața este doar un steag cu stema
decupată”. Narativitatea din poemele lui Ioan Barb
are o evidentă, marcată detentă metafizică; în
această perspectivă, în evocarea spațiului identitar
al casei părintești, lirica lui Ioan Barb întâlnește orizontul mito-poetic românesc, în poeme precum
„viața nu e doar un descântec” sau „frate peste
groapă”, unde bradul verde e simbolul funerar al
tânărului „nelumit”, al feciorului trecut din viață înainte de a-și împlini bărbăția: „când se prăpădea un
fecior/ înainte de a-și împlini bărbăția/ în satul meu
ascuns după ferestrele lumii/ îi aduceau la mormânt un brad verde/ măsurau câte un metru pentru fiecare an din viață/ îl împodobeau cu ștergare
și flamuri ca pe un steag/ în care se tânguia vântul/
până se îngălbenea cetina/ la cimitir cel mai bun
prieten al mortului/ era chemat de părinți frate peste groapă/ se lega că va ține locul celui plecat din
lumea aceasta/ așa cum Iisus a încredințat-o pe
Maria lui Ioan/ cu trecerea anilor m-am obișnuit cu
acest ritual/ așa cum m-am obișnuit cu cerul/ întunecat sau albastru/ sprijinit pe nucul bătrân din
grădină/ uneori mă întind și eu la umbră/ îmi strecor mâinile prin găurile dintre ramuri/ și adorm câte
o primăvară în gândul lui Dumnezeu/ visez că sunt
o vrabie ascunsă de ploaie/ în scorbura unui copac”.
În asemenea poeme, lirica lui Ioan Barb își
găsește timbrul propriu, șansa înălțimii valorice.
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Constantin CUBLEȘAN
REVOLTĂ ȘI LEHAMITE
(Adrian Sângeorzan)
Starea prelungită a pandemiei, întinsă pe
tot cuprinsul mapamondului, a constituit, firesc de
altfel, motive de inspirație pentru scriitori, în reflectarea stărilor de angoasă ale tuturor oamenilor. Ei au abordat fenomenul în diverse tonalități
și registre emoționale. Un volum de o remarcabilă consistență lirică, din această perspectivă, oferă Adrian Sângeorzan, în Lume mascată (Craiova, Editura Scrisul Românesc, 2020, Colecția
„Orfeu”), cultivând o poezie militantă, ca să zic
așa, de atitudine tranșantă împotriva condiției
individului, impusă într-o nouă ordine existențială,
dar și dincolo de agresiunea pandemică, menită
a-i marca și modifica viața. Omul Nou abia acum
va fi să se nască/ Îl poți vedea deja oriunde/ Pășește cu capul în jos, are un cip/ E veșnic pe
Internet și poartă mască („Omul Nou”). Poemele
acestea sunt mai mult decât niște simple „cântece de carantină”, cum le numește într-un loc, sunt
dramatice consemnări ale acutei nevoi de eliberare (Acum stau și eu într-o colivie și aștept/ Să
se termine această izolare – „Aștept”). Discursul
e metaforic și cu atât mai pregnant dramatic în
comunicarea propriilor stări tensionate datorate
claustrării: Bat la ușă pe dinăuntru/ Și nu îmi deschide nimeni dinafară.// Afară sunt doar vântul,
soarele/ Și stafiile noastre trimise în recunoaștere./ Casa a ajuns o instituție a izolării/ Noroc cu
ferestrele și cu terasa din față/ Cu bradul căzut
acum 15 ani/ Din care încă mai ies avioane/ Care
n-au apucat să aterizeze la timp („Pe dinafară”).
Adrian Sângeorzan este un poet meditativ,
asumându-și în expresia verbului calitatea de rezoner al efectelor izolării sociale, nu neapărat sau
nu doar ca urmare a pandemiei cât mai ales datorită opresiunii modernității civilizației în care
umanitatea (umanismul) este tot mai mult ocultat,
ca într-un ordin al generalizării degradării firescului natural: Ce rebeliuni grozave vom pune la

cale/ Împotriva nimănui și a tuturor./ Până și
copiii vor ridica pumnii strânși/ Și vor scanda lozinci peltice/ Pline de cuvinte, rime și idei prost
distilate/ Prin alambicurile grădinițelor și universităților/ Pentru care plătim bani grei pe un cocktail
ieftin/ Care îmbată de cap puietul lumii („La
furie”). E perspectiva unui viitor la limita apocalipsei (Ce renaștere fantastică va aduce această
molimă/ După ce toți artiștii bătrâni s-au dus la
farmacii/ Și nu s-au mai întors niciodată./ În lumea nouă gravidele vor naște doar gemeni/
Grâul va crește de la brâu în sus/ Norii vor plânge cu lacrimi cât pumnul/ Iar gândurile noastre
vor fi îngrămădite/ Într-un cip mic pe care Dumnezeu îl va pierde/ La următorul big bang – „Big
Bang”), despre care poetizează cu sarcasm polemic. E, în fond, în poemele acestea, o continuă
lamentație într-un registru de revoltă împotriva
degradării morale și materiale a lumii, degradare
devenită universală printr-o falsă înțelegere a
evoluției societăților care se crispează de-acum
frisonate în așteptare: Cazanul lumii dă în clocot
la foc mic/ Unele popoare fierb mai greu/ Din
cauza vârstei și a lingurii de lemn ce ne amestecă furios./ Mai poți vedea câte o barcă de
vikingi ce încearcă să scape/ Printre insulele
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Nordului năpădite de palmieri/ Sau câte un aborigen învățat cu arșița/ Care vrea să sară peste marginea fierbinte a Tamisei („Oase
de pește”). Înstrăinarea se acutizează și poetul o resimte în rădăcinile biografice ale lumii: Ne-am întors atât de mult unii împotriva
altora/ Încât suntem gata să ne sfâșiem în aceeași bucătărie/ În care
mamele și bunicile noastre tăiau pâinea/ Pe care ne-o puneau pe
farfurii în porții egale de dragoste („Aluat”).
Starea de revoltă și de lehamite pe care își clădește pamfletele poetice are o doză de violență submersivă într-o reprezentare
parabolică a vieții diurne: În curând vom sărbători ziua internațională
a prostiei/ Vom alege o duminică mincinoasă/ În care vom fi cu
mințile libere/ Vom ieși în piețele golite de istorie și idei/ Ce vor fi
lăsate să meargă pe sârmă la mare înălțime/ Fără plasă sub ele/ Un
circ public în care vom fi poftiți să intrăm/ Ca la noi acasă.// Săraci
cu duhul din toate țările, uniți-vă!/ Sunteți clovnii ce umblă pe picioroangele altora/ Sunteți cel mai fantastic număr de dresură imaginat
vreodată/ În care vă veți înghiți propria coadă/ În timp ce veți sări
prin cercul de foc caucazian/ Refuzând din loialitate bucata de zahăr
a dresorului/ Care nici măcar nu se va obosi să pocnească din bici/
Sau să se încline politicos în fața spectatorilor („La Circ”).
Vizionarismul poetului e grotesc și frizează un imaginar tragic
al decăderii lucrurilor din firea lor ancestrală pe care o provocăm noi
înșine: Din cauza pălăvrăgelii noastre/ Nu mai vorbesc copacii,
păsările, câinii, pisicile/ Iar ciulinii nu mai înjură grosolan/ Atunci
când se rostogolesc prin Bărăgan loviți de viscol./ Și vântul își avea
șuierăturile lui cu libret/ Compuse de marii anonimi ai cerului./ Toate
își aveau limba lor cuvântată/ Până am venit noi cu țipetele noastre/
Ferecate în dicționare cu cotoare groase/ Închisori în care poți doar
să intri/ Să înveți pronunția și gramatica morții pe dinafară. („Muțenia
lucrurilor”).
Mereu atent la trăirile afective ale semenilor, și implicit ale
sale, într-o actualitate decadentă, însuși parcurgând etapele unei
captivități impuse în universul de surogat al ambianței diurne, poemele lui Adrian Sângeorzan sunt de un patetism temperat, marcate
de o pregnantă sinceritate în revoltă și vizionarism, care dau astfel
liricii sale o veritabilă turnură de originalitate în peisajul poeziei
noastre de azi.
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Nicolae BUSUIOC
PLĂSMUIRI
(Lucia-Gabriela Munteanu)
Subtil asezonate cu semne și semnale-document erudite de epocă, narațiunile captivante ale
Luciei-Gabriela Munteanu din Poveștile din tabloul
unei femei. Însemnări de taină (Junimea, 2020), volum onorat recent cu premiul „Ionel Teodoreanu”
pentru proză de USR, filiala Iași, coboară în trecutul
Iașilor de-acum două, trei secole. În succesiunea
unor povești pătrunse de frumusețea trăsăturilor
specifice boierilor de altădată, cu seducătoarele
doamne și domnițe, unele de-a dreptul fatale, elegante și chipeșe de parcă au împrumutat „toate grațiile din mitologie”, reprezentante ale idealului de
sentiment estetic perfect, parcă se strecoară culoarea fantasmelor unei istorii devenite între timp una a
propriei noastre vulnerabilități. Cam de mult nu am
mai citit o carte cu atâta plăcere, este lectura de plăcere pe care însuși Émile Faguet o promova la vremea lui, o desfătare gustată nu din lectura unui text
facil care dezarmează, ci din cel care lucrează cu
sfere ale idealului, deschise spre lumi de taină și
simbol. Sunt cărți care „au valoarea unui tonic, a căror lectură depășește bucuria intelectuală sau estetică a unei simple cărți bine gândite și frumos
scrise”, cum afirma Mircea Eliade.
Aflăm istoria zbuciumat-aventuroasă a Ruxandrei Callimachi-Roznovanu, înrudită cu marii boieri și domnitori ai Moldovei, apropiată de vestitele
familii trăitoare într-un burg care avea să se golească cu timpul, rămânând într-o liniște apăsătoare și
cu „lucruri abandonate”. De două ori mireasă, cu
Ștefan Catargiu și Alecu Roznovanu, un timp scurt
înamorată și de pictorul italian Antonioni, Ruxandra
nu era niciodată grăbită și obosită, era dulce, deșteaptă și frumoasă foc de umblau după ea toți ochii
bărbaților eleganți și educați, mai toți cu studii înalte
la Paris, cu funcții dregătorești de sub oblăduirea
domnitorilor Grigore Ghica și Mihail Sturdza. Cu talent literar deosebit, prințesa Ruxandra evocă memoria multor figuri remarcabile, o face în tihnă la palatul din Iași, la castelul de la Stâncești, la conacul

de la Hărpășești sau de la Stânca. Scrie emoționant
între două gânduri „la cadriluri, la aleile cu flori și la
dulcețuri” sau la timpul tinereții când terminase pensionul de la Baden. „Mon Dieu, balurile! Rochii noi,
accesorii, buchetele care nu au voie să se ofilească,
evantaiuri largi ca niște aripi de lebădă, gastronomicale, scrinuri și secretaire-uri de modă nouă, fotolii
cu spătarul curbat și stofă dungată, năravuri la vedere, complezențe și politețuri, întâlniri importante,
dansul – o mare binefacere. Cu instructorii mei Anna și Joseph, am exersat vara toată cadrilul parizian, cadrilul de la salon, polca à la Vienne, mazurca,
valsul în doi pași, menuetul și galopada englezească...”
Lucia-Gabriela Munteanu ne-o face pe Ruxandra chiar mai adevărată și mai apropiată de noi
și ea la rându-i evocă figuri de legendă cu destinele lor înfocate și pătimașe. Ne duce în lumea închipuirii în care tronează splendoarea și pasiunea
dar și legături de interese în egală măsură cu ispitele vieții care deschid drum spre cunoașterea universului moldav. Lânceda apatie a unor personaje,
mai ales feminine, poate fi un fel de împăcare cu
soarta, dincolo de bucuriile și tristețile momentului.
Femeile pătimașe sunt miraculos atrase de trupurile iubite, sunt întruparea alternativelor amoroase,
îndrăgostiții își dau întâlniri nebănuite și totuși descoperite până la urmă, dând apă la moară amuzamentului într-un melanj cu insinuarea și rumoarea. Adesea, aceste legături sunt învăluite de liniștea premergătoare dialogului de spirit impregnat
cu semnele ciudate ale atmosferei de epocă.
Doamnele tremură de teama de a nu fi părăsite,
dacă nu de o ființă vie, atunci cel puțin de o anumită grație egală măcar cu o privire care farmecă
sau cu o îmbrățișare înflăcărată. Și toate se petrec
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într-o plăsmuire de taine, temeri și moarte.
Povestea vieții aristocratei moldave Ruxandra
începe: „Într-o bună zi, când bătrâna doamnă încuviință să desfacem cartonul din spatele tabloului
Copiii Ruxandrei Callimachi-Roznovanu, un fel de
perete dublu. Îl dibuisem tot învârtindu-mă pe lângă
el, în fiecare seară de vineri, lună de lună, de când
împărtășeam poveștile unei Șeherezade, obosită de
drumurile între castelul lui Alexandru de la Mennecy, Paris și Viena”. Oare construiesc, fără să fiu romancieră, un prolog epic ivit din amintirile doamnei
Vernescu? se întreabă autoarea. Da, doamna Vernescu, descendentă a marilor familii boierești Callimachi și Roznovanu. Încântătoarele povești pleacă
de la tabloul făcut la Veneția de pictorul italian Giovanni Schiavoni. Episoadele cu amintiri de familie
stocate într-o memorie formidabilă, întregite de rețineri din alte memorii, sunt cele din cărțile lui Radu
Rosetti, Constantin Sion și Nicolae Șuțu. Se brodesc astfel gândurile și imaginile Ruxandrei Callimachi-Roznovanu, „fără a o vedea măcar schițată
într-un medalion ca de camee, ascuns în colțul cu
semnătură, am înțeles că tabloul o reprezintă, de
fapt, pe ea: sufletul ei încremenit în iubire și în puterea de a salva moșiile, zestrea conacelor, și mai
ales, numele. Callimachi, domni și dragomani pe o
biată bogată țară”. Cu un fără de pereche har de
naratoare, Ruxandra se rotește în jurul feminismului
și al feminității, o face cu imensa plăcere a descrierilor despre iubirile pătimașe, ea însăși știind că în
afară de cetit, scris și dans mai este și altceva de făcut, de iubit. Asta în timp ce urmărea cu interes opiniile din presa vremii asupra tipăririi Vechiului Testament, tălmăcit cum se știe (sau nu prea se știe) de
Nicolae Spătaru Milescu. Abia mai târziu, tinerii boieri cărturari Șerban și Radu Greceanu, sub Vodă
Șerban, au dat la lumină în limbă românească Cartea Cărților completă. Și Ruxandra iarăși scrie despre faptele timpului din această civilizație a burgului dintre coline, poate cu gândul la întrebarea: ce
rămâne pe oglinda acestor vremuri, un abur, un
gest fugar, o năzuință care chinuie omul, un rid, o
cută sau poate muzica unui cuvânt și ea prăvălită
amețitor în meandrele uitării?
Amintirile și fanteziile de epocă conturează
Iașii unor vremuri nostalgice, evenimente ivite după
tălmăcirea prețioaselor manuscrise descoperite, Lucia-Gabriela Munteanu având grijă să mărturisească: erau momente în jocul de-a traducerea când
cuvintele mele înotau băgându-le la fund pe cele
franțuzești. Alteori, gândul limbii mele se poticnea și
atunci spirale de rânduri culese din dicționare mă
învârteau o clipită ca să-mi dea imediat un bobârnac sau o zvoltă, ca în joaca de-a carele pe care.
Încât, spunem noi, cuvintele chibzuite înțelept, purtate, vechi, să redea frumos și înaripat trăirile per-

sonajelor pierdute între ficțiune și real, între imaginație și viața vie. Citim mai departe alte și alte aduceri-aminte ale prințesei Ruxandra. Teleportați în
vremea Iașilor cu dulcele iubiri, vedem trăsuri cu focoșii cai, „lungi șiruri de carete de Viena, de butice
din vremea lui Ipsilanti, de droșce lipovinești, de daradaice de la Rădăuți… toate trăsurile, caretele,
brișcele intră în oraș și trecând prin ulița mare, alfa
și omega a târgului, ca printr-o lungă arteră, se răspândesc în dreapta și stânga, intrând în ulițele lăturoase”, după vorbele moldave ale lui Kogălniceanu.
Citim în limba frumos mirositoare de vechime
pagină după pagină și parcă auzim dangătul clopotelor de la Sfântul Spiridon, Golia și Trei Ierarhi, parcă-l vedem pe mitropolitul Dosoftei pășind domol, în
veșmântul negru de înalt ierarh, cu potcapul bătut în
diamante, de-ți luau ochii, la piept cu sfânta cruce
împodobită cu pietre scumpe. Urmașii săi critici
aveau să guste din curgerea mieroasă a limbii, densitatea de lichid greu a frazei. Îl vedem și pe Asachi.
„La Roma, domnul Asachi a avut un model, un
mentor, o iubire. Un bărbat tânăr și înflăcărat își află
pornirea în dragostea pentru un fel de Ioana D’Arc:
Bianca Milesi, o femeie activă politic, scriitoare și
pictoriță, cu ochii mari și negri, vorbind despre libertate și dreptate… Roma întreagă se transformă într-o zeiță albă, care îi inspiră versuri pure, senine,
platonice, iluzorii…” Adevărat, dar tot la Roma tânărul Asachi descoperă într-o zi, în biblioteca Vaticanului, cu imensă bucurie, manuscrisul lui Cantemir –
Istoria Imperiului Otoman. Întors la Iași și-a legat numele de realizări excepționale; învățământ, cultură,
teatru, arhitectură, reviste, traduceri. Sigur că se întâlneau și atunci invidia, orgoliul și veșnica luptă politică, se întâlneau tot felul de fapte și istorii regretabile, dar parcă toate se manifestau cu animare și
vivacitate, cu elan și pasiune iar „în mintea tinerelor
femei încolțea un alt spirit, acela al emancipării. Lecturile, călătoriile, saloanele vremii au făcut posibilă
această nouă realitate” (Sorin Iftimi).
Lucia-Gabriela Munteanu, filolog de prestigiu,
cu numeroase studii de semantică și sintaxă istorică, ne poartă prin lumea de altădată, cu întâmplări
îmbrăcate în strălucirea veșmântului stilistic și estetic, cu emoția unui scris plin de înfiorare și plăcere,
cu sintetizarea unor gânduri, meditații și cunoștințe
despre Iașii noștri vechi. Frenezia de a afla în cuvinte tainele și semnificațiile unor vremuri apuse este
productiv-atractivă, înveșmântată în rafinamentul romanesc al manuscrisului descoperit. Poveștile din
tabloul unei femei sunt ca niște miraculoase porți
spre trecut, căi prin care putem călători spre timpul
visat, iluzoriu și nostalgic. Termin cartea de citit și
rămân cu senzația de esență sensibilă pentru orașul
romantic și cu chemarea continuă spre ceea ce ține
de suflet, iubire și pitoresc.
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Șerban AXINTE
UMANITATEA ÎN DERIVĂ
(Călin Ciobotari)
Recitindu-l pe Gorki. Un teatru la marginea
crizei de Călin Ciobotari este o carte de care receptarea în România a dramaturgiei scriitorului rus
avea mare nevoie. Această situație constituie unul
dintre argumentele ce stau la baza demersului autorului ieșean: „am constatat că Gorki este pentru
noi un dramaturg fals-cunoscut, redus la maximum
trei texte (Azilul de noapte, Copiii soarelui și Vassa
Jeleznova) și comentat mai degrabă prin intermediul unor spectacole decât prin intermediul operei
propriu-zise. În mod ciudat, întreținem cu acest
dramaturg un mare grad de familiaritate, însă în
realitate știm foarte puține despre teatrul său”. În
afară de acesta, Călin Ciobotari mai amintește în
capitolul introductiv, De ce Gorki?, alte două argumente. Primul ține de interesul particular al autorului pentru dramaturgia clasică europeană din intervalul ultimul sfert de secol XIX și primul sfert de
secol XX, perioadă pe care o consideră foarte fertilă datorită activității unor scriitori precum Ibsen,
Cehov, Strindberg, Wedekind sau Caragiale. Al
treilea argument decurge din specificitatea operei
lui Gorki: o dramaturgie aflată mereu la marginea
crizei. Autorul precizează că: „este vorba, mai întâi, despre o continuă criză politică și socială ce a
marcat societatea rusească din interiorul căreia
scria și gândea Gorki, o criză complexă ce pretindea o tematică specială, de demascare și acuză,
personaje cu profiluri și discursuri noi, dar și asumarea unor estetici realiste, mult diferite de simborealismul cehovian ce marcase începutul secolului
XX”. La aceasta se mai adaugă una, o criză de
creație a lui Gorki, care conștientizează unele limite ale talentului său. Cantitativ, scrie pentru posteritate, în speranța că aceasta va reține ceva din
textele sale, dar, din punctul de vedere al temelor
și al mecanismelor de creație, scrie pentru prezent.
Călin Ciobotari analizează piesele lui Gorki,

stabilind unele puncte de legătură între biografia
acestuia și opera ca atare. Autorul studiului comentează cu precădere Micii burghezi, Azilul de
noapte, Vilegiaturiștii, Copiii soarelui și Barbarii.
Sunt evidențiate două tipuri de lectură. Cea realizată prin filtru politic scoate în evidență cu totul alte
idei decât cea despovărată de ideologie. De pildă,
personajul Bessemenov reprezintă în viziunea lui
Gorki „lumea veche”, modul de gândire retrograd,
conservatorismul maladiv. Acestui personaj dramatic i se opun „omul nou”, „lumea nouă”, vitalismul. Într-o epocă puternic marcată din punct de
vedere ideologic, Bessemenov a fost privit cu condescendență sau cu milă față de îmbătrânirea lui
prematură. Dar Călin Ciobotari își dă seama că „citind piesa fără mize de natură politică, pariurile lui
Gorki sunt răsturnate. Aproape că Bessemenov
pare singurul lucid al acestei lumi virusate de depresii, retorică, hamletizări sterile, desfrâu, alcoolizare și debusolare”. Din păcate, observă autorul
studiului, Gorki nu a reușit – cel puțin în perioada
de început a carierei sale – să construiască niciun
personaj care să supraviețuiască propriilor sale
replici. Eroii rămân închistați în discursuri. La scriitorul rus nu se poate vorbi nici despre vreo viziune.
Obsedat de ideea de a reuși, de a se face cunoscut, el a sacrificat un posibil caracter vizionar al
operei sale în favoarea beneficiilor prezentului său.
Capitolul dedicat Azilului de noapte este unul
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dintre cele mai ofertante. Nu neapărat pentru că
această piesă e considerată cea mai bună a lui
Gorki, ci pentru că autorul studiului realizează o
lectură din perspectiva temelor majore ale operei:
cea a spațiului, a morții și cea a adevărului. Între
aceste teme există legături insurmontabile. Călin
Ciobotari știe cum să se folosească de unele date
ale dramaturgiei lui Maxim Gorki în favoarea demersului său interpretativ. Sunt evitate clișeele
hermeneutice, locurile comune ale receptării acestei piese. Printr-o abordare comparatistă se ating
mult mai multe problematici decât ar fi fost posibil
dacă atenția s-ar fi focalizat doar pe componentele
operei ca atare. Concluziile parțiale pun în lumină
aspecte noi ale scrisului dramaturgului rus. Beția
retorică a lui Satin sau, dimpotrivă, luciditatea sa
accentuată oferă posibilități de interpretare diametral opuse. Din punctul meu de vedere, abia universul confluențelor, al întrepătrunderilor, al relativizării antitezelor e cel care poate să răspundă cel
mai bine lecturilor diverse. Călin Ciobotari nu pierde din vedere aceste aspecte.
Călin Ciobotari comentează Vilegiaturiștii din
perspectiva multiplelor valențe ale erosului (erosul
adulterin, homosexual, erosul ca perversitate, erosul pur, desperecheat și respins) și a „lascivității
plictisului”. Citez un paragraf din finalul acestui capitol: „asta caută în fiecare vară oamenii lui Gorki:
unica, irepetabila, minunata experiență a plictisului
pur în numele căruia poți face ce vrei, poți gândi
ce dorești, poți imagina revoluții, plecări, renunțări.
Și mai e o nuanță: plictisul acesta gorkian e întotdeauna nocturn. El nu are nicio legătură cu arșița
interminabilelor zile de vară, cu neputința de a umple orele solare, ci apare tocmai atunci când energiile răcoritoare ale înserării ar trebui să-l alunge.
Lasciv, cu nuanțe erotice, plictisul vine la pachet
cu amurgul”. Iată cum cele două teme/ piste de interpretare se întâlnesc și își sporesc semnificația
în final de capitol.
Copiii soarelui este, probabil, cea mai ofertantă (din punct de vedere regizoral) piesă a lui
Maxim Gorki. Ambiguitatea textului, aflată în răspăr cu declarațiile de intenție auctoriale, le oferă
regizorilor unele libertăți. Se știe, orice montare
scenică este o lectură, o interpretare a textului de
bază. Din acest motiv, Călin Ciobotari încearcă să
se distanțeze de cele mai cunoscute abordări ale
teatrului gorkian, stabilind noi filiații sau învecinări
creatoare. Stratul social este cel mai vizibil, dar nu
neapărat cel mai rezistent în timp. Și asta nu pentru că paradigma politică s-a schimbat radical. De

altfel, prima variantă a piesei a fost scrisă în perioada țaristă. Copiii soarelui nu este o piesă despre
societate, ci una despre boală, conform demonstrațiilor criticului dramatic ieșean. Înțeles astfel,
textul se pretează unor montaje scenice mai încărcate de esență, iar teatrul lui Gorki poate fi citit
– cel puțin secvențial – într-o cheie universalistă. O
„lectură shakespeareană” nu presupune și o asociere valorică a lui Gorki cu Shakespeare.
Barbarii este o piesă foarte puțin jucată din
cauza numărului mare de personaje. Spun asta
deoarece autorul cărții de față propune într-un soi
de jurnal de lectură inserat în volum o nouă abordare scenică a piesei ce ar presupune eliminarea
mai multor „scene” și a unor personaje. Deși redundanța obosește, majoritatea regizorilor preferă
totuși să utilizeze tot arsenalul gorkian fără a-l trece printr-un filtru critic. Călin Ciobotari comentează
unele confluențe care există între Barbarii și celelalte piese ale lui Maxim Gorki. La finalul capitolului
dedicat acestei piese, Călin Ciobotari se întreabă:
„În definitiv, cine sunt barbarii? La Gorki, niciun
personaj nu este ferit de suspiciunea de a purta în
sine virusul acestei stări arhaice, de slăbiciune cotropitoare, de fond latent în care se topesc pulsiunile, instinctualitățile, ferocitatea ființei umane, imposibil de mascat sub pojghițele neînsemnate ale
civilizației. […]. Toți suntem barbari aflați în tot felul
de expediții de cucerire, programate sau spontane,
anunțate sau ascunse”.
Trebuie să mai adaug că, pe lângă analiza
propriu-zisă a operei dramatice a lui Maxim Gorki,
Călin Ciobotari adaugă în cartea sa și câteva dialoguri despre teatrul gorkian, cu Miklós Bács și
Alexa Visarion. Acesta din urmă vorbește despre
criza „ca posibilitate de a revela dimensiuni ascunse ale umanului”, dimensiuni la care altfel nu am
avea acces decât prin intermediul imaginației. Pe
măsură ce sunt trecute în revistă și alte piese precum Dușmanii, Cei din urmă, Oameni ciudați, Copiii, Vassa Jeleznova ș.a., pe măsură ce lectura
volumului se apropie de final, cititorul își poate da
seama că autorul a scris o carte nu doar despre
Gorki, ci una despre ideea de criză cu multiplele ei
valențe. O carte despre umanitatea în derivă și
despre posibilitatea crizei de a restitui realitatea în
mai multe feluri, în funcție de diferitele contexte în
care este percepută. Recitindu-l pe Gorki. Un teatru la marginea crizei mi se pare o lucrare fundamentală pentru înțelegerea operei controversatului
dramaturg rus și, totodată, o carte despre posibilitățile nelimitate ale relecturii.
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Stelian ȚURLEA
MINCIUNA LUI MICHELANGELO. CATEDRALA ÎN FLĂCĂRI
(Igor Bergler)
Semnalăm o carte foarte vândută, despre
care s-a spus insistent că este o lectură hipnotică
despre istorie și religie, un volum care se străduie
să-ți zguduie certitudinile. Minciuna lui Michelangelo – Catedrala în flăcări este al treilea roman din
seria Charles Baker și va fi urmat în 2022 de Minciuna lui Michelangelo – Profeți și sibile.
*
Scriu editorii: „Asasinarea mai multor cardinali la Roma stârnește panică în Cetatea Eternă.
Vaticanul e deja ros de scandaluri nesfârșite de
corupție și pedofilie, iar creștinismul pierde adepți
într-un ritm îngrijorător. În spatele acestor execuții
ritualice, complicate de uciderea altor cardinali în
Mexic, se află o conspirație terifiantă și un secret
devastator pentru Biserică, ascuns într-un document descoperit de Michelangelo Buonarroti, cu
cinci sute de ani în urmă. Contracronometru, cu o
presiune uriașă asupra lor, serviciile secrete italiene sunt puse în fața unui puzzle de informații care
trimit la profesorul Charles Baker, aflat în vizită la
Palmanova, la rudele sale recent descoperite din
familia nobiliară Visconti. Profesorul american și
Columbus Clay – detectivul care nu uită niciodată
nimic – sunt prinși în mrejele celei mai mari conspirații din istorie, țesută de-a lungul a două milenii
de Biserică. Secretul lui Michelangelo are un potențial atât de exploziv, încât simpla lui dezvăluire
ar putea transforma întreaga creștinătate în
scrum.”
„Un roman care te va bântui multă vreme după ce l-ai citit”, subliniază Igor Bergler. „E o lectură
hipnotică, incredibilă! Iar istoria povestită aici e pe
atât de uimitoare, pe cât e de reală! Munca de documentare a autorului e, așa cum ne-a obișnuit,
impresionantă. Nu cred că poate exista cineva care ar putea rămâne indiferent nici la adevărurile
spuse în acest roman, nici la felul spectaculos în

care sunt narate! E singurul autor pe care îl cunosc care își depășește cu fiecare nouă carte propria performanță.” (Simona Epuran – Cleveland
State University).
O carte în genul romanelor lui Dan Brown,
extraordinar documentată, dar fără pretenția unui
adevăr absolut, despre nașterea creștinismului,
credința oarbă, falsurile, scandalurile din Biserică,
cu voci ale teologilor și istoricilor deopotrivă, o carte care a stârnit deja controverse, aparent anticreștină. Totul topit într-un thriller ingenios, pe alocuri cam lung, cu o documentare maximă a minciunilor, neadevărurilor, cazurilor de pedofilie și
mușamalizărilor, care stârnesc întrebări.
Vom insista asupra personajului principal,
profesorul Charles Baker, cel care ascultă, intervine, e documentat și se documentează, soluționează, dezleagă enigme care rămân închise chiar și
după aceea în ochii celorlalți, un personaj fabulos.
Iată-i descrierea: „Antrenamentul pe care îl deprinsese în cele șase campanii senatoriale și una prezidențială, toate încununate de succes, inclusiv
«facerea» primului președinte afro-american din
istoria Americii, îl făcuse Infailibil în orice polemică.
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Era, între altele, doctor în comunicare și scrisese manualul de propagandă electorală care devenise biblia consultanților politici și a celor
care studiau științele comunicării. În acele situații se transforma cu totul. De sub individul volubil și flegmatic, pus întotdeauna pe glume
subtile și replici în doi peri, ieșea un războinic desăvârșit. Era de o șiretenie absolută, de o inteligență diabolică și avea un simț incontestabil pentru cea mai măruntă eroare. Identifica orice indiscreție șl nu-i
scăpa niciodată nimic. Știa să răsucească orice conversație, să folosească orice urmă de avantaj, orice firicel pe care adversarul lui îl
scăpase, din greșeală sau din neglijență, fără să își dea măcar seama că a făcut-o! După care, ca un scrimer adevărat, aștepta momentul prielnic pentru a puncta decisiv. Și o făcea perfect. Fără milă sau
ezitare. Iar perspectiva de a afla un secret care putea să facă istorie
și la care putea fi participant direct îl incita. Ca să nu mai spunem că-i
plăceau ia nebunie bârfele și intrigile de curte. Așa că decise pe loc
să accepte invitația, care i se părea acum și mai curioasă. Dacă intuiția i se confirma și papa avea de gând să-și anunțe retragerea, în
mod evident trebuia să fie acolo. în fond, ultimul papă care părăsise
funcția, în viață fiind, fusese Celestin al V-lea, în urmă cu mai bine de
șapte sute de ani. Asta era de neratat!”
*
În fond, acesta e rostul unei cărți admirabile, fie că ești de
acord sau nu cu ce spune autorul – să stârnească întrebări și îndoieli,
să incite, să-ți pună mintea la contribuție.
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Ștefan AFLOROAEI
ÎNTOARCEREA PRIVIRII CĂTRE CELE DE NEÎNȚELES
De obicei, nu prea dăm atenție celor neînțelese de noi. Când se întâmplă totuși să avem în vedere
așa ceva, sesizăm o ciudată bifurcație. Unele imagini
sau fenomene le socotim neînțelese încă, nepotrivit
sau vag înțelese, dar în principiu de înțeles. Prin urmare, nu ne îngrijorează prea mult. Altele, însă, ne
apar pur și simplu de neînțeles. Adică incomprehensibile, cu un termen mai vechi. Cumva neașteptat,
tocmai acestea din urmă au reținut mult atenția, mai
mult decât celelalte. Nu aș putea spune exact din ce
motive. E posibil ca prezența lor să ne vorbească, indirect, despre limitele gândirii și ale limbajului omenesc. Sau să anunțe umbra, nesfârșită ca atare, a
ceva dincolo de ceea ce putem noi concepe și imagina. Nu mai puțin, să indice, paradoxal, însăși condiția de posibilitate a celor înțelese și exprimate. Există
probabil și alte motive. Mă gândesc, de exemplu, la
ce ar însemna să ignori cu totul semnul prezenței celor de neînțeles. Ajungi să crezi că actul înțelegerii se
realizează simplu și de la sine, asemeni unei clarificări sigure, progresive și fără limită. În acest fel, ar
avea loc eliminarea constantă a celor neînțelese și a
neînțelegerii ca atare. Totul s-ar petrece ca și cum
mintea omenească ar fi o mașinărie logică în funcționare perpetuă și impecabilă. Următorul pas ar fi să
crezi că, de fapt, mintea omenească înțelege totul și
imediat. Doar lipsa de atenție ar duce, din când în
când, la ceva neînțeles. În această inocentă și încrezătoare perspectivă, nu există limite ale gândirii omenești, nici îndoieli, cu atât mai puțin umbra neliniștitoare a unui dincolo.
Avea dreptate Friedrich Schlegel să spună că
imaginea unei lumi înțelese complet e în stare să ne
înfricoșeze. Textul în care vorbește despre așa ceva
se intitulează Über die Unverständlichkeit („Despre incomprehensibilitate”, 1800). Autorul se vede îndreptățit să creadă că proiectul unei depline inteligibilități a
lumii, proiect sesizabil deja la vremea respectivă, ar
însemna sfârșitul nevoii de reflecție. Nu ar mai fi întrebări de pus, nici motive de a discuta unii cu alții.
Într-adevăr, o imagine terifiantă a lumii noastre, de întâlnit însă și astăzi. De altfel, Schlegel consideră că

secolul care abia începuse, al XIX-lea, ar aduce cu
sine fenomenul îngrijorător al unei „extinse înțelegeri”,
exact ceea ce ar submina nevoia de gândire și de reflecție. Oamenii ajung să cunoască tot mai multe, rațiunea controlând inclusiv formele firești de ignoranță
sau de naivitate. Într-o privință, pare să fi avut dreptate. Așa cum știm, secolul al XIX-lea, dominat de utopii
pozitiviste și scientiste, a întreținut credința că totul ar
fi devenit obiect de cunoaștere exactă, într-o formă
verificabilă experimental sau logic. Și că a cunoaște
înseamnă nemijlocit a înțelege. Cu această credință,
în bună măsură prezentă și astăzi, nevoia reală de reflecție e lăsată în margine. Or, pentru Friedrich Schlegel, ideea a ceva incomprehensibil urmează a fi bine
cultivată și întreținută, ironia fiind o cale în această privință. Ea reușește să facă resimțit atât ce e nepotrivit
înțeles la un moment dat, cât și ce e de neînțeles, incomprehensibil. Nu doar amână esențialul, cum s-ar
crede, ci trezește nevoia de a revedea cele petrecute,
deschide unele întrebări și alternative ale gândirii. Importantă devine întrebarea ce pregătește o altă întrebare, gândirea care o pregătește pe cea următoare.
Cum acest proces e ireductibil și fără sfârșit, incomprehensibilul devine o evidență și privește însăși condiția omului. Iar ironia face sesizabil așa ceva, relevă,
de exemplu, caracterul inepuizabil al unei opere, acel
potențial care o face să supraviețuiască autorului ei și
celor care îi descoperă un înțeles sau altul.
Aparent negativ și abstract, termenul numește
acum elementul cu adevărat viu și liber al unui eveniment sau al unei creații. Ceea ce înseamnă că firească apare tocmai recunoașterea a ceva de neînțeles,
întrucât exact acesta constituie orizontul de posibilitate al oricărei expresii și înțelegeri.
De altfel, ideea a reținut atenția mai ales în cazul unor scrieri exemplare și a unor creații simbolice.
La timpul respectiv, exemplele date în mod frecvent
priveau mai ales operele unor clasici de limbă greacă
și latină, viziunea mitică sau religioasă a unor popoare, faptele cu sens inaugural și creația socotită originală. Imaginea celui radical străin o asigura geniul însuși, mintea capabilă să refacă la o măsură ome-
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nească creația ex nihilo. Una din concluziile lui Friedrich Schlegel, atunci, era puțin descurajantă pentru
spiritele obișnuite: a înțelege înseamnă într-o privință
a pierde esențialul. Înțelegerea comună – mai ales
când se crede că totul poate fi înțeles – ratează ceea
ce este prin sine ireductibil. E posibil ca astăzi să ne
apară cam elitist sau „aristocratic” un asemenea
gând, discriminatoriu până la urmă. Însă el privește
orice minte omenească și orice încercare de a înțelege cele omenești, lăsându-ne să vedem cât de ușor
transformăm ceva viu și liber în sine într-un simplu obiect disponibil.
Se spune de obicei că omului modern i-ar fi fost
străin sentimentul propriilor limite, mai ales în privința
voinței sau a rațiunii sale. Și că abia sensibilitatea
„postmodernă” face din asemenea limite o reală problemă. Însă astfel de judecăți sunt ușor vulnerabile.
Cu privire la cele de neînțeles avea să vorbească, în
aceeași epocă, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, care traduce scrierile lui Platon în limba germană. Sau Friedrich Wilhelm Schelling, atent la ceea ce
apare gândirii ca realmente de negândit, unvordenklich. Este timpul în care însuși principiul rațiunii suficiente va fi pus în discuție. Se discută nu doar despre
absența unui temei suficient în destule cazuri, ci deopotrivă despre un non-temei abisal sau originar al celor existente. Până târziu avea să se rețină ideea a
ceva ireductibil în sine, mai ales când interpretarea e
pusă la grea încercare de ceea ce apare singular și
propriu, irepetabil ca atare. Într-un loc din Geneza
hermeneuticii (1900), Wilhelm Dilthey va relua o veche sentință: individuum est ineffabile. Ceva întreg și
indivizibil în sine – un poem sau un edificiu istoric, un
fapt personal sau un eveniment, viața unui om înainte
de toate – nu poate fi exprimat ca atare. Pot fi exprimate doar unele determinații comune, precum cele de
ordinul genului și al speciei. Accesul la ceva inefabil
va fi, în consecință, doar parțial și indirect, ca și accesul la cele incomprehensibile. De regulă, survine
într-o formă circulară: a recunoaște ceva de neînțeles
presupune accesul la unele înțelesuri comune, la o
anumită reprezentare a lumii acestora, iar reprezentarea din urmă, ca și posibilitatea evaluării unor înțelesuri comune, solicită recunoașterea a ceva de neînțeles.
Din astfel de motive, nu cred că ar trebui să ne
sperie ideea iminenței celor incomprehensibile. Probabil că tocmai uzajul comun și în grabă al unor sinonime („irațional”, „obscur”, „aberant”) generează în
mintea noastră aprehensiuni întunecate. Când Rudolf
Otto caută să distingă semnificația acestui termen, nu
uită că e vorba de ceva numit altădată akatálepton,
așadar „ceva ce scapă înțelegerii noastre conceptuale
întrucât «transcende categoriile noastre»” (cf. Sacrul,
5, traducere de Ioan Milea)*. Citit negativ, incompre-

-------------------------------------------------------*

Îl invocă frecvent pe Sfântul Ioan Gură de Aur, care, în unul
din discursurile sale, a vorbit despre caracterul incomprehensi-

hensibilul numește ceea ce „scapă înțelegerii noastre
conceptuale”. Citit pozitiv, indică tocmai ceea ce
transcende gândirea conceptuală, eliberând către ceea ce constituie însăși sursa celor percepute sau înțelese. Cum vedem, termenul nu trimite la simpla neputință a minții omenești. Nu e vorba de faptul că oricând „rămâne un rest” în fața înțelegerii de care suntem în stare. Ci de altceva, mai elevat și mai senin.
Anume, comprehensiunea unui fapt simbolic presupune atât simțul unor limite proprii, cât și deschiderea
către ceva inepuizabil în sine. Cele dintâi nu sunt decise ca atare, iar cea de-a doua, de o evanescență liberă. Tocmai în acest sens înțelegerea noastră presupune ceva non-comprehensibil. De fapt, actul de
înțelegere îți cere să asumi o anumită antinomie, cea
pe care o descoperă conjuncția dintre ideea propriei
finitudini și ceva nelimitat în sine. Termenii acestei antinomii nu ar putea fi separați, în absența simțului unor
limite omul nu are acces la ceva nelimitat ca atare.
E adevărat însă că, de obicei, nu prea dăm
atenție celor neînțelese de noi. Se găsesc totuși unele
minți mai sensibile, care, pe neașteptate, reușesc să
ne aducă în față ceea ce de obicei ocolim. Am vorbit
cu alt prilej despre o povestire a lui Jorge Luίs Borges, Cei doi regi și cele două labirinturi. Scriitorul este
neobișnuit de laconic. Însă nici un fel de naivitate nu
te-ar ajuta să crezi că ai înțeles ce se petrece până la
urmă. Sigur, poți risca pentru tine un înțeles, poate
chiar e bine să imaginezi un înțeles sau altul. Însă bine este deopotrivă să te întorci de fiecare dată la cuvintele scriitorului și la frumusețea mirabilă a povestirii. Poți revedea, bunăoară, o trimitere în subsolul paginii: „Aceasta este predica rostită de un preot. A se
vedea paginile anterioare”. În consecință, te întorci la
paginile anterioare. Afli acolo o altă povestire și un alt
labirint straniu. Paginile se intitulează Abenjacán El
Bojarί, mort în labirintul său, având ca motto un verset
din Coran, XXIX, 41: „... seamănă cu păianjenii care
își țes pânza”. Probabil că nimic nu e mai fragil decât
pânza unui păianjen și, cu toate acestea, absolut sigură pentru vietatea care o țese. Versetul următor mai
adaugă ceva: „Dumnezeu știe că ceea ce cheamă în
locul lui este nimicul” (XXIX, 42). Cred că așa este, iar
nimicul poate lua în mintea omului inclusiv forma unui
edificiu uriaș, văzut la un moment dat ca adăpost sigur sau definitiv.

-------------------------------------------------------bil al celor divine. Reiau doar o frază din ceea ce spune Rudolf
Otto în studiul Chrysostom despre ceea ce este incomprehensibil în Dumnezeu (1921). „Acest părinte / Sfântul Ioan Gură de
Aur / luptă cu patimă fierbinte, ca și cum ar lupta pentru o chestiune esențială și de onoare a creștinismului, pentru ca Dumnezeu să fie ceea ce e incomprehensibil, inexprimabil și uimitor,
care se refuză oricărui concept” (Despre numinos, traducere de
Silvia Irimia și Ioan Milea, 1996). Învățatul creștin le răspunde
în fond celor care, precum aristotelicienii târzii (cu „Dumnezeul
lor didactic”) și ucenicii arianului Aetios, considerau că Dumnezeu poate fi cuprins ca atare cu mintea și poate fi numit, întrucât omul ar fi însuși chipul și asemănarea Lui.
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Icu CRĂCIUN
REGINA ELISABETA, ALIAS CARMEN SYLVA
(fragment)
Puțini dintre cei născuți după 1945 au știut ce
a însemnat monarhia pentru Regatul României, de
la urcarea pe tron a regilor Carol I, Ferdinand, Carol al II-lea și Mihai I, până în 1947, când reprezentanții regimului comunist, fără a consulta poporul,
au instalat, cu ajutorul sovieticilor, o Republică Populară Română, vasală U.R.S.S. Timp de aproape
45 de ani autoritățile comuniste revanșarde, ajutate de brațul înarmat al Securității, au avut grijă să
șteargă cu buretele contribuția fiecărui suveran la
formarea unui stat unitar modern românesc, mistificând sau ignorând cu bună știință istoria. Lucru și
mai întristător este că și după 1990 în manualele
școlare perioada regalistă este amintită superficial,
mulți istorici ferindu-se să dezvolte această temă
pentru a nu supăra „rămășițele” statului comunist
sau pe urmașii acestora. În cele ce urmează vă
prezentăm viața și opera Reginei Elisabeta, soția
lui Carol I.
*
Principesa Elisabeta de Wied (cunoscută și
cu numele Elisaveta, numele ei întreg fiind Elisabeth Pauline Ottilie Luise zu Wied) s-a născut în
29 decembrie 1843 în castelul Monrepos din Neuwied de pe valea Rinului, Germania. A fost crescută în principii sănătoase, în spirit de rigoare, de tatăl său, prințul Herman de Wied (filosof și desenator migălos), și de mamă-sa, principesa Maria de
Nassau, iubitoare de muzică și literatură; o străbunică, Maria Luiza de Wied, a scris imnuri religioase
și a tradus poeți străini în limba germană, iar în
limba franceză câteva din scrierile lui Gellert; bunică-sa, principesa Luiza de Wied, poetă și muziciană, a avut trei fii, dotați cu talente remarcabile; de
pildă, prințul Maximilian de Wied, botanist, explorator și etnograf, este autorul unei cărți interesante
despre Brazilia. De mică, a cunoscut durerile și suferințele semenilor, fiindcă mamă-sa o ducea la
căpătâiul bolnavilor din spitale și aziluri. De la vârsta de 10 ani a început să scrie poezii și basme,

iar la 15 ani citea din Ovidiu, Cicero și Horațiu.
Pentru desăvârșirea culturii și educației, la invitația
reginei Augusta a Prusiei, mamă-sa o duce la Berlin. A învățat latina și greaca veche și vorbea fluent
limbile: franceză, engleză, italiană, rusă și suedeză. A continuat să scrie versuri (poezia fiind pentru
ea un refugiu împotriva solitudinii), povestiri, melodrame și tragedii. Avea cunoștințe profunde de istorie, matematică, geografie, logică, religie și filosofie, aceasta din urmă la Universitățile din Budapesta și Heidelberg, iar pictura la Academia de
Belle Arte din Berlin.
În martie 1864 își pierde tatăl. Acum, se decide să devină profesoară și călătorește în Elveția,
Italia, Suedia, Rusia, Anglia și Franța.
În timp ce se afla la Berlin îl cunoaște pe
prințul Carol de Hohenzollern, viitorul rege al României (Elisabeta, alunecând pe scări, prințul a sărit s-o sprijine). Se căsătorește cu acesta în 15 noiembrie 1869, iar în 18 noiembrie a venit în România mică, pentru a-i fi alături până la sfârșitul vieții.
La săvârșirea nunții, cuvântul de binecuvântare l-a
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făcut pastorul Lohmann, care i-a citat dictonul biblic: „Voi merge unde vei merge tu, voi rămâne
unde vei rămâne tu. Poporul tău este poporul meu,
Dumnezeul tău este Dumnezeul meu, voiu muri
unde vei muri tu și tot acolo vreau să fiu îngropată”. Metaforic vorbind, în clipa aceea, Elisabeta s-a
cununat cu poporul român. Suveranul predestinat
României era apreciat de Napoleon al III-lea, care
l-a propus să fie domnitorul Principatelor Române.
„Este o țară de viitor, primesc” a rostit Carol, la cei
27 de ani. Curajul de a primi o însărcinare atât de
grea a stârnit admirație în jurul lui, mai cu seamă
că România era vasală Turciei, starea sa de organizare era precară, finanțele dezastruoase. În
amintirea intrării în noua sa patrie, Elisabeta a donat 10000 lei Tezaurului Coroanei Române, din a
căror dobândă să se cumpere daruri pentru 4 fete
din București și 4 din Iași; odată cu sosirea dinastiei Hohenzollern în noua patrie, Elisabeta, care a
înțeles că venirea în Țările Române însemna, de
fapt, un drum fără întoarcere, a împodobit primul
brad de Crăciun. Obiceiul a fost preluat de boierimea bucureșteană și s-a răspândit în casele românești. Încă de acum, începe să se dedice sprijinirii micuțelor orfane de la Azilul „Elena Doamna”,
pe care l-a luat sub patronajul său, oferind din
economiile sale suma de 12000 de franci pentru
construirea unei capele în incinta lui. Un rol important la înscăunarea regelui l-a avut Dimitrie Sturdza, pe atunci student la Universitatea din München și prieten cu Elisabeta; din descrierile acestuia a cunoscut pentru prima dată România; în
1890, Sturdza a intervenit pe lângă prietenul său,
juristul și poetul Felix Dhan, rugându-l să-și exprime opinia în legătură cu drepturile fluviale dunărene, grav amenințate de ruși. Dahn a scris atunci
articolul Eine Lanze für Rumänien, care a ajutat
mult ca România să devină stăpână pe gurile Dunării.
În 8 septembrie 1870 i s-a născut prințesa
Maria, care, din păcate, la vârsta de 4 ani, s-a îmbolnăvit de scarlatină și difterie și a decedat. A fost
o lovitură cumplită pentru părinți și țară. Moartea
fetiței a provocat o rană veșnică în inimile părinților
nemângâiați; rămasă fără urmaș, a scris liedul
Dâmbovița, în care și-a exprimat durerea astfel:
Dulce e și fermecată/ Dâmboviță, apa ta –/ cel ce
te-a băut odată/ Veșnic tot la tine-ar sta./ Am băut
din tine poate/ Prea cu mare drag și eu,/ Că’ngropai cu tine toate,/ Viața și norocul meu./ M’ai legat
tu, dulce nume,/ De-al tău mal tu m’ai legat/ De
când doarme-aci’ngropat/ Ce-am avut mai drag pe
nume. (traducere de George Coșbuc). Fiind o fire
generoasă, a luat parte la durerile altora, s-a arătat
indulgentă cu cei vinovați și a căutat să-i ajute pe
cei obidiți și suferinzi. În Războiul de Independență

de la 1877 s-a devotat îngrijirii răniților, înțelegând
în cel mai înalt grad suferința fizică și morală, aducând mângâiere bolnavilor; nu întâmplător a fost
numită „Mama Răniților”. Cu un an înainte a fondat
„Societatea Națională de Cruce Roșie”, devenind
președintă de onoare, iar în 1877, alături de generalul Carol Davila, inspectorul serviciului sanitar
român, a creat „Serviciul de ambulanță”. Atunci, în
zona Palatului Cotroceni, s-au construit două barăci pentru răniți, cu cei 38000 de franci, adică toate economiile sale la acea dată, iar gara Cotroceni
a fost transformată în spital sub conducerea doctorului Wilhelm Kremnitz, cumnatul lui Titu Maiorescu. Pentru a-i înflăcăra pe soldați în lupta contra
turcilor a scris poemul „Straja Dunării”. Subliniem
faptul că în 1877 rușii au cerut ajutorul lui Carol I,
din acest an, românii devenind și mai respectați în
întreaga lume, viitorul Rege fiind considerat erou,
comandant al unei armate de eroi. Crainicul biruințelor românilor în Războiul pentru Independență
pentru străinătate a fost Elisabeta; ea a dus faima
României peste hotare, trezind interesul străinilor.
În 1879 a înființat „Institutul Surorilor de Caritate”.
În 14 martie 1881 România a devenit Regat,
iar solemnitatea încoronării primului Rege, prin Carol I, și primei Regine, prin Elisabeta, a avut loc la
10 Mai 1881. Timp de 30 de ani, această epocă
este considerată cea mai importantă din istoria țării
noastre, legată indisolubil de numele lui Carol I, Întemeietorul, cum l-a numit poetul Octavian Goga.
Subliniem că rolul Reginei a fost hotărâtor. Simbolul legăturii materiale cu pământul patriei lor a fost
construirea Castelului Peleș între anii 1875 și
1883, falnica reședință a dinastiei române, unde
se făcea muzică de cameră de două ori pe zi. Tot
aici, a fondat „Atelierele de Artă și Meșteșug”, unde s-a făcut o parte din valoroasele piese de atelier ale castelului; în paralel, a primit lecții de pian
de la Clara Schumann și Arthur Rubinstein. Datorită Reginei, România a participat la Expoziția Universală de la Paris în anii: 1867, 1889 și 1900 cu
articole tradiționale: broderii, tapițerii și costume
populare. În același an, 1881, ia naștere „Societatea Regina Elisabeta”, care, datorită donațiilor făcute de familia regală, de Maria Cantacuzino, născută Mavros, precum și de alți donatori, a reușit să
construiască un azil pentru bătrânii săraci. În 1882
a înființat, la Sinaia, o școală, unde au predat
doamnele sale de onoare, iar în 1889, o altă școală primară în oraș. În 1896, s-a ridicat „Policlinica
Regina Elisabeta” cu scopul de a se acorda consultații gratuite și medicamente bolnavilor lipsiți de
mijloace, iar în 1903 a înființat „Materna”, „Institutul
Evanghelic al Diaconeselor” și „Sanatoriul Diaconeselor”, precum și o școală în Ploiești. ReginaPoetă a mai patronat și alte societăți: „Leagănul
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Sfânta Ecaterina”, „Tibișoiul” (președintă Maria A.
Brăiloiu, care distribuia îmbrăcăminte copiilor, venind în ajutorul familiilor în caz de boală sau incapacitate de muncă a părinților), apoi alte societăți
de binefacere din Iași, spitalul din Galați și altele.
În 20 decembrie 1904 a întemeiat Societatea
„Pâinea zilnică”, cu sediul la Institutul Surorilor de
Caritate, cu scopul de a procura hrana de toate zilele bătrânilor, bolnavilor și familiilor nenorocite. În
ultimii ani ai vieții s-a devotat ajutorării nevăzătorilor cu mașini speciale de scris și tipărituri în Braille.
În 1906 a înființat „Azilul de Orbi Regina Elisabeta
Vatra Luminoasă”, întâi într-un local închiriat.
Acum își vinde colierul de perle și cu banii adunați
din țară și din străinătate cumpără un teren pe care construiește o clădire specială pentru nevăzători; însuși Regele Carol I a donat 500000 lei.
Regina-poetă și-a dat seama că portul național este unul din elementele etnice care a contribuit la păstrarea și cimentarea neamului nostru. La
1877, a transformat barăcile fostului spital militar
rusesc în ateliere de țesut, unde au lucrat fete de
la țară. Din pânza țesută de ele s-au făcut cămăși
pentru soldați, cearșafuri și vestminte pentru copilele Azilului. În 1878, aceste ateliere au devenit
prima școală profesională din țară, numită „Școala
de Țesut Regina Elisabeta”. Aici, elevele au învățat croitoria, broderia, confecționarea costumelor
populare. Pentru a ajuta fiicele sărace ale țăranilor
a înființat societățile: „Furnica” (16 mai 1882, prezidată de Elena Cornescu, născută Manu; broderiile lucrate aici vor fi apreciate la Londra și Paris de
marile Case de Modă), „Munca” (1885, condusă
de d-na general Fălcoianu, oferind serviciu la domiciliu femeilor din popor, infirmelor, văduvelor și
casnicelor) și „Albina” (1885, condusă de Elisa
Brătianu, născută Știrbey, care facilita locuri de
muncă femeilor de condiție bună, ce se ruinaseră
din diverse motive), cu bazare și expoziții permanente. În 1905 a înființat Societatea „Țesătoarea”,
punând bazele unei școli și a unui atelier, contribuind la dezvoltarea artei decorative, totodată încurajând și cultura viermilor de mătase. Regina făcea
străinilor cadouri din lucrări și broderii naționale. În
1905, la Paris, s-a deschis expoziția Annei Roth
(conducătoarea atelierului de broderie), despre care a scris elogios toată presa franceză. De altfel,
Societatea „Concordia” a fost înființată pentru favorizarea industriei textile. În 1912 a organizat la
Berlin expoziția „Femeia în artă și meșteșuguri”, cu
ecouri pozitive în presa occidentală. Tot ea va introduce costumul național la anumite solemnități;
la baluri, ceaiuri, primiri la București sau la Sinaia.
Ținuta sa de gală era pitorescul costum național al
țărăncii de la Argeș, îmbrăcând cu drag iia, vâlnicul și marama. Luând lecții de la Margarita Miller

Verghy, a ajuns să știe a țese cu alesături în patru
ițe, dar și să toarcă; pentru ea, munca însemna o
reculegere binevenită. A încurajat mereu doamnele din înalta societate să aibă un rol activ în strângerea de fonduri și în gestionarea actelor filantropice. În pofida multiplelor ocupații, audiențe, recepții, opere de binefacere, lucrări de corespondență,
tânăra Regină n-a încetat să scrie. Câteodată, Suverana cânta la pian, orgă sau clavecin lucrări din
Bach, Brams și Haendel, preferații ei, dar și Beethoven, Shubert, Shumann, Mendelson, însoțită de
George Enescu, protejatul ei, căruia i-a dăruit o vioară Amati și cele șaizeci de volume ale operei lui
Johan Sebastian Bach (păstrate de muzician în
casa de la Dorohoi), sau de violonistul D. Dinicu.
Aici s-au perindat scriitori, pictori, ori alți muzicieni,
aducându-și fiecare prinosul lor, dintre care amintim: Pierre Loti, Sarasate, Paderevski, Rejane,
Eleonore Duse, Sarah Bernardt, Rubinstein, Leconte de Lisle, Maeterlinck ș.a. Alecsandri își citea
versurile, Grigorescu își expunea pânzele, toate
într-o atmosferă de admirație, discreție și eleganță,
încât părea că o undă de eternitate se oprea deasupra lor.
A donat Academiei Române cărți rare, manuscrise prețioase și obiecte istorice de valoare și
deseori lua cuvântul în acest înalt for. Ca soție,
Regina avea un adevărat cult pentru Carol I. Oricât ar fi fost de ocupată, de îndată ce auzea că a
sosit Regele, lăsa totul deoparte și-l întâmpina cu
bucurie, zicând: „Regele nu trebuie să aștepte”.
Amândoi au fost un exemplu de moralitate, răbdare, abnegație, demnitate și regalitate pentru națiunea română, știind să prețuiască tot ce-i frumos pe
pământ, fiind uniți într-un gând și urmărind aceeași
țintă. Ca mamă, și-a făcut datoria cu mare dragoste pentru fiica sa, Maria, trecută la cele veșnice
atât de repede în palatul de la Cotroceni în 28
martie 1874, în Săptămâna Patimilor, Vinerea Mare, fiind înmormântată în ziua Învierii. Pentru ea a
lucrat „Evanghelia”, dăruită Catedralei de la Curtea
de Argeș pentru ca cele douăsprezece evanghelii
să fie citite în fiecare an, în Joia Paștilor. Paginile
sunt încadrate cu litere gotice în aur sau argint într-un chenar format din flori de munte, frunze de
laur, semințe de paltin, ori motive românești. O altă
evanghelie a fost făcută în colaborare cu viitoarea
Regină, Maria, și a fost dăruită mănăstirii din Sinaia. Într-una din evanghelii l-a pictat pe Enescu în
chip de înger, pe care l-a adoptat spiritual, considerându-l „copilul ei sufletesc”, încă din 1898, după ce i se cântase Poema Română, muzicianul
având vârsta de șaisprezece ani și jumătate. De
asemenea, a realizat broderii și lucrări de o rară finețe, dar și cu acul perdele din fir de aur și mătase
împodobite cu peruzele, topaze și mărgăritare
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pentru ușile împărătești de la biserici (Sinaia, pocrovățul de la biserica din Râșnov etc.). Pentru
cărțile bisericești a pictat chipuri de îngeri. A susținut moral și financiar tinere talente sau artiști consacrați din România și străinătate. De atenția ei
s-au bucurat: George Enescu (cel care i-a pus pe
muzică multe din poemele sale), Dumitru Dinicu,
Nicolae Grigorescu, Elena Văcărescu, I. L. Caragiale, Vasile Alecsandri, Cella Delavrancea ș.a.
Menționăm că filosoful ei preferat a fost Nietzsche.
În privința legăturii dintre trecut și viitor, citez dintr-o scrisoare echilibrată, adresată lui Enescu, datată 10 februarie 1900, în care îl avertiza de tentația spiritului cosmopolit parizian: „Sângele să nu-ți
trădeze patria și să nu te lași molipsit de supercivilizația centrelor cosmopolite, care ne sunt tuturor
folositoare pentru perfecțiunea noastră, întrucât nu
ne lăsăm cotropiți de curentele decadente, pe care
trebuie din contra să le împrospătăm prin vioiciunea noastră. Aceasta să ne fie credința. Stăm la
marginea unui izvor din care alții nu s’au adăpat și
nu se vor adăpa încă multă vreme. Căci nu se
poate pătrunde cu atâta ușurință în sufletul țării
noastre; numai după ce vei fi pătruns adânc de tot
taina sufletului țării, numai atunci ți se vor arăta
minunățiile pe care le ascunde. Dacă Alecsandri
nu ar fi găsit decât Miorița și pe Toma Alimoș, – tot
ar fi făcut destul. Cred că ar trebui să te apuci odată să faci din Miorița o pastorală propriu-zisă, cu
coruri, soli, orchestră, solo de flaut și celelalte părți
caracteristice. Nu din întâmplare te-ai născut pe
pământul românesc. Cu ușurință, bunul Dumnezeu te-ar fi putut aduce pe lume și într’altă țară;
dar se vede că trebuia să tragi folos din pământul
nostru, din vlaga noastră mare, tânără și vioae,
precum și din acel nu știu ce, care va fermeca pe
toți, fără ca ei să-și poată da seama de ce și cum.
Prin ce ai avut marele succes de până acum?
Tocmai prin ceea ce e curat românesc în opera ce
ai creat. Chiar și aceia cărora nu le-a mers la inimă
ca nouă, tot și-au dat seama de farmecul originalității și a puterii creatoare…// Apucă-te de Miorița.
Alecsandri îmi spunea că, pentru întâia oară în viața lui, i-a fost frică să nu moară înainte de a fi
ajuns acasă, atunci când trecea munții purtând cu
el neprețuita baladă ce tocmai găsise; într’atât
avea simțământul că descoperise un bulgăre de
aur”. În final, Regina nu uită să-i amintească că
scrisoarea și limbajul ei îi vor fi mai dragi la bătrânețe: „Iar când eu n’oi mai fi pe lumea aceasta, vei
reciti poate vreo scrisoare de a mea, găsind mângâiere într’nsa”. Această epistolă sentimentală, dar
sinceră, este semnată o vice-mamă, după care
adaugă: „de n’ai destulă vreme, nu trebuie să-mi
răspunzi. Meditează numai și coboară-te pe cât
poți în tine însuți”.

În 1906, când Goga a ajuns la Sinaia, Regina i-a spus, printre altele: „Cea mai frumoasă zi
din viața mea a fost când trei mii de ardeleni au jucat hora în lunca din fața Castelului Peleș. Moise
n’a intrat în Canaan, dar l-a văzut, așa a văzut Regele Carol Ardealul”, pentru ca altădată Regina
să-i spună: „M’a întrebat odată cineva, un străin,
de ce am zidit Castelul Peleș atât de aproape de
graniță? Eu i-am răspuns: de unde știi D-ta, că va
fi totdeauna graniță?”; era o profeție pentru judecata posterității.
Principiile sale de viață le-a concentrat în
aceste sintagme: „Nu există decât o fericire: Datoria; nu există decât o mângâiere, Munca; nu există
decât o plăcere, Frumosul”. După moartea Regelui
Carol I, în 1914 (la vârsta de 75 de ani, murise în
somn), Regina Elisabeta s-a retras la Curtea de
Argeș; aici a fost pictată, conform gustului ei artistic, fresca după legenda Meșterului Manole. Aici, a
vrut să întemeieze o școală pentru fete, bune la
învățătură, de ofițeri și înalți funcționari ai Statului,
dar și alte tinere dotate, din alte medii, în vederea
formării unei elite feminine, propunând-o la conducere pe Alice Voinescu; din păcate, această dorință a rămas neîmplinită.
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Eugen MUNTEANU
MYTHOS ȘI METHODOS ÎN POEZIA BARBIANĂ
Îmi propun să argumentez ideea că originalitatea poeziei barbiene provine din două direcții. Pe
de o parte, imaginarul poetic se hrănește din repertoriul primar al arhetipurilor mitice și, pe de altă
parte, ea se prezintă și ca o cale de acces către un
orizont soteriologic particular acestui poet matematician sau, poate mai bine spus, matematician
poet!*
Reușind să străbată prin multiplele falduri ale
imaginarului mitic și după ce a învățat să înțeleagă
și să-și aproprieze relațiile hermetismului puse în
temă de poet, apropiindu-se astfel de esența poeziei barbiene și parcurgând deopotrivă succesivele
etape ale inițierii, interpretul ajunge în cele din urmă să comunice în mod satisfăcător cu interiorul
acestei poezii. Dacă o abordăm în această cheie,
poezia lui Ion Barbu ne pune la dispoziție alcătuiri
de o coerență și o simplitate tematică superioare.
Simțindu-se cumva unic în spațiul poeziei românești, Ion Barbu se apropie pe propriile căi de antinomiile esențiale ale poeziei moderne, cărora le
dă o soluție personală.
Circularitatea creației barbiene, asociată
strânsei unități a tuturor exprimărilor sale, desfășoară o semantică verticală, a cărei materie simbolică izvorăște dintr-un „vis al dreptei sfinte”, adică dintr-o organizare omogenă a realului entopic,
în apele sacre ale Ideii, prin puterea unei vederi
mântuitoare. De la refuzarea pentru eul empiric a
oricărui rol în accesul la Ideile eterne, poetul se
confruntă cu o cunoaștere concepută ca nostalgie
a unității, „căsătoria lui Monos cu Una”, țintind finalitatea unor „restrânse perfecțiuni poliedrale”. Erotismul, încifrat în raport cu limbajul comun, cu acel
„le mot de la tribu” despre care vorbește Mallarmé,
este, ca intermediar între lume și idee, între „pia-------------------------------------------------------Lucrare de seminar din martie 1977, textul este inedit și reflectă naivitățile vârstei.
*

tra-n rugăciune, a humei despuiate” și vocea interioară a poetului, o cale, o soluție de simplitate și
de cunoaștere nemijlocită. Încifrarea voită de poet
reprezintă un act de simbolizare, adică de posedare a realului etern și de iluminare interioară. Patima cântecului și „o anumită atitudine rapsodică”
obligă lucrul să se identifice cu esența lui simbolică. În această perspectivă, platonismul poetului,
propus cu suficiente argumente interpretative de
Alexandru Paleologu și, mai înaintea acestuia, de
T. Vianu, trebuie privit totuși cu mai multă prudență, preferințele poetului ducându-l mai mult spre o
ars magna a realului, cu origini și cu similitudini în
alchimia medievală. „Possunt considerari ut res vel
ut signa” spunea Bonaventura, exprimând aceeași
uniune armonică între Logos și Materie. Eludând
două milenii de eroare post-socratică, Barbu încearcă să împace, printr-un „mod intelectual al Lirei”, cearta dintre Logos și Eros, dintre Pathos și
Ethos. Întoarcerea programatică la imnica pindarică și la pitagorismul muzical și numeric este,
într-un fel, o întoarcere la natura dublă, deopotrivă
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reală și divină, a Poetului, dator să dea „echivalentul unor stări ale intelectului și viziunii”, reformulând „starea de geometrie și, deasupra
ei, extaza”. „Veghea” poetului matematician este starea de armonie
cu cosmosul a presocraticilor, pentru care „a fi și a spune sunt una”
(Heraclit). În afară de sine, în timpul pur, dimensiune și oglindă a purificării, poetul provoacă „versul jubilator, consistență și nedeterminare unite”. Hybrisul „sufletului impur” este abolit în starea de grație a
unor „ceasuri verticale”. „O ceasuri verticale, frunți târzii!/ Cer simplu,
timpul. Dimensiunea, două;/ Iar sufletul impur, în calorii,/ Iar ochiul,
unghi și lumea aceasta – nouă.” (Mod).
O artă poetică barbiană, constituită discursiv din enunțurile cu
caracter teoretic ale poetului, ne-ar conduce poate în chiar miezul
poeziei sale și ne-ar apropia de o interpretare fără rest a acestei poezii. Consubstanțialitatea „artei poetice” cu a „realității poetice”, a expresiei ideale și a înfăptuirii acesteia în materie verbală, îl caracterizează pe acest poet pentru care „nu există versificație spontană”.
Văzând în Eminescu un „om de gândire și studiu concentrat”, Barbu
își caută pentru sine o definire mai amplă și constată că „de la cântecul lumesc, care înmuia inimile bunicilor pe vremea lui Ion Ghica, la o
poezie de experiență și transfigurare, nu se poate sări într-un singur
veac”. Eminescu în schimb e pentru poet o mare șansă: „Ochii lui întârziaseră pe floarea lui Novalis, albastră. Întrebările cunoașterii, înțelegerea muzicală a lumii, dădeau perspective nesfârșite versurilor lui
bătute: ca niște pereți peste primejdii” (Poetica d-lui Arghezi). Spre „o
poezie eliberată de legăturile timpului și ale spațiului, având drept cadru adevărat acel «topos atopos» al anticilor” (Jean Moréas) drumul
poetului trece printr-o geometrie a formelor posibile ale existenței.
Contemporan cu Einstein, restructuratorul de universuri abstracte,
poetul trebuie, asemenea acestuia, să facă „concurență demiurgului
în imaginarea unor lumi probabile”, tinzând către un „undeva, în domeniul înalt al geometriei, un loc luminos unde se întâlnește cu poezia” (într-un interviu cu I. Valerian).
Mitul Reintegrării, desăvârșit prin „acel copleșitor curent de
gânduri și de emoții orfice” (eseul despre Jean Moréas), în care poetul român vedea singurul mod posibil de ermetism, este mitul central
al poeziei barbiene și, argument teoretic de bază al poeticii sale explicite.
Dovadă a unei exigențe excepționale față de el însuși este mărturisirea de înfrângere și de eșec din 1941, în textul Cuvânt către poeți: „Poezia e încă valoare relativă. E vălul de aparențe și încântare,
fâlfâitor deasupra lucrurilor, cum se definea din vechi”. Aluzia la Platon este transparentă. Consecvent cu sine însuși, poetul declară în
cele din urmă pace „poeziei leneșe”. Asemenea lui Rimbaud, care a
renunțat definitiv la poezie când a constatat că nu mai are nimic de
spus, Ion Barbu a optat pentru una din cele două alternative la fel de
tragice: tăcerea totală sau continuarea în a îngâna un cânt orfic. Recunoscând neputința poeziei de a rămâne „gnoză” poetul optează
pentru tăcere, așadar, altfel decât Eminescu, Rilke, Blaga, care au
continuat să scrie până în ultima clipă a vieții.
Revenind la poezie indirect și pe cale teoretică în eseul său despre poezia lui Jean Moréas, Barbu subliniază totuși valoarea de
succes ontologic a creației sale. Reacțiile pozitive ale unor critici de
prestigiu, un oarecare succes în rândurile unui public select, par să-i
fi confirmat poetului certitudinea că domeniul cucerit este legitim, unic
și ferm. Într-o scrisoare din 1947 către Nina Cassian, poetul declara
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că: „Cea mai bună pagină ce-am scris este, cum
ți-am mai spus, Veghea lui Roderick Usher. Nu din
cauza perversităților de acolo, dar în vederea adevărului care izbutește să se exprime”. Paradoxul
acestei afirmații acoperă realitatea că respectiva
„parafrază” înfățișează laolaltă, în cadrele unui ermetism eliberat de îngrădirile formale al versului,
fațete care rămân doar implicate sau parțial decodificabile în poezie. O frecventare repetată, până
la familiarizare, a textelor barbiene, clarifică consubstanțialitatea intenției și a rostirii poetice, în
punctul în care poziționarea teoretică a poetului se
confundă cu dimensiunile ontice. Chiar dacă Poe
era singura sa „evlavie”, poetul respingea identificarea efectuată de acesta între sufletul absolut și
domeniul poeziei, căci „domeniul poeziei nu este
sufletul integral, ci numai această zonă privilegiată,
unde răsună actele lirei. Este locul oricărei frumuseți inteligibile: înțelegerea pură, onoarea geometrilor” (eseul despre Jean Moréas).
În această „zonă privilegiată” a „înțelegerii
pure” poetul așază pe Roderick Usher, înțeles ca o
dedublare, o marcă regeneratoare a ființei originare a poetului-sacerdot, în comuniune extatică cu
„ființa îndelung provocată a Poeziei”. Ca o „sperată
poartă”, poezia e văzută ca invocare a acelor „căi
ale științei comunicate, nupțială cunoaștere”. Pe
„căi închise”, Usher verifică dogma: legea de unitate și simplitate a Androginului originar: „O! Sieși
centrat, adunat și de piatră, colo un cer obosea
prin scăparea-i unică”. Ins închis exteriorului, Usher realizează puritatea plenară și nevinovată absolută a increatului, similaritatea cu „mărunta lume”: „Precum atunci și azi – întocma,/ Mărunte
lumi păstrează dogma.” (Oul dogmatic)
Se re-constituie astfel starea de început,
nunta „sfântă” și închisă. Celălalt, „falsul fosfor
«tu»” încetează să mai fie, izvor al hibrisului absorbit de Monos: „Viol aici, dar laudă și ordin/ Întâi,
când îndoit în gând născu./ O, însăși larva rodului
sfânt Odin,/ Prin fluvialul, falsul fosfor, «tu»”. (O înșurubare în Maelstrom). De neînțeles în zona „nedemnului lut” („viol aici”), integrarea e cântec și
împăcare în domeniul poeziei, „canonică declasare în spirit”. Dar, prin intermediul „agrigentinei Dragoste”, e posibilă calea înapoi către primarul Monos, „cumpănit” de Mercur, „frate pur”: „Mire, văzut
ca femeea/ Cu părul săpat în volute,/ De Mercur
cumpănit, nu de Geea,/ Căi lungi înapoi revolute.”
(Aură). Proiectat ca „axă unipolară în singur cer intelectual”, hermafroditul, „sieși centrat”, nu este
doar omolog zeului, ci este zeul însuși: „Fii Dom-

nului statură luminoasă,/ Cu gândul – sprinten fulger viitor!/ Să-ți fie brațul spadă bătăioasă/ Și
ochiul: disc lunar lunecător.” (Înfățișare)
Veghea barbiană capătă din această perspectivă justele sale determinări. Ochiul, ca simbol
creștin al privegherii divine, încadrat într-un triunghi, cea mai economică figură în geometria pitagoreică, trimite către reducerea la cea mai simplă esență, lumina: „Crescut, între mâini ca de
apă,/ Ce lucru al tainei cercai?/ Sub verdele lumilor
plai/ Arai o lumină mioapă.” (Aură). Această „spiritualitate a vederii” traversează toată evoluția formelor barbiene, de la Ritmuri pentru marile Eleusinii până la poemele Jocului secund, fiind cea
care sparge „hibridul acestei neecuații”, adică natura neintegrată. Un amor dei intellectualis care
duce spre o singură dreaptă orânduire luminează
tensiunea oricărui crepuscul: „Un gând adus, de
roze și curbură/ (Fii aerul irecuzabil greu)” (Aură).
Locuire a stării de grație, cunoașterea este
la Barbu conjugare, așa cum la Paul Claudel
connaître c’est co-naître: „Suflete-n pătratul zilei se
conjugă./ Pașii lor sunt muzici, imnurile – rugă”
(Poartă). Eminescu auzise și el, în poemele din tinerețe, aceeași muzică paradisiacă, într-un punct
în care viziunea integrativ-cosmică asupra realului
„mântuie” o lume impură. Barbu realizează starea
de grație, imponderabilitatea celestă: „Străluminați
ca niște unghii/ Sub scuturi, îngeri au lăsat/ Cherubul văii să-l înjunghii,/ – Sădiți în aer ridicat!”
(Legendă).
Eliberată de greutatea zonelor inferioare („Te
smulgi cu zugrăviții, scris în zid”), energia se focalizează în ochi („triunghi virgin” înnoind în supratemporal, lumea): „O ceasuri verticale, frunți târzii!/
Cer simplu, timpul. Dimensiunea, două;/ Iar sufletul impur, în calorii,/ Iar ochiul, unghi și lumea
aceasta – nouă.” (Mod)
Mitul androginic, cu toate prelungirile sale ontice, este elementul de unitate și de coeziune în
spațiul poetic barbian, așa încât cunoscuta etapizare propusă de Vianu este validată doar la nivelul,
oarecum superficial, al materialului imagistic. Poezia aparent folclorizant-decorativă dintr-o primă
etapă, asociată indeterminării umane și sexuale a
„măștilor” lirice (Nastratin – „Sfânt timp și hrană sieși, Hagi rupea din el”, – Pena Corcodușa, vrăjitoarea din Cântec de rușine) găsesc o tematizare
totală și abstractă în poemele din Joc secund. Renunțarea finală la poezie ne apare la Barbu ca un
rezultat firesc al conjugării cunoașterii și al cântecului, în lauda orfică a lucrurilor și a actelor omului.
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et in arcadia ego
contexte
traduceri

Simona MODREANU
UMBRA MARELUI PREMIU
Fiecare sfârșit de toamnă trezește, în Franța,
o efervescență culturală, literară mai precis, unică
în lume, când scriitori, editori, critici, jurnaliști de
specialitate, cârcotași de serviciu și, înainte de toate, publicul cititor, așteaptă cu sufletul la gură momentul în care juriile marilor premii (dar și ale celor
mai mici, Hexagonul fiind, să nu uităm, țara în care
se acordă anual peste 2000 de premii literare) își
vor anunța public laureații, adesea în urma unor
ceremonii elegante, organizate în mari hoteluri și
restaurante în care rar pășesc muritorii de rând.
Reprezentanții mass-media participă și ei la pregătirea și transmiterea acestor pe cât de febrile, pe
atât de efemere momente de glorie care, însă, au
schimba destinul multora dintre premianți.
Nenumărate articole și cărți au fost consacrate acestui fenomen cultural de excepție, cu reverberații în spațiul literar internațional, asupra lui
aplecându-se sociologi, istorici ai literaturii, universitari, critici de profesie și, desigur, scriitorii înșiși.
Nu ne propunem să reluăm diversele perspective,
criterii, paralelisme, ocheade în culise, intrigi și alte
polițe, ci doar să aruncăm o scurtă privire în somptuoasa umbră a celui mai vechi, mai prestigios și
mai râvnit dintre principalele premii, anume cel decernat de Academia Goncourt, un premiu simbolic
din perspectiva financiară (pe cecul încasat de laureat scrie 10 euro), dar care conduce aproape instantaneu la tiraje excepționale și la o glorie națională și internațională nu întotdeauna ușor de gestionat. Istorii de tot felul, polemici, surprize, partizanate frenetice și suspiciuni majore, omisiuni și nedreptăți au însoțit îndeaproape aceste manifestări.
Multe povești de succes, multe cărți de neîndoielnică valoare, dar nu mai puțin interesante sunt și
eșecurile, ratările, imprudențele marelui juriu, căruia i s-a întâmplat, nu o dată, să treacă pe lângă o
operă sau un scriitor, pe care istoria literaturii avea
să-l rețină definitiv, sau dimpotrivă, să-și risipească

laurii pe vreo vâlvătaie repede stinsă și uitată.
Așadar, pe 3 noiembrie, în fiecare an, începând din 1903, câștigătorul este anunțat oficial la
restaurantul parizian Drouant. Tradiția urcă în timp
până la scriitorul naturalist Edmond de Goncourt
care, în testamentul său redactat în 1884, îi încredința lui Alphonse Daudet sarcina de a „constitui
pentru vecie o societate literară a cărei fundație
s-a aflat, de-a lungul întregii noastre vieți de oameni de litere, în gândul meu și al fratelui meu”. Potrivit aceluiași document, premiul e menit să recompenseze „cea mai bună lucrare de imaginație în
proză, apărută în cursul anului”, scrisă de un autor
de expresie franceză. Dorința fraților Goncourt a
fost ca această societate literară să fie alcătuită
din zece membri, neapărat oameni de litere. Cei
Zece se reunesc la Drouant, lângă Opera din Paris, în fiecare marți a fiecărei luni, pentru un dejun
de lucru. În 1961, în ecou la practicile Academiei
Franceze, s-a decis să fie gravate zece tacâmuri
cu numele titularilor. Votul este doar oral și se organizează, de obicei, mai multe tururi de scrutin,
rareori atingându-se unanimitatea sau majoritatea
absolută din primul tur (de fapt, în seculara istorie
a premiului, doar Michel Tournier a obținut unanimitatea de voturi pentru Regele arinilor, în 1970).
Între al unsprezecelea și al treisprezecelea tur, dacă se ajunge acolo, majoritatea relativă este suficientă și în fine, în caz de egalitate, vocea președintelui este cea care departajează. O altă prevedere expresă în testamentul lui Edmond de Goncourt se referă la faptul că premiul nu poate fi decernat decât singură dată unui autor, constrângere
care l-a iritat în așa măsură pe scriitorul de origine
lituaniană, Romain Gary, încât a decis să pună la
încercare sagacitatea juraților. Zis și făcut. Astfel,
la peste treizeci de ani după ce obținea premiul
Goncourt pentru Rădăcinile cerului (în 1946), recidiva, în 1975, cu romanul Ai toată viața înainte, în-
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șelătoria fiind descoperită abia în 1980, după
moartea lui Gary.
În general, flerul și rigoarea juriului a funcționat remarcabil de bine, mulți dintre cei pe care îi
găsim în istoriile literare începându-și drumul în istorie cu distincția semnalată prin banderola roșie
cu scris alb pe care scrie „Prix Goncourt”. Dar au
fost și surprinzătoare orbiri sau deplasări prea
bruște a unor orizonturi de așteptare, care au destabilizat privirea critică și au dus la erori de judecată, unele reparate ulterior, din fericire. Prima rușine, desigur, a purtat numele lui Marcel Proust, pe
care juriul Goncourt îl ignoră în 1913 (Swann). Dar
în același an sunt neglijați și Alain-Fournier (Cărarea pierdută), care a primit cu vizibilă neplăcere
vestea, și Valéry Larbaud (A. O. Barnabooth), jurații alegând să-l recompenseze pe Marc Elder pentru Oamenii mării, ceea ce l-a făcut pe editorialistul
de la jurnalul L’Éclair să exclame cu năduf: „Știm
de acum că judecata celor Zece este un scandal
anual.”
Am aflat în timp, chiar pe spezele noastre de
români, că Academiei nu-i plac problemele extra-literare și cu deosebire cele cu iz ideologic.
Una din dovezile cele mai dureroase în acest sens
a fost încoronarea lui Vintilă Horia pentru minunatul său roman Dumnezeu s-a născut în exil (1960),
singura mare distincție acordată vreodată unui
scriitor român, pentru ca a doua zi, cele două publicații comuniste feroce, L’Humanité și Les Lettres
françaises, conduse de Louis Aragon, să „dezvăluie” cu mare tam-tam presupusul militantism fascist
și antisemit al scriitorului, fost membru al Gărzii de
Fier în anii 1930, ceea ce, în mod limpede, nu
avea cum să tracă neobservat și nesancționat într-o Franța de după război, care încă își lingea rănile propriilor slăbiciuni. Jurații Goncourt nu au făcut efortul de a se informa din surse credibile, ceea ce ar fi fost și destul de complicat pe vremea
aceea, iar perdeaua de fum abil aruncată de funcționarii Ambasadei României la Paris, împreună cu
reprezentanți de seamă ai stângii franceze, a fost
suficientă pentru ca premiul să nu fie decernat. Să
menționăm, totuși, că premiul a rămas atribuit lui
Vintilă Horia, care se va exila ulterior în Spania.
Uneori, conclavurile a(i)urite în care se decid
câștigătorii capătă aer de alegeri pontificale, iar fumul alb care sfârșește prin a se ivi, după runde
grele de deliberări, are nuanțe cenușii de compromis. Căci se întâmplă ca jurații să nu se înțeleagă
defel și atunci să remită premiul unui candidat de
rezervă, alegere pe care nici ei nu o mai înțeleg ulterior, nemaivorbind de faptul că respectivul se va
fi evaporat de mult din amintirea publică. Cum altfel s-ar putea justifica, de pildă, faptul că, în 1924,

un obscur Thierry Sandre (cu un și mai obscur
text, Le Chèvrefeuille) – dispărut fără urmă din cronicile literare – a fost preferat unor Henry de
Montherlant sau Maurice Genevoix? Mai rău încă,
juriul a recidivat în anul următor, ratând cutremurătorul roman al lui Georges Bernanos, Sub soarele
lui Satan, în favoarea unui oarecare Henri Deberly
cu al său Supplice de Phèdre…
Și lista marilor absenți e lungă. Să-i mai
amintim, printre atâția alții, pe Jean Giono, un autor prolific și cât se poate de „Goncourt compatible”, cum spun pragmatic și ușor ironic observatorii
peisajului literar. Ce-i drept, Academia a încercat
să-și îndrepte greșeala poftindu-l, în 1954, să preia
fotoliul de jurat al proaspăt dispărutei Colette. Dar
e ușor să judeci retrospectiv, cu un subiectivism
detașat de context, subiectivismele fierbinți ale celor direct implicați. Tot așa le-a scăpat și Simone
de Beauvoir, alt exemplu celebru, deși fusese reținută pe listele din 1943 cu Invitata. Dar nu i-a priit
nici bietului laureat care a învins-o, Marius Grout
(pentru Passage de l’homme), ce se anunța un
scriitor de anvergură, dar a murit prematur, trei ani
mai târziu.
Premiul Goncourt i-a ocolit și pe Marguerite
Yourcenar și pe Guillaume Apollinaire sau pe Colette, dar marele perdant, după Proust, este considerat a fi Louis-Ferdinand Céline, a cărui Călătorie
la capătul nopții a marcat generații întregi, dar nu
i-a impresionat și pe cei Zece, care i l-au preferat,
în 1932, pe Guy Mazeline, autorul romanului Lupii,
scriitor rămas în memoria posterității exclusiv pentru că a câștigat în fața lui Céline. Probă de frilozitate sau de incompetență crasă, sau mai rău, de
corupție? Cum altfel poate fi numită acea preferință pentru o saga de un plictis ucigător despre declinul unei bogate familii de industriași din Le
Havre? Un fiasco total, inexplicabil. Călătoria fusese pătimaș susținută de Léon Daudet, beneficiind
și de favorurile lui Lucien Descaves, membru fondator al Academiei; dar în momentul votului final,
s-a produs o răsturnare de situație: din pălărie au
ieșit șase voturi pentru Mazeline contra trei pentru
Céline. Nu puțini sunt cei care au susținut că jurații
au cedat la presiunile editurii Gallimard, care ar fi
tras sforile pentru eliminarea strălucitului candidat
publicat de rivalul Robert Denoël… Ieșit pe ușa din
dos de la Drouant, indignat de șolticăriile acelor
„gendelettres”, cum îi numea peiorativ, Céline a
profitat totuși de scandalul mediatic și a fost recompensat în aceeași zi de premiul Renaudot,
acesta din urmă fiind un fel de complement al premiului Goncourt, creat de altfel, în 1926, de jurnaliștii și criticii care așteptau rezultatul deliberărilor
juraților acestuia. Și tot în categoria premiilor abe-
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rante, ininteligibile, mult mai aproape de noi, intră
și Pascale Roze, laureată în 1996, pentru primul –
din păcate –, dar foarte scurtul – din fericire – roman Chasseur zéro, derutant în sine și derutant în
privința relației dintre gustul cititorilor și alegerile juraților, puternic încercată de acest text, adesea luat în derâdere și comentat ca dovadă a „rătăcirii”
momentane a academicienilor. Situație delicată și
complexă altfel, având în vedere că autoarea a devenit, între timp, jurată a premiului Médicis, continuând să publice cărți, dintre care unele sunt studiate la colocvii universitare.
Au fost cazuri în care unii scriitori-vedetă așteptau recolta premiilor de toamnă – la fel cum așteaptă românii, an de an, Nobelul pentru literatură
– cu convingerea că e imposibil să-l rateze. Și totuși… Au pățit-o chiar și cei doi cei mai cunoscuți
și traduși scriitori francezi contemporani, Michel
Houellebecq și Amélie Nothomb. Primul a așteptat
doisprezece ani, a doua așteaptă și acum. În 1998
însă, Houellebecq pleca mare favorit cu Particulele
elementare, un roman hibrid, deranjant, plural,
punct de cotitură majoră în literatura hexagonală.
Poate tocmai de aceea s-au temut jurații Goncourt
și n-au mai făcut ultimul pas, al consacrării, fiindcă
era mai mult decât „cea mai bună lucrare de imaginație în proză”, era o oglindă umană și societală
și o proiecție deconcertantă, înspăimântătoare
chiar. Cei Zece nu erau pregătiți pentru o confruntare atât de brutală. Și l-au lăsat să treacă. Dar n-a
fost ușor. Mulțimea de jurnaliști adunați în fața restaurantului Drouant la început de noiembrie 1998
veniseră să asiste la consacrarea noului copil teribil al literelor franceze. Spre stupoarea generală
însă, premiul îi revine Paulei Constant pentru Confidence pour confidence, un roman onest și cam
atât! În ceea ce-l privește, Houellebecq a dovedit
că nu știe să o piardă și a atacat-o în presă pe nefericita laureată, care, în ciuda unei opere ulterioare consistente și – ironie a sorții – a integrării Academiei ca jurat, în 2013 –, a rămas cunoscută mai
ales ca „cea care i-a furat premiul Goncourt lui
Houellebecq”!
Între timp, vizibilitatea acestuia creștea în
conștiința publică internă și internațională precum
Făt-Frumos din povești, era tradus în zeci de limbi,
nelipsit de la emisiuni și dezbateri, devenise o figură inconturnabilă, deși deosebit de incomod, provocator și contondent ca personaj. A mai fost de
două ori pe listele finale, pentru romanele Platforma, în 2001, și pentru Posibilitatea unei insule, în
2005. Și din nou, jurații Goncourt l-au evitat în ultima clipă, înainte de a ceda presiunii mediatice
(deși substanța și originalitatea indiscutabile ale
operei ar fi trebuit să-i convingă de mult) și unui

aer consensual degajat, pentru prima dată, de un
text al turbulentului scriitor, pentru a vota, în două
minute, una dintre – în opinia noastră – cele mai
modeste reușite ale împricinatului, Harta și teritoriul, în 2010. O carte cu un destin curios pentru o
formă de expresie autotelică prin definiție. Dar extraordinara energie a literaturii țâșnește în realitate
cu aceeași nestăvilită și, în bună măsură, inexplicabilă forță de impact care face și materialitatea să
salte în ficțiune, precum Wang Fô, pictorul care intră în tablou. Prin urmare, când personajul principal al romanului houellebecquian pune degetul pe
o hartă Michelin a departamentului Creuse și se
oprește asupra unui cătun de care nu auzise mai
nimeni, Châtelus-le-Marcheix, un loc uitat de lume,
care abia de avea mai mulți locuitori decât cuvintele ce-l denumesc, de azi pe mâine, în urma explozivei notorietăți câștigate pe seama celor câteva
pagini pe care romancierul i le consacră, localitatea ajunge una dintre destinațiile turistice majore,
cam la fel ca liniștitul Viscri transilvan în urma pasiunii declarate a prințului Charles. Și aceasta, cu
toate că privirea lui Houellebecq, prin personajul
său, Jed Martin, asupra Franței rurale e departe
de a fi tandră, dimpotrivă, e înecată în clișee verbale și stereotipii vizuale despre țărani ostili și primitivi. Nu contează, din câte se pare. Polarizările
extreme au același efect asupra imaginarului colectiv, rusticofobia și rusticofilia întâlnindu-se pentru a continua ciclul narativ și a împinge plăsmuirea din nou în realitate. Desigur, sfera serviciilor
turistice a câștigat, satul a fost scos din anonimat
și pus pe hartă…, iar locuitorii și cei câțiva rezidenți care și-l aleseseră drept loc de refugiu, tocmai pentru nu mai auzi imperiile căzând, au trebuit
să se consoleze cu gândul că literatura mai are încă o covârșitoare capacitate nu doar de reprezentare, ci și de orientare a realității.
Un premiu Goncourt, ne informează calculele oficiale, aduce în medie tiraje de 400.000 exemplare pe titlu, cu excepții într-un sens sau altul; de
pildă, L’Anomalie, al lui Hervé Le Tellier, recompensat în 2020, a depășit deja milionul de exemplare vândute. Dar sunt și exemple de sens contrar. Cititorii se așteaptă, în general, ca jurații să
premieze un roman de factură mai curând clasică,
ceea ce poate explica, într-o anumită măsură, și
reținerea lor în fața lui Houellebecq. Dacă se aventurează în zona de avangardă, riscă să deruteze o
parte din public și să deschidă o falie între „specialiștii” lecturii și amatori. Așa s-a întâmplat, de
exemplu, în 2000, când Academia Goncourt l-a
distins pe Jean-Jacques Schuhl, pentru Ingrid
Craven, un roman sofisticat, ridicat în slăvi de critici, dar considerat nevandabil de librari, căci prea
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puțin apreciat de cititori. Așa încât, jurații care, în ciuda unui elitism
afișat, reprezintă, totuși, o industrie și sunt strânși în chingi comerciale, ce țin de mode și de gustul publicului, deci nu se pot îndepărta
prea mult de evidența cifrelor, au coborât pe pământ în anul următor,
premiind mult mai accesibilul Rouge Brésil al lui Jean-Christophe
Rufin, înainte de a se răsfăța din nou cu un autor de rafinamentul,
stranietatea și prețiozitatea lui Pascal Quignard și ale sale Umbre rătăcitoare (2002), volum inclasabil, dificil, dar de un inefabil poetic erudit al scriiturii care nu poate trece neobservat. Discordia însă, nu a
întârziat să apară, căci un jurat de talia scriitorului Jorge Semprun a
făcut opoziție fățișă și, eveniment rarissim, s-a desolidarizat public de
verdictul final, denunțând o impostură și stârnind polemici aprinse
într-un mediu literar amorțit, care abia aștepta să i se ofere o pradă.
Cartea, și în general, tot ce scrie Quignard, nu are cum să fie pe gustul publicului larg, dar aura sa era deja bine conturată (primise și Marele premiu pentru roman al Academiei franceze, pentru superba
Terasă la Roma), iar juriul Goncourt și-a dezvăluit cu această ocazie
și o latură mai puțin cunoscută, aceea de „pansament” pentru marii
refuzați ai Nobelului…
Dar celebritatea subită și iureșul mediatic neobișnuit generate
de câștigarea acestui premiu nu le-au fost întotdeauna benefice scriitorilor, ba chiar dimpotrivă, au putut răvăși viața unora mai fragili emoțional, care au ajuns să plătească un preț prea mare pentru un mare
premiu. De pildă, laureatul din 1972, Jean Carrière (L’Épervier de
Maheux), s-a văzut coborând, în câteva săptămâni, de pe culmile gloriei în adâncul prăpastiei. Vulnerabil în plan familial, deloc pregătit
să-și trăiască succesul, scriitorul a divorțat, a căzut în depresie, a fugit
din Paris și nu a mai scris nimic vreme de cincisprezece ani. Apoi a
publicat un text polemic, Le Prix d’un Goncourt, în care își exprima
disprețul și dezgustul față de mediul literar, ceea ce acesta, evident,
nu l-a iertat, astfel încât fostul premiant s-a văzut surghiunit în rafturile
de literatură regională, înainte de a muri în 2005, într-o indiferență generală.
În fine, pentru a încheia, totuși, într-o notă mai tonică, să amintim că au fost și exemple de laureați care, deliberat sau nu, au „fentat”
cumva așteptările Academiei, ce consideră că autorii premiați vor
hrăni mașina ficțională franceză cât mai mult timp și nu vor rămâne
doar apariții meteorice pe cerul literaturii. Dar unii reușesc să treacă
prin ochiurile plasei invizibile, cum a fost cazul lui Paul Colin, recompensat în 1950 pentru Les Jeux sauvages, care a dispărut la rândul
său de pe radarul literar, dar nu fiindcă ar fi fost deprimat, ci pentru că
a profitat din plin de drepturile de autor consecutive premiului pentru
a-și cumpăra o fermă la țară și a se retrage departe de lumea dezlănțuită. Când, reperat fiind de media, a fost întrebat care va fi subiectul
următorului său roman, Paul Colin a răspuns candid: „A, de ce, trebuie să mai scriu unul?”
Istoricii și sociologii literaturii au înregistrat multe dintre aceste
povești, mai mult sau mai puțin vizibile, altele vor rămâne în memoriile, sau doar în memoria, celor care le-au trăit, cert e că toate hrănesc
legenda prestigiosului premiu Goncourt și deschid totodată reflecția
asupra destinului unor oameni depășiți de propria legendă.
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EUGÈNE IONESCO ȘI „EXILUL” ROMÂNESC (I)
Doar citit prin lentila faimei de mai târziu a
dramaturgului Ionesco, vituperantul volum Nu, cu titlul inițial Negațiuni, refuzat la Editura Fundațiilor și
apărut, în 1934, la Vremea, iscând în epocă un uriaș scandal, își dezvăluie adevărata-i portanță și importanță. Digitația nihilistă a junelui Ionescu, taxată
drept „ștrengărească” de G. Călinescu, aruncându-ne, după P. Pandrea, într-un „vid de convingeri”
nu se voia, de fapt, o carte de critică literară, ci exprima – „întâmplător”, para autorul, un „băiat frământat” – „starea unui scriitor de critică”, transformând în pagină spiritul de frondă și exasperarea în
fața înfloritorului provincialism literar, atins de dogmatită. Foarte discutată, premiată (votaseră împotrivă Șerban Cioculescu și T. Vianu), cartea, „desolemnizând critica” (Simion 2007: 394), i-a atras
autorului un val de acuze, sub eticheta unui critic
distructiv, îmbătat de gustul negației, punând totul în
discuție: neserios, imprevizibil, nemulțumit, suspicios, intolerant, polemic, ironic, sarcastic, anxios, inconsecvent, impertinent, megaloman, farsor etc.
Îndoindu-se de toate, el, în numele negativismului
dezlănțuit, examina „cealaltă parte a lucrurilor”, cum
subliniase, în Postfață, Mircea Vulcănescu; se lupta
cu „oficializații” (apostolul Iorga sau „efemerul” Arghezi, de pildă), cu etnicismul îngust și dogmatismul
ideologic, visa racordul european, lansând judecăți
contradictorii și crezând, după o lectură „rea”, doar
în adevărul lui. După ce anunțase, hotărât, decesul
criticii („gen revolut”, fără criterii) și imposibilitatea de
a comunica; mai mult, credința în obiectivitate ar fi
un caraghioslâc, doar libertatea spiritului, în „război
cu toată lumea”, contează, profesând, paradoxal, un
hipercriticism bazat pe neîncrederea în actul critic!
Totuși, primul „succes” al carierei ionesciene e îndatorat criticii sale, observase Gelu Ionescu (Ionescu
1991: 57). Iar Nu, ca „fals tratat de critică literară”,
cum, promoțional, se rostise Facla, elogiind neseriozitatea, putea fi citit, dincolo de ispita ludismului, a
ireverențelor demolatoare și ca un jurnal existențial,

ciupind coarda metafizică. Fiindcă, înainte de orice
altceva, volumul este jurnalul unei crize (spirituale și
morale); ființa interioară, sub avalanșa negațiunilor
furioase, a teribilismelor violente, se comunică pe
sine contrazicându-se flagrant, glisează între severitatea radicală și veselia vervoasă, constată, dincolo
de magnitudinea revoltei, programatic negatoare,
sancționând vanitos și bătăios șirul de prejudecăți,
un „rău de existență”. Critic prin accident, dorindu-se reformator sub stindardul neojunimismului critic, tânărul Ionescu e măcinat de „problemele ultime”. E gata să recunoască frica, zădărnicia, oboseala, îndoiala, iminența morții. Scrisul însuși, ca „viciu contractat din copilărie”, devenit deprindere și
joc serios, îl ajută să-și omoare timpul, uitând de
moarte. Din acest punct de vedere, ca moralist capricios, depunând mărturie, el nu este un scriitor
„secret”; dimpotrivă, își divulgă panicat voluptatea
impasului (ecouri, controverse, dileme) ca spectacol
insolit, ne comunică nemulțumirile sale, își notează
neliniștile, nu ezită a recunoaște oroarea față de fixare, implicit neîncrederea, disprețul pentru literatură. Încât, recitit – în ansamblu – din perspectiva lite-
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raturii confesive, așa cum încercase Eugen Simion,
el este „un diarist remarcabil”. Nițel „cvasiteatral” (cf.
Matei Călinescu). Cu stările schimbătoare ale unui
sine capricios, presărând, la tot pasul, „însemnări
existențialiste” (Simion 2007: 66), lucid, ambițios, fricos, acuzând „clătinări”, obosit, plictisit, Ionescu face loc problemelor personale, examinând „lumea în
care ne uităm”. Lipsită de curtoazie, în răspăr cu
restul lumii, ego-critica sa, deși higienică, nu se poate „transcende”, nu poate ieși din sine, recunoștea.
Ionescu, amestecând timpurile, nu este/ nu poate fi
martorul unei epoci. Categoric, nu este indiferent la
problemele ei, dar nu se poate devota, căzând, angoasat, în incertitudine. Respingând, însă, extremismele, interdicțiile și cultul forței, încercuit de
teamă, secretând un interminabil și ambivalent discurs despre sine, bogat psihanalizabil.
Risipind „nulificări”, vorba lui Vladimir Streinu
și ironii mușcătoare, Ionescu nu s-a dovedit solidar
nici cu propria-i generație (paricidă, „fudulă”, politizată). Inaderent la radicalismul avangardist, spirit
lucid, antinazist, va condamna, evaluând pericolul
fascist, migrarea spre extrema dreaptă. În celebra
scrisoare către Tudor Vianu (19 septembrie 1945)
vorbea, recapitulativ, despre o generație „distrusă”,
marii vinovați fiind Nae Ionescu, cu „năismele” lui și
„profetul” Eliade, „îngrozitor de ascultați” în agitatul
nostru interbelic. Ulterior, la o reeditare în Franța (în
1968), va recunoaște că textele din Nu exprimau o
violență nedreaptă, că ofensiva ionesciană, printre
teribilisme și îndoieli, încerca să propună o nouă direcție, ilustrată de viitori mari scriitori.
Polemica a pornit, se știe, de la articolul lui
Zaharia Stancu, denunțând, „sincer întristat” (cf. M.
Eliade), sterilitatea noii generații. Eliade, dimpotrivă,
va elogia crezul tinerilor, „revoluția mentală”, noua
generație pășind, neliniștită, vibrantă, „dincolo de
zarea cafenelei”. Intrând în horă, Ionescu va tempera erupțiile eliadești, fiind prematur, nota el, a discuta despre ratarea sau realizările ei (v. Facla, 1936):
o generație „confuză”, „indecentă”, interesată să
parvină, fără a fi singura preocupată de metafizică,
cum dădea asigurări „Mirciulică” Eliade! Și recunoscând, printre predecesori, „câteva culmi”: Ion Barbu,
Tudor Vianu, Liviu Rebreanu etc. Departe de a îmbrățișa mistica generației, „spartă” între o dreaptă
agresivă și o stângă debilă, mefient față de „criterionism”, incomodul Ionescu, inteligent și inconstant,
oripilat de politicianism, nu-și va cruța congenerii;
indulgența ar fi o lașitate, încât, rostogolind negațiuni, de un polemism insolent, vecin gratuităților, se
va desolidariza din motive de igienă literară, victimizându-și prietenii. Acest joc intelectual insurgent, lăudat de un Ion Biberi pentru „insatisfacția funciară”,
eseistul cutezând chiar o profeție („care va ajunge,
poate, la o mare realizare”), îi asigurase porecla de

„Brutus literar”. Elegiac și timid, agresiv și anarhic,
teoretizând „stângăcia în artă” (respectând stângăcia vieții) și considerând jurnalul „adevăratul gen literar” (exprimând viața „fără sufleur”), lăudând pe
Blecher și blamând literatura „moldovenistă”, văzând în Șerban Cioculescu un „calamburgiu literar”
și așezându-l pe Petru Comarnescu „sub steaua
papagalului”, acceptând că un critic „e o pasăre rară” și dovedind că e, totuși, „un bun critic” (în polemica cu Lucia Demetrius), Ionescu nu are ambiții
dizidente. Nae Ionescu e un „odios defunct”, Cioran
pare „greu de iertat”. Dar cu Eliade, „un mare erudit”
și cu Cioran, („prietenul cel mai scump”) se va împăca la bătrânețe, traversând „o regăsire treptată”
(Simion 2007: 184), pe baza unui fond comun (sensul sacrului, neantul). Adversitățile de altădată s-au
domolit, înverșunările fac loc, concomitent, unor
aprecieri măgulitoare. Camil Petrescu, în schimb, ar
fi cules „laude frauduloase”, Arghezi e lipsit de metafizică, vădind un „manierism debil” și o sonoritate
goală. Totuși, înaintând în lectură, descoperă la Arghezi („poet-țăran”) poezii „neînchipuit de frumoase”. Subiectivismul dă în clocot, Eliade este un biet
„intermediar”, bărbații literari, atrași de sirenele politichiei („politicianizare”), au lăsat literatura în seama
fetelor. Dar nici replicile nu lipsesc. Noica nota că
„Eugen al nostru”, impertinentul și inteligentul Ionesco „nu are mesaj”, abia Rinocerii fiind un titlu de
referință.
Exercițiile ironice din acea carte „decapitatoare” (cf. Șerban Cioculescu), nihilismul capricios ne
fac să ignorăm sau să uităm etapa lirică în scrisul
ionescian, amprentată elegiac. Poet „din diletantism”, Eugen Ionescu debuta în Bilete de papagal
(1928), sub influențe argheziene. Placheta Elegii
pentru ființe mici (1931), adunând poeme juvenile,
animiste, anticipau o viziune teatrală, fiind, în ochii
lui Șerban Cioculescu, dincolo de pastișerie, o „păpușerie”. Din fericire, Ionescu a părăsit poezia, pregătindu-se să părăsească și România, cea bolnavă
de naționalism. Adolescența sa franco-română a lăsat, însă, urme adânci, chiar dacă, într-o scrisoare
către Lucian Boz (1961), se dorea cunoscut doar ca
autor de limbă franceză.
*
Preocupat de acel prim Ionescu, investigând
începuturile „în românește”, deci proto-istoria cazului, criticul Gelu Ionescu s-a lovit de un obstacol major. Cartea sa, Anatomia unei negații, fusese încheiată în 1973, dar Eugène Ionesco redevenise, între
timp, un caz politic; încât, la apariția târzie a volumului (1991), autorul era îndreptățit să ne ofere, succint, și „istoria interzicerii”, notând că, inevitabil,
prestigiul cucerit în Franța se răsfrângea asupra perioadei românești, întrebându-se, însă, dacă acele
negaționiste și contrariante foiletoane, răspândite în
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presa interbelică, mustind de idei vii și „erori inteligente” (Ionescu 1991: 143), chiar încheagă o „operă”. Până la Elegii pentru ființe mici (1931, Craiova),
până la debutul poetic (v. Elegie) în Bilete de papagal (nr. 270/1928), tânărul Ionescu semnase poezii
și cronici plastice în Revista liceului Sfântul Sava
(nr. 1/1927). Apoi colaborase la diverse publicații,
învolburând, iritat și inconsecvent, frontul critic. Se
va smulge din periferia românească, reinventându-se. Dar „momentul românesc” va culege ecouri
diaristice, însăși premiera pariziană (La Cantatrice
chauve, 1950), marcând „un început de serie”, ca
anti-piesă de avangardă (Ionescu 1991: 134), fructificând ciudatul bruion (traducere, adaptare) din Englezește fără profesor*). Cert, tinerețea lui Eugen
Ionescu, definind un individualism orgolios, aparține
literaturii române; dar, ulterior, interesul său se restrânge, se manifestă „accidental”, îmbracă și o coloratură politică, pregnant anticomunistă. Însăși
plecarea sa, atât de dorită, însemna o evadare din
capcana limbii, având o motivație și în înfricoșătoarea conjunctură politică. Scris în octombrie 1955,
eseul La littérature roumaine, deși lacunar, fără aparat critic, insista pe veșnicele probleme ale căutării
specificității, închipuind un „cerc vicios” și o nevroză
obsesivă. Redactat pentru o enciclopedie franceză
(Encyclopédie du Présent), fascicolul trecea în revistă eforturile închegării unei culturi proprii, ca expresie a „sufletului etnic”. Au mai fost și alte tentative: traduce (în colaborare) și prefațează Le Père
Urcan al lui Pavel Dan (1945), semnează câteva
portrete calde (M. Ralea, T. Vianu, I. Vinea), ar vrea
și Urmuz, „un distrugător al ordinii” (tradus „literal”),
dar refuză pe Tzara, vede în Caragiale un mare autor dramatic „necunoscut”. Observăm că își mai
temperează furiile juneții, când decreta că existența
culturală românească, fără tradiție, se plasa în „lumea virtualităților pure”, literatura fiind „un grup
heterogen de sucursale”. Dar slugărnicia, acea „față
veșnic întoarsă modelelor străine” și râvnitul „sigiliu”
al străinătății sunt complexe cu viață lungă, valabile
și azi. Însuși Ionesco, dar și „bursierul” Cioran, un
clovn al disperărilor sau Eliade, un „mânjitor harnic”,
cum i-a taxat în acei ani, veneau din mitologia interbelicului și au avut nevoie, omologați la scară înaltă,
de „sigiliul” Occidentului. Impertinentul Ionescu nu
avea sfiiciuni, se contrazice la tot pasul, adevărul nu
-------------------------------------------------------După câteva încercări eșuate, piesa (Antipiesa), prin Monica Lovinescu, ajunge la Nicolas Bataille care o va pune în
scenă la Théâtre des Noctambules, jucată în fața unor săli
goale. Interesantă este povestea titlului; involuntar, Jacques
Huet, din pricina unui lapsus linguae, a rostit, în loc de „o
cântăreață blondă”, o cântăreață cheală, titlu impus imediat
de Ionesco și acceptat, „după o ușoară ezitare”, de trupă, inclusiv de Bataille, care ar fi vrut s-o intituleze Il pleut des
chiens et des chats (Ionesco 2011: 164).
*)

contează; el înțelegea revigorarea criticii prin parada elocinței, ideile având viață doar prin vigoarea
argumentației și malițiozitate debordantă. Ca dovadă, ocupându-se de Hugo, insuportabil prin „oficializare”, își exersează pofta demolatoare, denunțând
farsa („viața grotescă și tragică”); dar, înspăimântat
de existență, combină insolența cu îndoiala, vizitat
de interogații neliniștitoare. Disperarea ionesciană
se leagă de nefericire și muritudine; orice existență
este un eșec și, îmblânzind constatarea, pornește,
arghezian, în căutare, ca „primă fază de religiozitate” (Simion 2007: 294). E drept, căutarea e „intermitentă”, vrea, dar nu poate să creadă, angoasa îl
stăpânește, literatura, recunoaște, este nevroză.
Cândva „exilat” în lumea românească, disperat și panicat, nu pregeta să lanseze judecăți grele:
„totul se surpă” sub tăvălugul mediocrizării, e încercat de „o dezamăgire compactă”, naționalismul otrăvind sufletul românesc. În plus, frica, având mamă
evreică, complexul oedipian și „debilitatea intelectuală” românească îl îndeamnă să plece, părăsind țara unui tată odios. Să remarcăm că fantasma tatălui
intolerant (avocatul Eugen N. Ionescu) circulă în
operă, dezvoltând un conflict freudian; obsesia autorității tiranice, ca dramă interioară, îl urmărește, tatăl castrator, „monstrul din Slatina”, dincolo de cameleonismul politic, reprezintă – prin extensie –
autoritatea represivă (statul), motiv recurent, proiectat în teatrul său. Viitorul mare dramaturg își adoră
mama, Tereza Ipcar (franțuzoaică), își detestă tatăl,
se psihanalizează îndelung și, în Entretiens, o frază-avertisment devine lămuritoare: „tot ceea ce am
trăit lasă urme”. Crede în „mitul psihanalizei” (v. Journal en miettes), existența fiind „o călătorie în absurd”. Chiar dacă în Victimes du devoir, ca piesă
autobiografică, căutându-și tatăl, părea a dori împăcarea; el, tatăl ingrat, ca voce a Polițistului, este însă „paznicul societății”, reprezentând Autoritatea
inflexibilă. Complexul oedipian și cel românesc îl urmăresc, așadar, pe tânărul Ionescu, călătorind într-o lume insuportabilă, consfințind triumful violenței.
Dar și complexul (sindromul) genialității franceze,
descurajat fiind de statutul provincial al literaturii
noastre. Vrea un rol pe scena europeană și, bursier
în Franța (1938-1940), trebuie să aleagă „între două
punți”. Acel „trebuie să fim francezi” marchează ruptura; vrea să își nege rădăcinile, să scape de statutul de „rudă săracă”, împărtășit două decenii (de la
13 la 33 de ani). Cu alte cuvinte, Ionesco vrea să se
despartă de Ionescu. Ajuns în Franța, descoperă,
cu interes târziu, teatrul. Dacă în 1934 teatrul era „o
formulă de artă vulgară”, în 1940 are „o misiune de
cunoaștere”. Prin personalismul lui Mounier va recupera metafizicul (respiritualizare) și va dinamita
convențiile, impunând, inevitabil, altele; își va teatraliza biografia (Simion 2007: 236), Englezește fără
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profesor (1943), deși ignorată, fiind data de naștere a teatrului absurdului. Cântăreața cheală (versiunea franceză, La Cantatrice chauve,
1950), ca antipiesă, dezvăluie o lume incoerentă, nesigură, goală de
sens, mizând pe tragismul condiției umane. Ca sofist (cf. Marta Petreu),
Ionesco, devorat de ambiție, încercuiește și sondează iraționalitatea,
mânat de „voința de a fi genial”, gustând din gloria universală. Nu ocolește contradicțiile, dimpotrivă, nesiguranța unei Istorii confuze îl împinge în mizantropie, caută oscilant esența ființei, înțelege lumea ca
„enormă farsă” și se izbește de marea problemă: frica de moarte. Farsa,
bufoneria nu îl pot elibera, însă, de angoasă, nu pot elimina răul interior.
O ironie tragică, trecută – metabolizant – prin marii mistici și religii „eretice”, prin budismul Zen, învăluie iremediabilul. Rămâne, neclintită, întrebarea: pourquoi on meurt? Detestă „revoluția” tinerilor (un alt despotism) și, adversar al conformismelor, va accepta, ca ultim conformism,
Academia, intrând, cu tărăboi, în rândul „nemuritorilor” (1970).
*
La senectute, în lupta cu propriile-i tenebre, acuzând, plotinian,
„rușinea corpului”, se simte „diminuat” (alt trup, „găuri în ființă”, memoria
„scapătă”); altfel spus, resimte bătrânețea („inacceptabilă”) ca „odios
adevăr”, obligându-l la o viață imperfectă, lipsită de „inteligența spirituală”. Jurnalele sale târzii explică meticulos corporalitatea, angoasele „materiale” (constipația, să zicem) împiedicând libertatea spiritului. Prăbușit
în sine, angoasat, încercat de un plictis „enorm” și vizitat de cenușia
melancolie, constată că a pierdut setea de lectură. Iar scrisul, ca „receptacol al angoaselor”, este chinuit, aruncându-l în disperare, cu mici pauze („secunda de pace”), cu speranța mijind („mica glorie”). Totuși, se
îmbărbătează, îndemnându-se: „să ne facem trebușoara”, fie ea literară
sau picturală (Ionesco 2017: 130). Încercat de un rest de vanitate literară, e chinuit de o întrebare care îl urmărește: cine îl va citi? Nimeni nu e
ceva / cineva; lespedea lumii se prăvale nemilos, sfârșim prin a fi uitați,
Și atunci, „rușinat”, cufundat în irealitatea care „îneacă realitatea”, vrea
să-și facă singur dreptate (Ionesco 2017: 47), redevine un debutant, știe
că există prin ceilalți. Mărturisește că îi e frică, i se pare că ar crede,
vrea să se smulgă din realitatea precară și se refugiază în pictură; ascultă „vocile culorilor”, adică „cuvintele de pe urmă” (Ionesco 2017: 12).
Îl sprijină îngerul păzitor, mignona Rodica (fosta domnișoară Burileanu),
cea „incredibil de vitează”, trăind din devotament, soția urmând cu credincioșie, ca „unic scut”, un „angajament misterios”.
Cum ar putea fi amortizată, calmată sau evitată „întoarcerea în
Angoasă”? Sau uitată, mai degrabă? Altfel spus, „angoasa dinăuntru
împotriva angoasei din afară” (Ionesco 2017: 31), scriitorul regretând că
n-a trăit „numai în căutarea Sacrului”, cum ar fi trebuit. Că, neștiind să
se roage, netrăind religiosul „cu ardență”, neodihnindu-se în religie (neavând acces la cer) se zbate între credință și rațiune; cătușele raționalității îi fac divinitatea inaccesibilă, refuzând „mâna de ajutor a Sacrului”.
Recunoaște că nu știe „iubirea de Dumnezeu” și se mulțumește cu banalitatea pacificatoare și cultul familiarului, cu o religiozitate difuză care,
desigur, nu-i domolește panica obsesivă. Dar a scrie, mărturisește dramaturgul, este felul lui de a se ruga. La capătul drumului, „descoperă”
că moartea e singurul adevăr. Și încearcă, „încleiat” în existență, să-și
înece angoasa încredințându-se jurnalului, asaltat de gânduri crepusculare, „ocupat” cu rezolvarea problemelor insolubile, „fără dezlegare”,
spunând indicibilul „fără fărâme”. Vrea să înțeleagă infinitul, acceptă că
spiritualul e insondabil și că iluminarea este netransmisibilă, e încercat
de chinurile vanității și își simte gloria amenințată. În castelul din
Rondon deplânge răul universal, vrea să fie bun și să aibă timp („timp
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Prefață de Daniel Cristea-Enache
Ediție alcătuită și tradusă
de Luan Topciu
Tiranë, Albania, Ombra GVG, 2021

lucid”, precizează), încolțit de ghearele spaimei
(groaza, putreziciunea, condiția existențială ca rod
al căderii). Își face mereu griji pentru Marie-France,
ar vrea să-l revadă pe Eliade, cu o amiciție reînnodată, cândva condamnat pentru „trecutul fascist”,
„coboară” ferice în raiul primilor ani, la ChapelleAnthenaise. Și mai apoi, în hăul timpului, printre uimiri și disperări, în junețea „eternilor tineri”, în mediul
românesc, cu bețivăneli și depresii ciclice, printre
atâtea „capodopere” uitate și promisiuni neonorate.
Dar cu un esențial corectiv cioranian; a exista, spune Ionesco, este o mare nenorocire; a nu exista ar fi
„o nenorocire încă și mai mare”. Pendulând între
viață și vis (vezi convorbirile cu Claude Bonnefoy),
el, ca om dezorientat, denunțând – ca interogare
supremă – conflictul („capital”) cu Universul, știe că
„totul e comunicabil” (Ionesco 2017: 29), deși limbajul e ineficace. Ionesco va trăi tocmai drama limbajului, convocând „biblioteca din cap”: poeți de soi,
budismul, un Nietzsche indigest („mi-a căzut greu”)
și, desigur, propriile piese, dezvoltând o viziune personală („biata viziune subiectivă”). Pornind, se confesa, de la un impuls, nu de la un program, exteriorizând un „dinamism psihic”/ o stare de suflet.
Dacă piesele de teatru, dincolo de extravaganțele scenice și abundentele indicații de regie,
dincolo de „artificiile literaturii” (repudiate) se voiau
parabole ale totalitarismelor, articolele, mai cu seamă cele anticomuniste din Le Figaro, i-au provocat
neplăceri. Față de „descurcărețul” Sartre care s-a
lepădat de marxism (decretat filosofia „definitivă”),
el, Ionesco, fără a fi un maniac al persecuției, va fi
„detestat” pentru eseurile sale „reacționare”, marxismul fiind încă „viu” în cultura franceză, cuprinsă
de „o nebunească prostie”, cu deosebire în cea
dramatică (Ionesco 2017: 41). Fostului stângist și
anarhist nu i se recunoaște precursoriatul în materie
de anticomunism, alături de alți „martori” (printre care strecoară și numele lui Panait Istrati); e „interzis
să-i premergi”, constată Ionesco, referindu-se la noii
filosofi necomuniști. Și se enervează când citește că
Beckett ar fi promotorul teatrului zis „al absurdului”,
după formula lui Martin Esslin. Sau al „teatrului deriziunii”, cum hotărâse Em. Jacquart. Motiv de a revendica, în această rivalitate cu autorul irlandez,
locul inaugural, invocând primele încercări de scriere a Cântăreței chele, intitulată atunci Englezește fără profesor, în România anului 1943, putând aduce

„dovezi” (Ionesco 2017: 43). Se răfuiește cu teatrul
oficial, cu sectarismul brechtian (didactic-ideologic),
cu un Beckett „esențialmente tragic”, cel care mestecă doar „gânduri negre”, laudă cartea lui Guy
Scarpetta și nu ezită „să-și facă singur dreptate”,
considerându-se fără urmași, încrezător în „noua
viață” a teatrului englez. Devine sfătos-explicativ,
lămurind piesele sale problematizante: dacă în
Scaunele vorbea despre invazia obiectelor, în „proliferare” haotică, dacă în Victimele datoriei încerca
„să înece comicul în tragic”, Rinocerii, prin Bérenger, punea în discuție, tezist, fanatizarea, metamorfoza mentală, lozincile (ideologiile) care orbesc,
masificarea etc., instaurând rinocerita; nu doar procesul de nazificare, ci nașterea totalitarismului, de
orice fel. Premiera avea loc, în 1959, la Düsseldorf
și Ionesco se iritase citind, în The Times, că, în sfârșit, odată cu Rhinocéros, dăduse o piesă „integral
inteligibilă”. Peste tot vom descoperi tragicul în spatele farsei, cum sesizase, într-o conferință, Ionesco
după Urmuz și Kafka, L.M. Arcade, aflând „muza
tragicomicului contemporan”. Într-adevăr, o imensă
„farsă metafizică” ne propunea acest Molière al secolului XX (cf. Rosette C. Lamont), răsturnând convențiile, denunțând vidul ontologic, autismul, manipularea etc., alternând și amalgamând, prin personaje interschimbabile, cu rang de arhetipuri, comicul
și tragicul, cu umori fluctuante, dar constant, cu o
„tăgadă încăpățânată”, în a nega influența românească, clamând ruptura, despărțirea definitivă. Dacă România obârșiei se dorea „un cifru secret” (cf.
Michel Crepu), dacă gustul negației, în ego-critica
sa, venea, probabil, „pe o tradiție românească” (cf.
Eugen Simion), amintirile traumatice ale copilăriei,
dominată de un tată despotic, odios, i-au întreținut o
necurmată „sfâșiere”. La patru ani descoperea
moartea și moartea, constata Mira Simian, într-o teză doctorală, i-a fost „prietenă statornică” (Simian
2018: 45). După „exilul românesc”, de la 13 la 33 de
ani, limba franceză, „dezvățată”, a fost reînvățată,
deplângând Paradisul pierdut (La Chapelle Anthenaise), mefient față de critică, nesigur în credință,
convins că scandalul e „prielnic în carieră”, preferabil fiind să provoci, „să scrii interesant și agresiv decât să ai dreptate”.
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CORESPONDENȚĂ INEDITĂ:
Adrian MARINO – Corneliu ȘTEFANACHE
(n. 1921, Iași – d. 2005, Cluj-Napoca)

(n. 1933, Panciu – d. 2009, Iași)

Propunem publicului pasionat de documente literare inedite, alte câteva scrisori semnificative ale reputatului „călinescian” Adrian MARINO, din perioada când, după eliberarea din detenție, începuse colaborarea cu publicația ieșeană
„Cronica”.
Arestat în anul 1949, închis până în 1957, cărturarul, eseistul, premiat cu „Herder” (1985), va face obiectul unei
ediții de corespondență, care va apărea în curând la editura „Junimea”.
Fragmente din ampla corespondență, am mai publicat în „România literară” (numerele 4/ 2018 și 32/ 2021), precum și în „Vitraliu” (Bacău), nr. 49/ 2018.
Gratitudine doamnei Irina Ștefanache-Guihard (fiica prozatorului, stabilită în Franța), care ne-a pus la dispoziție o
consistentă și relevantă arhivă „Corneliu Ștefanache”, spre cercetare și publicare.
Prezentare şi note Lucian VASILIU; culegere Frăguţa ZAHARIA

10.II.1969

24.II.1969

Dragă domnule Ștefanache,

Stimate domnule Ștefanache,

În așteptarea cronicii următoare, pe care o
voi scrie zilele acestea, un gând despre Vlad Sorianu1. Îmi scrie, profund afectat, că este total ignorat de revista Cronica, de astfel bunăvoitoare
pentru alți băcăuani. Mă întreb, poate, dacă nu i
se cuvine și lui o mică recenzie. Dacă lui H. Zalis2, cu al său Romantism românesc, cineva din
afară i-a dat atenție, poate că și amicul nostru ar
merita un tratament egal. Nu vreau, firește, în nici
un fel să influențez o poziție sau o opinie-poateformată. Reflectez doar dezinteresat, de la distanță. Z.S.3 i-a cerut o fotografie. Poate n-a fost…
fotogenică.
În rest, atmosfera pare să se mai însenineze. În orice caz, „marile manevre” nu mai au loc.
Observ de pe acum o anumită ieșire din crispare.
Un semn ar fi și acesta: maziliților de ieri li s-au
oferit posturi… superior plătite! Strict autentic!
Peste două luni Ateneu4 apare bilunar, motiv suplimentar de a avea relații de bună vecinătate. Cât despre Tribuna5, mă conving mereu, terenul e total corup și putred. Va fi de altfel purificat: D.R. Popescu6 – șef, poate Felea7 – adjunct.
Salutări amicale,

Adrian Marino

La București, de unde m-am întors recent,
am înregistrat, la capitolul Cronica8, impresii bune:
nou aspect grafic, caracter „neprovincial” (ceea ce,
personal, mi-a făcut o deosebită plăcere). Evident,
este meritul integral al dv. și numai al dv.
Sunt și câteva mici „reclamații”, pe care vi le
transmit, iarăși, în mod cu totul particular. De pildă,
E. Simion9 nu știe de ce articolele sale (3) nu se
publică în serie, sau la intervale mici. I-am explicat
că sunt folosite când este nevoie ca sumarul să fie
întărit. Absența ar fi deci, în acest caz, o apreciere,
o contribuție pozitivă. Cred, într-adevăr, că lucrurile
stau și așa. D.R. Popescu nu știe dacă fragmentul
publicat este unicul, dacă are urmare etc. Și în
acest caz de ce n-are „va urma”? Am și o… mică
plângere personală. În Contextul istoric apare o frază, o propoziție mai exact, care nu-mi aparține. Nu
că n-aș fi numaidecât în dezacord cu conținutul ei.
Dar aș vrea ca precizarea unor nuanțe să-mi aparțină personal, prin consultare prealabilă. Înțeleg
evenimentul, dar el este depășit. Nu văd de ce eu
aș fi mai catolic decât papa, decât editorialul dv.
etc. Aș dori ca și clișeul vechi să reapară în forma
sa autentică. În genere, eu scriu la revista dv. din
pură plăcere și din rațiuni care depășesc publicistica. Toate astea nu reprezintă mari probleme, dar –

139

poate – le evităm pe viitor, într-un spirit de colaborare care a dat, de departe, bune rezultate, nu analizez acum avantajele ambelor părți. Nu sunt
publicist, și dacă fac această cronică scopul este
pur ideal. Practic vorbind, ar exista mai degrabă
argumente contrare… Trebuie să închei două cărți,
am imens de lucru.
Culisele „premiilor” au fost foarte animate,
mai ales la capitolul proză. În genere, și de astă dată, toți „oficialii” și favoriții zeilor au căzut. La un vot
diferență, dar au căzut. Ca și la alegerile pentru
Uniune. Asta spune ceva, ceva foarte mult, după
părerea mea. Votul a fost secret, democratic, inatacabil.
Salutări cordiale și cele mai bune urări
revistei și dumitale personal,
cu toată prietenia,
Adrian Marino
P.S. Acum când și scriitorii în cauză (Breban
– Fănuș) cât și autorul articolului sunt…, mă rog,
„premiați”, nu s-ar putea să reactualizăm Succesul?
Te rog să studiezi problema și dacă nu se poate,
anunțați-mă, pentru a-l da în altă parte. Nu renunț
la idee.

29.III.1969

*

*

*

Dragă domnule Ștefanache,
N-am venit la Iași din motive de gripă și supraaglomerare. Puterile mele sunt limitate și, spre
deosebire de generația dv., „creșterea” mea nu este normală: am de recuperat enorm, într-un timp relativ scurt. Asta-mi dă, uneori, stări de oboseală,
când se pune problema opțiunii, economiei forțelor.
La Cronica și, în general în Iași, am venit și revin
din motive de pur „patriotism local” și, sincer vorbind, nu chiar toți înțeleg exact acest lucru. Cât privește banii, de care amintești, acesta nu e un motiv
de supărare. La Iași, fiindcă a venit vorba, am făcut
totdeauna cele mai… proaste „afaceri” din viața
mea și vreau să continui această tradiție. Cât privește „interviul”, am renunțat la el, deoarece Z.S.
îmi scrie că va lua un altul, dezvoltat, în cadrul unui
ciclu de interviuri. Am detestat totdeauna reclama
literară și nu vreau să am aerul că o instaurez,
într-un fel sau altul, la Cronica. Revista este a dv.,
dar ca ieșean, prieten și colaborator soarta ei nu-mi
poate fi indiferentă. Mă bucur deci că ai stabilit noi
legături și colaborări. Orice-ar fi, centrul literar al țării este Bucureștiul și dacă aici ai pierdut partida
(pierdere de prestigiu, bagatelizare, critici violente,

atacuri etc.), nici o protecție administrativă nu te
mai poate salva. Ar trebui evitată ignorarea unor
nume, închiderea într-un cerc îngust. În literatură
nimeni n u elimină pe nimeni. Fiecare moare singur. Nu este publicat un articol într-un loc? Poate fi
publicat în 8-10 alte locuri. Deci Cronica are tot interesul să adune și să cultive cele mai prestigioase
nume, cei care o fac având destinul lor literar autonom. Mă bucur că vei scoate încă o carte, încă una
și așa mai departe. Literatura se face cu cărți. În
acest spirit alătur și Recomandarea, ed. a II-a, cerută.
Cu salutări cordiale și amicale,

Adrian Marino

Recomandare
Subsemnatul Adrian Marino, membru al Uniunii Scriitorilor, secția de critică, recomand călduros
pentru primirea în rândurile Uniunii Scriitorilor pe
prozatorul Corneliu Ștefanache, redactor-șef adjunct al revistei Cronica, din Iași.
Activitatea literară și publicistică a lui Corneliu Ștefanache se desfășoară pe două planuri, cu
rezultate de pe acum remarcabile. Un volum de
nuvele și schițe Cercul de ochi (București, E.p.l.,
1968) a atras atenția criticii prin calități de analist,
explorări de noi teme și preocupări de simbolism literar, în afara schemelor tradiționale. Scriitorul urmărește, în mod vizibil, crearea unui univers și al
unui spațiu literar al său, semnul cel mai sigur al
unei evoluții ascendente. Volumul a obținut, de altfel, premiul de proză al revistei Iașul literar, pe anul
1968. Un al doilea volum, un roman de proporții
ample, este în curs de apariție la E.p.l., un al treilea este în pregătire, într-un stadiul înaintat de elaborare.
În același timp, Corneliu Ștefanache are o
contribuție hotărâtoare la întemeierea, organizarea, conducerea și continua îmbunătățire a revistei
Cronica, săptămânal literar în plină ascensiune.
Rubrica sa „Jurnal”, cu conținut variat, constituie –
de cele mai multe ori – un adevărat jurnal interior
sau de creație, alteori ea are funcția de „editorial”,
în ambele situații constituind o prezență publicistică activă.
În conducerea revistei, Corneliu Ștefanache
aduce un spirit de ordine, echilibru și receptivitate
pentru soluțiile cele mai constructive.
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Adrian Marino
Cluj, 29.III.1969

1.IV.1969
Dragă domnule Ștefanache,
Văzând că în ultimul număr din Lupta de clasă (nr. 3) vine vorba și despre… Ierarhiile noastre
consolidate, în cazul unei eventuale precizări, ar
trebui – cred – arătat că articolul meu din Cronica
(nr. 33, din august anul trecut!) se referea la ierarhia consolidată de tov. Ion Ianoși, la pag. X a ediției
Esteticei lui Tudor Vianu, în defavoarea lui Lovinescu, Călinescu, Ralea, Blaga etc. Or, tocmai acest…
detaliu autoarea articolului (Adriana Mitescu10) îl
omite. Cât privește prețuirea mea reală pentru opera lui Tudor Vianu o dovedește, cred, faptul că, în
Introducere, numele său este citat de 31 de ori, totdeauna favorabil. Am făcut, de altfel, o scrisoare în
acest sens redacției. Crezi că este cazul și al unei
alte precizări? Poate că da, aș spune.
Te rog să mă ții la curent, dacă intervine ceva
important.
Cu salutări amicale,

Adrian Marino

*
*

*

re l-ar lovi moral în mod grav și ar da satisfacție la
nu puțini „amici”, care numai prieteni ai revistei nu
sunt. Totuși, dacă se simte nevoia regenerării colaboratorilor, eu aș mai da o „șansă” paralelă și altora, să zicem M. Drăgan* sau Liviu Leonte*. În
definitiv, de ce Cronica n-ar avea doi cronicari literari? România literară are 4 sau 5, Familia 2-3 etc.
„Dublura” ar putea să aibă și ea cronica sa săptămânală, cu spațiu fix, clișeu, intitulată – să zicem –
„Aproximații critice”, „Cartea săptămânii”, oricum.
Revista s-ar îmbogăți și nu s-ar face, după a mea
părere, nici o nedreptate. Colaborez la Cronica din
primul număr, alte „interese” decât ideale, abstracte
n-am, pot să-mi dau seama cine „promite” și cine
nu. Te rog deci să încerci, să meditezi și la această
formulă perfect posibilă, practică și echitabilă. Te
rog să lași, de asemenea, pasajul din interviu referitor la „amestecul în afacerile intime ale redacției”
din partea lui X și Y. Nume nu se dau și dacă se
află că dta, sau oricare alt redactor, cedează ușor
la presiuni, mâine-poimâine oricine poate ridica orice alte pretenții, prestigiul scade și obrăznicia altora
crește.
Aștept să ne revedem, cu multă plăcere, după 13, aici la Cluj, unde ești invitatul nostru.
Salutări amicale,

6.IV.1969

Adrian Marino

Dragă domnule Ștefanache*,

* NOTĂ: Plic cu ștampila „Cluj”, cu înscrisul
Corneliu Ștefanache
Redactor șef al revistei Cronica
Iași, Palatul Culturii, Str. Palat 1
___________________
Pe verso: Adrian Marino
Cluj, Rakozi, 72

Mă gândesc mereu la cele mai bune soluții
pentru Cronica și revin asupra opiniei mele de a nu
modifica actualul echilibru al „Cronicii literare”. Sincer de tot, Z.S. nu merită această retrogradare, ca-

NOTE:

Casa în care s-a născut și a trăit Adrian MARINO,
între anii 1921-1949. Iași, strada Ralet, nr. 10. FotoLV

1. Vlad Sorianu – Vasile Sporici (1931-2004), senior din cercul
revistei „Ateneu” (Bacău)
2. H. Zalis – Henri Zalis (1932-2016), critic literar, istoric literar,
prozator și memorialist
3. Zaharia Sângeorzan (1939-2002), redactor al revistei
„Cronica”
4. Revista „Ateneu” (Bacău), înființată, în 1925, de George
Bacovia și Grigore Tăbăcaru
5. Revista „Tribuna” (Cluj-Napoca), fondată de Ioan Slavici, în
1884
6. D.R. Popescu (n. 1935), redactor-șef al revistei „Tribuna”
(1969-1982)
7. Victor Felea (1923-1993), redactor-șef adjunct al revistei
„Tribuna” (1970-1985)
8. Revista Cronica (Iași), fondată în 1966
9. Eugen Simion (n.1933), critic și istoric literar, academician
10. Adriana Mitescu, cercetător literar, autor, între altele, al
volumului Poeți și critici despre poezie
11. Mihai Drăgan (1937-1993), universitar la „Cuza Vodă”,
inițiază și coordonează, încă de la apariție, colecția
„Eminesciana” a editurii Junimea din Iași (1974-1990)
12. Liviu Leonte (1929-2018), redactor-șef al revistei „Cronica”
(1970-1979)
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Caroline CARVER
(Marea Britanie)
Născută în Anglia. Și-a petrecut copilăria în Insulele Bermude și Jamaica. A studiat în Anglia, Elveția și
Franța. A emigrat în Canada. În 1989 a revenit în Cornwall, unde a intrat în Falmouth Poetry Group. A început să scrie poezie în anii 1990. A câștigat National Poetry Competition, UK, în 1998. A publicat până în prezent șase volume de poezie, printre care Jigharzi an Me, Bone-fishing, Three Hares, Tikki Tikki Man și Fish
Eaters, poemele ei fiind traduse în română, italiană și franceză.
Prezentare și traduceri: Ana-Maria Denisa NEAGU

CE E MAREA?

De ce suspină leii?
Nereide, unde v-ați dus?

un râu ieșit din matcă?

Nisipul vă duce dorul
armeria unduindu-se-n vânt
vă duce dorul,

un copil ce plânge iar și iar?
un terorist care așteaptă să preia controlul
(ce așteaptă?)
e prietenul care te iubește la nebunie
dar pe care nu te poți baza?

copiii cu găletușe și lopățele în mâini
vă duc dorul,
meduzele coama leului
toate vă duc dorul…

vecinul care vrea
să moară și capra ta?

Ce ne facem
dacă veți năvăli
cu tropotul a mii de cai
să ne măturați de-aici?

hei! mare, prietena mea cea mai bună!
hei! plajă, mal, țărm!
hei! barieră, portarule,
miros de pește, stol din adânc!

Ce ne facem dacă luna
vă trage așa departe
că nu mai reveniți?

hei și bine v-am regăsit!

NOTĂ:
La recomandarea doamnei prof. univ. Livia VIANU, revista SCRIPTOR
publică o selecție de poeme traduse de două dintre studentele de la MTTLC
(masterande, Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea București).
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Thomas MORAN
(S.U.A.)
Născut la New York în 1957. Este autorul a cincisprezece cărți de poezie. Volumul În regatul toamnei
(„In the Kingdom of Autumn”) a apărut la editura Salmon Poetry în Irlanda, în 2020. A publicat aproximativ
400 de poezii în circa douăzeci de țări.
Lucrările sale sunt arhivate de Departamentul de Colecții Speciale al Universității Stony Brook. Este
profesor asistent pensionar la Facultatea de Medicină Dentară a Universității din Boston, unde a susținut un
discurs pentru studenții absolvenți în 2011. Este editor pentru revista The Humanist din Washington D.C. El
și soția sa, Karen, locuiesc în Webster, New Hampshire.
Prezentare și traduceri: Raluca SIMION

PERGAMENT
M-am lăsat pradă
mișcărilor
unui bărbat bătrân.

Pielea mâinilor mele este
un pergament pe care
niciun cuvânt nu va dăinui vreodată.

Greutatea îmi apasă tare
pe labele moi ale picioarelor, burta
mi-e plină de pietre.

Ce bărbat
aspiră către bătrânețe?
Ce bărbat
ar putea exista fără ea?

Timpul
mi s-a împuținat,
Silueta
mi-a devenit
necunoscută.

Dar sigur e
că soarele-i același.
Murmurul copacilor din preajmă,
susurul râurilor,
aceleași sunt.

Negrul din părul meu
a căutat refugiu
într-o altă țară.

Dimineața
se ivește în fiecare zi.
Seara, lucrurile
devin nemișcate de fiecare dată,
În timp ce lumina zilei se strecoară în
buzunarul nopții.

Par
dispus a căuta
o postură comodă,
Pe când genunchii
mi-au devenit anchilozați,
Degetele luptându-se
să înșface aerul.

Patul meu rămâne
un templu, un leagăn.
Acolo, îmi imaginez,
pe pășunile dorinței.
Acolo, rătăcesc printre
peisajele vălurite
ale reveriei mele.
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